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2 INDLEDNING 

En aktieinvestor kan vælge om han/hun vil købe, sælge eller holde aktier. Mange aktieinvestorer 

sammenligner en akties markedsværdi (aktiekursen) med analytikeres vurdering af en akties fair 

værdi, den fundamentale værdi, ifht. investeringsbeslutninger. Vores hovedopgave vil finde den 

fundamentale værdi af Carlsberg-gruppen (herefter betegnet ”Carlsberg”) med henblik på, at 

rådgive private aktieinvestorer om investering i Carlsbergs B-aktier. Vi har ingen intern viden om 

Carlsberg, hvorfor den fundamentale værdi findes med udgangspunkt i offentligt tilgængeligt 

materiale, på lige fod med alle andre. 

Vi vil bruge teori om værdiansættelse af virksomheder til at finde den fundamentale værdi. Vær-

diansættelse af virksomheder omfatter bl.a. en strategisk analyse og en rentabilitetsanalyse. Vi 

ønsker at efterprøve den teori vi har lært i værdiansættelsesundervisningen og forventer såle-

des, at læseren af vores opgave har en teoretisk tilgang til strategisk analyse og værdiansættelse. 

Vi ønsker også at vurdere hvorledes Carlsberg på sigt fastholder varig vækst og forøger sine mar-

kedsandele – en helt afgørende faktor for værdiskabelse. 

Vores interesse for emnet er vakt efter den massive mediedækning primært af C20-

virksomheder under finanskrisen og vores øgede fokus, som følge af undervisning i værdiansæt-

telse. Netop Carlsberg er aktuel i medierne på daglig basis og vi finder at Carlsberg er en meget 

spændende og unik dansk virksomhed, der har gennemgået betydelig vækst. Vores umiddelbare 

opfattelse af Carlsberg er en stærk virksomhed med høje ambitioner. Desuden opererer Carls-

berg på spændende og udfordrende markeder med massiv konkurrence og uforudsigelige mar-

kedsfaktorer. Fx valgte den russiske regering, med premierminister Vladimir Putin i spidsen, med 

meget kort varsel at hæve afgiften på øl med 200% per 1. januar 2010.  

”Carlsberg tilstræber at skabe de bedste forudsætninger for en effektiv og rimelig kursdannelse 

 ved at give afbalancerede og åbne informationer til aktiemarkedet.” 

Citat: årsrapport 2009, side 52 

Med dette citat udtrykker Carlsberg en klar holdning om åbenhed omkring strategier og regn-

skaber og et ønske om, at give den bedst mulige indsigt i virksomhedens aktiviteter. Vi finder 

Carlsberg såvel som årsrapporterne let tilgængelige men ønsker også at vurdere, om den påstå-

ede gennemsigtighed reelt eksisterer. Vi har bemærket, at Carlsberg Fondet har bestemmende 
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indflydelse i Carlsberg (se Figur 3), hvorfor man kunne fortænke dem i, at ville påvirke aktiekur-

sen i en bestemt retning. Vores ønske om at finde den fundamentale værdi har derfor også til 

hensigt at vurdere, om Carlsberg Fondet har påvirket markedsværdien. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Med udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale, vil vi udarbejde en værdiansættelse af 

Carlsberg med det formål at belyse følgende hovedspørgsmål: 

Hvad er Carlsbergs fundamentale værdi pr. 7. marts 2011? 

Årsrapporten for 2010 blev offentliggjort den 1. marts 2011. I forbindelse med offentliggørelsen 

forventede vi, at spekulanter og andre ikke-fundamentale investorer ville påvirke kurserne. Vi 

har derfor givet kursen et par dage til at stabilisere sig. 

Med den fundamentale værdi kan vi vurdere, om aktien er prissat fair og herunder, om Carls-

bergs ambition om at skabe de bedste forudsætninger for kursdannelse holder i praksis. Den 

fundamentale værdi er en tilbagediskontering af den værdi, som Carlsberg forventes at skabe i al 

fremtid. Værdien skabes gennem Carlsbergs indtjening, der er påvirket af finansielle og ikke-

finansielle key drivers. Disse identificeres via indgående kendskab til Carlsbergs forretnings-

grundlag, interne forhold og omverden samt den historiske rentabilitet. Den fremtidige indtje-

ning skal tilbagediskonteres til nutidsværdi under hensyntagen til inflation og investors risiko. Vi 

må derfor bestemme Carlsbergs kapitalomkostninger. 

For at svare på hovedspørgsmålet skal følgende spørgsmål belyses: 

• Hvad er Carlsbergs forretningsgrundlag? 

• Hvilke interne ikke-finansielle key drivers påvirker Carlsberg? 

• Hvilke ikke-finansielle key drivers i omverdenen påvirker Carlsberg? 

• Hvad er Carlsbergs finansielle key drivers? 

• Hvad er Carlsbergs kapitalomkostninger? 

• Hvad er Carlsbergs forventede fremtidige indtjening?  
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4 MODEL OG METODE 

Vi har valgt at arbejde sammen om hele opgavens indhold. Vi har brugt hinanden som sparring 

og har været enige om samtlige afsnit og konklusioner. Opgavens delelementer har vi fordelt 

ligeligt i mellem os, under hensyntagen til kravene fra ”HD(R) Hovedopgave og tværfaglige prø-

ve, vejledning 2011”. Forfatterangivelse er listet i afsnit 16. 

Opgavens struktur kan opsummeres med Figur 1 vist nedenfor. 

 

Figur 1: Opgavestruktur 
Kilde: Egen tilvirkning  
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4.1 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil identificere de ikke-finansielle værdidrivers, som påvirker Carlsbergs 

indtjening og fundamentale værdi væsentligt (key drivers). 

Ifølge bogen “Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”1, kan ikke-finansielle værdidrivers generelt 

grupperes i omverdensfaktorer på samfunds- og brancheniveau, interne faktorer der knytter sig 

til ressourcer og kompetencer, samt faktorer der knytter sig til konkurrence- og vækststrategi. 

Bogen definerer således ikke faktorer der knytter sig til konkurrence- og vækststrategi som in-

terne faktorer. Andre bøger definerer derimod disse faktorer som interne faktorer2. Vi synes det 

giver bedst mening, at definere dem som interne faktorer, da konkurrence- og vækststrategi 

bestemmes internt i virksomheden og tilpasses løbende til konkurrence- og markedsforhold. 

Grupperingen er vist i Figur 2. 

 

Figur 2: Gruppering af ikke-finansielle værdidrivers 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Bogen ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, Figur 3.1, side 64 

De faktorer fra hver gruppe, der har størst betydning er Carlsbergs key drivers og vil blive op-

summeret i en konkluderende SWOT-analyse. Interne faktorer udgør styrker og svagheder mens 

omverdensfaktorer udgør muligheder og trusler.  

Identifikationen af interne og omverdensfaktorer tager udgangspunkt i fem basale strategiske 

modeller. Vi har en forventning om, at modellerne er velkendte for vores målgruppe, private 

investorer, hvorfor opgaven og vores konklusioner kan læses/anvendes af flertallet. 

Hvad angår Carlsbergs omverden og samfundsfaktorer anvender vi PESTEL. Modellen systemati-

serer faktorer på samfundsniveau. I praksis anvendes ofte PEST3, men for Carlsberg vurderer vi, 

at det er gavnligt at få miljø og lovgivning med. Identifikation af de mere påvirkelige faktorer i 

omverdenen, branchefaktorerne, sker via Porters Five Forces. Porters Five Forces systematiserer 

                                                        
1 Jf. tekst på side 67 og Figur 3.1 på side 64 
2 Jf. f.eks. bogen “Afsætningsøkonomisk modelsamling”, hvor modeller til analyse af konkurrence- og vækst-
strategi er klassificeret som modeller til intern virksomhedsanalyse 
3 Jf. bogen “Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, side 69 
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faktorer på brancheniveau ud fra fem markedskræfter: adgangsbarrierer, substituerende pro-

dukter, kunders forhandlingsstyrke, leverandørers forhandlingsstyrke og konkurrenceintensitet. 

Både PESTEL og Porters Five Forces er i deres form et værktøj til mål for branchens virksomheder 

som helhed, men vi vælger kun at inddrage faktorer som er relevante for Carlsberg. 

Carlsberg er en klassisk produktionsvirksomhed, hvorfor det er oplagt, at analysere ressourcer og 

kompetencer gennem en værdikædeanalyse. Værdikæden er et vigtigt styringsredskab og det er 

via effektivisering af værdikæden, at Carlsberg kan styrke sin forretning. Værdikædeanalysen vil 

inddrage menneskelige kompetencer i Carlsberg. 

Det fremgår i al tydelighed, at Carlsbergs primære målsætning er vækst og forøgede markedsan-

dele. Både i årsrapporter og andre officielle skrivelser såvel som i Carlsbergs ”aggressive” tilgang 

til markeder og opkøb. I årsrapporten for 2010 slår ledelsesberetningen ambitionen fast: 

”Vores ambition om at være den ”hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed” er uændret” 

Citat: årsrapport 2010, side 9 

Vi vil analysere Carlsbergs strategiske styring af vækstinitiativer via The Ansoff Matrix, der lister 

fire mulige markedstilgange set fra et vækstperspektiv: markedsvækst, produktudvikling, nye 

markeder og diversifikation. Disse tilgange ligner i høj grad den strategi, vi mener Carlsberg tilgår 

sine vækstambitioner hvorfor vi finder den oplagt at anvende. 

Konkurrencestrategien har vi valgt, at analysere ud fra The Strategy Clock. The Strategy Clock 

baserer sig på Porters Generic Stategies4, men operer med flere grader af differentiering og om-

kostningsfokus. Carlsberg har en omfattende produktportefølje, med bl.a. specialøl og øl specielt 

til kvinder. Øl specielt til kvinder vurderer vi fx. er differentiering i højere grad en specialøl. Vi 

kan altså ikke nøjes med at analysere Carlsberg ud fra en simpel differentierings- eller omkost-

ningsfokusstrategi. 

4.2 Regnskabsanalyse 

Den regnskabsmæssige analyse tager udgangspunkt i Carlsbergs årsrapporter fra 2006 til 2010 

svarende til en 5-årig periode. Perioden begrundes i, at Carlsberg selv angiver en 5-årig periode i 

                                                        
4 Jf. Webside Wikipedia om Porters Generic Strategies 
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deres årsrapporter (sammenligningstal) samt at der i 2008 sker en større omvæltning – opkøbet 

af Scottish & Newcastle. Således har vi inddraget 2 år før og 2 år efter denne omvæltning hvorfor 

vi mener, at perioden er egnet som fyldestgørende grundlag for vores analyse. Regnskabsanaly-

sen behandles via DuPont-modellen og omhandler reformulering, nøgletalsanalyse samt analyse 

af den finansielle risiko. DuPont-modellen er ideel til at identificere finansielle key drivers, idet 

den dekomponerer ROCE (ejernes afkastkrav). 

For at uddrage og analysere Carlsbergs permanente overskud og varige vækstfaktorer, reformu-

leres resultatopgørelsen også i hhv. core- og transitoriske poster. 

4.3 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen baserer sig på budgettering og tilknyttede forudsætninger. Den indirekte DCF-

model vil danne grundlag for vores værdiansættelse:  

DCFindirekte: V�
��� = ∑

���

(������)�

�
��� +  

��� !"

(����#$)(������) 
 

  FCF   = OI – ΔNOA 

Den indirekte DCF-model giver os en værdi af Carlsbergs samlede aktiver. For at finde værdien 

for Carlsberg ejere/aktionærer fratrækkes nettofinansielle forpligtelser, hvilket giver en mere 

brugbar værdi for vores opgave. 

V�
+ = ,�

-./ −  123� 

Det er vores klare opfattelse, at DCF-modellen anvendes i praksis, hvorfor den private investor 

(målgruppen for vores opgave) vil være bekendt med denne fra andet investorrelateret materia-

le. Desuden er modellen uafhængig af regnskabspraksis. Der findes flere modeller til værdian-

sættelse, og mange af disse har en mere teoretisk tilgang hvoraf nogle kun anvendes kun i særli-

ge tilfælde5. Alle kapitalværdibaserede modeller6 uagtet om de er teoretisk- eller praktisk an-

vendelige bør ende i samme resultat når der budgetteres til steady-state. 

Som alternativ til DCF-modellen kunne vi have anvendt EVA-modellen (Economic Value Added), 

der er forankret i regnskabsanalysen og bygger på ROIC, WACC og investeret kapital. Modellen 

                                                        
5 Jf. notatet ”Fagligt notat…”, side 16 og 17 
6 Jf. notatet ”Fagligt notat…”, side 16 
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siger, at den tilførte værdi vokser jo større forskellen er mellem afkastet på den investerede ka-

pital og WACC og at der ikke tilføres værdi, såfremt disse er ens. Her er altså fokus på driftens 

merafkast eller residualindkomst. EVA-modellen ligner Residualindkomstmodellen til forveksling 

og denne ville også være et alternativ til DCF-modellen. 

Modellerne angiver værdien af driftsaktiviteterne og skrives: 

EVA:  ,�
-./ = 135� + ∑

(6.789#:/88)∙-./9<"

(��:/88)9

=
>��  

Residualindkomst: ,�
-./ = 135� + ∑

6F.79

GH
9

=
>��  

Anvendelse af multiple til værdiansættelse er udbredt i praksis og tager udgangspunkt i en sam-

menligning af virksomheder indenfor samme branche (peer group). Metoden forekommer mere 

simpel men i vores øjne er grundlaget for værdiansættelsen langt mere mangelfuldt og util-

strækkeligt. En af hovedmanglerne i denne værdiansættelsesform er antagelsen om, at marke-

det værdiansætter aktierne i peer group korrekt - vores opgave stiller netop spørgsmålstegn ved, 

om markedet prisfastsætter rigtigt. Desuden er antagelsen om, at virksomhederne i peer group 

ligner hinanden i struktur, drift og strategi langt fra virkeligheden. 

Den indirekte DCF-model kræver ikke budgettering af ændringer i nettofinansielle forpligtelser. 

Det skyldes, at finansieringsaktiviteten er zero-NPV7 - altså ikke værdiskabende – og at modellen 

er upåvirket af kapitalstrukturen i Carlsberg, da den baserer sig på FCF (frie cash flow), som må-

les før de finansielle poster i resultatopgørelsen. 

Da vi benytter den indirekte DCF-model vil kapitalomkostningerne være driftens kapitalomkost-

ninger, WACC (weighted-average cost of capital). Sålænge Carlsbergs driftsrisiko forbliver den 

samme, vil WACC være konstant. Vi benytter CAPM til at bestemme ejernes afkastkrav som er 

en del af WACC. 

I forbindelse med budgettering, er vi særligt opmærksomme på to typiske fejlkilder: urealistiske 

budgetforudsætninger og tekniske fejl8. 

                                                        
7 Jf. bogen ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, side 460 
8 Jf. notatet ”Fagligt notat…”, side 37 
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5 DOKUMENTATION 

Vi vil anvende kildehenvisninger omhyggeligt, når vi gør brug af kilder. I teksten eller i en fodnote 

vil vi referere til kilden og et sidetal (hvis et sådan findes). Kilden vil være uddybet i afsnit 15 på 

side 83. Vi henviser til Carlsbergs årsrapporter som ”årsrapport”. 

Beskrivelsen af Carlsberg forretningsgrundlag baseres primært på Carlsbergs årsrapport fra 2010 

og i mindre grad på årsrapporter fra 2006 til 2009. Desuden vil vi inddrage Carlsbergs website, 

tal fra websitet Euromonitor og data fra Nasdaq OMX. 

Teorierne bag den strategiske analyse kommer fra bogen ”Exploring Corporate Strategy”. Til 

analyserne benyttes pointer fra Carlsbergs årsrapporter fra 2008 til 2010 samt artikler fra diverse 

medier og websites. Vi vil søge inspiration i og inddrage pointer fra årsrapporter fra konkurren-

terne China Resources og Heineken. 

Regnskabsanalysen baseres på formler, begreber og metoder fra bogen ”Financial Statement 

Analysis and Security Valuation”. Desuden søger vi inspiration i bogen ”Regnskabsanalyse og 

Værdiansættelse”. Datagrundlaget findes i Carlsbergs årsrapporter fra 2006 til 2010. 

Budgettering og værdiansættelse baseres på formler og metoder i bogen ”Financial Statement 

Analysis and Security Valuation”, bogen ”Finance for Executives” samt notatet ”Fagligt notat…”. 

Vi anvender derudover data fra websitet Euromonitor, Nasdaq OMX og Carslbergs website. Vo-

res scenarie- og følsomhedsanalyse vil inddrage analytikerrapporter fra Jyske Markets og Barc-

lays Capital. 

6 AFGRÆNSNING 

Vi har valgt at afgrænse opgaven som beskrevet nedenfor: 

• Vores opgave omfatter alene offentligt tilgængeligt materiale og litteratur 

• Skæringsdato er den 7. marts 2011 hvorfor informationer herefter ikke inddrages i vores 

analyser, vurderinger og konklusioner 
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• Den strategiske analyse afgrænses til at omhandle øl alene, idet øl i 2010 udgjorde 83% 

af Carlsbergs samlede volumen9. I regnskabsanalysen og budgetteringen forud for værdi-

ansættelsen ses der således bort fra, at Carlsberg også har licensproduktion (Coca Cola, 

Pepsi m.v.), Cider- og FAB10-produkter 

• Datterselskaber behandles ikke specifikt, men er inklusiv i de samlede opgørelser og ana-

lyser 

• Associerede selskaber behandles ikke 

• Vi antager, at minoritetsinteresser i fremtiden vil ligge på et procentvis historisk gen-

nemsnit 

• A-aktier og B-aktier håndteres ens. Værdiansættelse af A-aktiernes øgede stemmeret, 

men ringene vilkår for udbyttebetaling, er udenfor vores kompetenceområde 

• Vi antager, at Carlsbergs forventede fremtidige frie cash flow er større end likvidations-

værdien, hvorfor denne ikke er opgjort 

• De finansielle opgørelser fra 2008 er revideret i årsrapporten for 2009. Vi anvender data 

og opgørelser fra 2009 i vores analyser 

• Vi har valgt ikke at reformulere pengestrømsopgørelsen, da det frie cash flow kan bereg-

nes ud fra den reformulerede balance og resultatopgørelse 

• Vi antager, at WACC er konstant i perioden idet vi ser bort fra ændringer i Carlsbergs 

driftsrisiko 

• Det ville være oplagt at have sammenlignet nøgletal og fundamentalværdi med andre in-

ternationale bryggerier, men det ville have forudsat en analyse af hver enkelt virksom-

hed på niveau med denne opgave da de officielle nøgletal ikke er brugbare pga. klassifi-

cering og regnskabspraksis. Vi har derfor ikke lavet sammenligninger med andre brygge-

rier 

  

                                                        
9 Jf. årsrapport 2010, side 11 
10 FAB er “flavoured alcoholic beverages”, jf. årsrapport 2010, side 26 
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7 FORRETNINGSGRUNDLAG 

Carlsberg er delvist ejet af Carlsberg Fondet og er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, se Figur 

3 nedenfor: 

 

Figur 3: Carlsberg-gruppens struktur 
Kilde: Se kildefortegnelse 

Carlsbergs aktier deles ind i to kategorier: Carlsberg A med 20 stemmer per aktie og Carlsberg B 

med kun 2 stemmer per aktie, men med forlods ret til udbytte11. Carlsberg B rangerer blandt de 

20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen (C20-indexet). Værdiansættelsen af Carls-

berg i denne opgave, vil give en vurdering af om Carlsberg B-aktien er prissat fair. Aktiestruktu-

ren med A- og B-aktier betyder at Carlsberg Fondet ejer mindre end 50% af kapitalen i Carlsberg, 

men har mere end 50% af de samlede stemmer og har derfor bestemmende indflydelse. Udvik-

lingen i B-aktiekursen fra 1. januar 2006 til 7. marts 2011 er vist i Figur 4. Det ses, at B-aktien blev 

hårdt ramt i slutningen af 2008, men har genfundet sin styrke. Som beskrevet i afsnit 8.112, skyl-

des faldet i 2008 ikke kun finanskrisen, men i høj grad også en devaluering af RUB som følge af 

lave oliepriser. Lukkekursen den 7. marts 2011 var 580,50 kroner. 

                                                        
11 Jf. beskrivelse af aktionærforhold i årsrapport for 2010, side 47 
12 Under økonomiske faktorer i PESTEL-analysen 
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Figur 4: Udvikling i Carlsbergs B-aktiekurs fra 2. januar 2006 - 7. marts 2011 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra Nasdaq OMX (se kildefortegnelse) 

83% af Carlsbergs omsatte volumen i 2010 var relateret til kerneforrretningen øl13. Man kan ro-

ligt konkludere at Carlsberg opererer i industrien/branchen for international ølbrygning. 

Carlsberg blev stiftet i 1847 og har dermed en lang historie indenfor ølproduktion og –

distribution. Carlsberg er en af Danmarks mest betydningsfulde virksomheder og verdens fjerde 

største bryggerigruppe, se Tabel 1. Det ses af tabellen, at A-B InBev (kendt for Budweiser, Beck’s, 

Leffe m.v.) er i en klasse for sig med en markedsandel på knap 19%. Udover A-B InBev er Carls-

bergs største konkurrenter SABMiller, Heineken og de to kinesiske bryggerier China Resources og 

Tsingtao Brewery.  

Carlsberg har en omfattende varemærkeportefølje, der rangerer blandt de mest kendte øl-

mærker i verden. Carlsbergs fire største ølmærker Baltika (1,0%), Carlsberg (0,7%), Tuborg 

(0,5%) og Kronenbourg 1664 (0,4%) udgør samlet 2,6% af ølmarkedet14. 

Carlsberg har en ambition om at være den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed15. 

Carlsbergs volumenandel er steget fra 2,6% i 2005 til 5,5% i 201016. Den største vækst stammer 

fra opkøb (uorganisk vækst) - mest opsigtsvækkende opkøb var opkøbet af Scottish & Newcastle 

i 2008.  

                                                        
13 Jf. årsrapport 2010, side 11 
14 Tal fra Euromonitor International. Datasøgning er foretaget den 10. marts 2011 
15 Jf. årsrapport 2010, side 22 
16 Data fra Euromonitor International. Datasøgning er foretaget den 10. marts 2011 
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Tabel 1: Verdens top 10 bryggerier efter volumen i 201017 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra websiden Euromonitor International. Datasøgning er foretaget den 10. marts 2011 

På grund af finanskrisen har Carlsberg fokuseret på omkostningsreduktion. I perioden fra 2008 til 

2010 havde Carlsberg i store træk nulvækst i omsætningen, mens den rapporterede overskud-

grad blev forbedret med 380bp fra 13,3% i 2008 til 17,1% i 201018. En del af omkostningsreduk-

tionen er sket gennem afskedigelser af medarbejdere. Det ses af Tabel 2, at antallet af medar-

bejdere er reduceret kraftigt fra 2008 til 2010 på trods af, at ølvolumen og antallet af bryggerier 

er steget svagt. 

 

Tabel 2: Ølvolumen, bryggerier og medarbejdere 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra årsrapport 2006 (side 11), årsrapport 2007 (side 25),  

årsrapport 2008 (side 16), årsrapport 2009 (side 14), årsrapport 2010 (side 2-3). 

Carlsbergs kunder deles op i 2 grupper: On-trade og Off-trade. On-trade er salg til restauranter, 

cafeer m.v. (drikkevarerne nydes on location). Off-trade er salg til supermarkeder, købmænd 

m.v. (drikkevarerne nydes off location). Carlsbergs kunder er således ikke den egentlige slutkun-

de, om end kommerciel strategi målrettes direkte til slutforbrugeren. 

                                                        
17 Vi er opmærksomme på, at Carlsberg har rapporteret en volumen på 114,2 mio. hl. i 2010 (se Tabel 2). Vi kan 
ikke forklare afvigelsen og vi har (som CBS-studerende) ikke adgang til andre databaser med markedsstatistik. 
Afvigelsen ændrer ikke afgørende på billedet af Carlsbergs position i industrien 
18 Jf. årsrapport 2010, side 11 

Virksomhed
Total volumen 

(mio. hl)

Andel af total 

volumen (%)
Land

Anheuser-Busch InBev 347,3 18,6 Belgien

SABMiller 176,4 9,5 Storbritannien

Heineken 161,6 8,7 Holland

Carlsberg 103,4 5,5 Danmark

China Resources 94,0 5,0 Kina

Tsingtao Brewery 63,5 3,4 Kina

Grupo Modelo 53,1 2,8 Mexico

Beijing Yanjing 49,1 2,6 Kina

Molson Coors 49,0 2,6 Canada/USA

Kirin 34,4 1,8 Japan

2006 2007 2008 2009 2010

Ølvolumen (mio. hl.) 72,6 82 109,3 116 114,2

Bryggerier (antal) 75 75 77 78 80

Medarbejdere (antal) 29.545 30.078 41.837 40.339 38.750
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I årsrapporten for 2010, på side 28, skriver Carlsberg at de vil være en betydelig spiller på de 

markeder, hvor de vælger at konkurrere. Carlsberg har valgt at konkurrere på det Nord- og Vest-

europæiske marked, det Østeuropæiske marked samt det Asiatiske marked. Alle tre markeder er 

forskellige i forhold til modenhed, vækst, indtjening og udvikling, hvorfor Carlsbergs overordne-

de centraliserede strategi tilpasses lokale forhold. 

Nedenfor opsummeres de 3 regioner: 

 

Det Nord- og Vesteuropæiske marked 

Modent marked 

Ølvolumen: 43% 

Antal bryggerier: 28 

On-trade-andel af marked (vægtet): 29% 

Kilde: Egne beregninger og årsrapport 2010 indledning, side 12 og side 65 

 

 

Det Østeuropæiske marked (primært Rusland) 

Vækstmarked 

Ølvolumen: 40% 

Antal bryggerier: 17 

On-trade-andel af marked (vægtet): 9% 

Kilde: Egne beregninger og årsrapport 2010 indledning, side 15 og side 65 

 

 

Det Asiatiske marked 

Nye markeder 

Ølvolumen: 17% 

Antal bryggerier: 35 

On-trade-andel af marked (vægtet): 47% 

Kilde: Egne beregninger og årsrapport 2010 indledning og side 65 

 

I kraft af Carlsbergs historik og ageren på forskellige markeder, er det interessant at belyse for-

udsætningerne for og ambitionen bag en kontinuerlig og rentabel vækst samt erobring af mar-
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kedsandele. Carlsberg er markedsledende i Nord- og Vesteuropa19. I Norden er de primære kon-

kurrenter lokale aktører mens det er de store internationale bryggerier, der er de primære kon-

kurrenter i Vesteuropa20. Østeuropa er et marked i vækst og Carlsberg indtager en førende posi-

tion i markedet, hvor konkurrencen domineres af internationale bryggerier21. 

I årsrapporten for 2009, på side 16, beskrives det at øl generelt prissættes i forhold til fire brede 

segmenter: discount, mainstream, premium og superpremium. Værdien for kunden og prisen 

går fra lav (discount) til høj (superpremium), se Figur 5. Størrelsen af de fire segmenter varierer 

fra marked til marked. Det nævnes, at Frankrig og Norge er kendetegnet ved at have stærke 

premium- og superpremium-segmenter, mens discountmærker er væsentligt mere udbredt i fx 

Tyskland. Carlsberg er repræsenteret i alle prissegmenter og den brede produktportefølje dan-

ner base for en ”Staircase Strategy”, hvor hvert trin øger værdien for Carlsberg og den opfattede 

værdi for forbrugeren. Meningen er, at skubbe den loyale forbruger væk fra discount op mod 

superpremium mærkerne for at styrke Carlsbergs position som mærkevarevirksomhed og for at 

skabe vækst i indtjeningen. Mærkerne Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg 1664 tilhører gruppen 

af premium- og superpremium-mærker.  

 

Figur 5: Værdi for kunden i forhold til prissegmenter 
Kilde: Egen tilvirkning 

Med bl.a produkter som kvinde-øllen Eve og Somersby, der er karakteriseret som superpremium 

mærker, starter produktintroduktionen allerede på ”højeste” trin i ”Staircase Strategy”. Nye 

produktintroduktioner vil naturligvis ligge her, idet det er Carlsbergs målsætning, at være mær-

                                                        
19 Jf. årsrapport 2010, indledning 
20 Jf. årsrapport 2010, indledning 
21 Jf. årsrapport 2010, indledning 
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kevarevirksomhed – nye produkter skal skabe mere værdi – og det ville være ødelæggende for 

den opfattelse, at introducere discount produkter ligesom at sådanne produkter ikke ville bidra-

ge i stor grad til indtjeningsvæksten. Strategien analyseres nærmere i næste afsnit. 
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8 STRATEGISK ANALYSE 

Den strategiske analyse vil omfatte en analyse af Carlsbergs omverden, med udgangspunkt i en 

PESTEL- og en ”Porters Five Forces”-analyse. Den strategiske analyse vil desuden omfatte en 

analyse af Carlsbergs værdiskabende aktiviteter med udgangspunkt i en værdikædeanalyse samt 

analyse af vækst- og konkurrencestrategi via Ansoff Matrix og The Strategy Clock. Den strategi-

ske analyse bliver opsummeret med en konkluderende SWOT-analyse. 

8.1 Omverden 

PESTEL 

I PESTEL-analysen analyseres omverdensfaktorers påvirkning på Carlsberg. Faktorerne deles ind i 

seks kategorier: Politiske (Political), økonomiske (Economic), sociale og kulturelle (Social), tekno-

logiske (Technological), miljø (Environmental) og juridiske (Legal) faktorer. Figur 6 nedenfor op-

summerer de faktorer som vi vurderer at have størst indflydelse på Carlsberg. 

 

 

 

Figur 6: PESTEL-analyse for Carlsberg 
Kilde: Egen tilvirkning 

Politiske faktorer

•Skatte- og afgiftspolitik

•Alkoholkampagner og begrænsninger 
ifht. marketing

Økonomiske faktorer

•Konjunkturer

•Valutakurser (herunder oliepris)
•Råvarepriser

•Asien

Sociale og kulturelle faktorer

•Fokus på sundhed og CSR

•Nye segmenter (kvinder)
•Skift fra On-trade til Off-trade i nogle dele 
af verden

•Varemærke har stor indflydelse på 
forbrugeres valg - forbrugerloyalitet

Teknologiske faktorer

•Mere effektive maskiner

•Nye og forbedrede produktionsmetoder
•Effektiv styring af værdikæden (vha. 
f.eks. ERP-systemer)

Miljøfaktorer

•Verdens naturressourcer er knappe

•Stadig mere forurening

Juridiske faktorer

•Begrænsninger ifht. opkøb og fusioner

•Miljøregulativer (bl.a. pantsystemer)
•Folkesundhedsregulativer, 
aldersbegrænsning m.v. 



[23] 

Politiske faktorer 

Som nævnt i indledningen til opgaven (afsnit 0), steg afgiften på øl med 200% i Rusland per 1. 

januar 2010. I Danmark blev afgifterne på øl sænket for år tilbage, i et forsøg for at dæmme op 

for grænsehandlen. Senere blev afgifterne sat op igen. I efteråret 2011 omlægges ølafgifterne 

radikalt i England22. I Kina steg selskabsskatten for udenlandske virksomheder fra 15% til 25% i 

200823. Dette blot for at nævne enkelte skatte- og afgiftsreguleringer på nogle af Carlsbergs 

markeder. Den slags skatte- og afgiftsreguleringer vil unægteligt have indflydelse på Carlsbergs 

omkostninger og derved ølprisen og afsætningen. Ændringer i skatte- og afgiftspolitik sker konti-

nuerligt og det er svært for Carlsberg at forudsige ændringerne. I Carlsbergs årsrapport fra 2008, 

beskæftiger de sig f.eks. slet ikke med afgifter i Rusland. Det på trods af at årsrapporten er udgi-

vet i første kvartal 2009 – blot tre kvartaler før afgiftsforhøjelsen på 200%. Afgiftsforhøjelsen i 

Rusland kommer desuden ikke til at stå alene i kampen for at begrænse ølsalget i Rusland. Alle-

rede nu arbejder den russiske regering på en ny lov, så øl bliver betegnet som alkohol24. Herved 

bliver det ikke muligt at sælge øl fra gadekiosker og lignende. Carlsberg forsøger, gennem deres 

russiske datterselskab Baltika, at påvirke processen gennem f.eks. finansiering af politikeres 

valgkampe. Vi vurderer at skatte- og afgiftspolitik er en key driver for Carlsberg, og at skatte- og 

afgiftspolitik får større og større negativ betydning. Dette understøttes af, at Carlsberg i deres 

årsrapport for 2008 blot nævner risikoen ved skatter og afgifter på få linjer og rangerer risikoen 

lavt25. I årsrapporten for 2010, side 36, identificeres afgifter på øl som en af fire strategiske højri-

sikofaktorer. Det skal bemærkes, at i stedet for egentlige skatter og afgifter kunne man også 

forestille sig regulering ved hjælp af handelsbarrierer, således at import af øl bliver en bekostelig 

affære. Resultatet er det samme. 

I primært Nord- og Vesteuropa menes det, at alkoholkampagner kan nedsætte især unges for-

brug af alkohol. Alle danskere kender nok sundhedsstyrelsens anbefalinger om maksimum 14 

genstande til kvinder og maksimum 21 genstande til mænd om ugen. Man diskuterer stadig ef-

fekten af kampagnerne, men kampagnerne er ikke til Carlsbergs fordel – som minimum har 

Carlsberg været med til at betale kampagnerne gennem skatter og afgifter. Kampagnerne er i 

tråd med det vesteuropæiske fokus på sundhed. I Danmark ville der f.eks. næppe kunne samles 

                                                        
22 Jf. artikel ”Carlsberg rammes af ekstra afgifter på stærk øl” 
23 Jf. artikel ”Ny selskabsskat på 25 pct. på vej i Kina” 
24 Jf. artikel ”Russerne skal drikke mindre øl” 
25 Jf. årsrapport 2008, side 53 
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flertal for igen at sænke afgifterne på øl, for at komme grænsehandlen til livs. Vi vurderer, at 

Carlsberg er nødt til at ”bakke op” om disse kampagner af hensyn til forbrugerens opfattelse af 

Carlsberg. 

På flere markeder oplever Carlsberg begrænsninger ifht. markedsføring. Et godt eksempel var da 

F.C. København spillede Champions League på udebane mod Barcelona i efteråret 2010. FCK-

spillerne måtte gå på banen uden Carlsberg-logoet på trøjen idet der i Spanien er forbud mod at 

markedsføre alkohol under sportsaktiviteter. Carlsberg forventer ifølge deres årsrapport flere 

begrænsninger i fremtiden26. I Danmark har S/SF sagt, at de vil arbejde for et forbud mod alko-

holreklamer i hele EU27. Følgende citat er en kommentar til det: 

”Det er helt klart, at det vil få ganske alvorlige konsekvenser. Den danske bryggeriindustri  

er den mest eksportintensive bryggeriindustri i Europa. Hvordan skal Carlsberg, og 

 hvordan skal Royal Unibrew og de mange mikrobryggerier få afsat deres produkter  

i udlandet, hvis man ikke har mulighed for at markedsføre sig” 

Citat: Niels Hald, direktør i bryggeriforeningen, jf. artikel ”Bryggerier frygter forbud mod alkoholreklamer” 

Begrænsninger ifht. markedsføring vil uden tvivl påvirke afsætningen, indtjening og vækst nega-

tivt. 

Økonomiske faktorer 

Konjunkturer påvirker traditionelt set ølindustrien med omvendt fortegn. Det vil sige, i lavkon-

junkturer påvirkes indtjeningen positivt og i højkonjunkturer påvirkes indtjeningen negativt. I 

lavkonjunkturer prioriterer forbrugerne et billigere alternativ, øl. I højkonjunkturer vil forbruger-

nes præference bevæge sig mod vin og lignende. Bryggerierne forsøger, at holde på kunderne i 

højkonjunkturer ved at lave stadig flere og mere eksotiske premium og superpremium øl. Carls-

berg er ikke påvirket af konjunkturer på den traditionelle måde. Ifølge Carlsbergs årsrapport for 

2009 (side 2) og årsrapport for 2010 (side 6), er de negativt påvirket af markedsnedgangen som 

følge af den økonomiske krise. Noget kunne altså tyde på at Carlsberg er meget eksponeret i 

premium og superpremium øl og at Carlsberg er et varemærke på lige fod med vin, hvilket er fint 

                                                        
26 Jf. årsrapport 2010, side 36 
27 Jf. artikel ”Bryggerier frygter forbud mod alkoholreklamer” 
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i tråd med deres konkurrencestrategi28. Carlsberg er altså konjunkturfølsom, således at indtje-

ningen falder i lavkonjunkturer og indtjeningen stiger i højkonjunkturer. 

Carlsberg har omsætning i mange forskellige valutaer. Figur 7 viser fordeling af nettoomsætning 

for Carlsberg i forskellige valutaer.  

 

Figur 7: Fordeling af nettoomsætning 2010 (60.054 mio. kr.) 
Kilde: Årsrapport 2010, side 104 

Carlsbergs regnskab aflægges i DKK, hvorfor hele omsætningen skal omregnes til DKK. Carlsberg 

vil således være udsat for en valutarisiko. Det ses af Figur 7, at Carlsberg bl.a. har en betydelig 

omsætning i RUB, en valuta der er kendt for at svinge meget. Ruslands eksport består primært af 

olie og gas29, hvorfor den russiske økonomi følger olieprisen op og ned. Indtil slutningen af 2008 

førte Rusland en fastkurspolitik mod EUR (vægt 45%) og USD (vægt 55%)30. Mod slutningen af 

2008 faldt olieprisen omkring 75%, på grund af den økonomiske krise, hvilket medførte et pres 

på den russiske valutareserve31. Valutareserven slap op og russerne måtte opgive fastkurspoli-

tikken og devaluere RUB32. Det store kursfald for Carlsbergs B-aktie i slutningen af 2008 (se Figur 

4) skyldes altså ikke kun finanskrisen, men i høj grad også devalueringen af RUB. Carlsberg er 

således indirekte påvirket af olieprisen. 

Den samlede valutarisiko for Carlsberg, kan mindskes hvis Carlsberg matcher sine omkostninger 

med omsætning. Carlsberg afregner primært indkøb i EUR33 og afregner primært gæld i EUR og 

                                                        
28 Jf. afsnit 7 og afsnit 8.2 under analyse af konkurrencestrategi 
29 Jf. artikel ”Analyse af dansk-russisk samhandel” 
30 Jf. artikel ”Rusland: Olieprisen fortsat vigtig for RUB investorer” 
31 Jf. artikel ”Rusland: Olieprisen fortsat vigtig for RUB investorer” 
32 Jf. artikel ”Rusland: Olieprisen fortsat vigtig for RUB investorer” 
33 Jf. årsrapport 2010, side 104 
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GBP34, så omsætning matches ikke i høj grad med omkostninger. Ifølge Carlsbergs årsrapport for 

2009 (side 42) bidrager valuta negativt med 7% til gruppens resultat i 2009. Ifølge Carlsbergs 

årsrapport for 2010 (side 8) bidrager valuta positivt med 8% til gruppens resultat i 2010. Samlet 

set steg gruppens resultat med 9% i 2010, så valuta har en massiv betydning. På grund af den 

store betydning vurderer vi, at valuta er en key driver for Carlsberg. 

Højere priser på byg, hvede, og andre råvarer giver højere produktionsomkostninger. Carlsberg 

vurderer at prisen på en lang række af gruppens råvarer er stigende35. En stigning vil medføre 

højere salgspriser og implicit lavere afsætning. 

 

Tabel 3: Realvækst i BNP (i %) (2005-2010 faktisk; 2011-2020 estimeret) 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra websiden Euromonitor International. Datasøgning er foretaget den 21. april 2011 

Tabel 3 viser realvæksten i BNP for Carlsbergs store markeder. Det ses, at Asien har kunnet fast-

holde en realvækst på trods af den økonomiske krise og at Asien vil være vækstmotor i fremti-

den.  

Sociale og kulturelle faktorer 

I befolkningerne, især i Nord- og Vesteuropa, er der kommet et stort fokus på sundhed, motion, 

økologi med videre. Det har skabt debat om de negative effekter af øl, hvilket påvirker ølsalget 

negativt. Der er også kommet et større fokus på CSR, særligt etik i forhold til salg af alkohol til 

mindreårige, hvilket vi vurderer også vil påvirke ølsalget negativt. Carlsberg forsøger at dække 

sig ind ved en fokuseret CSR-indsats i hele værdikæden. Carlsberg sender bl.a. ”øl-patruljer” ud, 

med budskabet ”Under 18 år – ingen øl”, som skal sikre at unge ikke kan købe alkohol36.   

På det seneste er der sket en stigende interesse for differentierede ølprodukter. Herunder også i 

kvindesegmentet, da kvinder er begyndt at drikke mere alkohol37. Carlsberg er begyndt at satse 

stort på netop dette segment, med deres nye kvinde-øl Eve. Segmentet har indtil lanceringen 

                                                        
34 Jf. årsrapport 2010, side 89 
35 Jf. årsrapport 2010, side 36 
36 Jf. årsrapport 2009, side 56 
37 Jf. artikel ”Women- The new market” 
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være overset fra Carlsbergs side, da 80% af Carlsbergs globale volumen i 2010 blev drukket af 

mænd38. Vi vurderer at nye segmenter fremadrettet er en positiv key driver for Carlsbergs.  

I Nord- og Vesteuropa er forbrugere begyndt at drikke mindre øl på restauranter, i barer og lig-

nende (On-trade)39. De køber i stedet deres øl i supermarkedet, kiosker med videre (Off-trade). 

Det forventer vi vil påvirke Carlsberg negativt da tilgangen til markederne er forskellige40. 

Varemærke har en stor indflydelse på forbrugerens valg af øl – forbrugere er loyale. Stærke va-

remærker, massiv markedsføring og en effektiv styring af varemærkeporteføljen er således vigtig 

for Carlsberg, hvorfor vi vurderer at forbrugerloyalitet er en key driver. 

Teknologiske faktorer 

Carlsberg er en klassisk produktionsvirksomhed. Teknologiske faktorer henhører udviklingen i 

produktionsmetoder og maskiner, samt en effektiv styring af værdikæden ved hjælp af f.eks. 

ERP-systemer. Vi vurderer, at Carlsberg ikke adskiller sig nævneværdigt fra sine primære konkur-

renter. 

Miljøfaktorer 

Som klassisk produktionsvirksomhed forbruger Carlsberg verdens knappe naturressourcer (ener-

gi, vand og lignende) og udleder miljøbelastende stoffer. Vi vurderer, at Carlsberg ikke adskiller 

sig nævneværdigt fra sine primære konkurrenter. 

Juridiske faktorer 

Carlsberg oplever begrænsninger i forhold til opkøb og fusioner, især i Asien er det vores opfat-

telse at opkøb og fusioner er særligt besværlige. Opkøb og fusioner kan desuden tage lang tid og 

være bekosteligt, fordi der skal indhentes godkendelser fra et utal af konkurrencemyndigheder. 

Regulativer i forhold til miljø, herunder en udbygning af pantsystemet og eventuelt etablering af 

at fælles pantsystem i EU, og regulativer i forhold til folkesundhed og aldersbegrænsninger på 

forbrugerne vil i sidste ende påvirke afsætningen for Carlsberg. 

                                                        
38 Jf. årsrapport 2010, side 26 
39 Jf. årsrapport 2008, side 16-17, årsrapport 2009, side 14-15, årsrapport 2010, indledning 
40 Jf. afsnit 8.1 under kunders forhandlingsstyrke i “Porters Five Forces”-analysen 
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Porters Five Forces 

Figur 8 viser en grafisk opstilling af ”Porters Five Forces”-analysen. Branchen analyseres gennem 

fem markedskræfter: adgangsbarrierer, substituerende produkter, kunders forhandlingsstyrke, 

leverandørers forhandlingsstyrke og konkurrenceintensitet. 

Idet Carlsberg opererer under 4 forskellige prissegmenter, har det været nødvendigt at opsplitte 

analysen i 2 kategorier: mainstream og premium. Mainstream omfatter de prissegmenter, som 

Carlsberg refererer til som discount og mainstream mens premium omfatter prissegmenterne 

premium og superpremium. Det har også i været nødvendigt at opsplitte analysen i On-trade / 

Off-trade kunder, idet der er stor forskel på disse 2 kundegrupper. 

De tre regioner som Carlsberg har valgt at konkurrere i, er forskellige hvad angår vækst, indtje-

ning og udvikling både i tiden og i fremtiden, men den overordnede strategi er den samme. 

Carlsbergs ambition om at være den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed søges afspej-

let i alle strategiske handlinger uanset region. 

 

Figur 8: The five forces framework 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Bogen ”Exploring Corporate Strategy”, side 60 

Potential Entrants/Adgangsbarrierer 

Carlsberg befinder sig i en branche, hvor der eksisterer store adgangsbarrierer og hvor de pri-

mære konkurrenter i alle tre regioner er store internationale bryggerier. Som følge af høje ad-
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gangsbarrierer har de eksisterende aktører på markederne forudsætninger for højere afkast og 

en naturlig interesse i, at vedholde disse barrierer og fastholde markedsandele. Vækst for den 

enkelte virksomhed, vil være foranlediget af opkøb og/eller fusioner eller organisk vækst. Høje 

adgangsbarrierer opstår i forbindelse med de eksisterende aktørers etablering, produktudbre-

delse og effektivisering af de forskellige led i værdikæden. I ølindustrien er stordriftsfordele og 

innovation/varemærker, kommerciel ekskvering samt veletablerede distributionskanaler og le-

verandørnetværk en afgørende faktor for indtjening og øgede konkurrencefordele. Der er stort 

fokus på omkostningsniveau og nedbringelse af disse, hvorfor erfaringsfordele og aktiv stillingta-

gen til Learning Curve41 er medvirkende til at forme og sikre virksomhedens fundament og varige 

ageren på markedet. Markedskræfterne er i høj grad drevet af den kommercielle eksekvering. 

Carlsbergs brede produktportefølje danner base for en ”Staircase Strategy”, idet Carlsbergs pro-

dukter er repræsenteret i de fire prissegmenter beskrevet i afsnit 7. Hvert trin bidrager til indtje-

ning og er samtidig et skridt op mod de for Carlsberg mere værdiskabende produkter; premium-

mærkerne. Carlsberg søger således at flytte markedsandele væk fra mainstream-mærker og over 

mod premium. Det er Carlsbergs helt klare målsætning, at styrke sin internationale premium-

produktportfølje og dermed styrke sin position som mærkevarevirksomhed og forøge forbruger-

loyaliteten. Ved at stå stærkere begrænser Carlsberg muligheden for nye indtrængere og be-

sværliggør det for konkurrenterne, at erobre markedsandele. 

Substitutes/Substituerende produkter 

Ølindustrien i helhed oplever en stigende trussel fra substituerende produkter primært i form af 

FAB42, cider og vin. Produkter, der er målrettet kvinder og ikke øl-drikkende forbrugere, og som 

vinder indpas og markedsandele bl.a. som følge af et øget alkoholforbrug hos kvinder. Produk-

terne markedsføres i samme stil som øl – som et socialt element. Målgruppen har for Carlsberg 

været et ”overset” segment i mange år, hvorfor nøgleplatformen for innovation er netop kvin-

der. Med produktinnovation målrettet denne gruppe, skinner det tydeligt igennem at Carlsberg 

søger at erobre markedsandele fra FAB, cider og vin, som i tiden har ”grebet” om målgruppen 

kvinder og ikke øl-drikkende forbrugere. Carlsbergs strategi er en målrettet og vedvarende 

kommerciel eksekvering med bl.a. fokus på især kvindelige værdier som sundhed og velvære. 

                                                        
41 Jf. webside Wikipedia om Learning Curve 
42 FAB er “flavoured alcoholic beverages”, jf. årsrapport 2010, side 26 
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Vi mener ikke, at stærk spiritus er en substitut for øl. 

Buyers bargaining power/Kunders forhandlingsstyrke 

For at fastlægge truslen fra kunder må disse anskues i 2 kategorier; On-trade og Off-trade. On-

trade kunder er beværtninger og er som udgangspunkt ikke underlagt forbrugerens præference 

overfor ølmærke. On-trade kunder kan således nemt skifte leverandør/mærke uden tab i indtje-

ningen, uden forbrugerens protest og for relativt få omkostninger. Slutforbrugeren er stort set 

indifferent overfor mærke når øl nydes on location. Forhandlingsstyrken for On-trade kunder er 

derfor høj og har stor indflydelse på Carlsbergs afsætning. Hertil kommer, at synlighed er essen-

tielt for Carlsberg on location og på offentlige steder, hvorfor On-trade er et utroligt vigtigt led i 

Carlsbergs kommercielle udtryk og dermed en vigtig samarbejdspartner og markedsføringskanal. 

Her kan være tale om en form for ”omvendt” forretning i form af sponsorerede events m.v. ale-

ne med kommercielt formål og med det formål, at være On-trades kundens foretrukne leveran-

dør. Events betyder også øget indtjening for On-trade-kunden – eksempler herpå er Grøn Kon-

cert, J-Dag, i forbindelse med fodboldkampe m.v.. 

Off-trade-kunder er detailhandelen – forbrugerens direkte adgang til Carlsbergs produkter. Her 

er forbrugeren mere selektiv og den kommercielle påvirkning kan aflæses direkte. Off-trade-

kunder er delvis afhængige af Carlsberg, da det er vigtigt for detailhandelen at kunne tilbyde 

specifikke mærker, der tiltrækker forbrugeren. 

Carlsberg bruger Off-trade-kunder som markedsføringskanal og har en førende position blandt 

leverandører med hensyn til digital skiltning43. Off-trade-kunder bruger i nogen grad Carlsberg til 

indirekte markedsføring, ved at køre kampagner på Carlsbergs produkter i håb om, at tiltrække 

forbrugeren og øge sit salg ad den vej. Der er altså et indbyrdes ”afhængighedsforhold” hvilket 

styrker begge parter i forhandlingssituationen, men vi mener at Carlsberg har størst forhand-

lingsstyrke. 

Suppliers bargaining power/Leverandørers forhandlingsstyrke 

Carlsbergs volumen medfører, at leverandørerne i høj grad tilpasser sig Carlsbergs vilkår og der-

med har en lav forhandlingsstyrke. I Carlsbergs årsrapport nævnes leverandørernes forhand-

lingsstyrke ikke, hvorfor det er oplagt at antage, at leverandørtrusler som udgangspunkt ikke 

                                                        
43 Jf. årsrapport 2010, side 25 
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anses som væsentlige. Vi erkender, at Carlsberg i kortere perioder kan blive afhængige af leve-

randører hvis disse er i en monopollignende tilstand. En virksomhed som Carlsberg, med massive 

ressourcer, kan dog løse det problem ved f.eks. baglæns integration. 

Konkurrenceintensitet 

Ølindustrien opfattes som et differentieret oligopol (se Figur 9, hvor ølindustrien er markeret 

med en *) - et marked domineret af få store aktører og forbrugerens præferencer for specifikke 

mærker. På grund af de få aktører på markedet, er der stort fokus på hinandens handlinger. Be-

slutninger influerer og er influeret af, andre aktørers beslutninger. Konkurrencen er hård og 

medfører relativt lave priser og høj produktion, til forbrugerens fordel. Carlsbergs strategi er 

målrettet denne konkurrenceform, og Carlsberg vinder markedsandele og forbrugerpræference 

ved innovative og differentierede produkter samt massiv kommerciel tilstedeværelse. Især har 

Carlsberg fokus på kvinder og ikke-øldrikkende forbrugere, som i mange år har været en ignore-

ret målgruppe. Carlsbergs værdiskabelse består i løbende effektiviseringer af værdikæden samt 

optimering af omkostningsstruktur og aktivbasen. 

 

Figur 9: Markedsformer 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra bogen “Erhvervsøkonomi”, side 172 
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8.2 Interne forhold 

Værdikæde 

Værdikæden kortlægger Carlsbergs værdiskabende aktiviteter i form af primære- og supportak-

tiviteter. Værdikæden er et vigtigt styringsredskab for FMCG44-virksomheder generelt og det er 

via effektivisering af og procesoptimering i værdikæden, at Carlsberg kan styrke sin forretning og 

skabe varig vækst og indtjening. Figur 10 viser de aktiviteter som vi mener, er værdiskabende for 

Carlsberg.  

 

Figur 10: Carlsbergs værdikæde 
Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i ”Exploring Corporate Strategy”, side 110 

Struktur og samfund 

Carlsberg er karakteriseret ved stor mangfoldighed indenfor varemærker, markeder og kulturer 

som følge af de tre regioner, hvor Carlsberg har valgt at konkurrere. Markedernes forskellighed 

medfører, at vækst og udvikling baseres på regionalt tilpassede produkter, der har samhørighed 

med lokale kulturer og forhold. Regionalt baseres vækstfokus naturligvis på Carlsbergs samlede 

vækststrategi. Carlsberg har valgt at kalde sin tilgang ”GloKal” – et udsagn der vidner om, evnen 

til at drive forretning på både globalt og lokalt plan. Carlsberg udnytter sin størrelse til stordrifts-

fordele, strømlining og centralisering af de funktioner, hvor det giver mening. At finde den rette 

”GloKale” balance er ifølge Carlsberg selv nøglen til ambition og succes. Hvad den rette balance 

er, mener vi ikke at have belæg for at konkludere. Vi anser det for at være en intern faktor, som 

Carlsberg har de bedste forudsætninger for at styre.  

                                                        
44 FMCG er “Fast moving consumer goods” 
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Ligeledes er den kommercielle eksekvering ”GloKal” – altså tilpasset regioner og lokale forhold, 

som en naturlig konsekvens af forskellige markeder; modne-, vækst- og nye markeder samt for-

skellige kulturer. Men den kommercielle strategi er i udgangspunktet overordnet: at skabe vækst 

og at styrke Carlsbergs varemærker. I kraft af markedernes forskelligheder, er der tale om at 

vedholde loyalitetsforhold på det Nord- og Vesteuropæiske marked mens der på det Østeuropæ-

iske og Asiatiske marked er fokus på at skabe øget kendskab til og præference for Carlsbergs 

varemærker. 

Carlsberg har en CSR-politik for hele værdikæden og hele organisationen. Denne blev introduce-

ret i 201045. Formålet er, at skabe bevidsthed blandt medarbejderne og få politikkerne ud i det 

daglige arbejde. Det er et krav, at større virksomheder kan redegøre for deres CSR-initiativer46 og 

i dag forventes det at større virksomheder har en velintegreret CSR-politik. 

Carlsberg har en omfattende risikostyringsstruktur, som omfatter identifikation, vurdering og 

økonomisk styring af de risici, der kan have indflydelse på Carlsbergs aktiviteter47. Styringen er 

centraliseret og varetages af revisionsudvalget – bestyrelsen har det endelige ansvar. Carlsberg 

nævner fire højrisikofaktorer for 2011: Afgifter på øl, lovmæssige begrænsninger, prisstigninger 

og ustabile priser på råvarer m.v.48. Det overrasker os meget, at Carlsberg ikke ser valutarisiko 

som en højrisikofaktor. Som tidligere nævnt49, er Carlsberg meget påvirket af valutaudsving. Det 

er muligt at Carlsberg har vurderet, at prisen for valutakurssikring og ressourceforbruget er for 

høj, og at de derfor vælger at ignorere valutakursudsving, som på lang sigt formodentlig vil ud-

ligne sig selv. 

Medarbejdere 

Carlsberg er en global organisation og søger en medarbejdersammensætning der afspejler de 

markeder, der konkurreres på ved at blande forskellige kompetencer, kulturer, køn og erfarin-

ger. For at efterleve ambitionen om at være den hurtigst voksende bryggerivirksomhed kræves 

der kvalificerede og engagerede medarbejdere. Carlsbergs ”Winning Behaviour”-adfærd træder 

                                                        
45 Jf. årsrapport 2010, side 30 
46 Jf. artikel ”Midt i en statustid: Strammere krav til CSR-rapportering” 
47 Jf. årsrapport 2010, side 34 
48 Jf. årsrapport 2010, side 36 
49 Jf. afsnit 8.1 under økonomiske faktorer i PESTEL-analysen 



[34] 

især i karakter i medarbejderstrategien – Carlsberg vil være en attraktiv arbejdsplads og frem-

mer en resultatorienteret vinderkultur. 

Carlsberg arbejder med et ”Talent Management”-program, der er en strategisk prioritering. Pro-

grammet identificerer nøglestillinger og efterfølgere til disse og er et vigtigt led i tiltrækning, 

fastholdelse og udvikling af Carlsbergs nøglemedarbejdere. Medarbejdere med stærk vidensbase 

og stort erfaringsgrundlag er et betydeligt aktiv for Carlsberg. Det er derfor en vigtig faktor at 

kunne rekruttere internt for at fastholde kompetencer, erfaring og viden i organisationen. 

Derudover mener vi, at Carlsberg må have en interesse i fastholdelse af alle medarbejdere iht. 

procesoptimering og effektivisering af arbejdsgange. Ligeledes for at opbygge erfaringsfordele i 

de funktioner, hvor The Learning Curve50 har relevans – f.eks. i produktions- og distributionsled 

samt lagerhaller. 

Forskning og udvikling (FoU) 

Carlsberg har i 2009 skabt en integreret Innovation, Research and Development-organisation 

med henblik på at kunne opdage ændringer i forbrugeradfærd og trends og reagere på dem hur-

tigt51. Det gælder globalt, som lokalt. Carlsberg anser således FoU som en vigtig del af deres stra-

tegi.  

Carlsbergs FoU kan med fordel opdeles i to hovedgrupper: produkt-FoU og proces-FoU.  

Produkt-FoU går på at udvikle nye produkter, videreudvikle og forny eksisterende produkter, 

eller skabe nye emballageformer. Produkt-FoU omfatter ikke lancering af eksisterende produkter 

på nye markeder eller markedsføring af nye produkter. 

Carlsbergs kerneforretning er øl. Vores kernekompetencer ligger inden for korn, gær, gæring og  

brygning. Innovation og nye produkter skal og vil derfor bygge på disse kernekompetencer  

og hovedsagelig tage udgangspunkt i øl og relaterede nye platforme. 

Citat: årsrapport 2010, side 26 

Som relaterede nye platforme nævnes: kvinder, sundhed og velvære, bekvemmelighed og for-

bedret fadølsoplevelse52. Især kvindeplatformen vurderes at have stort potentiale. I 2010 blev 

                                                        
50 Jf. webside Wikipedia om Learning Curve 
51 Jf. årsrapport 2010, side 26 
52 Jf. årsrapport 2010, side 26 
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80% af Carlsbergs globale volumen drukket af mænd, hvilket vi synes tydeliggør at kvindeplat-

formen hidtil har været overset. Carlsberg har i 2006 udviklet Eve, en øl med let frugtsmag, som 

er skabt til kvinder53. Eve er lanceret i Danmark i september 2010, vi kendte den dog ikke før vi 

begyndte på denne opgave. Carlsberg har tidligere haft stor succes med nye produkter og nye 

platforme. Det er svært ikke at tænke på Carlsbergs kæmpesucces Somersby. Carlsberg har dog 

også haft mindre gode produktlanceringer. Fx da Carlsberg forsøgte at indføre en ny flaske til 

sine Carlsberg-øl i Danmark. Vi vurderer at udviklingen af nye produkter er en key driver. 

Carlsberg forsøger hele tiden at forbedre sine produktionsprocesser. Bl.a. arbejder de på klima-

resistent byg, som kan nedbringe transportomkostninger, vandforbrug og forbruget af pestici-

der54. Det antages, at Carlsberg altid er på forkant teknologisk, da de store volumener sikrer en 

kort tilbagebetalingsperiode på investeringer. 

Forskningsdelen varetages primært af egne laboratorier, herunder Carlsberg Research Center55 

(stiftet i 1976) og Carlsberg Laboratory56 (stiftet i 1875). Der forskes i byg, gær, ingredienser, 

brygningsteknologi, kvalitet og meget mere. Carlsberg har både danske og udenlandske forskere 

på lønningslisten i laboratorierne. Carlsberg køber desuden resultater af uafhængig forskning. 

Senest har Carlsberg købt rettigheder til en ny alkoholfri øl, som smager af øl, af forskere fra 

Technische Universität i Berlin57. Man får indtrykket af, at Carlsberg er en virksomhed der tager 

forskning meget seriøst og som er på forkant med udviklingen indenfor feltet. 

Det er tydeligt, at Carlsberg gerne vil være First-Mover. Fordelen ved at være First-Mover, er at 

Carlsberg kan kapitalisere på udviklingen længere end de andre. Ulempen er, at udviklingen er 

tids- og ressourcekrævende og kan være fejlslagen. Vi vurderer dog, at Carlsberg har en sådan 

størrelse og har adgang til ressourcer således at First-Mover fordelene overvejer ulemperne. 

Carlsberg resultatførte omkostninger til forskning og udvikling på i alt 0,11 milliarder kroner i 

201058. Herudover har Carlsberg givetvis aktiveret nogle udviklingsomkostninger, dog højst 0,15 

                                                        
53 Jf. årsrapport 2010, side 26 og artikel ”Eve - et stilfuldt alternativ” 
54 Jf. årsrapport 2010, side 32 
55 Jf. webside om Carlsberg Research Centers historie 
56 Jf. webside om Carlsberg Laboratorys historie 
57 Jf. artikel “Carlsberg og tyske forskere bag ny alkoholfri øl - der smager af øl” 
58 Jf. årsrapport 2010, side 79 
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milliarder kroner59. Samlet altså cirka 0,25 milliarder kroner. Ses det i forhold til en omsætning 

på lidt over 60 milliarder kroner 60, lyder det som et fornuftigt niveau - Carlsberg er jo en klassisk 

produktionsvirksomhed. Carlsbergs nærmeste konkurrenter, Heineken og China Resources, næ-

ver i deres årsrapporter for 2010 desværre ikke niveauet på deres forsknings- og udviklingsom-

kostninger. 

Indkøb 

Som nævnt, i afsnit 7, ejer Carlsberg et større antal bryggerier fordelt på de tre regioner. Figur 11 

viser en opdeling af de samlede produktionsomkostninger for Carlsbergs bryggerier. Det ses, at 

produktionen i 2010 krævede materialer (råvarer og emballage) for 16,7 milliarder kroner, hvil-

ket udgør hele 58% af de samlede produktionsomkostninger. Herudover krævede produktionen 

indkøbte færdigvarer for op til 4 milliarder kroner. Med den store geografiske spredning af bryg-

gerierne og det store forbrug af materialer og indkøbte færdigvarer, vurderer vi, at indkøb spiller 

en central rolle i Carlsbergs værdikæde. Vi har derfor valgt at placere indkøb som en primær 

aktivitet i værdikæden. 

 

Figur 11: Note 3 Produktionsomkostninger. 
Kilde: Årsrapport 2010, side 67, note 3 

Carlsbergs øgede fokus på omkostningsbesparelser i de seneste par år, har givet et øget fokus på 

optimering af indkøbsaktiviteterne. Som følge heraf, skabte man i 2009 et globalt kompetence-

center i Schweiz, hvor man har centraliseret indkøbsfunktionen61. Det virker umiddelbart som en 

god idé. Det er ikke sikkert, at Carlsberg reducerede det samlede antal medarbejdere i indkøb, 

men samlet kontrol over indkøb har mange fordele: fx i årsrapporten fra 2010, side 36, nævnes 

                                                        
59 Aktiveringen vil være sket under balanceposten andre immaterielle aktiver (jf. årsrapport 2010, side 118) 
som bl.a. også indeholder leveringsrettigheder til øl (jf. årsrapport 2010, note 14, side 76). Balanceposten har 
en tilgang på 0,15 milliarder kr. (jf. årsrapport 2010, note 14, side 76). 
60 Jf. årsrapport 2010, side 11 
61 Jf. årsrapport 2010, side 29 og årsrapport 2009, side 3 
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det, at det er Carlsbergs politik at have mere end én leverandør af råvarer og emballage, for ikke 

at stå svagt i leverandørforhandlinger. Men det er i enkelte tilfælde ikke muligt, hvorfor der er en 

risiko for, at Carlsberg kan blive afhængige af leverandører. Den risiko har Carlsberg mindsket 

gennem sin centralisering af indkøbsfunktionen, idet det er blevet nemmere at finde nye leve-

randører. 

For de råvarer (fx korn), der er registreret på en råvarebørs og har en pris bestemt af markedet, 

giver et samlet billede af indkøb, bedre mulighed for at afdække risikoen for ustabile priser. Risi-

koen kan fx afdækkes gennem optionsprogrammer eller futures. På andre råvarer og emballage, 

hvor der ikke findes markedsbestemte faste priser, står Carlsbergs centraliserede indkøbsfunkti-

on selvfølgelig stærkere i leverandørforhandlinger, set i forhold til før hvor indkøbsfunktionen i 

højere grad lå hos de forskellige bryggerier. I forbindelse med centraliseringen, skilte Carlsberg 

sig af med mange leverandører og den øgede forhandlingsstyrke brugte Carlsberg blandt andet 

til at forhandle sig frem til mere gunstige vilkår for betaling62. 

En centraliseret indkøbsfunktion kræver dog mere koordinering. Carlsberg skal forsyne bryggeri-

er der kulturelt, tidsmæssigt og afstandsmæssigt kan ligge langt væk. Og en centraliseret ind-

købsfunktion er knap så fleksibel, hvis et bryggeri af en eller anden grund har brug for at ændre 

forsyningen hurtigt. Med centraliseret indkøb kan man desuden frygte, at fordele ved at vælge 

visse leverandører overses. Fx kan der være fordele i at vælge leverandører i et bestemt geogra-

fisk område, fordi det har en afsmittende effekt på lokalsamfundet, som igen kan komme Carls-

berg til gode. Sidstnævnte har Carlsberg dog fokus på, som et CSR-initiativ. Carlsberg har bl.a. 

iværksat landbrugsprojekter med det formål at sikre en lokal kornforsyning til bryggerierne63. 

Ikke nok med at Carlsberg støtter lokalsamfundet, de minimerer også transportomkostninger og 

sikrer sig en mere loyal leverandør.  

I årsrapporten for 2010, side 32, skriver Carlsberg, at indkøbsfunktionen samarbejder med leve-

randører om at reducere emballagevægten. En reducering af emballagevægten er til glæde for 

leverandøren, Carlsberg, kunderne - nærmest hele samfundet, da både logistik og miljøbelast-

ning begrænses. Carlsberg ser altså deres værdikæde som en del af en større værdikæde, hvor 

                                                        
62 Jf. artikel “Carlsberg: Vi skal have en god pris” 
63 Jf. årsrapport 2010, side 32 
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også leverandørers og kunders værdikæder indgår. En forbedring af den samlede værdikæde er 

også til Carlsberg og deres ejeres fordel. 

Samlet set har vi et billede en stærk indkøbsfunktion i Carlsberg.  

Brygning 

Bryggeristrukturen, i især Nord- og Vesteuropa, er i de seneste par år blevet optimeret64. For 

eksempel blev bryggeriet i Valby lukket i 2008 og produktionen i Danmark varetages nu kun af 

det store og topmoderne bryggeri i Fredericia. Carlsberg vil også fremadrettet arbejde på at have 

”flere aktiviteter på færre steder for at udnytte stordriftsfordelene”65. I 2011 forventes det at 

yderligere to bryggerier lukkes: Leeds (UK) og Fribourg (CH)66. Det sker samtidig med, at Carls-

berg er ved at bygge, hvad de selv kalder verdens mest effektive bryggeri, i Northampton (UK)67. 

Carlsberg arbejder på at standardisere emballage68. Som det er nu, hældes f.eks. den samme 

Carlsberg-øl i forskellig emballage, afhængig af hvor den er blevet produceret og hvor den afsæt-

tes. Figur 12 viser et lille udpluk af de forskellige emballageformer for Carlsberg-øl: 

 

Figur 12: Et lille udpluk af forskellige emballageformer for Carlsberg-øl 
Kilde: Se kildefortegnelse 

Standardiseringen betyder ikke nødvendigvis at Carlsberg-øl i fremtiden skal sælges i samme 

emballage i hele verden. Det ville formentlig ikke være optimalt, set fra et kommercielt syns-

punkt. Standardiseringen kan fx betyde, at Carlsberg vælger at bruge den samme emballage til 

                                                        
64 Jf. årsrapport 2008, side 30 
65 Citat fra årsrapport 2010, side 29 
66 Jf. årsrapport 2010, side 2 
67 Jf. artikel “Carlsberg bygger verdens mest effektive bryggeri” 
68 Jf. årsrapport 2010, side 29 
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forskellige øl. Under alle omstændigheder, giver det en mere fleksibel produktion med færre 

omstillinger når fx overskudskapacitet skal udnyttes til forskellige markeder. Med tiden, vil 

Carlsberg kunne erstatte de nuværende bryggerier med færre større bryggerier som håndterer 

flere produkter. Med større bryggerier vil Carlsberg kunne udnytte stordriftsfordele, men det vil 

formentlig betyde højere transportomkostninger, da der vil blive længere til kunden. Vi mener 

dog, at denne omkostning vil blive opvejet af en reduktion af andre omkostninger. 

Logistik 

Carlsberg har mange store bryggerier spredt i alle tre regioner hvorfor logistikken og styringen 

heraf er et vigtigt led i værdikæden. En bedre styring og effektivisering af logistik vil have væ-

sentlig betydning for Carlsbergs omkostningsbase og procesoptimering vil forenkle arbejdsgange 

og arbejdsvilkår. Et tiltag har været forenkling af produktporteføljen og ensretning af flaskeem-

ballagen som muliggør transport på tværs af grænser samt placering af flaskeproducenter i 

umiddelbar nærhed til bryggerierne. Dette også af hensyn til leveringssikkerheden på emballage. 

Desuden er der igangsat afprøvning og implementering af ruteplanlægningsværktøjer69. 

Som helhed har Carlsberg fokus på logistikaktiviteterne og søger løbende at forbedre og forenkle 

transport- og distributionsleddet. Logistik udgør dog en mindre del af Carlsbergs samlede om-

kostninger, hvorfor de tiltag der er lagt vægt på baserer sig på at efterleve CSR-politikker. 

Internt på bryggerierne effektiviserer Carlsberg også logistikken. Det topmoderne bryggeri i Fre-

dericia har et højlager og monorail transportsystem som er fuldstændig automatisk70. 

Branding/salg 

Kommerciel tilstedeværelse og Carlsberg-varemærket spiller en helt afgørende rolle for indfriel-

se af ambitionen om, at være det hurtigst voksende internationale bryggeri. Marketinginveste-

ringer og –aktiviteter er en key driver for indtjeningsvækst og for vækst i markedsandele. Det 

fremgår af årsrapporten for 2010, at Carlsberg øgede sine marketinginvesteringer med ca. 30%, 

svarende til ca. 10% af omsætningen i perioden – se Figur 13. 

                                                        
69 Jf. årsrapport 2010, side 33 
70 Jf. YouTube-video “Carlsberg - nyt højlager og monorail transportsystem” 
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Figur 13: Note 4 Salgs- og distributionsomkostninger 
Kilde: Årsrapport 2010, side 67, note 4 

Der hersker ingen tvivl om, at massiv markedsføring og betydelige kommercielle initiativer er 

vejen frem i alle tre regioner, til trods for forskellige markeder. I Vesteuropa, hvor der er tale om 

et modent marked, må det kommercielle fokus være, at fremme loyaliteten for eksisterende 

produkter og for varemærket Carlsberg, samt kommerciel eksekvering af nye produktlinjer til 

nye segmenter. Hvad angår Østeuropa og Asien - markeder under udvikling - vil det kommerciel-

le fokus være, at skabe og forbedre kendskabet til Carlsberg varemærket - at være synlige, til-

stede og foretrukken. 

Som følge af forskellige markedsformer de tre regioner imellem er det naturligt, at markedsfø-

ringsstrategien i høj grad er lokalt styret og i mindre grad centraliseret. Styringen af varemærke-

porteføljen er samlet centralt, men den kommercielle tilgang til markederne styres på lokalt 

plan. Således for at efterleve kulturelle forskelle/begrænsninger samt at gøre den kommercielle 

eksekvering helt specifik og målrettet til markedsforholdene. Hertil kommer, at Carlsbergs etiske 

standpunkter og principper skal efterleves i hele Carlsberg, hvorfor CSR vil være styret centralt.  

Carlsberg ønsker at fremme ansvarligt og moderat forbrug af øl og vil i 2011 introducere et e-

learning modul til intern undervisning i CSR og ansvarlig markedsføring. Der skal gennemføres 

auditeringer for at måle i hvilken udstrækning principperne overholdes. Vi stiller os kritiske over-

for postulatet omkring CSR i markedsføringshenseende idet vi mener, at holdningen er påtaget 

for at efterleve den sociokulturelle ”forventning”. Vi stiller os kritiske overfor Carlsbergs postulat 

primært på baggrund af deres nylige TV-reklame for Tuborg71, som vi mener tager meget lidt 

hensyn til Carlsbergs CSR-principper. Denne er sidenhen blevet trukket tilbage, men af andre 

årsager, nemlig seksuelle undertoner. Det er klart, at Carlsberg søger at gøre sig bemærket og 

skille sig ud fra mængden og derfor må bevæge sig på en hårfin balance mellem på den ene side 

                                                        
71 Jf. YouTube-video ”Tuborg En skål til alle jer...” 
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etik/CSR-principper og Markedsføringslovgivning og på den anden side ”hvad de unge vil ha’” og 

hvad der sælger. 

Som nævnt tidligere mener vi, at Carlsbergs tilgang til On-trade er via samarbejde med kunder-

ne. Dette idet Carlsberg har meget lav forhandlingsstyrke på segmentet men at det netop er via 

On-trade-kunder, at Carlsberg ”kommer ud” til slutbrugeren. Carlsberg initierer derfor en række 

events/happenings for On-trade-kunder – i Danmark kender vi bedst J-dag og Grøn Koncert – 

hvor Carlsberg betaler for en event mod at kunden aftager Carlsbergs produkter. Dette skaber 

afsætning for Carlsberg og omsætning for On-trade-kunden og implicit markedsføring af Carls-

bergs produkter. Dette samarbejde er et vigtigt led i Carlsbergs tilstedeværen og synlighed. 

At vælge at synliggøre sig via sponsorater skaber et image og involverer forbrugeren. Carlsberg 

har valgt at profilere sig via sponsorater, indenfor enkelte større områder – hhv. fodbold (Carls-

berg) og musik (Tuborg). 

”Sponsorering er en god måde at skabe opmærksomhed og synlighed for vore mærker på. 

Både sportsaktiviteter og musik bidrager desuden til hyggeligt samvær og sociale relationer. 

Alt sammen i vores brands ånd” 

Citat: Carlsbergs website “Hvorfor vi sponsorerer” 

Vækststrategi 

Der hersker ingen tvivl om, at Carlsberg har en aggressiv vækstambition og ønsker at udtrykke 

denne ambition overfor eksterne interessenter. Både årsrapport, website og officielle meddelel-

ser giver i al tydelighed udtryk for, at fokus er vækst og at Carlsbergs langsigtede strategi tager 

afsæt heri. Ambitionen er forankret i organiske aktiviteter – det være sig vækst via nye markeder 

og vækst i eksisterende markeder, nye segmenter, produktudvikling og diversifikation alt af-

hængig af, om der refereres til det Nord- og Vesteuropæiske, Østeuropæiske eller Asiatiske mar-

ked, der er kendetegnet ved forskellige markedsformer. 

Nord- og Vesteuropa er kendetegnet ved et modent marked, hvor muligheden for nye markeder 

er begrænset. Her er fokus at vedholde forbrugerens loyalitet til Carlsbergs varemærker samt 

diversifikation. Netop diversifikation udgør et stort potentiale for Carlsberg, der i 2011 har valgt 

at fokusere massivt på produktet Eve, som i høj grad henvender sig til segmentet ”kvinder”. På 

den måde udnytter Carlsberg den begrænsede mulighed for at træde ind på et nyt marked. Med 
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lanceringen af Eve forventer Carlsberg at forøge sin omsætningsvækst ligesom forbrugerporte-

føljen i høj grad vil ændre sig. I 2010 var 80% af Carlsbergs forbrugere er mænd72. 

På det asiatiske marked eksisterer der både modne og nye markeder. Her vil nye markeder være 

den overordnede dagsorden for fremtidig vækst og vil være en ”vækstmotor” for hele Carlsberg 

organisationen i helhed. På de modne markeder gælder det at vedholde loyaliteten overfor 

Carlsbergs varemærker. Fastholdelse af forbrugere kan meget vel føre til produktudvikling, som 

også vil bidrage til øget omsætning og forventet vækst. 

Det østeuropæiske marked er primært et vækstmarked som er domineret af internationale 

bryggerier. Fokus vil være at skabe øget opmærksomhed på Carlsbergs varemærker og på den 

måde erobre markedsandele fra konkurrenter. Øget kendskab til Carlsbergs varemærker sker 

gennem målrettet og vedvarende kommerciel eksponering. 

Der tegner sig et billede af, at Carlsberg i kraft af sin tilstedeværelse i de tre regioner har et bredt 

vækstpotentiale og er eksponeret for øget vækst via alle fire markedstilgange jf. Ansoff Matrix på 

Figur 14. På denne måde spreder Carlsberg sin risiko og forøger sine muligheder idet de er re-

præsenteret i alle fire kategorier og kan tilpasse sig vækstmulighederne i de tre regioner. 

 

Figur 14: Ansoff Matrix 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”Exploring Corporate Strategy”, side 258 

”Vi har mærkevarer, en salgsmaskine og en infrastruktur, som andre har svært ved at matche. Med vores 

planer for 2011 føler jeg mig komfortabel omkring, at vi kan øge vores markedsandele” 

Citat: Jørgen Buhl Rasmussen, jf. artikel ”Jørgen Buhl skruer op for rivaljagten” 

                                                        
72 Årsrapport 2010, side 26 
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De planer, som Jørgen Buhl Rasmussen henviser til i citatet, kan opsummeres i nedenstående 

kortsigtede forventninger, jf. årsrapporten 2010, side 9: 

- Lavt encifret fald på de nord- og vesteuropæiske markeder 

- Markedsvækst i Asien og Rusland 

- Øget markedsandel på eksisterende markeder 

- Vækst i resultat af primær drift 

- Højere inputomkostninger 

- Øgede markedsføringsinvesteringer ifht. 2010 

Konkurrencestrategi 

Carlsbergs konkurrencestrategi analyseres ud fra The Strategy Clock. The Strategy Clock tager 

udgangspunkt i otte generiske konkurrencestrategier, se Figur 15. Det skal bemærkes, at konkur-

rencestrategier ”der ligger mellem” de otte konkurrencestrategier anses for fejlslagne.  

 

Figur 15: The Strategy Clock 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”Exploring Corporate Strategy”, side 225 

Som beskrevet, i afsnit 7, prissættes øl i fire brede segmenter: discount, mainstream, premium 

og superpremium.  

Carlsberg producerer discount- og mainstream-øl, men det er ikke noget de reklamerer med. 

Discount- og mainstream-øl sælges som anonyme øl og fremgår ikke af Carlsbergs website under 
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brands73 eller omtales i årsrapporten. I Danmark drejer det sig om mærker som Neptun, SPAR 

Pilsner og Dansk Pilsner (fra Lidl) til 2-4 kroner flasken74. Både prisen og den opfattede værdi er 

meget lav. Der er ikke brugt penge på markedsføring, smarte flasker eller mærkater på bagsiden. 

Vi vurderer at konkurrencestrategien her er ’No frills’. Det er naturligvis et gennemtænkt strate-

gisk valg fra Carlsbergs side, at de skjuler deres discount- og mainstream-mærker. Men hvis 

Carlsberg ikke producerede mærkerne ville de miste markedsandele og stordriftsfordele til deres 

konkurrenter. Hvis discount- og mainstream-mærkerne var en del af Carlsbergs officielle ølporte-

følje, forventer vi at den opfattede værdi af disse ville stige kraftigt. Alternativt ville den opfatte-

de værdi af premium- og superpremium-mærkerne blive svækket. Det ville flytte markedsandele 

fra Carlsbergs dyrere premium-øl til discount- og mainstream-øl. Carlsberg ville ikke kunne hæve 

prisen, da konkurrenterne ville fastholde deres ’No frills’-pris. 

Carlsberg placerer mærkerne Carlsberg og Tuborg i premium-segmentet. Premium-mærkerne er 

dyrere end discount- og mainstream-mærkerne, ca. 8-10 kroner flasken i Danmark. Den massive 

markedsføring af premium-mærker, øger den opfattede værdi meget i forhold til discount- og 

mainstream-mærker. Den aggressive oligopolske konkurrence presser imidlertid prisen ned, 

hvorfor Carlsberg må fokusere på sine omkostninger og udnytte stordriftsfordele. Vi vurderer, at 

konkurrencestrategien i premium-segmentet er en hybrid. 

Vi vil placere Carlsbergs mange specialøl i superpremium-segmentet. Det gælder bl.a. Semper 

Ardens, Jacobsen og Falkon Ale i norden75. En tur i Føtex afslører, at literprisen på superpremi-

um-mærkerne er cirka det dobbelte af premium-mærkerne. Superpremium-segmentets mærker 

har en høj opfattet værdi. Vi mener at konkurrencestrategien her er differentiering. 

Den nye øl Eve er rettet direkte mod kvindesegmentet. Vi tror ikke den opfattede værdi af Eve 

blandt mænd er ret stor. Vi vurderer at konkurrencestrategien for Eve, er fokuseret differentie-

ring. I takt med at Carlsbergs markeder modnes vurderer vi, at Carlsberg vil øge den fokuserede 

differentiering af sine produkter. 

Carlsberg synes at have godt styr på konkurrencestrategien. Carlsberg udnytter stordriftsfordele 

med ’No frills’- og hybrid-mærkerne og udnytter sit stærke varemærke til at tage en højere pris 

                                                        
73 Jf. webside “Carlsbergs brands” 
74 Jf. artikel “Øltips: Discount øl” 
75 Jf. webside “Carlsbergs brands” 
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for sine (fokuserede) differentierings-mærker. Begge dele er tydeligt understøttet af værdikæ-

den med stort fokus på effektivitet og markedsføring. Kombineret med at kunder er loyale, er 

det klart en fordel for Carlsberg at være repræsenteret med flere strategier, når kunden den ene 

dag vil have en almindelig Carlsberg-øl og den næste dag en specialøl – ”Staircase Strategy”. 

8.3 Delkonklusion: SWOT-analyse 

SWOT-analysen har til formål at drage konklusioner på de væsentligste drivers vi har identifice-

ret i den strategiske analyse. Analysen vil indeholde en opsummering af Carlsbergs muligheder, 

trusler, styrker og svagheder. SWOT-analysen vil også give et sammenfattende billede af, hvilke 

ikke-finansielle forudsætninger der lægger til grund for vores værdiansættelse. Vi har rangeret 

de forskellige drivers efter deres betydning for Carlsberg – den øverste har størst betydning, den 

nederste har mindst betydning. 

 

Figur 16: SWOT-analyse for Carlsberg 
Kilde: Egen tilvirkning 

Vi vurderer at Carlsberg står overfor tre fremtidige kilder til øget indtjening – tre muligheder. 

Den primære kilde er nye segmenter, særligt kvindesegmentet, der indtil nu har været overset. 

Segmentet har Carlsbergs ufravigende opmærksomhed og er medvirkende til kontinuerlig pro-

duktudvikling og –innovation, idet der er andre behov hos kvinder end mænd. Mænd aftager 

80% af Carlsbergs volumen. Sekundært finder vi, at varemærke spiller en vigtig rolle for indtje-

ningsmulighederne. Forbrugere er loyale overfor deres foretrukne varemærke og Carlsbergs 
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eksponering og kommercielle udtryk spiller en uhyre vigtig rolle ifht. forbrugerpræferencer. 

Gennem massiv markedsføring og sponsorater skaber Carlsberg et image samtidig med, at for-

brugeren involveres gennem fodbold eller musik. Således søger Carlsberg at vinde og fastholde 

markedsandele og forbrugerloyalitet. Asien er tredje og sidste kilde til øget indtjening for Carls-

berg. Asien er forholdsvis upåvirket af den økonomiske krise, og regionen som helhed har stort 

vækstpotentiale. 

De skadelige eksterne forhold, som vi mener har betydning for udviklingen i Carlsbergs indtje-

ning udgør i alt fem trusler. Den primære, og umiddelbart ignorerede, trussel for Carlsberg er 

valutakursudsving. Årsrapporten lægger ikke nævneværdig vægt på denne faktor, men vi mener 

at Carlsbergs indtjening i høj grad er påvirket af udsving på pengemarkederne – og især af ud-

sving på RUB som følge af udsving i olieprisen. Valutakursudsving er en størrelse, som kan være 

utroligt svær at forudsige og budgettere, men vi mener at Carlsberg med fordel kunne afdække 

sin risiko ved hjælp af finansielle instrumenter. Det er muligt at Carlsberg anskuer et så langsigtet 

perspektiv, at man mener at valutakursudsving vil even-out på sigt. 

Den næststørste trussel er skatte- og afgiftspolitikker, der i tiden er i vælten i den politiske debat 

under hensyntagen til folkelig sundhed. Der er jævnligt forslag til forhøjelse af skatter og afgifter 

hvilket implicit fører til højere salgspriser – altså vil forbrugeren i sidste ende betale for forhøjel-

sen – hvilket medfører lavere indtjeningsmuligheder. En anden politisk dagsorden er alkoholre-

klamer, som S og SF tidligere har proklameret, at ville forbyde i hele EU. Et sådan tiltag vil have 

alvorlige konsekvenser for Carlsberg, der i meget høj grad anvender markedsføring som tilgang 

til eksport og som markedsgennemtrængning i forbindelse med lancering af nye produkter. Et 

sådanne tiltag vil dog ikke ramme Carlsberg alene, men vil have effekt på alle bryggerier med 

afsætning i EU. 

Foruden usikkerheden på pengemarkedet influerer volatile råvarepriser på Carlsberg indtjening. 

Dyrere råvarer medfører højere salgspriser, der medfører lavere afsætning og indtjening. Afsæt-

ningen er ligeledes påvirket af konjunkturer, der spiller en væsentlig rolle for forbrugerens ad-

færd. Under lavkonjunktur vil Carlsbergs fokusprodukter premium og superpremium blive fra-

valgt af forbrugeren. 

Carlsbergs styrke udgøres af 5 faktorer; varemærke, værdikæde, stordriftsfordele, produktudvik-

ling og -innovation samt tilstedeværelse i Asien. De fire første er alle forhold, der er essentielle 
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for den markedsform, som Carlsberg konkurrerer på; differentieret oligopol. Carlsberg som va-

remærke har en betydelig relevans for forbrugere og Carlsberg formår at involvere forbrugerne 

via sponsorater indenfor sport og musik – at styrke loyaliteten i sin stræben efter, at være vare-

mærke. Ambitionen er, at flytte markedsandele fra discount over mainstream til premium og 

superpremium for at bakke yderligere op om sin varemærkestatus. Skiftet i markederne opnås 

via massive kommercielle tiltag og øget produktudvikling, hvilket begge er led i Carlsbergs værdi-

kæde. Netop værdikæden er et vigtigt styringsredskab for Carlsberg, der konkurrerer under dif-

ferentieret oligopol, hvor fortsat vækst og forøgede markedsandele er effekten af markedsfø-

ring, stærk in- og outbound logistik samt stordriftsfordele. Da Asien er vækstmotor er det en 

styrke for Carlsberg, at være tilstede på markedet. 

Vi ser to betydelige svagheder for Carlsberg. Sammenholdt med, at Carlsberg er truet af valuta-

kursudsving, vurderer vi at Carlsbergs manglende valutakurssikring er deres største svaghed. 

Valutakursudsving har stor indflydelse på indtjeningen idet Carlsberg opererer på bl.a. det russi-

ske og asiatiske marked, men afleverer regnskab i DKK.  

Carlsberg arbejder fremadrettet på at ensarte deres emballage. Som det er nu, har de meget 

specialiseret emballage. Det betyder, at både produktion og logistik er specialiseret og at over-

skudskapacitet således ikke nemt kan udnyttes. 

I Figur 17 har vi grupperet de ikke-finansielle key drivers i tre grupper: Værdikæde, markedsfor-

hold og vækst. Cirklerne overlapper for at indikere, at grupperne er tæt forbundne. Fx vil øget 

indtjening i Asien bidrage til stordriftsfordele (og omvendt) og vækst sker via markedsføring. Et 

andet eksempel er, at råvarepriser er markedsbestemt. 

 

Figur 17: Gruppering af ikke-finansielle key drivers 
Kilde: Egen tilvirkning  



[48] 

9 REGNSKABSANALYSE 

Regnskabsanalysen indeholder tre elementer: reformulering af Carlsbergs finansielle opgørelser, 

nøgletalsanalyse og analyse af varig vækst og permanent overskud. Formålet med regnskabsana-

lysen er, at finde Carlsbergs finansielle key drivers med henblik på, at skabe fundament for vores 

budgettering. 

Totalindkomsten udledes af egenkapitalopgørelsen og har til formål at inddrage alle overskuds-

komponenter. Det er således op til os at reklassificere poster, som vi finder ukorrekt placeret. 

Desuden vil vi via totalindkomsten inddrage både realiserede og urealiserede poster i vores ana-

lyse og er dermed uafhængige af regnskabspraksis.  

Hvad angår reformuleringen af balanceposter ønsker vi at adskille driftsaktiviteter fra finansie-

ringsaktiviteter, og har i tilfælde hvor det ikke har været muligt at nå frem til en entydig klassifi-

kation valgt, at klassificere som ”drift”. Finansieringsaktiviteter er udeladt fra vores budgette-

ring. 

I resultatopgørelsen har vi klassificeret de enkelte poster efter drift og finansiering samt medta-

get Dirty-Surplus-poster (ikke-resultatførte poster) for at anskue resultatopgørelsen på totalind-

komstbasis. 

Vi har valgt ikke at reformulere pengestrømsopgørelsen, da FCF kan beregnes ud fra den refor-

mulerede balance og resultatopgørelse (fordi denne er opgjort på totalindkomstbasis), jf. afsnit 

4.3. 

Carlsbergs finansielle opgørelser fra 2008 er revideret i årsrapporten for 2009. Vi anvender op-

gørelserne fra 2009 i vores analyser. 

9.1 Reformulering 

I dette afsnit vil vi reformulere Carlsbergs egenkapitalopgørelse, balance og resultatopgørelse for 

årene 2006 til 2010. Fremgangsmåden er beskrevet i bogen ”Financial Statement Analysis and 

Security Valuation” kapitel 8 og kapitel 9.  
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Egenkapitalopgørelse 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse er vist i Bilag 1.  

Årets transaktioner med ejerne (nettodividende) er her blevet adskilt fra årets totalindkomst 

(årets resultat og Dirty-Surplus poster). Vi har taget udgangspunkt i Carlsbergs trykte egenkapi-

talopgørelse og totalindkomstopgørelse fra årsrapporterne76. 

Med undtagelse af totalindkomsten for år 200877, er den reformulerede egenkapitalopgørelse 

opgjort på ejerniveau for aktionærerne i Carlsberg, dvs. minoritetsinteresser er fjernet fra alle 

poster. Værdiansættelsesopgaven går på, at værdiansætte Carlsberg, hvorfor vi kun er interesse-

rede i Carlsbergs andel af koncernegenkapitalen. 

Posten ”Aktiebaseret vederlæggelse” er flyttet fra egenkapitalen til balancen, under posten ”An-

den gæld, langfristet”. Både primo- og ultimosaldo stemmer således ikke med de tal som Carls-

berg selv oplyser78. Ifølge bogen ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, side 259, 

skal aktiebaseret vederlæggelse flyttes, for at få en korrekt analyse af regnskabet. Argumentet 

er, at aktiebaseret vederlæggelse er en lønomkostning. Det giver ikke mening, at egenkapitalen 

stiger, når en virksomhed afholder en lønomkostning. 

Tabel 4 viser beregnede nøgletal for egenkapitalen. 

 

Tabel 4: Beregnede nøgletal for egenkapitalen 
Kilde: Egen tilvirkning 

ROCE analyseres i afsnit 9.2.  

Det ses, at egenkapitalen steg markant i 2008. Størstedelen af stigningen skyldes nyinvestering 

(kapitaludvidelse) i Carlsberg. Det har uden tvivl været for at finansiere opkøbet af Scottish & 

                                                        
76 Totalindkomstopgørelsen hed ”Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger” i årene 2006-
2009 
77 Som tidligere beskrevet, brugte vi tallene for 2008 i årsrapporten for 2009. Carlsberg opgjorde ikke totalind-
komst på minoritetsinteresser og Carlsbergs aktionærer i årsrapporten for 2009. Minoritetsinteresser for total-
indkomsten i 2008 er derfor udskilt på én linje for sig. Minoritetsinteresser for 2009 er fundet i årsrapporten for 
2010 
78 Primosaldoen i 2006 er korrigeret for aktiebaseret vederlæggelse i 2005 på 4 mio. kr. 
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Newcastle. I de øvrige år har der været en nettodividende (negativ net investment rate), på 

trods af at egenkapitalen havde negativ vækst i 2006 og meget begrænset vækst i 2009. Ifølge 

den reformulerede egenkapitalopgørelse ligger nettodividenden i omegnen af 400-600 millioner 

kroner. 

Af den reformulerede egenkapitalopgørelse fremgår det desuden at 2006 var et dårligt år vurde-

ret på totalindkomsten, primært på grund af værdiregulering af værdipapirer. 2009 var også et 

dårligt år vurderet på totalindkomsten, primært på grund af valutakursregulering af udenlandske 

enheder. Valutakursregulering af udenlandske enheder havde også en stor negativ betydning i 

2008, men det blev opvejet af en engangsværdiregulering af dattervirksomheder (ifbm. købet af 

Scottish & Newcastle). I 2010 havde valutakursregulering af udenlandske enheder en stor positiv 

betydning for totalindkomsten.  

Valutakursregulering af udenlandske enheder opstår ved omregning og valutakurssikring af akti-

ver og forpligtelser til DKK af Carlsbergs udenlandske enheder79. Valutakurspåvirkning på om-

sætningen indregnes ikke denne post. Igen bekræftes vi i, at valutaudsving har massiv betydning 

for Carlsbergs resultat. 

Balance 

Den reformulerede balance er vist i Bilag 2. Vi har også reformuleret balancen for 2005 for at 

kunne bruge gennemsnitstal i nøgletalsanalysen. 

Vi har opdelt balancen i aktiver og forpligtelser der vedrører hhv. Carlsbergs drifts- og finansie-

ringsaktivitet. Finansielle aktiver er udelukkende en midlertidig placering af overskydende likvidi-

tet. Klassifikation af nogle poster giver sig selv. De øvrige poster er klassificeret efter bedste ev-

ne. I Bilag 2 har vi argumenteret for vores klassificering. 

De enkelte poster er inklusiv minoritetsinteresser. Minoritetsinteresserne er trukket fra i bun-

den, og man ser, at værdien af egenkapitalen for aktionærerne i Carlsberg stemmer med egen-

kapitalen i den reformulerede egenkapitalopgørelse, jf. Bilag 1. Andelen af minoritetsinteresser 

ligger forholdvis stabilt på gennemsnitligt 7,8% af koncernegenkapitalen, se Tabel 5. 

                                                        
79 Jf. årsrapport 2010, side 55 
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Tabel 5: Andel minoritetsinteresser af koncernegenkapital 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses af den reformulerede balance, at immaterielle aktiver i 2008-2010 udgør mere end halv-

delen af de samlede driftsaktiver. Før 2008 udgjorde de blot omkring 1/3 af de samlede driftsak-

tiver. Stigningen er selvfølgelig sket i forbindelse med købet af Scottish & Newcastle og deres 

varemærker. Carlsberg må ikke aktivere deres internt opbyggede varemærker, hvilket har be-

tydning for den samlede sum af Carlsbergs immaterielle aktiver. Det vil senere blive diskuteret. 

Samtidig med købet af Scottish & Newcastle steg Carlsbergs nettofinansielle forpligtelser (NFO) 

betydeligt.  

Resultatopgørelse 

Den reformulerede resultatopgørelse er vist i Bilag 3. Den reformulerede resultatopgørelse er 

lavet på totalindkomstbasis. 

Vi har opdelt resultatopgørelsen i indtægter/omkostninger der vedrører hhv. Carlsbergs drifts- 

og finansieringsaktivitet. De indtægter/omkostninger der vedrører Carlsbergs drift er endvidere 

opdelt i indtægter/omkostninger der vedrører salg og indtægter/omkostninger der ikke vedrører 

salg, ”Andet driftsoverskud”.  

Klassifikation af de fleste poster giver sig selv. Posterne ”Andre driftsomkostninger/-indtægter” 

vedrører primært salg af ejendomme og aktiver indenfor drikkevareaktiviteter80. Posterne ved-

rører selvfølgelig driften, men ikke salget. Posten ”Anden totalindkomst fra drift efter skat” in-

deholder udelukkende reguleringer jf. Bilag 1. Vi vurderer, at disse ikke kan relateres direkte til 

salget, hvorfor vi har placeret posten under ”Andet driftsoverskud”. 

Vi har allokeret skat til ”Driftsoverskud fra salg”, ved at beregne skattefordelen på de nettofinan-

sielle omkostninger og skatteomkostningerne til ”Andet driftsoverskud”, og korrigere den rap-

porterede skatteomkostning for disse. Vi har brugt en skatteprocent på 28% i 2006 og 25% i 

2007-2010. Den effektive skatteprocent for driftsoverskud fra salg ses i Tabel 6. Forskellen i den 

effektive og den nominelle skatteprocent kan bl.a. skyldes forskel i regnskabsmæssige- og skat-

                                                        
80 Jf. årsrapport 2010, side 67, note 6 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Egenkapital - koncern (mio kr.) 19.492      18.973      19.909      59.835      59.371      69.477      

MIA -7,84% -7,33% -6,65% -8,61% -7,85% -7,75%
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temæssige afskrivninger samt fradragsmuligheder. Den lave effektive skatteprocent i 2008 til-

skriver vi købet af Scottish & Newcastle. 

 

Tabel 6: Effektiv skatteprocent for driftsoverskud fra salg 
Kilde: Egen tilvirkning 

Minoritetsinteresser er med i alle poster. De trækkes fra i bunden for at få totalindkomsten for 

Carlsbergs aktionærer. Det ses at totalindkomsten stemmer med totalindkomsten fra den re-

formulerede egenkapitalopgørelse jf. Bilag 1.  

9.2 Nøgletalsanalyse 

Nøgletalsanalysen vil tage udgangspunkt i ROCE og en dekomponering af de underliggende nøg-

letal/drivers jf. DuPont-modellen81. ROCE er et udtryk for forrentning af den indskudte kapital og 

ved at dekomponere denne, vil det fremgå hvilke finansielle key drivers der har betydning for og 

driver Carlsbergs rentabilitet og indtjening – og i sidste ende ligger til grund for Carlsbergs mar-

kedsværdi. Disse key drivers kan enten belyse Carlsbergs drift eller finansiering – begge har ind-

flydelse på størrelsen af ROCE. DuPont-modellen er opdelt i tre analyseniveauer, der forgrener 

sig til hinanden og dels forklarer sammenhængen mellem nøgletallene, dels den relaterede risi-

ko. Hvert niveau er behandlet særskilt i vores analyse. 

 

Figur 18: DuPont-modellen 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra bogen ”Financial Statement Analysis and  

Security Valuation”, side 364 og bogen ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, side 209 

                                                        
81 Jf. ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, side 364 

2006 2007 2008 2009 2010

Effektiv skatteprocent af driftsoverskud fra salg 28,91% 28,31% 10,88% 26,50% 24,60%

Niveau 1

x

ROCE

Niveau 2

Niveau 3

PM ATO FLEV x SPREADx

Finansierings driversAktiv/passiv driversPM drivers

RNOA FLEV

NFO/CSEOI/NOA
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Vi har valgt at anskue en 5 årig periode, 2006 til 2010. Vi har desuden valgt at bruge gennem-

snitsværdier for balanceposter, i den hensigt at udjævne effekten af de enkelte års ændringer. 

For perioden 2006 til 2010 i helhed gælder det, at der er en tendens til forbedring af rentabilite-

ten og øget vækst i indtjeningen – dog med undtagelse de enkelte år 2006 og 2009, som begge 

var gennemgående dårlige år for Carlsberg. I årsrapporten for 2009 anerkender Carlsberg den 

negative tendens og forklarer den som en effekt af konjunkturen i de Europæiske markeder82. 

Under sammenligning med nøgletal fra Carlsbergs årsrapporter varierer vores nøgletal fra de 

”officielle”. Dette skyldes faktorer som klassificering af regnskabsposter, gennemsnits-

betragtninger og i høj grad, at vi anvender totalindkomst som basis for vores udregninger. Vi har 

derfor ikke sammenlignet med branchetal fra f.eks. Danmarks Statistik, da disse data vil være 

baseret på uforarbejdede tal fra officielle årsrapporter – og for os relativt upræcise og usammen-

lignelige. 

Alle nøgletal er vist i samlet opstilling i Bilag 4. 

Niveau 1 – afkast og finansiel risiko 

I niveau 1 fremhæves Carlsbergs afkast og finansielle risiko primært via ROCE og FLEV. ROCE er 

vist i Tabel 7 og FLEV er vist i Tabel 8. 

ROCE ligger i 2006 på et ganske lavt niveau, som følge af en værdiregulering af værdipapirer, der 

har udhulet årets resultat. Der ses en klar forbedring i 2007 og 2008, hvor Carlsberg tilkøber 

Scottish & Newcastle og på den måde styrker sin profil, forøger sine markedsandele og forbedrer 

sin indtjening. Med den finansielle krise in mente kommer Carlsberg gennem 2009 med en for-

ventet svækket ROCE, som i 2010 genvinder et fornuftigt niveau. RNOA følger samme tendens, 

men det skal bemærkes at RNOA i årene 2006 og 2009 er større end ROCE, hvilket betyder at 

Carlsberg ikke tjener på fremmedkapitalen. Dette understøttes af, at NBC i samme år er højere 

end RNOA, dvs. at omkostningen på fremmedkapital er højere end driftens afkast. 

                                                        
82 Jf. årsrapport 2009, side 2-3 
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Tabel 7: Vækst i ROCE 
Kilde: Egen tilvirkning 

Carlsbergs gearing (FLEV) er i helhed faldende i perioden, hvilket er helt i trit med Carlsbergs 

ambition om gældsnedbringelse83. Selv i 2008 hvor Carlsberg tilkøbte Scottish & Newcastle har 

man formået at nedbringe gældsandelen. Dette idet en del af opkøbet er finansieret gennem 

kapitaludvidelse (og derved egenfinansiering) samt det faktum, at goodwill er aktiveret og egen-

kapitalen forøget tilsvarende. I 2008 fremgår det desuden, at Carlsberg oplever den i perioden 

højeste finansieringsomkostning (NBC) på 7,78%, der i sig selv er argument for at søge, at ned-

bringe gælden. NBC er faldende frem mod 2010 som en mulig effekt af den lavere risiko og et 

generelt lavere renteniveau på samfundsplan. At nedbringe gearingen formindsker Carlsbergs 

finansielle risiko. 

 

Tabel 8: Finansiel gearing 
Kilde: Egen tilvirkning 

SPREAD udtrykker forskellen på aktivernes afkast, RNOA, og låneomkostningen, NBC. Jf. Tabel 8 

tjener Carlsberg ikke på fremmedkapitalen i 2006 og 2009 hvor det også fremgår, at SPREAD er 

negativ. Dette bekræftes også af, at ROCE er lavere end RNOA. 

MIA går i perioden mod 1. Når MIA er tæt på 1 fortæller det, at minoriteterne har samme renta-

bilitet som moderselskabet. I 2006 har minoriteterne haft en betydeligt bedre rentabilitet end 

Carlsberg. 

Niveau 2 – driftsmæssig risiko 

Niveau 2 i rentabilitetsanalysen viser Carlsbergs driftsmæssige risiko i form af overskudsgrad 

(PM) og aktivernes omsætningshastighed (ATO), hvor overskudsgraden er på totalindkomstbasis. 

                                                        
83 Jf. Årsrapport 2010, side 8 

Niveau 1 2006 2007 2008 2009 2010

ROCE 0,13% 8,32% 18,06% 1,04% 16,81%

ROCE før MIN 1,19% 8,94% 21,05% 1,24% 17,12%

RNOA 2,05% 6,58% 15,01% 2,96% 12,69%

NBC 2,81% 4,37% 7,78% 5,45% 4,59%

Analyse af finansiel gearing

FLEV 1,24        1,14        0,91          0,75          0,59          

NBC 2,81% 4,37% 7,78% 5,45% 4,59%

SPREAD -0,76% 2,22% 7,23% -2,49% 8,10%

MIA 0,11        0,93        0,86          0,84          0,98          
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Nøgletallene er vist i Tabel 9. Overskudsgraden stiger markant i 2008 som følge af opkøbet af 

Scottish & Newcastle. Samtidig ser vi, at ATO i samme år falder hvilket kan være en naturlig følge 

også af opkøbet. Det er forventeligt, at Scottish & Newcastle ikke er trimmet i samme grad som 

Carlsberg og at ”the Carlsberg way of doing business” endnu ikke er implementeret. Desuden har 

Carlsberg forøget sin aktivmasse (NOA) betydeligt idet opkøbte varemærker er optaget på ba-

lancen og dermed vil ATO blive påvirket negativt. Det kan være svært at sammenligne omsæt-

ningshastigheder for Carlsberg med andre bryggerier, idet Carlsbergs internt opbyggede vare-

mærke ikke har en regnskabsmæssig værdi. Bryggerier der har opkøbt i langt højere grad vil have 

en aktivmasse der er relativt større. 

Det gælder at jo højere omsætningshastighed jo bedre. 

 

Tabel 9: Overskudsgrad (PM) og aktivernes omsætningshastighed (ATO) 
Kilde: Egen tilvirkning 

Niveau 3 – driftsmæssige drivers 

Carlsbergs driftsmæssige drivers anskues via niveau 3. Tabel 10 viser en dekomponering af PM. 

Det fremgår, at bruttoavancen er svagt stigende fra 2008 til 2010 som følge af effektivisering. 

Carlsberg er i stand til at regulere sine variable omkostninger til omfanget af afsætningen. De 

små udsving i PM fra salg skyldes førnævnte effektivisering samt udsving i ”Salgs- og distributi-

onsomkostninger”, der ellers synes at ligge stabilt på omkring 30% i perioden. PM ligger i gen-

nemsnit på 10% over perioden og i 2008-2010 på ca. 12%. Det giver os et billede af, at Carlsberg 

er sårbar i ”Andet driftsoverskud”, der forårsager de store udsving i den samlede overskudsgrad 

der i årene 2008 til 2009 falder med 12%-point til 5% og stiger til 21% i 2010. 

Disse store udsving i PM skyldes primært valutakursreguleringer, som er en faktor der er umulig 

at forudsige størrelsen og retningen på – og dermed konsekvensen af. Over perioden udgør ”An-

det driftsoverskud” i gennemsnit 4%, så måske Carlsberg aktivt vælger at være ”ligeglade” med 

valutarisikoen, med argumentation om, at valutakursudsving på den lange bane vil udjævnes. 

Om end i de enkelte år vil valutakursudsving udgøre en stor driftsmæssig risiko og vil gøre Carls-

berg ”utilregnelig” i kraft af stor uforudsigelighed forankret i den fremtidige drift. 

Niveau 2 2006 2007 2008 2009 2010

PM 2% 6% 18% 5% 21%

ATO 0,997 1,117 0,819 0,589 0,603

ATO (invers) 1,003 0,896 1,221 1,697 1,659
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Tabel 10: PM drivers 
Kilde: Egen tilvirkning 

ATO drivers er anskuet via 1/ATO, vist i Tabel 11. Ved at anvende den inverse værdi gælder det, 

at 1/ATO skal være så lille som muligt for Carlsbergs aktiver – omvendt for passiverne. 

Det fremgår, at immaterielle anlægsaktiver fra år 2008 og frem udgør størstedelen af den sam-

lede 1/ATO primært som følge af opkøbet af Scottish & Newcastle. Opkøbet medfører højere 

inverse værdier og har dermed en negativ indflydelse på omsætningshastigheden i pågældende 

år. Dette vil skinne igennem i de fremtidige år. 

 

Tabel 11: ATO drivers 
Kilde: Egen tilvirkning 

Varebeholdninger ligger stabilt i hele perioden med en lille forbedring i 2010. At effektiviserin-

gen af Carlsberg i 2009 udeblev som en effekt på ATO for varebeholdningen skyldes formentligt 

lageropbygning i Rusland84. 

                                                        
84 Jf. årsrapport 2010, side 15 

PM drivers 2006 2007 2008 2009 2010

Bruttoavance 50,95% 49,89% 47,87% 49,15% 51,74%

Salgs- og distributionsomkostninger -34,50% -32,46% -29,35% -26,93% -28,57%

Administrationsomkostninger -7,46% -6,98% -6,56% -6,52% -6,73%

PM fra salg før skat 8,99% 10,45% 11,96% 15,70% 16,44%

Skat på driftsoverskud fra salg -2,60% -2,96% -1,30% -4,16% -4,05%

PM fra salg 6,39% 7,49% 10,66% 11,54% 12,40%

Andet driftsoverskud efter skat -4,34% -1,59% 7,67% -6,52% 8,66%

PM 2,06% 5,90% 18,33% 5,02% 21,06%

ATO drivers (inverse)

Driftsaktiver (OA) 2006 2007 2008 2009 2010

Immaterielle aktiver 0,511 0,475 0,878 1,395 1,411

Materielle aktiver 0,496 0,475 0,468 0,555 0,535

Varebeholdninger 0,074 0,079 0,075 0,074 0,065

Tilgodehavender fra kunder 0,147 0,139 0,106 0,103 0,096

Andre driftsaktiver 0,184 0,117 0,129 0,159 0,168

Driftsforpligtelser (OL) 2006 2007 2008 2009 2010

Anden gæld, kortfristet 0,122 0,117 0,129 0,175 0,185

Leverandørgæld 0,118 0,123 0,115 0,134 0,144

Tilbagebetalingsforpligtelse vedr emballage 0,029 0,026 0,022 0,024 0,022

Andre drifstforpligtelser 0,140 0,122 0,169 0,257 0,265
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Den inverse omsætningshastighed for Tilgodehavende falder lidt især fra 2008 til 2009. Carlsberg 

bliver altså bedre til debitorstyring og styrker sin likviditet, hvilket meget tænkeligt har været en 

del af effektiviseringen i 2009. 

Vi finder ikke, at der er andre væsentlige drivers under Carlsbergs driftsaktiver og har samlet 

disse i ”Andre driftsaktiver”. 

At den inverse omsætningshastighed for Anden gæld er steget meget har en positiv indflydelse 

på Carlsbergs likviditet, ligesom det er tilfældet med den inverse omsætningshastighed for Leve-

randørgæld. Carlsberg har i form af effektivisering dikteret betalingsbetingelser overfor sine le-

verandører mhb. på at forbedre likviditeten. 

Emballageforpligtelsen (returpant) har en meget lav invers omsætningshastighed og bidrager 

negativt til likviditeten. Omsætningshastigheden ligger stabilt i hele perioden og er sandsynligvis 

svær at påvirke fra Carlsbergs side. 

9.3 Vækst og permanent overskud 

Via ”Core driftsoverskud” kan vi udarbejde en analyse af varig vækst og permanent overskud, 

som vil danne grundlag for en mere realistisk og mere præcis budgettering af Carlsbergs fremti-

dige indtjeningsmuligheder. Der skelnes mellem tre klassificeringer af indtjeningskilder: 

- Core driftsoverskud 

- Core andet driftsoverskud 

- Transitoriske poster (unusual items, UI) 

Transitoriske poster er kilder, der ikke har permanent karakter. 

Tabel 12 viser, at Carlsberg har oplevet negativ vækst i Core OI fra salg fra 2008 til 2010. Analy-

sen viser også, at de store udsving i driftsresultatet (RNOA) skyldes transitoriske poster (UI). Fx 

valutakursudsving er selvsagt ikke en del af Carlsbergs kerneoperationer, og er desuden umulig 

at budgettere på da størrelsen og retningen er underlagt markedskræfter, som er umulige at 

forudsige. 

Se Bilag 5 for opdeling og argumentation for klassificering af Carlsbergs regnskabsposter i hhv. 

core- og transitoriske poster. Skat er allokeret jf. fremgangsmåden i afsnit 9.1. 
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Tabel 12: Core nøgletal for 2006-2010 
Kilde: Egen tilvirkning 

9.4 Delkonklusion 

Vi finder at der i perioden 2006 til 2010 er en tendens til forbedring af rentabiliteten i Carlsberg 

idet både ROCE og RNOA er stigende. Vi finder også en stigende overskudgrad (PM) og faldende 

omsætningshastigheder på Carlsbergs aktiver. Samtidig ses en faldende gearing (FLEV) som tyder 

på gældnedbringelse og i takt hermed falder finansieringsomkostningen (NBC). Dette som en 

mulig følge af lavere gearing og generelt lavere renteniveau på samfundsplan. 

Via niveau 3 ser vi en stabil bruttoavance hvorfor det fremgår det tydeligt, at Carlsbergs udfor-

dringer ligger i posten ”andet driftsoverskud” som er årsag til det svingende resultat. 

Immaterielle aktiver udgør størstedelen af Carlsbergs aktivsum og udgøres primært af varemær-

ker, aktiveret i forbindelse med opkøb. 

Modsat nøgletalsanalysen viser analysen af vækst og permanent overskud (core), at Carlsberg 

har oplevet negativ vækst i Core OI fra salg fra 2008 til 2010. Analysen viser også, at de store 

udsving i driftsresultatet (RNOA) skyldes transitoriske poster (UI). 

  

CORE NØGLETAL 2006 2007 2008 2009 2010

Core OI salg/NOA 6,24% 8,29% 9,35% 7,17% 7,48%

Core andet OI/NOA 0,01% 0,01% -0,11% -0,07% 0,20%

UI/NOA -4,19% -1,72% 5,77% -4,14% 5,01%

RNOA 2,05% 6,58% 15,01% 2,96% 12,69%

Core PMsalg 6,25% 7,43% 11,42% 12,16% 12,42%

ATO 0,997     1,117      0,819        0,589        0,603        

Bruttoavance 50,95% 49,89% 47,87% 49,15% 51,74%
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10 BUDGETTERING 

Vores budget tager afsæt i hhv. den strategiske og finansielle analyse og er baseret på de key 

drivers vi har analyseret os frem til. Således har vi forsøgt at opstille budgetforudsætninger og 

procentuelle afsæt, der ligger til grund for vores proformaregnskab. Vores budgettering tager 

udgangspunkt i Carlsbergs ”Core driftsoverskud” for at sikre, at de budgetterede fremtidige cash 

flows er forankret i varige/permanent overskud. ”Core andet driftsoverskud” har vi budgetteret 

til nul, da de udgør en lille andel af de samlede omkostninger. Budgetteringen baseres på de 

overordnede tendenser vi ser i Carlsberg, da det ikke vil give mening, at budgettere i detaljen i 

kraft af vores begrænsede indsigt. 

Transitoriske poster er kilder, der ikke har permanent karakter og er derfor umulige at give hold-

bare estimater på, de udelades derfor ved budgettering. 

Budgetperioden afhænger af hvor langt ud i fremtiden det er muligt at forudsige, hvorledes de 

forskellige værdidrivere udvikler sig og hvornår steady-state indtræder. I fastlæggelse af budget-

periodens længde har vi taget højde for, at Carlsberg opererer på såvel modne- som nye marke-

der. Vi mener, at en budgetperiode på 5 år er forsvarligt ifht. vores forudsigelser og hvornår vi 

forventer, at steady-state indtræder. 

Vi mener, at Carlsberg i tiden befinder sig i bunden af en konjunkturcyklus. Den økonomiske re-

cession har derfor haft en vis indflydelse på vores estimater og forventninger til fremtiden for 

både Nord- og Vesteuropa samt Østeuropa. Vi har kalkuleret med, at være ude af recession (i 

midten af en konjunkturcyklus) tidligst primo 2014. 

Vi har opsummeret vores strategiske og finansielle analyse i forventede effekter, som påvirker 

både positivt og negativt, se Tabel 13 og Tabel 15. Tendenserne danner basis for vores profor-

maregnskab, se afsnit 10.7. 
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Tabel 13: Forventet effekt på omsætning, produktionsomkostninger og bruttoavance (BA) 
Kilde: Egen tilvirkning 

10.1 Omsætning 

Carlsbergs ambition om, at styre mod øget værdiskabelse og øget opfattet værdi af Carlsbergs 

produkter vil have en positiv effekt på omsætningen i alle tre regioner. Varemærkeværdien for-

øges og forbrugeren vil tillægge Carlsberg-produktet mere opfattet værdi, hvormed der på sigt 

opstår mulighed for, at hæve prisen på disse udvalgte produkter. 

Da vi ikke har kunnet udskille valutakursregulering fra omsætningen i Carlsberg officielle regn-

skaber, har vi implicit budgetteret på en historisk omsætning, der inkluderer valutakursregule-

ring. Vi kan ikke estimere valutakursudsving. 

Den historiske og forventede realvækst i BNP mener vi er en god indikator for fremtidig vækst i 

Carlsbergs omsætning samt en indikator for konjunkturudvikling. BNP er vist i Tabel 14. 

 

Tabel 14: Realvækst i BNP (2005-2010 faktisk; 2011-2020 estimeret) 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra websiden Euromonitor International. Datasøgning er foretaget den 21. april 2011 

Asien 

Forventet omsætningsvækst dels på baggrund af forventet vækst i BNP dels pga. øget varemær-

keværdi i regionen samt vækst og erobring af markedsandele. Asien var relativt upåvirket af den 

Oms. Prod. omk BA Oms. Prod. omk BA

Stigende råvarepriser → ↑ ↓ → ↑ ↓

Effektivisering → ↓ ↑ → → →

Stordriftsfordele → ↓ ↑ → ↓ ↑

Valutakursudsving ? ? ? ? ? ?

Konjunkturer ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

Forhøjede skatter og afgifter ↓ ↓ → ↓ ↓ →

Asien som vækstmotor ↑ ↑ → ↑ ↑ →

Styrket varemærke ↑ ↑ → ↑ ↑ →

Begrænsninger i markedsføring ↓ ↓ → ↓ ↓ →

Nye segmenter/nye produkter ↑ ↑ → ↑ ↑ →

Kort sigt Lang sigt

Værdikæde

Markeds- 

forhold

Vækst
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økonomiske recession, hvorfor vi ikke tillægger denne nogen effekt på regionen. Vi regner med, 

at Asien er vækstmotor med en langsigtet omsætningsvækst på 5%. 

Rusland  

Forventet omsætningsvækst som følge af forventet vækst i BNP og generelt forbedring af ver-

densøkonomien efter den økonomiske recession. Brandværdi har stor effekt i Rusland ligesom at 

øl bliver mere efterspurgt. Carlsberg forventer desuden at erobre markedsandele i regionen. Den 

massive risiko for afgiftsstigninger trækker dog i modsat retning, hvorfor væksten vil ligge på et 

lavere niveau. Vi vurderer, at den langsigtede vækst ligger under BNP. 

Nord- og Vesteuropa 

Regionen er et modent marked og vi mener derfor, at væksten kun vil være svag, foranlediget af 

nye produktintroduktioner (f.eks. Eve). Den vedvarende kommercielle eksekvering vil have no-

gen effekt på de eksisterende produkter, hvorfor vi mener at en svag vækst i omsætningen er 

realistisk til trods for den stadige økonomiske recession frem til 2014. Herefter presses markedet 

dog af forventningen om markedsføringsforbud og lovgivningsmæssige tiltag. Vi mener ikke, at 

der er belæg for stigende vækst fra år 2013. Vi forventer, at væksten vil være på niveau med BNP 

på lang sigt. 

10.2 Bruttoavance 

Generelt for alle regionerne finder vi, at effektivisering i den nærmeste fremtid (år 2011 til 2013) 

samt den forventede emballageensretning vil have en positiv effekt på Carlsbergs bruttoavance, 

der vil stige i perioden. Desuden vil skiftet mod premium og superpremium også have en positiv 

afspejling på indtjeningen. Herefter mener vi, at bruttoavancen vil stabilisere sig men på et lave-

re niveau som følge af øgede råvarepriser. 

I udgangspunktet forekommer det, at være ligeså svært at forudsige råvarepriser som valuta-

kursudsving idet begge er markedsbestemt. Vi mener dog, at det er realistisk at estimere på 

denne post idet råvarer er knappe ressourcer i verden og dermed et argument for, at råvarepri-

ser i fremtiden vil stige. Desuden fremgår det af årsrapporten 2010, side 36, at Carlsberg forven-

ter stigende råvarepriser. Vi mener at posten har en negativ effekt på Carlsberg fra år 2014 og 

udligner den forbedrede bruttoavance. 
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Tabel 15: Forventet effekt på salgs- og administrationsomkostninger 
Kilde: Egen tilvirkning 

10.3 Salg- og distributionsomkostninger 

Posten har i perioden 2006 til 2010 været jævn uden de store udsving. Vi mener, at fremtiden vil 

følge denne trend dog med et lidt højere niveau ifht. 2010 pga. fremtidige produktintroduktio-

ner. 

10.4 Administrationsomkostninger 

Carlsberg har endnu ikke nået toppen ifht effektivisering, hvorfor vi finder det realistisk at bud-

gettere et lavere omkostningsniveau fra 2014 og frem. Det forventes at Scottish & Newcastle på 

dette tidspunkt vil være fuldt integreret i ”the Carlsberg Way of Doing Business” ligesom at det 

er forventeligt, at backoffice-funktioner vil være strømlinet og effektiviseret. 

10.5 Effektiv skatteprocent 

Vi har valgt en effekt vi skatteprocent på 25 på basis af seneste effektive skatteprocent (jf. Tabel 

6) og den almindelige selskabsskatteprocent. 

10.6 Aktivernes omsætningshastighed 

Immaterielle anlægsaktiver udgør så stor en del af Carlsbergs samlede aktive, at en synlig effekt i 

forbedrede omsætningshastigheder vil kræve store omvæltninger. Vi mener ikke at have belæg 

Salgsomk Adm.omk Salgsomk Adm.omk

Stigende råvarepriser → → → →

Effektivisering ↓ ↓ → →

Stordriftsfordele ↓ ↓ ↓ ↓

Valutakursudsving ? ? ? ?

Konjunkturer → → → →

Forhøjede skatter og afgifter → → → →

Asien som vækstmotor → → → →

Styrket varemærke → → → →

Begrænsninger i markedsføring → → → →

Nye segmenter/nye produkter ↑ → ↑ →

Kort sigt Lang sigt

Værdikæde

Markeds- 

forhold

Vækst
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for, at forudsige store opkøb eller lignende strukturelle ændringer, hvorfor vi har valgt at forud-

sætte uændrede omsætningshastigheder i hele budgetperioden. 

10.7 Delkonklusion 

Vi har opsummeret vores budgetforudsætninger i Tabel 16. 

 

Tabel 16: Budgetforudsætninger 
Kilde: Egen tilvirkning 

Budgetforudsætninger giver Carlsbergs proformaregnskab vist i Tabel 17. 

 

Tabel 17: Proformaregnskab 
Kilde: Egen tilvirkning85 

Det ses at vi på kort sigt forventer et svagt fald i RNOA i forhold til vores Core nøgletal (Core 

OIsalg/NOA), Tabel 12. Derefter stiger RNOA og når steady state på 7,8%. Set i forhold til den hi-

storiske værdi, mener vi at forventet RNOA ligger på et fornuftigt niveau. 

  

                                                        
85 NOA = omsætning / ATO 

Budgetforudsætninger

MIO KR. 2010a 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Herefter

Salgsvækst Nord-og Vesteuropa i procent 0% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Salgsvækst Østeuropa i procent 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3%

Salgsvækst Asien i procent 8% 9% 10% 11% 12% 5% 5%

Salgsvækst ikke fordelt i procent 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bruttoavanceprocent 53% 54% 55% 53% 53% 53% 53%

Salgs- og distributionsomkostninger i % af salg 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Administrationsomkostninger i % af salg 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6%

Effektiv skatteprocent 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

ATO 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603

steady state

Proformaregnskab

MIO KR. 2010a 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e Terminal

Nettoomsætning 60.054   60.867   62.330   64.486   66.825   69.380   71.252   73.181      

Bruttofortjeneste 31.072   32.259   33.658   35.467   35.417   36.771   37.763   38.786      

Salgs- og distributionsomkostninger -17.158  -18.260  -18.699  -19.346  -20.048  -20.814  -21.375  -21.954    

Administrationsomkostninger -4.040    -4.261    -4.363    -4.514    -4.010    -4.163    -4.275    -4.391      

Core driftsoverskud før skat 9.874      9.739      10.596   11.607   11.360   11.795   12.113   12.441      

Skat på driftsoverskud før skat -2.418    -2.435    -2.649    -2.902    -2.840    -2.949    -3.028    -3.110      
Core driftsoverskud fra salg (core OIsalg) 7.456      7.304      7.947      8.706      8.520      8.846      9.085      9.331        

RNOA 7,3% 7,8% 8,3% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8%

NOA (gennemsnit) 99.636   100.984 103.412 106.988 110.870 115.108 118.213 121.414   

steady state
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11 VÆRDIANSÆTTELSE 

Til værdiansættelse af Carlsberg har vi valgt at tage udgangspunkt i den indirekte DCF-model, da 

vi mener, at denne model er den hyppigst anvendte i praksis. Modellen er upåvirket af Carls-

bergs kapitalstruktur idet det frie cash flow måles før finansieringsposter, som vi finder ikke-

værdiskabende. Vi anvender CAPM til at bestemme ejernes afkastkrav. 

DCF-modellen tager afsæt i Carlsbergs driftsaktivitet hvorfor kapitalomkostninger beregnes som 

driftens kapitalomkostninger, WACC (weighted average cost of capital), der afspejler både ejeres 

og långiveres risikoopfattelse af Carlsberg. WACC er konstant i budgetperioden under forudsæt-

ning af, at Carlsbergs driftsrisiko ikke ændres i perioden. 

11.1 WACC 

De fremtidige pengestrømme fra driften (det frie cash flow) skal tilbagediskonteres med driftens 

kapitalomkostninger, WACC. Som nævnt ovenfor, antages det at WACC er konstant, hvorfor vi 

bare kan finde WACC til et vilkårligt tidspunkt. 

WACC kan beregnes ud fra følgende formel86: 

WACC = JK(1 − MN)
O

P + O
+ J+

P

P + O
 

hvor: 

 O:  Aktiviteterne i Carlsberg finansieres med D kroner fremmedkapital 

 P:  Aktiviteterne i Carlsberg finansieres med E kroner egenkapital 

 JK:  Omkostninger til fremmedkapital (i %) 

 MN:  Skatteprocent (fremmedkapital er fradragsberettiget) 

 J+:  Ejernes afkastkrav (i %) 

                                                        
86 Jf. bogen ”Finance for Executives”, side 363 
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Som det vil vise sig nedenfor, kan vi desværre ikke bestemme inputparametrene præcist. Vi kan 

kun estimere dem, hvorfor vi kun vil få et estimat for Carlsbergs WACC. Vi vælger at estimere 

WACC ultimo 2010. 

Kapitalstruktur 

Fremmedkapitalen (D) og egenkapitalen (E) skal være opgjort til markedsværdi, ikke til bogført 

værdi da bogført værdi er afhængig af regnskabspraksis. F.eks. indgår internt opbyggede vare-

mærker ikke i immaterielle aktiver og derved ikke i den bogførte værdi af egenkapitalen. 

Fremmedkapitalen svarer til nettofinansielle forpligtelser (NFO) i den reformulerede balance87. 

Den reformulerede balance er vist i Bilag 2. Det ses, at nettofinansielle forpligtelser består af 

værdipapirer (kortfristet), likvide beholdninger og lån (langfristet og kortfristet). Værdipapirer og 

likvide beholdninger er, så vidt muligt, opgjort til dagsværdi i de officielle redegørelser88. Lån er 

opgjort til amortiseret kostpris89. Amortiseret kostpris kan være langt fra markedsværdien, men 

ofte ligger den tæt på markedsværdien. I mangel af bedre vælger vi den bogførte værdi af 

fremmedkapitalen som mål for markedsværdien. Analytikere bruger de facto den bogførte værdi 

af fremmedkapitalen i beregningen af WACC90. 

Vi har heller ikke markedsværdien af egenkapitalen til rådighed. Formålet med opgaven er jo 

netop at værdiansætte egenkapitalen. Vi har derfor valgt, at bruge markedsværdien af Carls-

bergs udestående aktier som mål for markedsværdien af egenkapitalen. Carlsberg oplyser at 

markedsværdien (ultimo 2010) af alle aktier var 85,7 milliarder kroner, hvoraf egne aktier udgør 

10 millioner kroner91. 

Tabel 18 viser de værdier vi bruger for fremmedkapitalen og egenkapitalen. Det ses, at Carlsberg 

primært er egenkapitalfinansieret. Carlsberg optog meget gæld i 2008 i forbindelse med købet af 

Scottish & Newcastle. Det er værd at bemærke, at aktiekursen dengang var ca. 1/3 af hvad den 

er nu (jf. Figur 4). Dengang har Carlsberg været højt gearet. 

                                                        
87 Jf. bogen ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, side 451 
88 Jf. årsrapport 2010, note 41, side 119 og side 122 
89 Jf. årsrapport 2010, side 88, note 24 
90 Jf. bogen ”Finance for Executives”, side 361 
91 Jf. årsrapport 2010, side 46 og side 87 
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Tabel 18: Markedsværdi af egenkapital og fremmedkapital 
Kilde: Egen tilvirkning 

Omkostninger til fremmedkapital og skatteprocent 

Omkostninger til fremmedkapital (JK) er afhængig af indlånsrenterne og udlånsrenterne for de 

nettofinansielle forpligtelser. Carlsberg oplyser ikke deres omkostninger til fremmedkapital ulti-

mo 2010. Vi må benytte os af et estimat. Omkostninger til fremmedkapitalen kan vi estimere 

nemt på to måder: Vi kan finde den gennemsnitlige effektive rente (før skat) af Carlsbergs lån i 

årsrapporten eller vi kan beregne en effektiv rente (efter skat) ud fra nettofinansielle omkost-

ninger og nettofinansielle forpligtelser. Vi har valgt førstnævnte, hvor den gennemsnitlige effek-

tive rente er opgivet til 5,55%92. 

Selskabsskatteprocenten (MN) er 25%. Vi antager, at Carlsberg kan udnytte det fulde skatteskjold 

der fremkommer, når de benytter sig af fremmedkapital. 

Ejernes afkastkrav 

Vi benytter CAPM til at bestemme ejernes afkastkrav (J+). Afkastkravet kan bestemmes ud fra 

følgende formel93: 

J+ = QR + (QS − QR) ∙ T8UVWXYFVZ 

hvor: 

 QR:  Risikofri rente 

 QS 0 QR:  Markedets risikopræmie 

 T8UVWXYFVZ:  Carlsbergs systematiske risiko (beta) 

                                                        
92 Jf. årsrapport 2010, note 24, side 89 
93 Jf. bogen ”Finance for Executives”, side 356 
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Ejernes afkastkrav skal bestemmes ultimo 2010, så det passer til resten af parametrene i bereg-

ningen af WACC.  

Den risikofrie rente (QR) vil ændre sig løbende af markedskræfterne. Den risikofrie rente er den 

rente man risikofrit kan få forrentet sine penge til. Man kan argumentere for, at en placering af 

penge altid vil være forbundet med en form for risiko, hvilket gør den risikofrie rente meget svær 

at bestemme. Plenborg anbefaler i notatet ”Fagligt notat…”, side 55, at bruge den toneangiven-

de 10-årige statsobligation som estimat for den risikofrie rente. Det bedste vi har kunnet finde er 

en statsobligation som udløber 15/11 2021. Den effektive rente var 3,51% den 21/4 201194. Vi 

vælger således at benytte 3,51% som estimat for den risikofrie rente.  

Markedets risikopræmie (QS 0 QR) vil også ændre sig løbende pga. markedskræfterne. Hvis 

f.eks. den generelle risiko ved investering i et marked stiger, vil risikopræmie også stige. I forbin-

delse med finanskrisen steg risikopræmien givetvis. Det er klart, at risikopræmien er specifik for 

markedet. Vi kan altså ikke benytte en risikopræmie for det amerikanske eller asiatiske marked 

til noget i forbindelse med Carlsberg. Plenborg argumenterer i førnævnte notat (på side 60) for 

at benytte en risikopræmie på 4%. Argumentationen tager udgangspunkt i historiske analyser 

(1915 til 1997) og en undersøgelse af praksis foretaget af PwC. I PwC’s undersøgelse benytter 

kun få sig af en risikopræmie der afviger fra 4%. Vi har ikke et bedre grundlag for at bestemme 

risikopræmien, så vi vælger at acceptere en risikopræmie på 4%. 

Carlsbergs risiko kan opbrydes i systematisk risiko og usystematisk risiko95. Det antages normalt, 

at der findes en eller flere andre virksomheder, der er modsat påvirket af den usystematiske 

risiko. Ejerne er derfor ligeglade med den usystematiske risiko, fordi de forventeligt har en veldif-

ferentieret portefølje. Den systematiske risiko derimod kan ejerne ikke undgå, da den udgøres af 

faktorer der i større eller mindre grad påvirker alle virksomheder på samme måde. Den systema-

tiske risiko er afhængig af fx markedsrenter, vækst i BNP og inflation, hvorfor den vil ændre sig 

løbende. Ifølge bogen ”Finance for Executives”, side 350-351, måles den systematiske risiko rela-

tivt til en utopisk markedsportefølje bestående af alle verdens aktiver. Man plotter observerede 

afkast for den undersøgte virksomhed, her Carlsberg, som funktion af observerede afkast på 

                                                        
94 Jf. websiden ”10-årig statsobligation, kursinformation” 
95 Jf. bogen ”Finance for Executives”, side 348 
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markedsporteføljen og finder en lineær sammenhæng. Den lineære sammenhæng vil gå gennem 

(0,0) og hældningen vil være beta (T). Om beta vil da gælde: 

 T � 0: Ingen systematisk risiko 

 T \ 1: Mindre systematisk risiko end for markedsporteføljen 

 T � 1: Samme systematisk risiko som for markedsporteføljen 

 T ] 1: Større systematisk risiko end for markedsporteføljen 

Vi har valgt at estimere den systematiske risiko for Carlsberg (T8UVWXYFVZ) ud fra en portefølje kun 

bestående af de danske C20-virksomheder. Vi vurderer at C20-virksomhederne er tilpas differen-

tierede til at give os et godt estimat selvom vi erkender, at Novo og Maersk har stor indflydelse 

på indekset. Figur 19 viser Carlsberg aktiens daglige afkast (y-aksen) som funktion C20-aktiernes 

daglige afkast (x-aksen) for 2010. 

 

Figur 19: Carlsberg aktiens daglige afkast som funktion af C20 aktierns daglige afkast, år 2010 
Kilde: Egen tilvirkning med lukkekurser fra Nasdaq OMX (se kildefortegnelse) 

Vi vurderer, at den systematiske risiko ikke har ændret sig nævneværdigt i 2010, hvorfor en gen-

nemsnitsværdi for 2010 vil være et godt estimat for beta ultimo 2010. Afkast er beregnet som 
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den procentvise stigning/fald i lukkekursen i forhold til dagen før. Vi har set bort fra dividender. 

Det ses, at T8UVWXYFVZ = 0,8878. Det overrasker os, at den systematiske risiko er lavere end for 

C20-porteføljen. I værdiansættelsesundervisningen havde vi fået indtryk af, at investering i 

Carlsberg er mere risikabelt end gennemsnittet. 

Ejernes afkastkrav kan nu beregnes: 

J+ = QR + (QS − QR) ∙ T8UVWXYFVZ = 	3,51% + 4% ∙ 0,8878 = 7,06% 

Ejernes afkastkrav er altså 7,06%. 

Beregning af WACC 

Vi har nu mulighed for at beregne et estimat for Carlsbergs WACC med tallene for ultimo 2010: 

WACC = JK(1 − MN)
O

P + O
+ J+

P

P + O
= 5,55% ∙ (1 − 0,25) ∙ 0,28 + 7,06% ∙ 0,72 = 6,24% 

WACC for Carlsberg er altså 6,24%. 

11.2 Værdiansættelse 

Ved værdiansættelsen har vi tilbagediskonteret Carlsbergs fremtidige frie cash flow og terminal-

værdien med WACC som diskonteringsfaktor. Vi fratrækker minoriteterne idet vi ønsker, at af-

spejle værdien for ejere/aktionærer. Minoriteter udgør historisk ca. 7,8% af koncernegenkapita-

len - vi har anvendt samme fordeling. Værdiansættelsen er vist i Figur 20. 

Vi finder at Carlsbergs Enterprise Value (,-./
� ) er 140,5 mia kr. sammenholdt med Nettofinan-

sielle Forpligtelser på kr. 33,7 mio kr. får vi en egenkapitalværdi på kr. 107 mia kr.. 

Carlsberg oplyser, at antal aktier udgør 152.556.886 stk.96. Det har ikke været muligt, at udskille 

andelen af egne aktier. Vi har i vores beregninger valgt at se bort fra disse, idet de udgør en lille 

andel af det samlede antal aktier jf. afsnit 11.1. 

                                                        
96 Jf. årsrapport 2010, side 47 
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Figur 20: Værdiansættelse af Carlsberg 
Kilde: Egen tilvirkning 

Terminalværdi (Terminal Value) 

Terminalværdien angiver ”steady-state” – at Carlsbergs vækst fra år 2015 forventes at udvise en 

konstant udvikling i al fremtid. At omsætningsvæksten er lavere i terminalperioden end i bud-

getperioden skyldes, at det er urealistisk at have høje vækstrater i al fremtid., Terminalværdien 

udgør ca. 84% af Carlsbergs Enterprise Value. Da værdien udgør så stor en del af Enterprise Va-

lue er det uhyre vigtigt, at der er opstillet realistiske forudsætninger. 

Som tidligere nævnt mener vi, at Carlsberg befinder sig i bunden af en konjunkturcyklus og der 

skal tages højde for dette i bestemmelse af vores terminalværdi. 

Vækstraten for terminalværdien er bestemt ved forskellen mellem år 2016e og terminalperioden 

og udgør 3%, hvilket vi finder passende for Carlsberg, da vækstraten normalt ligger i intervallet 

0-5% afhængig af virksomhed og branche97. 

                                                        
97 Jf.: notatet ”Fagligt notat…”, side 74 

Discounted Cash Flow , MIO KR 2010a 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e
Terminal

periode

Free Cash Flow (FCF) 5.956      5.519      5.130      4.639      4.607      5.979      6.130        

Vækstrate i FCF -7% -7% -10% -1% 30% 3%

Diskonteringsfaktor 1,06        1,13        1,20        1,27        1,35        

Present Value af FCF 5.606      4.889      4.278      3.641      3.404      

Sum Present Value af FCF 21.818   

Terminal Value 160.655 

Present Value of TV 118.692 

Enterprise Value 140.510 

Netto finansielle forpligtelser 33.777   

Egenkapitalværdi koncern 106.733 

Minoritetsinteresser (7,8% jf. tidligere år) 8.005      

Egenkapitalværdi aktionærer 98.728   

Værdi per aktie ( 152,6 mio aktier) 647         

WACC 6,24%

Terminal Value of Enterprise Value 84,47%

steady state
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11.3 Delkonklusion 

Vi finder, at den fundamentale værdi pr. aktie er kr. 647, hvilket ligger over lukkekursen for 

Carlsbergs B-aktie pr. den 7. marts 2011, som var 580,50. Afkastet udgør 11,5% ifht. markeds-

værdien. 

Afkastet er tilstrækkeligt stort til at vi mener, at aktien ikke er prissat fair. Vi finder dog, Carls-

berg skaber gode forudsætninger for en fair kursdannelse. Vi mener ikke, at Carlsberg Fondet 

har haft en manipulerende indflydelse på kursen. 

12 ANBEFALING 

Vi har i undervisningen lært, at mange analytikere kræver et afkast på mere end 10% før de an-

befaler køb. For et afkast fra 0 til 10% vil anbefalingen være hold. Det finder vi rimeligt, da vær-

diansættelse ikke er en eksakt videnskab. Figur 21 viser anbefalingsstrukturen og heraf fremgår, 

at vi anbefaler KØB. 

 

Figur 21: Anbefalingskriterier 
Kilde: Egen tilvirkning 

12.1 Scenarier og følsomhedsanalyse 

Formålet med opgaven er, at rådgive private investorer om investering i Carlsbergs B-aktier. En 

privat investor er muligvis ikke enig i vores konklusioner, hvorfor vi opstiller scenarier hvor bud-

getforudsætninger er ændret i henhold til den private investors oplagte betragtninger. 

Desuden mener vi, at den private investor skal kunne forholde sig kritisk til vores konklusion og 

anbefaling, hvorfor vi inddrager sammenligning med andre analytikeres vurderinger. 

Værdi 7. marts 2011 10% afkast

KØB

580,50 638,55

HOLDSÆLG
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Scenarie 1 – ændret risiko (betaværdi) 

Vi var overraskede over at finde, at betaværdien for Carlsberg var under 1, hvorfor vi har efter-

prøvet et scenarie, hvor betaværdien er lig 1,1. Altså har vi ændret på Carlsbergs systematiske 

risiko, så den er større end markedsporteføljen (C20-indekset). Den nye betaværdi ændrer 

WACC til 6,85%. Med samme budgetforudsætninger – altså alt andet lige – finder vi, at den fun-

damentale værdi for Carlsbergs B-aktier falder til kr. 527 – hvilket ligger under markedsværdien. 

Med den ændrede risiko vil vi derfor anbefale SÆLG. 

Scenarie 2 – nulvækst i omsætning 

For at opstille et i vores øjne ”worst case”-scenarie forudsætter vi nulvækst i omsætningen – alt 

andet lige. Dette for at vurdere hvor risikabelt det er, at investere i Carlsberg-aktien. Således vil 

Carlsberg alene drage fordel af de omkostningsmæssige effektiviseringer, vi har budgetteret i 

udgangspunktet. Det medfører en svag stigning i Core OI og i det frie cash flow i budgetperioden. 

Det er ikke nødvendigvis en fordel, at det frie cash flow stiger – i dette tilfælde skyldes stigningen 

manglende driftsinvesteringer i NOA. Det øgede cash flow i budgetperioden kompenseres der 

for i terminalværdien som falder. Den fundamentale værdi på Carlsbergs B-aktie vil i dette sce-

narie være kr. 539 og vores anbefaling er SÆLG. 

Scenarie 3 – reduceret effekt af nye segmenter 

I så fald, at Carlsbergs strategi om at udvikle nye segmenter fejler, har vi valgt et scenarie hvor 

effekten heraf trækker omsætningsvæksten ned med 1% i Nord- og Vesteuropa samt Østeuropa. 

Carlsbergs etablerede produkter har stadig vækstpotentiale, hvorfor en forfejlet strategi ikke 

udhuler væksten helt. Alt andet lige vil Carlsbergs fundamentale værdi i scenarie 3 være kr. 580, 

hvilket netop rammer aktiekursen – vi anbefaler derfor HOLD. 

Scenarie 4 – øget effekt af nye segmenter 

Vi har i dette scenarie øget omsætningsvæksten med 1% i Nord- og Vesteuropa samt Østeuropa, 

som følge af en øget effekt fra Carlsbergs udvikling af nye segmenter. Alt andet lige vil Carlsbergs 

fundamentale værdi i scenarie 4 være kr. 756 og vi vil da anbefale KØB. 
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Scenarie 5 – øget effektivisering 

Vi har valgt et scenarie hvor Carlsberg dels formår at øge omsætningshastigheden og dels brut-

toavancen, som følge af effektivisering. Vi har justeret ATO til 0,65 samt øget Bruttoavancen til 

55% i alle år. Alt andet lige vil den fundamentale værdi være kr. 878 og vi anbefaler i dette sce-

narie KØB. 

12.2 Opsummering på scenarier og analytikeres vurdering 

Tabel 19 viser en opsummering på scenarieanalyserne. Scenarie 1 henfør scenarie 2 viser desu-

den, at nulvækst giver en højere fundamentalværdi og vil være ”bedre” end en højere risiko. 

Desuden mener vi, at det må være nemmere for Carlsberg at skabe vækst i omsætningen end at 

påvirke den markedsbestemte risiko, beta. 

 

Tabel 19: Opsummering af scenarier 
Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenligning med analytikeres vurderinger 

Carlsberg følges af adskillelige analytikere, hvis anbefalinger er samlet på Carlsbergs website, 

hvor også konsensusestimater er at finde. Anbefalingerne pr. den 24. april 2011 ses i Figur 22, 

hvor det fremgår at ca. 2/3 anbefaler KØB, ligesom vores anbefaling. 

Scenarier Fundamental værdi Vores anbefaling

Vores budget (udgangspunktet for alle scenarier) kr. 647 KØB

Scenarie 1: Ændret risiko

- βCarlsberg = 1,1
kr. 527 SÆLG

Scenarie 2: Nulvækst i omsætningen

- 0% omsætningsvækst på alle markeder
kr. 539 SÆLG

Scenarie 3: Reduceret effekt af nye segmenter 

- Omsætningsvækst korrigeret med -1% i Nord- og Vesteuropa og Østeuropa
kr. 580 HOLD

Scenarie 4: Øget efffekt af nye segmenter

- Omsætningsvækst korrigeret med +1% i Nord- og Vesteuropa og Østeuropa
kr. 756 KØB

Scenarie 5: Øget effektivisering

- Bruttoavance stiger til 55% og AOH stiger til 0,65
kr. 878 KØB
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Figur 22: Analytikeres anbefalinger 
Kilde: Se kildefortegnelse 

På trods af samme anbefaling som hovedparten af analytikerne, har vi andre forventninger til 

omsætningsvækst end konsensus, se Tabel 20. Vi mener, at det Nord-og Vesteuropæiske marked 

stadig påvirkes af den økonomiske recession i 2011 og 2012 og at det Østeuropæiske marked vil 

være tynget af kommende afgiftspolitikker. Det ser ikke ud til, at konsensusestimaterne indreg-

ner en effekt heraf. Vi er stærk overbevist om, at Asien er en vækstmotor for Carlsberg dog ikke 

på niveau med konsensusestimaterne. Det bør give stof til eftertanke hos den private investor. 

 

Tabel 20: Konsensus- og egne estimater for omsætningsvækst (konsensus pr. 20. april 2011) 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra Carlsbergs website (se kildefortegnelse) 

Det er lykkes os at finde 2 børsmæglerrapporter fra dagene efter offentliggørelse af Carlsbergs 

årsregnskab for 2010. Tabel 21 viser vores 12 måneders kursmål sammenholdt med de 2 rappor-

ters. Vi forventer at Carlsbergs værdi pr. aktie er steget med ejernes afkastkrav om 12 måneder. 

Vi ser at vores kursmål ligger i mellem hvilket indikerer at vores fundamentalværdi synes at være 

fornuftig. 

 

Tabel 21: Sammenligning af fundamentalværdier 
Kilde: Egen tilvirkning  

Konsensusestimater for omsætningsvækst Egne estimater

Region 2011e 2012e 2013e 2011e 2012e 2013e

Nord- og Vesteuropa 2% 2% 2% 0% 1% 2%

Østeuropa 13% 9% 8% 2% 3% 4%

Asien 14% 10% 9% 8% 9% 10%

ikke fordelt 0% 2% 3% 0% 0% 0%

Analytiker 12 mdrs kursmål Anbefaling

Os (inkl ejernes afkastkrav 7,06%) kr. 693 KØB

Barclays Capital kr. 630 KØB

Jyske Markets kr. 715 KØB
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13 KONKLUSION 

Carlsberg er globalt set den fjerde største bryggerivirksomhed og er ejet af Carlsberg Fondet 

samt adskillelige aktionærer. Carlsbergs aktier er opdelt i hhv. A- og B-aktier, hvor størstedelen 

af A-aktierne ejes af Carlsberg Fondet, som dermed har bestemmende indflydelse. 

Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien er de tre regioner, som Carlsberg har valgt at konkur-

rere på. Carlsberg er markedsledende i Nord- og Vesteuropa, som kendetegnes ved at være et 

modent marked. I Norden er de primære konkurrenter lokale aktører mens det er de store in-

ternationale bryggerier, der er de primære konkurrenter i Vesteuropa. Østeuropa er et marked i 

vækst og Carlsberg indtager en førende position i markedet, hvor konkurrencen domineres af 

internationale bryggerier. Nye ølmarkeder i Asien skaber væsentligt vækstpotentiale for Carls-

berg, der er en betydelig aktør på hele det Asiatiske marked, som omfatter både modne og nye 

markeder. Carlsberg har især rettet sit fokus mod erobring af nye markedsandele i sin ambition 

om at være det hurtigst voksende globale ølbryggeri. 

Nuanceringen indenfor varemærker medfører, at Carlsberg kan tilpasse vækst og udvikling til de 

enkelte regioner. Denne ”GloKal”-tilgang til markeder og strategi har naturligvis fundament i 

Carlsbergs ambition, men vidner også om evnen til, at drive forretning på både globalt og lokalt 

plan. ”GloKale” kommercielle aktiviteter driver Carlsbergs ”Staircase Strategy” – forsøget på at 

skubbe forbrugeren op ad trappen mod mere værdiskabende produkter; premium og superpre-

mium. 

13.1 Strategi 

Den strategiske analyse identificerer 3 grupper af ikke-finansielle key drivers: markedsforhold, 

værdikæde og vækst, som er tæt forbundne, se Figur 23. 

 

Figur 23: Gruppering af ikke-finansielle key drivers 
Kilde: Egen tilvirkning 
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De i Carlsberg forankrede vækstkilder er den kontinuerlige produktudvikling og –innovation samt 

et stærkt varemærke. Tilgangen til nye segmenter og en vedholdende forbrugerloyalitet er med 

til at skabe grobund for vækst i Carlsbergs indtjening. Hertil kommer, at Asien er i rivende udvik-

ling og der er udsigt til erobring af nye markedsandele – Carlsbergs ”vækstmotor”. På flere mar-

keder svækkes væksten af forventningen om stigende skatte- og afgiftspolitikker. Det gælder 

især i Rusland men også på det Nord- og Vesteuropæiske marked. Også markedsføringsrestrikti-

oner vil påvirke især det Nord- og Vesteuropæiske marked og vil i høj grad begrænse vækstpo-

tentialet ligesom at det kan være ødelæggende for Carlsbergs stærke varemærkeposition. 

Carlsberg har en effektiv og strømlinet værdikæde, der omfatter stordriftsfordele, centralisering 

og fremtidig emballageensretning. Værdikæden er Carlsbergs interne styringsredskab, der lø-

bende forbedres og vedligeholdes. Værdikæden er en stor styrke for Carlsberg og en vigtig fordel 

i det aggressive oligopolske konkurrence. 

Volatile råvarepriser og valutakursudsving har stor påvirkning på Carlsbergs resultat. Begge dele 

kan være svære at forudsige, men vi finder, at råvarepriser er en knap ressource i fremtiden, 

hvorfor denne forventes at stige. Desuden fremhæver Carlsberg stigende råvarepriser i årsrap-

porten for 2010. Valutakurs har i stor udstrækning påvirket Carlbergs historiske resultater, men 

det er umuligt at fremskrive en resultatpåvirkning influeret af valutakursudsving. 

 

13.2 Regnskabsanalyse 

Vores nøgletalsanalyse viser, at der i perioden 2006 til 2010 er en tendens til forbedring af ren-

tabiliteten og øget vækst i indtjeningen – dog med undtagelse de enkelte år 2006 og 2009, som 

begge var gennemgående dårlige år for Carlsberg. Især 2009, hvor konjunkturer har spillet en 

væsentlig rolle for resultatet. 

Med den finansielle krise in mente kommer Carlsberg gennem 2009 med en forventet svækket 

ROCE, som i 2010 genvinder et fornuftigt niveau. RNOA følger samme tendens, men i årene 2006 

og 2009 større end ROCE, hvilket betyder at omkostningen til fremmedkapital er højere end drif-

tens afkast. Carlsbergs SPREAD i samme periode bekræfter tilfældet. 

Carlsbergs gearing (FLEV) er faldende i perioden, hvilket er helt i trit med Carlsbergs ambition om 

gældsnedbringelse. Selv i 2008, hvor Carlsberg tilkøbte Scottish & Newcastle, har man formået at 
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nedbringe gældsandelen idet en del af opkøbet er finansieret gennem kapitaludvidelse. I 2008 

oplever Carlsberg den i perioden højeste finansieringsomkostning (NBC) på 7,78%, som er fal-

dende frem mod 2010. 

Den driftsmæssige risiko i form af overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed er stærkt 

influeret af opkøbet af Scottish & Newcastle. Overskudsgraden stiger markant og vi ser samtidig, 

at AOH i samme år falder. Det forudsættes, at Scottish & Newcastle ikke er trimmet i samme 

grad som Carlsberg og at ”the Carlsberg way of doing business” endnu ikke er implementeret. 

Opkøbte varemærker er optaget på balancen og svækker ATO. 

Som følge af effektivisering er bruttoavancen svagt stigende fra 2008 til 2010. De små udsving i 

PM fra salg skyldes hhv. effektivisering og udsving i salgs- og distributionsomkostninger. PM fra 

salg ligger i gennemsnit på 10% over perioden og i 2008-2010 på ca. 12% hvilket vidner om, at 

Carlsberg er sårbar i posten andet driftsoverskud, der er kilde til de store udsving i den samlede 

overskudsgrad der i årene 2008 til 2009 falder med 12%-point til 5% og stiger til 21% i 2010. Dis-

se store udsving i PM skyldes primært valutakursreguleringer m.v.. 

Modsat nøgletalsanalysen viser analysen af vækst og permanent overskud (core), at Carlsberg 

har oplevet negativ vækst i Core OI fra salg fra 2008 til 2010. Analysen viser også, at de store 

udsving i driftsresultatet (RNOA) skyldes transitoriske poster (UI). 

13.3 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen tager afsæt i vores budgettering, baseret på det identificerede core drifts-

overskud og er byggesten til Carlsbergs proformaregnskab. 

Vi finder at WACC = 6,24% og at den systematiske risiko (beta) er lavere end 1 og dermed mindre 

end markedsporteføljen. 

Proformaregnskabet viser, at vækstraten i det frie cashflow er faldende frem mod terminalperi-

oden (2016e). Tendensen indikerer, at Carlsberg investerer i drift, men også at terminalværdien 

tillægges større betydning for værdiansættelsen. Vores estimat er således forankret i terminal-

værdien og i svært forudsigelige forudsætninger – de udarbejde forudsætninger har dermed ikke 

stor betydning for Carlsbergs værdi, hvilket afspejles i vores scenarieanalyse. Terminalværdien 

udgør ca. 84% af Carlsbergs Enterprise Value, som er ca. 140 mia. kroner. 
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13.4 Den fundamentale værdi 

Carlsbergs fundamentale værdi er 99 mia. kroner, svarende til 647 kroner per aktie. Den fundne 

værdi giver et afkast på 11,5% ifht. markedsværdien. 

Vi finder, at Carlsbergs officielle informationsstrøm er brugbar og gennemsigtig. Desuden finder 

vi ikke belæg for, at Carlsberg Fondet skulle have manipuleret med markedsværdien. 

13.5 Anbefaling 

Vores anbefaling er: KØB ud fra vores anbefalingskriterier, se Figur 24. 

 

Figur 24: Anbefalingskriterier 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den fundamentale værdi er sammenholdt med scenarieanalyser og analytikervurderinger for at 

give den private investor (målgruppen) et sammenligningsgrundlag. 

  

Værdi 7. marts 2011 10% afkast

KØB

580,50 638,55

HOLDSÆLG
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14 REFLEKSION 

I dette afsnit vil vi reflektere over vores værdiansættelse af Carlsberg og opgaven i helhed. 

14.1 Hvorfor fundamentalanalyse? 

Vores værdiansættelse er en fundamentalanalyse - det vil sige, at vi har analyseret regnskaber, 

studeret markedsforhold m.v. og estimeret fremtidig indtjening. Investorer der benytter sig af 

vores resultater er således fundamentale investorer. Der findes også ikke-fundamentale investo-

rer – herunder spekulanter, der køber/sælger aktier ud fra mavefornemmelse, køber fordi kur-

sen er faldet meget, følger markedsstemningen (lemming-effekt) og så videre. Vi tror, at det var 

spekulanter, der var skyld i Carlsbergs kursfald i 2008 (jf. Figur 4), idet vi tvivler på, at fundamen-

tale investorer ville kunne retfærdiggøre et så stort fald på få dage. Det på trods af at finanskri-

sen rasede og RUB faldt meget på grund af olieprisen - for os ligner kursfaldet en lemming-

effekt. Spekulanter kan argumentere for, at markedsstemning har afgørende betydning for kur-

serne, hvorfor fundamentalanalysen ikke vil give et realistisk estimat for den fremtidige aktie-

kurs. Desuden er fundamentalanalysen i høj grad baseret på spekulation - 84% af Carlsbergs En-

terprise Value blev forankret i terminalværdien, som har en lang tidshorisont. Spekulanter kan 

altså få kursen til at svinge meget. Derfor kan det virke paradoksalt, at spekulanter i andre sam-

menhænge har en stabiliserede effekt på aktiekursen. Deres hyppige køb/salg gør aktien mere 

likvid, hvorfor prisfastsættelsen sker mere sikkert98. 

Der findes også ikke-fundamentale investorer, der er overbevist om at aktiemarkedet er effek-

tivt, og at det således er umuligt at ”slå” aktiemarkedet. Argumentet for et effektivt marked er at 

alle har adgang til den samme information hvorfor ”the law of one price” vil sætte én pris99. Ud-

gangspunktet for fundamentalister er at aktiemarkedet er ineffektivt - ellers havde der ikke væ-

ret nogen grund til at lave en fundamentalanalyse. 

Et andet vigtigt tema i den forbindelse er gearing. I en fundamentalanalyse er gearing uden be-

tydning for værdien, idet investoren har en veldifferentieret portefølje, med virksomheder med 

den modsatte gearing, eller investoren har gearet sin investering selv. I praksis findes der mange 

investorer som ikke har en veldifferentieret portefølje. De vil afholde sig fra at investere i en 

                                                        
98 Jf. artikel ”J.A.K. tanker om økonomisk spekulation” 
99 Jf. bogen ”Finance for Executives”, side 511, for en beskrivelse af “the law of one price” 
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virksomhed med høj gearing, som Carlsberg bl.a. havde da de købte Scottish & Newcastle i 2008, 

hvilket vil påvirke efterspørgslen og derved kursen100. Dette er endnu et argument for at funda-

mentalanalysen ikke giver et realistisk estimat for den fremtidige aktiekurs. 

På trods af argumenterne mod fundamentalanalyse, mener vi at fundamentalanalyse er vejen 

frem ifht. investeringsbeslutninger – i hvert fald for investering med lidt længere tidshorisont.  

Aktiemarkedet er ineffektivt! Markedsstemning og gearing har betydning for aktiekursen! Det 

har vi set igen og igen med it-boblen, finanskrisen, Carlsbergs aktiekursfald i 2008 m.v.. Vi har 

også set, at de analytikere der følger Carlsberg, ikke kan blive enige om en anbefaling på trods af 

samme adgang til information. Vi tror dog på, at aktiekursen på længere sigt vil tilpasse sig til 

den værdi, som virksomhedens aktiver forventes at skabe. Vi tror altså på, at spekulanter blot får 

kursen til at svinge omkring fundamentalværdien, og at en eventuel effekt af gearing vil udlignes 

på sigt, såfremt virksomheden formår, at leve op til de øgede afkastkrav fra investorerne. 

Vi anerkender, at meget af fundamentalværdien ligger i terminalværdien. Terminalværdien er 

estimeret med udgangspunkt i en gennemarbejdet strategisk analyse – vi ser ikke noget bedre 

alternativ. Vi kunne have valgt en anden kapitalværdibaseret model (fx residualindkomstmodel-

len) hvor mindre af værdien havde været forankret i terminalværdien, men resultatet af værdi-

ansættelsen havde været det samme101.  

Vi antager at de analytikere, der følger Carlsberg, alle benytter sig af fundamentalanalyse. De 

forskellige anbefalinger vidner om, at fundamentalanalyse ikke er nogen eksakt videnskab.  

14.2 Ville vi gøre noget anderledes nu? 

Selve processen omkring værdiansættelsen har givet os ny viden om Carlsberg og her på ”bag-

kant” er det naturligt at spørge os selv, om vi kunne have gjort noget anderledes, som ville have 

ændret afgørende på vores besvarelse. Svaret er nej. 

Vores afsnit om Carlsbergs forretningsgrundlag gav os et værdifuldt og godt indblik i Carlsbergs 

strategi og deres mål. Afsnittet hjalp os gennem den strategiske analyse og budgettering. Vi kun-

                                                        
100 Jf. afsnit 11.1 for bemærkning om gearingsniveau efter købet af Scottish & Newcastle 
101 Alle kapitalværdibaserede modeller skal per definition give det samme resultat når der budgetteres til stea-
dy-state, jf. afsnit 4.3 
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ne have lavet en formel analyse af vision, mission, mål, strategi og taktik (VMOST-analyse), men 

det havde været ”overkill”. 

Identifikation af ikke-finansielle key drivers indeholdt en analyse af interne forhold og af omver-

denen. Omverdenen blev analyseret med en PESTEL- og en ”Porters Five Forces”-analyse. Den 

interne komponent af blev analyseret med en værdikædeanalyse, The Ansoff Matrix og The Stra-

tegy Clock. Vi finder vores analyser fyldestgørende. Flere modeller og spørgeskemaundersøgel-

ser kunne højest have flyttet en procent hist og her i budgetforudsætningerne indenfor den 5-

årige budgetperiode, men terminalværdien, som udgør 84% af Carlsbergs Enterprise Value, vil 

ikke ændres væsentligt. 

Regnskabsanalysen og værdiansættelsen er ”text book”-eksempler. Vi kunne have valgt at sup-

plere værdiansættelsen med yderligere scenarier eller valgt at supplere med en analyse af mul-

tiple for Carlsberg og en peer group. Vi synes at vores scenarier gav vores målgruppe, den priva-

te investor, et godt sammenligningsgrundlag, og en multipelanalyse ville i vores øjne ikke give et 

værdifuldt input. En multipelanalyse antager, at peer group’ens virksomheder er prissat rigtigt, 

men det er de ikke nødvendigvis, hvis aktiemarkedet er ineffektivt. 

14.3 Hvad er der sket siden 7. marts 2011? 

Opgaven blev afgrænset til ikke at medtage informationer efter den 7. marts 2011. Siden da er 

gældskrisen i Sydeuropa blevet forværret. Carlsberg er nummer 1 på markedet i Portugal og 

nummer 2 på markedet i Grækenland102. Det er værd, at have i baghovedet hvis man sammen-

ligner dagens kurs med vores fundamentalværdi.  

I starten af april skete der noget spændende nyt i Carlsberg-universet. Det gamle slogan: ”Pro-

bably the best beer in the world” (se forsidebilledet) blev udskiftet med et nyt: ”That calls for a 

Carlsbergs”. Via markedsføring vil Carlsberg lære os at drikke en Carlsberg, når vi oplever noget 

stort eller godt i livet, se Figur 25. Nogle eksperter synes at det gamle slogan var bedre, og peger 

i øvrigt på at det nye slogan er et plagiat103. Budweiser (ejet af A-B InBev) har nemlig tidligere 

brugt sloganet ”this calls for a Bud Light”. Det er selvfølgelig usmart, hvis det nye slogan er et 

plagiat, men vi synes godt om det og ideen bag. ”That calls for a Carlsberg” klinger bedre end 

                                                        
102 Jf. årsrapport 2010, indledning 
103 Jf. artikel ”Carlsbergs slogan er et plagiat” 
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”Probably the best beer in the world”. Det nye slogan kan sagtens have betydning for Carlsbergs 

fremtidige indtjening og derved fundamentale værdi. Det kan have en positiv betydning eller en 

negativ betydning – det må en ny strategisk analyse afdække. 

 

Figur 25: That calls for a Carlsberg 
Kilde: Se kildefortegnelse 



[83] 

15 KILDEFORTEGNELSE 

Bøger 

• ”Afsætningsøkonomisk modelsamling”, Jepsen og Schoubye, 1. udgave 1995 

• “Erhvervsøkonomi”, Torben Leinsdorf og Elin Sundgaard, 3. udgave 1992 

• ”Exploring Corporate Strategy”, Johnson, Scholes and Whittington, 8th edition 

• ”Finance for Executives”, Hawawini and Viallet, Third Edition 

• ”Financial Statement Analysis and Security Valuation”, Stephen H, Penman, 4th edition 

• “Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, J. Elling og O. Sørensen, 2. udgave 

• ”Strategic Management”, Thompson & Martin, 5th Edition 

Notater 

• ”Fagligt notat…”: 

”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse 

af virksomheder og virksomhedsandele”, Rådgivningsudvalget, december 2002 

Årsrapporter 

• Carlsbergs årsrapport for 2006: 

http://www.carlsberggroup.com/Investor/DownloadCentre/Documents/Annual%20Report/AnnualReport

2006-Danish.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Carlsbergs årsrapport for 2007: 

http://www.carlsberggroup.com/Investor/DownloadCentre/Documents/Annual%20Report%20-

%202/Arsrapport_2007_DK.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Carlsbergs årsrapport for 2008: 

http://www.carlsberggroup.com/Investor/DownloadCentre/Documents/Annual%20Report/AnnualReport

2008_DK.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

  



[84] 

• Carlsbergs årsrapport for 2009: 

http://www.carlsberggroup.com/Investor/DownloadCentre/Documents/Annual%20Report%20-

%202/Carlsberg_AS_Aarsregnskab_2009.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Carlsbergs årsrapport for 2010: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/downloadcentre/Documents/Annual%20Report/Annual_report

2010_Danish_Low.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• China Resources årsrapport 2010:  

http://www.cre.com.hk/report/IR2010-01.pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Heinekens årsrapport 2010: 

http://www.heinekeninternational.com/content/live/AGM10/HH_ENG_JV2010_final_070311[1].pdf 

(Link verificeret 5. april 2011) 

Websites 

• 10-årig statsobligation, kursinformation 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE75683 

(Link verificeret 23. april 2011) 

• Carlsberg Laboratory’s historie: 

http://www.carlsberglab.dk/history/Pages/default.aspx 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Carlsberg Research Centers historie: 

http://www.crc.dk/history.shtml 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Carlsbergs brands: 

http://www.carlsberggroup.com/brands/Pages/default.aspx 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Euromonitor International: 

http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk (kræver CBS-login) 

(Link verificeret 5. april 2011) 

  



[85] 

• Hvorfor vi sponsorerer: 

http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Sponsorater/Hvorforvisponsorerer/Pages/default.asp 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Wikipedia om Learning Curve: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_curves#Learning_curve_and_learning_curve_effect 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Wikipedia om Porters Generic Strategies: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_generic_strategies 

(Link verificeret 5. april 2011) 

Artikler (Web) 

• ”Analyse af dansk-russisk samhandel”: 

http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Analyse-af-dansk-russisk-samhandel.aspx 

Dansk Erhverv, 28. april 2010 (Link verificeret den 7. maj 2011) 

• ”Bryggerier frygter forbud mod alkoholreklamer”: 

http://www.business.dk/medier-reklamer/bryggerier-frygter-forbud-mod-alkoholreklamer 

Berlingske Business, 30. juni 2009 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Carlsberg: Vi skal have en god pris”: 

http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/carlsberg-vi-skal-have-en-god-pris 

ErhvervsBladet, 4. maj 2009 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Carlsberg bygger verdens mest effektive bryggeri”: 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/171494/carlsberg_bygger_verdens_mest_effektive_bryggeri

.html 

Børsen, 2. december 2009 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Carlsberg og tyske forskere bag ny alkoholfri øl - der smager af øl”: 

http://ing.dk/artikel/117078-carlsberg-og-tyske-forskere-bag-ny-alkoholfri-oel-der-smager-af-oel 

Ingeniøren, 5. marts 2011 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Carlsberg rammes af ekstra afgifter på stærk øl”: 

http://www.business.dk/boersnyt/carlsberg-rammes-af-ekstra-afgifter-paa-staerk-oel 

Berlingske Business, 1. december 2010 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Carlsbergs slogan er et plagiat”: 

http://www.business.dk/foedevarer/carlsbergs-slogan-er-et-plagiat 

Berlingske Business, 8. april 2011 (Link verificeret den 1. maj 2011) 



[86] 

• ”Eve - et stilfuldt alternativ”: 

http://www.carlsbergdanmark.dk/Presse/Nyheder/Pages/Eve-etstilfuldtalternativ.aspx 

Carlsberg Danmark, 10. juni 2010 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”J.A.K. tanker om økonomisk spekulation”: 

http://www.jak.dk/forening/blad02/z3-02_Oekonomisk_spekulation.htm 

J.A.K. bladet nr. 3 - 2002 (Link verificeret den 11. maj 2011) 

• ”Jørgen Buhl skruer op for rivaljagten”: 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/201851/joergen_buhl_skruer_op_for_rivaljagten.html 

Børsen, 21. februar 2011 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Midt i en statustid: Strammere krav til CSR-rapportering”: 

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/K%C3%98PN-8E3C48 

Magasinet CSR, 14. februar 2011 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Ny selskabsskat på 25 pct. på vej i Kina”: 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/105422/ny_selskabsskat_paa_25_pct_paa_vej_i_kina.html 

Børsen, 8. marts 2007 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Rusland: Olieprisen fortsat vigtig for RUB investorer”:  

https://www.jyskebank.dk/finansnyt/obligationer/emergingmarkets/nyhederoganbefalinger/osteuropa/o

steuropaanalyser/311115.asp?SiteID=3 

Jyske Markets, 8. september 2009 (Link verificeret den 7. maj 2011) 

• ”Russerne skal drikke mindre øl”:  

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/russerne-skal-drikke-mindre-%C3%B8l/?id=36794485 

TV2-Finans, 24. januar 2011 (Link verificeret den 5. april 2011) 

• ”Women- The new market”:  

http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eucam.

ino%2Fcontent%2Fbestanden%2Fwomen_the_new_market_final.pdf&ei=4gjFTdGaCsjRsgbix82SDw&usg=

AFQjCNHTKA2kWRQ-FCi84sxe20ulewElFQ 

European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, 2008 (Link verificeret den 7. maj 2011) 

• ”Øltips: Discount øl”:  

http://ekstrabladet.dk/kup/testogtjek/madogfritid/article1290971.ece 

Ekstra Bladet, 1. februar 2010 (Link verificeret den 5. april 2011) 



[87] 

Analytikerrapporter 

• ”Carlsberg AS-B, Upside risk building for 2011”, Barclays Capital, Samar Chand, 22. februar 

2011 

• “Carlsberg – Køb”, Jyske Markets, Jens Houe Thomsen, 22. februar 2011 

YouTube-videoer 

• ”Carlsberg - nyt højlager og monorail transportsystem”: 

http://www.youtube.com/watch?v=tEyv4rGcTH4 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• ”Tuborg En skål til alle jer...”: 

http://www.youtube.com/watch?v=FBhrElpcZHA&feature=player_embedded 

(Link verificeret 5. april 2011) 

Figurkilder 

• Forside:  

http://www.inspirational-quotes-short-funny-stuff.com/images/carlsberg-beer-ads-probably-a-rabbit.jpg 

(Link verificeret 10. maj 2011) 

• Figur 3: 

http://www.carlsberggroup.com/Investor/debt/Pages/Groupstructure.aspx 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Figur 4: 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE1596 

(Link verificeret 5. april 2011) 

• Figur 12 (fra venstre): 

� http://www.jo-hansen.dk/beer/bryggerier/fotos.htg/Carlsberg/carlsberg-beer-355ml-canada.jpg 

� http://www.gugge.dk/ol/DK/images/dk_carlsberg_hof_350.jpg 

� http://www.fotoagent.dk/single_picture/10183/67/small/Carlsberg_flaske.jpg 

� http://products.makro.co.uk/WebRoot/Store/Shops/Makro/4C3D/D485/AD3F/8A03/6DF3/4D44/3D1

1/2476/297329_L.jpg 

� http://www.carlsberggroup.com/media/gallery/PublishingImages/Beers%20and%20Brands/Carlsberg

_Profile_Bottle_Drops.jpg 

� http://www.templewines.co.uk/images/Blowup_JPG_IMAGES/carlsberg_lager_bottle.jpg 

(Links verificeret 5. april 2011) 



[88] 

• Figur 19: 

� http://www.nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser/?Instrument=DX0000001376 

� http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE1596 

(Links verificeret 10. maj 2011) 

• Figur 22: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/Analysts.aspx 

(Link verificeret 24. april 2011) 

• Figur 25: 

http://www.carlsberggroup.com/media/Pages/Media.aspx 

(Link verificeret 30. april 2011) 

Tabelkilder 

• Tabel 20: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/analystestimates.aspx 

(Link verificeret 24. april 2011) 

  



[89] 

16 FORFATTERANGIVELSE 

 

Afsnit Forfatter

Indledning Gry og Brian

Problemformulering Gry & Brian

Model og metode

Indledende tekst Gry & Brian

Strategisk analyse Brian

Regnskabsanalyse Gry & Brian

Værdiansættelse Gry

Dokumentation Gry & Brian

Afgrænsning Gry & Brian

Forretningsgrundlag Gry & Brian

Strategisk Analyse

Indledende tekst Gry & Brian

PESTEL Brian

Porters Five Forces Gry

Værdikæde:   Indkøb, Brygning, Forskning og Udvikling Brian

Værdikæde:   Logistik, Branding/salg, Medarbejdere, Struktur og Samfund Gry

Vækststrategi Gry

Konkurrencestrategi Brian

SWOT-analyse Gry

Regnskabsanalyse

Indledende tekst Gry

Reformulering Brian

Nøgletalsanalyse Gry

Vækst og permanent overskud Gry

Delkonklusion Gry

Værdiansættelse

Budgettering Gry

Hele afsnittet "Værdiansættelse", undtaget WACC Gry & Brian

WACC Brian

Anbefaling Gry & Brian

Konklusion Gry & Brian

Refleksion Gry & Brian

Kildefortegnelse Brian

Forfatterangivelse Gry



[90] 

17 BILAG 

Bilag 1: Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

 

• “Anden totalindkomst” vedrører udelukkende reguleringer, idet ”Pensionsforpligtelser” 

er reguleringer iht. årsrapport 2010 side 96, note 25. Vi antager at posten ”Andel af an-

den totalindkomst i associerede virksomheder” også er reguleringer 

  

Mio kr. 2006 2007 2008 2009 2010

Egenkapital primo 17.964     17.583     18.586     54.684     54.711     

Transaktioner med ejere - nettodividende

Kapitaludvidelse -            -            29.938     -            -            

Køb/salg af egne aktier -16            -74            2                -6              -47            

Tilbagekøb af aktier -            30              -            -            -            

Betalt udbytte til aktionærer -529          -458          -458          -534          -534          

Køb af minoritetsinteresser 95              -            -            -            -22            

Tilgang ved køb af virksomheder 53              -            -            -            -            

Afgang ved salg af virksomheder -            -            -            -            -            

Andet -7              -            -            -            -            

Netto kapitalindskud - nettodividende -404          -502          29.482     -540          -603          

Totalindkomst

Årets resultat 1.884        2.297        3.193        3.602        5.351        

Valutakursregulering af udenlandske enheder -347          -600          -8.388      -2.739      5.516        

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 239           199           -1.552      23              -768          

Værdiregulering af værdipapirer -1.715      39              115           1                1                

Pensionsforpligtelser -105          -532          -46            -382          -170          

Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomheder -            -            14.745     -            -            

Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder -            -            -            31              -            

Andet 7                1                -9              -7              11              

Skat af bevægelser i totalindkomst 60              101           335           38              47              

Minoritetsinteresser for totalindkomst (2008)* -1.777      

Totalindkomst i alt 23              1.505        6.616        567           9.988        

Egenkapital ultimo 17.583     18.586     54.684     54.711     64.096     
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Bilag 2: Reformuleret balance 

 

  

Mio kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Driftsaktiver  (OA)

Immaterielle aktiver 20.672      21.279      21.205      84.091      81.611      87.813      

Materielle aktiver 20.355      20.367      22.109      34.052      31.825      32.420      

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.105         579            622            2.224         2.667         4.877         

Værdipapirer, langfristet 2.710         170            123            118            94               124            

Tilgodehavender 1.235         1.139         1.476         1.707         1.604         1.747         

Udskudte skatteaktiver 1.005         822            733            1.254         1.483         1.301         

Pensionsaktiver 21               14               11               2                 2                 8                 

Varebeholdninger 2.866         3.220         3.818         5.228         3.601         4.191         

Tilgodehavender fra kunder 5.979         6.108         6.341         6.369         5.898         5.687         

Tilgodehavende skat 132            84               62               262            175            172            

Andre tilgodehavender 3.015         1.145         1.453         3.095         1.750         1.766         

Periodeafgrænsingsposter 587            917            950            1.211         666            938            

Aktiver bestemt for salg 328            109            34               162            388            419            

OA total 60.010      55.953      58.937      139.775    131.764    141.463    

Driftsforpligtelser  (OL)

Pensioner og lignende forpligtelser 2.061         2.006         2.220         1.793         2.153         2.434         

Udskudt skat 2.362         2.425         2.191         9.885         9.688         9.929         

Hensatte forpligtelser, langfristet 195            366            249            1.498         1.353         1.506         

Hensatte forpligtelser, kortfristet 561            466            494            677            1.092         512            

Anden gæld, langfristet 69               68               55               329            864            1.074         

Anden gæld, kortfristet 5.174         4.856         5.611         9.905         10.845      11.378      

Leverandørgæld 4.513         5.147         5.833         8.009         7.929         9.385         

Tilbagebetalingsforpligtelse vedr emballage 1.224         1.159         1.207         1.455         1.361         1.279         

Selskabsskat 720            187            197            279            411            534            

Forpligtelser vedr aktiver bestemt for salg 10               1                 -             453            51               178            

OL total 16.889      16.681      18.057      34.283      35.747      38.209      

NOA 43.121      39.272      40.880      105.492    96.017      103.254    

Nettofinansielle forpligtelser  (NFO)

Værdipapirer, kortfristet -109           -8               -34             -7               -17             -34             

Likvide beholdninger -2.240       -2.490       -2.249       -2.857       -2.734       -2.735       

Lån, langfristet 17.765      16.241      19.385      43.230      36.075      32.587      

Lån, kortfristet 8.213         6.556         3.869         5.291         3.322         3.959         

Egenkapital - koncern 19.492      18.973      19.909      59.835      59.371      69.477      

Minoritetsinteresser -1.528       -1.390       -1.323       -5.151       -4.660       -5.381       

Egenkapital - aktionærer 17.964      17.583      18.586      54.684      54.711      64.096      
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• ”Kapitalandele i associerede virksomheder” har vi klassificeret som et driftsaktiv, da as-

socierede virksomheder primært er bryggerier og derved strategiske investeringer104 

• Vi har vurderet at ”Værdipapirer” (langfristet) vedrører driften på grund af den lange 

tidshorisont. ”Værdipapirer” (kortfristet) vurderer vi vedrører finansieringsaktiviteten, da 

man godt kan argumentere for at Carlsberg har placeret overskydende likviditet i værdi-

papirer på kort sigt 

• ”Andre tilgodehavender” er ikke udspecificeret i regnskabet. Vi vurderer ikke, at der er 

tale om en placering af overskydende likviditet, hvorfor vi har klassificeret posten som et 

driftsaktiv 

• ”Aktiver bestemt for salg” består primært af materielle aktiver105. Selvom de er bestemt 

for salg, er det således ikke en placering af overskydende likviditet. Derfor er det et 

driftsaktiv 

• ”Likvide beholdninger” har vi klassificeret som et finansieringsaktiv. Posten indeholder 

formentlig noget driftskapital. Vi kan dog ikke gennemskue hvor meget, så det vælger vi 

at se bort fra 

• ”Periodeafgrænsningsposter” har vi klassificeret som et driftsaktiv. Posten er ikke specifi-

ceret, men vi vurderer at den primært indeholder afgrænsninger der vedrører driften 

• Alle skatteaktiver og -forpligtelser har vi placeret under driften, selvom vi er opmærk-

somme på finansieringsaktivisten er fradragsberettiget 

• Vi ser pension som udskudt løn. Vi har derfor placeret pensionsforpligtelser som en del af 

driften. Pensionsaktiver har en lang tidshorisont, hvorfor de også er placeret under drif-

ten 

• ”Hensatte forpligtelser” er bl.a. restrukturering, tabsgivende kontrakter og medarbejder-

forpligtelser106. Det er altså en driftsforpligtelse 

• ”Anden gæld” er skyldig løn, moms m.v.107. Det er altså et driftsaktiv 

  

                                                        
104 Jf. årsrapport 2010, side 83, note 17 
105 Jf. årsrapport 2010, side 86, note 22 
106 Jf. årsrapport 2010, side 96, note 27 
107 Jf. årsrapport 2010, side 96, note 28 
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Bilag 3: Reformuleret resultatopgørelse 

 

  

Mio kr. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 55.753     60.111     76.557     75.676     81.295     

Øl- og læskedrikafgifter -14.670    -15.361    -16.613    -16.294    -21.241    

Produktionsomkostninger -20.151    -22.423    -31.249    -30.197    -28.982    

Bruttoresultat 20.932     22.327     28.695     29.185     31.072     

Salgs- og distributionsomkostninger -14.173    -14.528    -17.592    -15.989    -17.158    

Administrationsomkostninger -3.065      -3.123      -3.934      -3.873      -4.040      

Driftsoverskud (OI) fra salg før skat 3.694        4.676        7.169        9.323        9.874        

Skat af driftsoverskud fra salg -1.068      -1.324      -780          -2.471      -2.429      

Rapporteret skatteomkostning -858          -1.038      312           -1.538      -1.885      

Skattefordel finansiering -240          -300          -864          -748          -539          

Skat allokeret til "Andet driftsoverskud" 30              15              -228          -185          -6              

Driftsoverskud (OI) fra salg efter skat 2.626        3.352        6.389        6.853        7.445        

Andet Driftsoverskud (OI)

Andre driftsindtægter 660           933           1.178        554           815           

Andre driftsomkostninger -393          -448          -450          -599          -588          

Særlige poster vedr drift -160          -427          -1.641      -695          -249          

Skat på driftsoverskud -30 -15 228 185 6

Andel af resultat efter skat i ass. virksomhed 85              101           81              112           148           

Anden totalindkomst fra drift efter skat -1.943      -858          5.200        -3.429      5.071        

Andet driftsoverskud (OI) efter skat -1.781      -714          4.596        -3.872      5.203        

Driftsoverskud (OI) i alt efter skat 845           2.639        10.985     2.981        12.647     

Finansielle indtægter 725           651           1.310        609           1.085        

Finansielle omkostninger -1.582      -1.852      -4.766      -3.599      -3.240      

Skattefordel på nettofinansielle omkostninger 240           300           864           748           539           

Nettofinansielle omkostninger efter skat -617          -901          -2.592      -2.243      -1.616      

TOTALINDKOMST - koncern 228           1.738        8.393        738           11.031     

Minoritetsinteresser -205          -233          -1.777      -171          -1.043      

TOTALINDKOMST - aktionærer 23              1.505        6.616        567           9.988        
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Bilag 4: Nøgletal 

 

  

Niveau 1 2006 2007 2008 2009 2010

ROCE 0,13% 8,32% 18,06% 1,04% 16,81%

ROCE før MIN 1,19% 8,94% 21,05% 1,24% 17,12%

RNOA 2,05% 6,58% 15,01% 2,96% 12,69%

Analyse af finansiel gearing

FLEV 1,24        1,14        0,91          0,75          0,59          

NBC 2,81% 4,37% 7,78% 5,45% 4,59%

SPREAD -0,76% 2,22% 7,23% -2,49% 8,10%

MIA 0,11        0,93        0,86          0,84          0,98          

Niveau 2 2006 2007 2008 2009 2010

PM 2% 6% 18% 5% 21%

ATO 0,997 1,117 0,819 0,589 0,603

ATO (invers) 1,003 0,896 1,221 1,697 1,659

Niveau 3 2006 2007 2008 2009 2010

PM drivers

Bruttoavance 50,95% 49,89% 47,87% 49,15% 51,74%

Salgs- og distributionsomkostninger -34,50% -32,46% -29,35% -26,93% -28,57%

Administrationsomkostninger -7,46% -6,98% -6,56% -6,52% -6,73%

PM fra salg før skat 8,99% 10,45% 11,96% 15,70% 16,44%

Skat på driftsoverskud fra salg -2,60% -2,96% -1,30% -4,16% -4,05%

PM fra salg 6,39% 7,49% 10,66% 11,54% 12,40%

Andet driftsoverskud efter skat -4,34% -1,59% 7,67% -6,52% 8,66%

PM 2,06% 5,90% 18,33% 5,02% 21,06%

ATO drivers (inverse)

Driftsaktiver (OA)

Immaterielle aktiver 0,511 0,475 0,878 1,395 1,411

Materielle aktiver 0,496 0,475 0,468 0,555 0,535

Varebeholdninger 0,074 0,079 0,075 0,074 0,065

Tilgodehavender fra kunder 0,147 0,139 0,106 0,103 0,096

Andre driftsaktiver 0,184 0,117 0,129 0,159 0,168

Driftsforpligtelser (OL)

Anden gæld, kortfristet 0,122 0,117 0,129 0,175 0,185

Leverandørgæld 0,118 0,123 0,115 0,134 0,144

Tilbagebetalingsforpligtelse vedr emballage 0,029 0,026 0,022 0,024 0,022

Andre drifstforpligtelser 0,140 0,122 0,169 0,257 0,265
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Bilag 5: Reformulering af resultatopgørelse i core- og transitoriske poster 

 

• “Salgs- og distributionsomkostninger” samt ”Administrationsomkostninger” har vi valgt 

at klassificere under ”Core driftsoverskud fra salg” idet de ikke er udspecificeret i årsrap-

porten 

• ”Andre driftsindtægter og driftsomkostninger” har vi valgt at klassificere i hhv. poster der 

vedrører ”Core andet driftsoverskud” og ”Transitoriske poster”. De transitoriske poster 

mener vi ikke er en del af Carlsbergs kernekompetence og ej heller er af vedvaren-

de/permanent karakter 

Mio kr. 2006 2007 2008 2009 2010

Omsætning 55.753         60.111         76.557         75.676         81.295         

Øl- og læskedrikafgifter -14.670       -15.361       -16.613       -16.294       -21.241       

Produktionsomkostninger -20.151       -22.423       -31.249       -30.197       -28.982       

Core Bruttofortjeneste 20.932         22.327         28.695         29.185         31.072         

Core driftsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger -14.173       -14.528       -17.592       -15.989       -17.158       

Administrationsomkostninger -3.065          -3.123          -3.934          -3.873          -4.040          

Core driftsoverskud før skat 3.694           4.676           7.169           9.323           9.874           

Skat på core driftsoverskud før skat -1.125          -1.353          -324             -2.101          -2.418          

Skatteomkostning rapporteret -858             -1.038          312               -1.538          -1.885          

Skattefordel fra finansiering -240             -300             -864             -748             -539             

Skat allokeret til "core andet driftsoverskud" 17                 20                 33                 36                 -10                

Skat allokeret til "transitoriske poster" -43                -34                196               149               15                 

Core driftsoverskud fra salg (core OIsalg) 2.569           3.323           6.845           7.223           7.456           

Core andet driftsoverskud

Omkostning vedrørende forskningscentre -88                -91                -152             -167             -                

Tilskud til forskning- og udviklingsomkostninger 21                 23                 12                 

Indtægter vedrørende tilskud 22                 13                 -                -                27                 

Andel af resultat efter skat i ass. virksomhed 85                 101               81                 112               148               

Skat på andet driftsoverskud -17                -20                -33                -36                10                 

= Core driftsoverskud 2.572           3.327           6.763           7.155           7.653           

Transitoriske poster

Avance ved salg af ejendomme 306               535               768               161               359               

Tab ved salg af ejendomme -46                -84                -44                -71                -58                

Udlån til restaurationsbranchen 94                 94                 60                 6                    32                 

Nettoindtægter fra drift/udlejning af ejendomme -8                  -33                -30                -45                -20                

Andre driftsomkostninger -13                51                 105               48                 -125             

Særlige poster -160             -427             -1.641          -695             -249             

Anden totalindkomst fra drift efter skat -1.943          -858             5.200           -3.429          5.071           

Skat på transitoriske poster 43                 34                 -196             -149             -15                

= Totalindkomst fra driften 845               2.639           10.985         2.981           12.647         
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• Posten ”Anden totalindkomst fra drift efter skat” indeholder udelukkende reguleringer jf. 

Bilag 1. Vi vurderer, at disse ikke kan relateres direkte til salget, hvorfor vi har placeret 

posten under ”Andet driftsoverskud” 

• ”Særlige poster” er transitoriske poster jf. årsrapport 2010 side 118, note 41 


