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1. Indledning

1.1 Præsentation af emnet

Siden finanskrisens indtruffen i 2008 har markedet været plaget af ustabilitet og

uforudsigeligheder. Det betyder at det som investor er blevet væsentligt sværere end

tidligere at vide hvordan man skal agere, da markedets uforudsigelighed gør det

vanskeligt at vælge hvor man skal placere sine investeringer.

Virksomhedernes værdi, er værdiansat af markedet ud fra virksomhedens offentligt

tilgængelige interne forhold, samt de eksterne forhold der generelt er i markedet.

Især sidst nævnte har oplevet en turbulent tid, hvorfor det kan være svært for mar-

kedet at prisfastsætte aktierne til den korrekte værdi. De turbulente forhold gør at

folk generelt handler mere følelsesmæssigt og mindre rationelt. Det betyder altså at

der opstår muligheder for at aktier bliver både under- og overvurderet i markedet.

Det nuværende marked taget i betragtning er risikoen for en undervurdering alt an-

det lige størst, da markedet forsat er præget af en panik-agtig stemning, der kunne

antages at være med til at sende aktierne uforholdsmæssigt langt ned i værdi.

Vi mener derfor det kunne være interessant at forsøge at komme med vores bud på

en værdiansættelse af en virksomhed.

Udover ovenstående mener vi det er interessant, at se på hvor meget indflydelse

politikkerne kan have på et specifikt marked og hvad det betyder for en virksomhed

hvis der sker et skred i den generelle befolknings livsstil. Vi er således kommet frem

til, at vi mener det kunne være spændende at undersøge ølbranchen nærmere.

Vi har derfor valgt at beskæftige os med Royal Unibrew, da det er en typisk dansk

produktionsvirksomhed, med en lang historie. Dette har ledt os til følgende problem-

stilling, som vi ønsker at videre behandle i nærværende opgave.
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1.2 Problemformulering

På baggrund af ovenstående ønsker vi således at analysere og vurdere følgende pro-

blemstilling:

Er den aktuelle markedsværdi for Royal Unibrew over- eller undervurderet

eller repræsenterer markedsværdien den faktiske værdi af Royal Unibrew?

1.3 Afgrænsning

Som følge af, at vi er begrænset i opgavens omfang, vil det være nødvendigt at fore-

tage en række afgrænsninger.

Der vil ikke være nogen detaljeret forklaring eller kritik af de enkelte modeller. Dette

skyldes at vi ønsker at udarbejde en mere praktisk værdiansættelse af Royal

Unibrew. Der vil blive argumenteret for valget og brugen af de enkelte modeller i de

følgende afsnit. Ligesom der vil blive argumenteret for fravalget af potentielt anven-

delige modeller.

Der skal som følge her af, gøres opmærksom på at valget og fravalget, af de følgen-

de modeller, kan have indvirkning på analysen og den endelige værdiansættelse,

hvorfor det er muligt at vores konklusion, ville have været anderledes, så frem at

andre modeller var blevet anvendt.

Opgaven bygger alene på offentligt tilgængelige informationer om Royal Unibrew og

branchen som helhed, da vi ikke har haft mulighed for at få indblik i interne oplys-

ninger.

Opgaven bygger endvidere udelukkende på informationer tilgængelige frem til d. 30.

september 2011, således vil oplysninger der er kommet frem efter denne dato ikke

blive behandlet i opgaven. Der skal gøres opmærksom på, at vores endelige værdi-

ansættelse og konklusion kunne have været anderledes, så frem vi havde haft in-

formationer efter denne dato. Dette vil vi endvidere behandle yderligere i vores per-

spektivering til slut i opgaven.

1.4 Metode- og modelvalg

Vi vil dele vores afhandling om værdiansættelsen af Royal Unibrew op i 4 kapitler.
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1.4.1 Kapitel 1: Redegørelse og analyse af historiske begivenheder og fak-

torer
I kapitel 1 vil vi først udarbejde en virksomhedsbeskrivelse som skal medvirke til at

give et overordnet billede og kendskab til Royal Unibrew. Beskrivelsen vil koncentrere

sig om at give læseren en forståelse for virksomheden og vil således kortfattet rede-

gøre for Royal Unibrews historie, kapital og ejerforhold og give et overordnet kend-

skab til de markeder Royal Unibrew opererer i, samt hvilke produkter de sælger.

Herefter vil vi udarbejde en strategisk analyse, hvor vi vil analysere Royal Unibrews

interne og eksterne forhold, som vi vurderer, har haft og vil få, en indflydelse på

Royal Unibrews markedsværdi. Vi vil til brug for vores analyse benytte følgende mo-

deller:

 PEST

 Porters Five Forces

 Boston Modellen

 Vækststrategier

 SWOT Analyse

Vi vil i det følgende afsnit argumentere for vores valg og fravalg af de enkelte model-

ler. Afsnittet går ikke i dybden med hvordan den enkelte model bør og bliver an-

vendt, da dette vil blive belyst nærmere i forbindelse med den konkrete anvendelse

af de enkelte modeller.

Vi har valgt at analysere de eksterne forhold som vi vurderer, har væsentlig betyd-

ning for Royal Unibrew ved brug af en PEST analyse. Vi mener at det er den mest

effektive model, til at komme rundt om de mest centrale emner, som har relevans

for vurderingen af det marked som Royal Unibrew opererer i.

Udfordringerne som Royal Unibrew står over for i branchen, har vi valgt at få belyst

ved brug af en Porters Five Forces. Vi mener at Porters Five Forces giver et godt bil-

lede af branchesituationen. Modellen giver et effektivt billede af hvor attraktiv bran-

chen er for nuværende og nye udbydere, og kan således bruges til at understøtte

vores vurdering af branchen og dens potentiale.
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Når vi har analyseret de eksterne forhold og herved fundet frem til Royal Unibrew

muligheder og trusler, vil vi se nærmere på de interne forhold.

Til at analysere de interne forhold vil vi først og fremmest udarbejde en Boston mo-

del, hvor vi vil analysere på Royal Unibrews produktportefølje, og hvordan den er

sammensat. Analysen vil blive brugt til at klargøre Royal Unibrew styrker og svaghe-

der, og hvordan de står i forhold til det generelle marked.

Herefter vil vi udarbejde en analyse af Royal Unibrews vækststrategier for de forskel-

lige markeder, som Royal Unibrew opererer i. Vækstanalysen vil blive brugt til at

analyse den udvikling Royal Unibrew har gennemgået på de enkelte markeder, og

derved give en indikation af hvilken retning fremtiden peger i.

Til slut, vil vi opsamle de informationer vi har fundet frem til, som har relevans for en

værdiansættelse af Royal Unibrew, i en SWOT analyse, hvor vi vil konkludere på de

muligheder og trusler samt styrker og svagheder som Royal Unibrew har.

1.4.1.1 Udeladte modeller
Det kunne have været relevant også at analysere på Royal Unibrews konkurrence

strategier ved at benytte sig af Porter generiske strategier, hvor man ser på hvilken

form for spiller Royal Unibrew er på markedet for salg af øl og læskedrikke. Vi har

dog vurderet at modellen ikke ville give os væsentligt nye oplysninger i forhold til de

øvrige modeller.

Herudover kunne det også have været relevant at udarbejde en værdikæde analyse

til at vurdere hvorvidt Royal Unibrew har muligheder for at optimere i deres værdi-

kæde og om der eventuelt kunne være gemt nogle vækst muligheder heri. Vi har

dog vurderet at en sådan analyse ikke er mulig at lave i en tilfredsstillende og fyl-

destgørende form, som følge af at en stor del af det nødvendige data ikke er offent-

ligt tilgængeligt.

1.4.2 Kapitel 2: Redegørelse og analyse af historiske nøgletal
Til redegørelsen og analysen af de historiske nøgletal udarbejdes der en reformule-

ring af Egenkapitalopgørelsen, Resultatopgørelsen samt balancen. Der tages ud-

gangspunkt i en periode dækkende 2006 – 2010. Det vurderes, at det vil give en til-
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strækkelig dækkende tidshorisont, til at kunne udarbejde en analyse af de historiske

nøgletal.

Analysen vil tage udgangspunkt i DuPont-pyramiden. Endvidere udarbejdes en risi-

koanalyse som vil afklare Royal Unibrews risici.

1.4.3 Kapitel 3: Vurdering af fremtidige forventninger
I kapitel 3 vil vi, på baggrund af vores analyse i kapitel 1 og 2, udarbejde et budget

for vores forventninger til Royal Unibrews fremtid.

Budgettet vil give et billede, af vores vurdering af, hvordan vi forventer Royal

Unibrews nøgletal vil udvikle sig fremadrettet, og hvorfor.

1.4.4 Kapitel 4: Værdiansættelsen
Den endelige værdiansættelse af Royal Unibrew vil blive udarbejdet på baggrund af

vores budgettering og vil give vores endelige vurdering af, om hvorvidt vi mener, at

aktien er over-, undervurderet eller om vi mener at markedsværdien af Royal

Unibrew også er repræsentativ for den faktiske værdi. Til brug for dette vil vi benytte

os af Residualindkomstmodellen.

Vi vil til slut udarbejde en følsomhedsanalyse. Analysen vil fungere som en kritik af

vores forudsætninger og vil således belyse hvor store ændringer der skal til i vores

forudsætninger for at komme frem til et væsentligt andet resultat.

1.5 Kildekritik

Hovedparten af informationerne til udarbejdelse af nærværende opgave, kommer fra

Royal Unibrews officielle rapporter, i form af årsrapporten fra 2010, halvårsrapporten

2011 samt børsprospektet af december 2009. Alle rapporterne kommer fra Royal

Unibrew og kan således være holdningspåvirket. Herunder især halvårsrapporten

som ikke er blevet revideret, hvorfor der således ikke har været nogen ekstern og

uafhængig part inde over og sige god for oplysningerne.
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Vi vil forsøge at afdække problemet ved, i så vidt muligt omfang, at søge de tilsva-

rende oplysninger bekræftet, fra andre og uafhængige kilder. Endvidere vil vi forhol-

de os objektivt til alle kilder og de informationer som vi indsamler.

1.6 Opdeling af afhandlingen

Vi har skrevet afhandlingen i fællesskab og er begge enige i alle analyser, vurderin-

ger og konklusioner som bliver foretaget afhandlingen igennem. Således er alle afsnit

blevet udarbejdet ved, at en har skrevet afsnittet, og den anden har efterfølgende

læst det igennem, givet kritik og rettet til. Følgende viser den primære arbejdsforde-

ling imellem os; Jacob Medard Frederiksen og Anders Kristoffer Friedrichsen.

Jacob Medard Frederiksen: Royal Unibrews historie, Kapital- og ejerforhold, PEST-

Analysen, Boston Modellen, Vækststrategierne, Reformuleringen, Rentabilitetsanaly-

sen og Budgetteringen.

Anders Kristoffer Friedrichsen: Organisationen, Produkter- og markeder, Porters Five

Forces, Regnskabsanalysen, Risikoanalysen, Værdiansættelsen og Følsomhedsanaly-

sen.

Sammen: Indledning, problemformulering, afgrænsning og metodeafsnit, SWOT-

analysen og hovedkonklusionen. Endvidere er samtlige beregninger foretaget i fæl-

lesskab.

2. Virksomhedsbeskrivelse

2.1 Royal Unibrews historie

Royal Unibrew blev etableret i 1989, den gang under navnet Bryggerierne Faxe Jyske

A/S. Det skete da Jyske Bryggerier fusionerede sammen med Faxe Bryggeri. Henover

årene købte Bryggerierne Faxe Jyske A/S, en række andre mindre lokale bryggerier

og skiftede efter nogle år navn til Bryggerigruppen A/S og i maj 2005 skiftede Bryg-
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gerigruppen A/S så navn til det i dag, noget mere internationalt klingende navn,

Royal Unibrew A/S.1

Royal Unibrew har en filosofi om at de vil bevare den lokale og populære øl i såvel

Danmark som i de øvrige lande de opererer i, samtidig med at de vil være en stor

moderne international virksomhed. Dette kan lade sig gøre fordi Royal Unibrew har

en lang række lokale, både nationale og regionale ølmærker, som kan agere selv-

stændigt på de enkelte markeder. Men samtidig er de enkelte mærker ledelsesmæs-

sigt meget tæt forbundet, hvilket betyder at Royal Unibrew kan kombinere deres in-

ternationale styrker med deres lokale værdier.2

Royal Unibrew har således udviklet sig fra at være et mindre regionalt bryggeri i

1989 til i dag at være et mellem-størrelses bryggeri i international sammenhæng.

2.2 Kapital og ejerforhold
Royal Unibrew A/S blev i 1998 under navnet Bryggerigruppen A/S noteret på den

københavnske fondsbørs. Aktien handles i enheder af 10 kr. stykket og der er ingen

forskelle i aktieklasserne. Der blev i 2009 foretaget en kapitaludvidelse og man ud-

stedte i den forbindelse 5.586.498 nye aktier a DKK 10 kr. Således består aktiekapi-

talen i dag af 11.186.498 aktier. Man har haft et ønske om at den nettorentebæren-

de gæld skulle bringes væsentligt ned. En af værktøjerne hertil var at man beslutte-

de at udstede en række nye aktier for at skaffe mere egenkapital til erstatning af

fremmedkapitalen, som var blevet en væsentligt tyngende post i regnskabet og som

udgjorde en trussel mod Royal Unibrews fremtidige strategi.

Som det ses i nedenstående figur er langt hovedparten af Royal Unibrews aktionærer

danske.

1 http://da.wikipedia.org/wiki/Royal_Unibrew

2 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=25
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Figur 1. Aktionærfordeling i Royal Unibrew, Kilde: Royal Unibrew A/S årsrapport for 2010, side 32

Der er 4 aktionærer i Royal Unibrew A/S som ejer mere end 5% af aktiekapitalen:

Chr. Augustinus Fabrikker, Danmark, ATP, Danmark, Stodir, Island og Skagen AS,

Norge.

2.3 Organisatoriske forhold

Igennem de sidste 3 år har Royal Unibrew foretaget gennemgribende ændringer i de

organisatoriske forhold. Det være sig både på mandskabssiden og på de mere struk-

turelle områder.

På mandskabssiden er topledelsen i både bestyrelsen og direktionen skiftet ud. Den

nye bestyrelse ledes af Kåre Schultz, som formand, der i starten af 2009 udpegede

den nye koncernledelse.

I spidsen for koncernledelsen er administrerende direktør Henrik Brandt, der kommer

fra en stilling som CEO i Unomedical.

Den øvrige ledelse består af Johannes Savonije der er International Direktør og Peter

Ryttergård, der er Økonomidirektør.

Den siddende ledelse erstattede i 2009 den forrige ledelse, der blev afsat efter at

have ført en strategi, der efter finanskrisen indtruffen, var for risikobetonet.

2.4 Markeder og produkter

Royal Unibrew er som sagt en bryggerivirksomhed, der har en bred produktportefølje

der spreder sig ud over et stort geografisk marked.

Royal Unibrew producerer alt fra Juice og sodavand til øl og maltdrikke.
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Virksomhedens markeder strækker sig fra Vesteuropa over Østeuropa til Malt- og

oversøiske markeder.

Nedenstående figur, fra årsrapporten 2010, viser hvilke lande Royal Unibrew har ak-

tiviteter i. Nedenfor vil en detaljeret introduktion til produkterne i de enkelte lande

blive præsenteret.

2.4.1 Danmark

Royal Unibrew er den næststørste udbyder af øl og læskedrikke i Danmark. Hvor de

udbyder en kombination af mærkevarebrands og lokalt forankrede mærker. Royal

Unibrew ejer og producerer varemærker som Faxe Kondi, Ceres og Albani. Samtidigt

med at de har licens til at tappe, sælge og distribuere internationale mærker som

Heineken, Pepsi Cola m.fl.

2.4.2 Italien

I Italien har Royal Unibrew en stærk position på Super Premium-markedet med de-

res Ceres Strong Ale og Ceres Old 9. Det Italienske marked er ellers præget af en

svag tilbagegang, hvilket også har påvirket salget af Royal Unibrews produkter.

2.4.3 Tyskland og Grænsehandlen

På grund af det høje afgifts- og prisniveau i Danmark søger mange danske kunder til

Tyskland hvor de køber ind. Dette skaber et marked, hvorpå Royal Unibrew kan sæl-

ge deres produkter uden at betale en så høj afgift der på det danske marked3.

2.4.4 Litauen og Letland

Litauen og de øvrige Øst-europæiske markeder står for en betydelig del af Royal

Unibrews resultatfremgang i 2010, hvor omsætningen i hele regionen steg med 4

3 Bryggeriforeningen, rapport: ’Tal fra Bryggeriforeningen 2011’, side 14
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%4. I Litauen og Letland fører Royal Unibrew både øl og læskedrikke, hvor man på

især øl-delen har mærket en fremgang, efter den værste del af recessionen i landet

er aftaget.

2.4.7 Polen

I Polen opererer Royal Unibrew primært på de lokale markeder i yderområder med

brands i mainstreamsegmentet. Royal Unibrew har i 2010 og 2011 afviklet de fleste

af deres aktiviteter i Polen mod betaling af aktier i selskabet Van Pur, som man nu

ejer 20 % af.

2.4.8 Malt- og oversøiske markeder

På markederne for Maltdrikke og de oversøiske markeder er primært baseret på li-

censindtægter af produkter som Vita-malt. Royal Unibrew har under den forrige le-

delse ekspanderet i området, men den nye ledelse har afviklet noget af aktiviteten,

som i 2010 resulterede i et totalt frasalg af bryggerierne i Caribien5.

3. PEST-analyse
En PEST analyse udarbejdes for at belyse de eksterne faktorer som har indflydelse

på en given virksomheds virke6. I dette tilfælde vil vi naturligvis anvende PEST-

analysen til at belyse hvilke faktorer, der har særlig indflydelse på Royal Unibrew,

samt branchen som helhed.

Der vil herudover også være en række faktorer som rammer væsentligt bredere, og

vedr. de fleste virksomheder og brancher. Disse vil vi ikke gå i dybden med i samme

omfang, da det ikke vurderes at de har nær så stor betydning for analysen og kon-

klusionen.

4 Royal Unibrew Årsrapport 2010 s. 25.
5 http://investor.dk.royalunibrew.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=494173

6 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 82-86
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Figur 2. Oversigt PEST-analyse, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ”Regnskabsanalyse og vær-

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

3.1 Politiske forhold

3.1.1 Politiske interesser
I 2010 blev det politisk besluttet at hæve grænsen for køb af alkohol på mere end

16,5 % fra 16 til 18 år. Dette vil alt andet lige medvirke til en positiv indflydelse på

salget af øl til de 16 til 18 årig, som ikke længere har mulighed for at købe spiritus

eller anden alkohol med højere procenter end 16,5 %. Det er dog samtidig en indika-

tion på udviklingen i samfundet, om at man bliver mere og mere opmærksom på den

skadelige virkning som alkohol har på folk. Herunder især børn og unge.

Det vurderes derfor, at det samtidig bliver mere og mere sandsynligt, at der med

tiden vil blive indført et total forbud, mod salg af alkohol til unge under 18 år. Dette

naturligvis også gældende for salg, af Royal Unibrews øl, til unge under 18 år.

3.1.2 Skatte- og afgiftspolitik
Der er i dag en afgift på øl svarende til 50,90 kr. pr. 100 liter ren alkohol.

Eksempel på beregning af ølafgiften af en 33 cl's 4,6 pct. vol. øl:

0,33 liter x (4,6 pct. vol.)/100 x 50,90 kr. pr. liter ren alkohol = 77,27 øre (ekskl. moms).7

Under antagelse af at en almindelig Royal Pilsner (dåse) koster 8 kr. ekskl. pant sva-

rer den nuværende afgift til næsten 10 % af prisen på en Royal Pilsner. Endvidere

7 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/245.html
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skal der også tillægges emballage afgifter, som i 2011 udgør 10 øre for emballage

mellem 10 og 40 cl8. Det er altså en meget betydelig del af Royal Unibrews omsæt-

ning som går direkte til afgifter hos Staten. Den nye regering har endvidere bebudet

at de ønsker at se på afgifterne på bl.a. øl9 og at ønsket er at hæve afgiften for at

begrænse salget af usunde vare, herunder alkohol. Det er en klar trussel for Royal

Unibrew, og såfremt det bliver gennemført vil de alt andet lige opleve en mærkbar

tilbagegang i salget. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke noget endeligt udspil

fra regeringen omkring hvornår, en sådan afgiftsændring vil blive gennemført.

Ud over afgifterne på øl, har især afgifterne på Cider, ramt markedet, og herunder

også Royal Unibrew, hårdt. Regeringen indførte d. 1. august 2010 en ny afgift på

Cider som respons på, at man var bekymret over det store salg af Cider, til især un-

ge mennesker. Man valgte således at hæve afgiften med hele 8,60 kr. pr. liter Cider,

dette havde som ventet en væsentlig effekt på det samlede salg i markedet der i de

efterfølgende måneder oplevede en tilbagegang på ca 12% jf. bilag 2.

3.2 Økonomiske forhold

3.2.1 Finanskrisen
I 2008 ramte finanskrisen det meste af verdensøkonomien, herunder også Danmark

og de danske virksomheder. Krisen resulterede i at flere banker og andre virksomhe-

der kom i store likvidationsvanskeligheder og flere gik i betalingsstandsning og efter-

følgende konkurs. Den tidligere økonomiske vækst blev hurtigt vendt til recession,

hvilket resulterede i massefyringer og lukning af virksomheder. Finanskrisen stabilise-

rede sig i løbet af år 2010 og recessionen blev vendt igen til en mindre vækst. Den

efterfølgende periode vidste solid fremgang hos flere virksomheder og det generelle

marked blev langsomt positivt stemt igen. I det seneste års tid har der dog igen væ-

ret lidt tumult på markedet, og vi har således oplevet periode med skiftende tilbage-

og fremgang. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at konkludere på om mar-

8 Rapport, ”Tal fra Bryggeriforeningen 2011”, side 15
9 Regeringsgrundlag, oktober 2011 ”Et Danmark, der står sammen” side 43, afsnit: Forebyggelse, pkt. 2:

http://statsministeriet.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf



Figur 3. Oversigt Nettorentebærende gæld, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af
årsrapporter fra Royal Unibrew 2008
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Figur 3. Oversigt Nettorentebærende gæld, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af
årsrapporter fra Royal Unibrew 2008-2010 samt kvartalsrapport for 2. kvartal 2011
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Figur 3. Oversigt Nettorentebærende gæld, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af
rt for 2. kvartal 2011

*Det bør bemærkes at kvartalsrapporten ikke er revideret

siden finanskrisens

Ovenstående har naturligvis haft sin indvirkning på Royal Unibrew. I forbindelse med

resten af verdenen, oplevede Royal

en markant opbremsning i af-

set over hele perioden siden finanskrisen, for-

politiske tiltag, både

samtidigt medført øget

, hvilket har medført øget omkostningerne for bankerne.

Omkostninger som sendes videre til kunderne. Endvidere betyder de øgede krav at

bankerne er blevet mindre risikovillige og kræver væsentligt højere risikotillæg end

tidligere. Royal Unibrew har formået at nedbringe deres nettorentebærende gæld fra

. Hvilket er tæt på niveauet tilbage fra

2010 2q 2011*

Nettorentebærende gæld i mio. DKK



Page 20 of 100

Før krisen, gik alle virksomheder, der havde ambitioner om at vokse, ud og lånte

fremmedkapital i meget store mængder, da markedet var villig til at tage risikoen for

en lav præmie. Efter krisen er denne risikovillighed vendt og banker og investorer er

meget mere risikoaverse nu, end tidligere. Af samme årsag har det været nødvendigt

at nedbringe fremmedkapitalen i Royal Unibrew, for at de kunne bevare den fulde

kontrol.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at Royal Unibrew har styr på deres andel af

fremmedkapital i virksomheden og at de kan styre deres rentebærende gæld fornuf-

tigt. Det må alt andet lige tale for at der er en væsentligt lavere risiko forbundet med

at investere i Royal Unibrew i dag, i forhold til i 2008.

3.2.2 Prisudvikling
Priserne på ølmarkedet er generelt meget stabile og stigningen i priserne på øl fra år

2000 og frem ligger under udviklingen i de generelle forbrugerpriser12. De fleste væ-

sentlige ændringer sker ved afgiftsændringer som er politisk bestemt. Det vurderes

ikke at Royal er særlig prisfølsom i forhold til det generelle marked.

3.2.2.1 Råvarepriser
Kornpriserne har en relativ lille indflydelse på den endelige pris på produktet. Det

betyder at selv ved relativt store stigninger i råvarepriserne kan bryggerierne fasthol-

de den samme pris. Vicekoncernchef og CFO for Carlsberg, Jørn P. Jensen forklarer

således til RB-børsen d. 17. august 2010:

”Forestiller man sig, at halvdelen af omsætningen er produktionsomkostninger eller vareforbrug,

så er en tredjedele råvarer. Af den tredjedel er en tredjedel igen malt, og af malt er halvdelen

korn. De andre 50 pct. vil være det, man får for at lave det til ølråvare.

Det betyder med runde tal og bred pensel, at en stor stigning på 50 pct. på malt/korn, slår igen-

nem med under 3 pct. i runde tal i forbrugerpriserne. Og da halvdelen af en ølpris er afgifter, vil

nettoeffekten af en så markant stigning være omkring 1,5 pct. på forbrugerprisen.” 13

12 Rapport, ”Tal fra Bryggeriforeningen 2011”, side 11

13 http://epn.dk/brancher/foedevarer/bryg/article2153319.ece
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Figur 4. Prisudvikling aluminium,
Kilde:

http://www.alumeco.dk/Default.as

Med andre ord er Royal Unibrew ikke særligt påvirket af selv massive prisstigninger i

råvarerne til selve produktionen af øl.

Her skal man imidlertid huske på at selve øllen ikke er hele historien. Emballagen er

også omkostningsfuld. Og udviklingen i råvarepriserne hertil, har også en effekt på

produktionsomkostningerne.

Især aluminium, der anvendes til dåser, har oplevet svin-

gende priser under og efter finanskrisen. Bare det sene-

ste halvandet år har prisen på aluminium svinget med 5-

20% om måneden. Det gør det til en yderst vanskelig

opgave at budgettere på prisen.

De seneste års prissvinger har således været en udfor-

dring for branchen såvel som Royal Unibrew. Og usikker-

heden i prisen er en trussel for Royal Unibrew.

3.2.3 Renteudvikling
Renten har en væsentlig betydning for alle virksomheder med fremmedkapital, her-

under også Royal Unibrew. Rentestigninger er også en reel risiko som alle virksom-

heder må forholde sig til. Rentestigninger og -fald kan komme meget hurtigt og hvis

man ikke er forberedt, kan det få store konsekvenser for likviditeten. Et projekt der

er sat i gang med budgettering af én rentesats, kan meget vel se særdeles anderle-

des ud hvis renten pludselig ændrer sig. Dette kan løses ved at man vælger at fast-

låse sin rente, f.eks. via renteswaps. Man skal dog være opmærksom på at der også

her kan opstå store risici for tab, f.eks. ved større uforudsete hændelser i markedet,

såsom finanskrisen i 2008. Det har været et problem for rigtig mange virksomheder

og Royal Unibrew har jf. årsrapporten 2010, totalt set nedskrevet egenkapitalen med

52.596 t.kr. til reserve for sikrings transaktioner. Hvilket indikerer et massivt tab på



Page 22 of 100

renteswaps.14 Der er med andre ord stor risiko for fremtidige tab når de sikrede

transaktioner realiseres.

Jf. afsnittet omkring bankernes indflydelse (3.2.1.1) kunne vi konstatere at Royal

Unibrew har nedbragt deres nettorentebærende gæld væsentligt. Dette vil naturligvis

også have en effekt på deres renteomkostninger. Og Royal Unibrew vil derfor også

have mindsket deres risiko for at deres likviditet bliver presset ved en eventuel frem-

tidig rentestigning.

3.3 Sociokulturelle forhold

3.3.1 Befolkningsudvikling
Befolkningensudviklingen i EU er stagneret og der er forventninger om at befolknin-

gen vil aftage med nogle få procent henover de næste mange år15. Omvendt forven-

tes der stigninger i befolkningsantallet i de øvrige kontinenter. Royal Unibrew opere-

rer pt. næsten udelukkende i Europa og har ingen nuværende planer om at udvide til

andre kontinenter. Det vurderes dog ikke at et sådan fald i befolkningen de kom-

mende mange år, vil være nogen væsentlig trussel mod Royal Unibrew. Der er trods

alt tale om en relativ beskeden tilbagegang. Men det er klart at der heller ikke er no-

gen mulighed for organisk vækst på baggrund af en stigning i markedet som følge af

flere forbrugere.

14 Reserve for sikringstransaktioner omfatter ændringer i dagsværdi af de afledte finansielle instrumenter, der er

klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme (Royal Unibrews Årsrapport

2011, anvendt regnskabspraksis side 96)

15 http://udviklingstal.dk/befolkning/Verdensbefolkning1750-2050.htm
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Figur 5. Forbrug af alkohol pr. indbygger, Kilde: Rapport, ”Tal fra Bryggeriforeningen 2011”, side 12

3.3.2 Livsstilsændringer

3.3.2.1 Alkoholforbrug
Der er en generel øget opmærksom på folkesundhed både hos politikere, der som-

nævnt i afsnit 3.1.2 forsøger at påvirke salget af alkohol igennem afgiftsændringer.

Men også i den brede befolkning er der en øget bevidsthed herom og det er noget

der kan måles på salget.

Jf. ovenstående graf ses det at der har været en tilbage gang i det årlige salg til den

enkelte forbruger på 1,9 liter alkohol fra øl fra år 2000 til 2010, dette svarer til en

tilbagegang på næsten 30 %. Tilbagegangen har endvidere kun taget til de senere år

og på de 10 år, er næsten 74 % af faldet sket inden for de seneste 5 år. Der er ikke

nogen tegn på at dette skulle være ved at stagnere eller vende, hvorfor der er tale

om klar trussel mod Royal Unibrews fremtidige salg.

Til gengæld er billedet lidt lysere i Tyskland og Italien. I Tyskland er markedet kun

gået tilbage med 6 % fra 2006 til 2011, og i Italien har man oplevet en mindre frem-

gang på ca. 2 % for samme periode. Desværre formår Royal Unibrew ikke at udnytte

dette i Tyskland og er således gået tilbage fra 0,2 % af markedet til kun 0,1 % af

markedet16.

16 Bilag 9, Markedsstatistik fra Euromonitor



Figur 6. Forbrug af alkohol, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Euromonitor jf. bilag 6

I Italien derimod gør Royal Unibrew det tilsyneladende rigtigt. I et marked i fre

gang formår de oven i købet også at gå frem fra 3,1 % til

nu den 7. største operatør på det italienske marked

Royal Unibrew har også salg til det østeuropæiske marked hvor forholdende er noget

anderledes. Her oplever man generelt større fremgang på de markeder Royal

Unibrew opererer i.

Som det fremgår af nedenstående figur

Royal Unibrew er repræsenteret en tydelig fremgang i afsætningen af øl.

Samtidig med at markederne i østeuropa er i fremgang

at gå frem i Letland, fra 3,7% af markedet i 2006 til hele 17,5% af markedet i 2011.

Dog har de i samme periode oplevet en tilbagegang i Litauen fra 20,7% til 16,8% og

i Polen fra 2,9% ned til 1,4% af markedet i 2010. Dette har

konsekvensen af og solgt deres bryggeri fra til Van Pur

overtaget 20% af aktierne.18

17 Bilag 9, Markedsstatistik fra Euromonitor

18 Royal Unibrew halvårsrapport 2011
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3.3.2.2 Kultur
Der har de seneste år været et kulturskifte i især Danmark, hvor man i langt højere

grad er begyndt at drikke vin i stedet for øl. Ser man på oversigten fra bryggerigrup-

pen jf. figur 6, kan man se et klart skifte i andelen af vin- og ølforbruget. Fra at øl-

forbruget i 2000 lå 28 % højere end vin forbruget, ligger vinforbruget i 2010 næsten

15 % højere end ølforbruget (Målt i liter ren alkohol). Det skal dog bemærkes at man

har ændret i opgørelsen af vinforbruget. Således vil vin- og ølforbrug ligge på niveau

med hinanden i 2010, hvis der anvendes samme metode som i 2000. Men der vil

altså stadig være tale om et tydeligt skift i danskernes drikkevaner og kultur. Normalt

plejer vin at høre højkonjunkturerne til, mens øllen vinder frem i lavkonjunkturer. Det

ser her ud til, at der er sket et skred i denne tendens. Generelt er det samlede salg,

af både øl og vin, gået tilbage både før, under og efter krisen. Men ser man på den

forholdsmæssige andel af markedet er vinen gået tydeligt frem i hele perioden.

Det er helt klar trussel for Royal Unibrew at det generelle ølsalg i markedet forsætter

med at dale, og at der ikke er nogle umiddelbare tegn på at det skulle vende.

Det skal hertil tillige tilføjes, at der også har været et skifte i den demografiske sam-

mensætning af befolkningen i Danmark, såvel som i de øvrige markeder. Således

bliver folk generelt ældre end tidligere, og der er ikke kommet et tilsvarende flere

antal unge til at opveje dette. Således er der sket en stigning i den gennemsnitlige

alder. Dette kan også være en medvirkende faktor til at der er flere og flere der fore-

trækker vin frem for øl.

3.4 Teknologiske forhold

3.4.1 Produktionsmetoder
Øl har eksisteret i flere tusind år i forskellige variationer. Og der er ikke noget der

tyder på at det skulle være på vej til at ændre sig. Produktionen af øl har foregået

lige så længe, men man har i sær inden for de seneste 20-25 år oplevet store fusio-

neringer og effektiviseringer af ølproduktionen i Danmark og resten af verdenen. Det

har således også givet sig til udtryk i ølpriserne der siden 1996 er steget med ca. 20
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%, mens de generelle forbruger priser er steget med omkring 40 %19. Det bevidner

om en væsentlig effektivisering inden for ølbranchen og at de store fusioneringer,

der har været de seneste tyve år, har medvirket til mere effektiv produktion. Der er

på nuværende tidspunkt kun tre større ølproducenter i Danmark tilbage; Royal

Unibrew, Carlsberg og Harboe. Der kan derfor af gode grunde ikke opnås væsentlige

effektiviseringer længere. Og ser man på prisudviklingen de seneste år er ølpriserne

også steget lidt hurtigere end forbruger priserne. 20

3.5 Del konklusion

Faktorer Konsekvenser

Politiske forhold

Politiske interesser

- Aldersbegrænsning

Det er i øjeblikket en mulighed for Royal Unibrew at

grænsen for salg af stærkere alkoholiske drikke er øget

til 18 år. Men det er også en trussel at det muligvis med

tiden også vil gælde salg af øl mv.

Skattepolitik

- Afgiftsændringer

Det er en klar trussel for Royal Unibrew at den nuvæ-

rende regering har bebudet at de vil gennemføre afgifts-

stigninger på alkohol.

Økonomiske forhold

Finanskrisen

- Bankernes indflydelse

Det er positivt for Royal Unibrew at de har formået at få

deres nettorentebærende gæld under kontrol. Det bety-

der at de har bedre muligheder for at agere hurtigt hvis

der pludseligt skulle opstå uforudsete hændelser der

kræver træk på deres likviditet

Prisudvikling

- Råvarepriser

Prisudviklingen følger i øjeblikket nogenlunde forbruger-

pris indekset. Og udviklingen i råvarepriserne har kun en

begrænset effekt på Royal Unibrew.

Renteudvikling Renten peger i øjeblikket opad, og der er forventninger

om fremtidige rentestigninger. Men da Royal Unibrew

har deres nettorentebærende gæld under kontrol, vur-

deres ikke som værende en væsentlig trussel.

Sociokulturelle forhold
Befolkningsudvikling Befolkningstilbagegang i Vesteuropa og kun en beske-

den fremgang i østeuropa er en trussel mod Royal

19 Tal fra Bryggeriforeningen, Øl 2011, side 11

20 Tal fra Bryggeriforeningen, Øl 2011, side 11
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Unibrew, men kun på meget lang sigt.

Livsstilsændringer

- Øget opmærksomhed

på alkohol

I Vesteuropa, og særdeleshed i Danmark er det en trus-

sel mod Royal Unibrew at folk bliver mere og mere be-

vidste om de skadelige virkninger der er ved alkohol.

I østeuropa er der generelt fremgang på de markeder

Royal Unibrew opererer på, hvilket er en mulighed for

dem at gå mere aggressivt ind i markederne da der bå-

de er mulighed for organisk vækst, samt at tage mar-

kedsandele. Royal Unibrew har gjort det godt i Letland,

men har ikke formået at holde fast i et af deres helt sto-

re markeder, Litauen og har helt mistet deres position i

det polske marked.

Livsstilsændringer

- Kulturforandringer

Det er en trussel for Royal Unibrew, og det generelle

danske marked, at ølforbruget bliver ved med at dale,

og at der ikke er nogen tegn i markedet på en forbed-

ring.

Omvendt er det en mulighed for Royal Unibrew at mar-

kedet i Letland, Litauen og Polen viser fremgang.

Teknologiske forhold

Produktionsmetoder Man har efterhånden optimeret og effektiviseret alt det

der er muligt. Det vurderes ikke at der ligger nogen mu-

ligheder eller trusler for Royal Unibrew her.

4. Porters Five Forces
Til brug for den strategiske analyse af og de markedsforhold Royal Unibrew opererer

på, er det valgt at anvende Michael Porters model ”Five forces”. Modellen er valgt da

den giver et grundigt og overskueligt billede af de konkurrenceforhold der eksisterer

og profitabiliteten herpå. Gennemgangen vil fokusere på Royal Unibrews forretning

og de markeder i Vest- og Østeuropa som Royal Unibrew deltager i.

Det afgørende for analysen er at afdække muligheden for at skabe vedvarende

vækst og profit på markedet for industriel brygning. Analysen vil starte med at analy-

sere de kræfter der vedrører Royal Unibrews marginer og omsætning, for derefter at

behandle de mere strukturelle forhold på markedet.
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Figur 7. Porter Five Forces, Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af ’Regnskabsanalyse og Værdiansæt-
telse – en praktisk tilgang’

4.1 Leverandørers forhandlingsstyrke
For at afgøre om det er muligt, på kort og lang sigt, at tjene penge på industriel

brygning er man nødt til at se på hvilke forhold der gælder for branchen. Industriel

brygning er en proces hvor man tager en masse ingredienser og transformerer dem

om til øl, cider eller andet. Hertil bruges både råvarer og et produktionsapparat.

Det afgørende for Royal Unibrew er at få stabile og billige leverancer, samt leveran-

cer der er af en kvalitetsmæssig karakter, der kan opretholde den kvalitet som man

ønsker at levere til sine kunder. Derfor er de vigtigste parametre i denne kategori om

der er mulighed for at lave vertikal integration og om der er nogle fordele hermed,

samt hvor vidt det er muligt for Royal Unibrew at påvirke prisen på leverancer, her-

under transportomkostningen.

4.1.1 Råvarer
Til industriel brygning anvendes en lang række produkter, hvoraf langt de fleste, ud-

over vand, er landbrugsprodukter af varierende art. Derudover kommer aluminium

Leverandørers forhandlingsstyrke:

 Råvarer, produktionsapparat

 Markedsforhold, grad af spe-

cialisering.

Kunders forhandlingsstyrke:

 Afsætningskanaler, spredning

 Kundeloyalitet

Intern konkurrence:

 Koncentration

 Markedsforhold

 Exit-barrierer

Trusler fra substituerende produkter:

 Vin, cider, alkoholsodavand

og spiritus

 Historisk udvikling i mar-

kedsandel.

Trusler fra nye udbydere:

 Adgangsbarrierer

 Brand
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og glas, der anvendes til emballering af produkterne. Til øl bruges der primært mal-

tet byg, humle, gær.21 Til cider bruges frugter, herunder æbler, pærer og bær.22

Fælles for alle inputfaktorerne er at disse er standardvarer af mere eller mindre vari-

erende grad. Disse inputfaktorer har ydermere ingen betydning for slutbrugeren og

anvendes ikke til markedsføring af Royal Unibrews produkter, derfor er Royal

Unibrews forhandlingsstyrke neutral, da markedet de køber på tilnærmer sig et mar-

ked som er under fuldkommen konkurrence.

Det holder dog ikke helt i praksis, da en væsentlig del af omkostningen til fremskaf-

felsen af disse inputfaktorer er transport, og hvis man vil opnå høje marginer på dis-

se er man afhængig af at indkøbe disse produkter i et relativt begrænset område i

forhold til produktionsstederne. Dette i praksis begrænser hvilke producenter Royal

Unibrew kan købe fra, hvilket svækker forhandlingsstyrken.

Royal Unibrew arbejder med fastprisaftaler for langt størstedelen af deres fremtidige

forventede vareforbrug23, med det formål at sikre sig mod stigende råvarepriser.

Fastprisaftaler er som regel en aftale om en afsætning af en given mængde og en

dertilhørende pris. Derfor er Royal Unibrew svagt stillet i forhold til leverandørskifte,

hvis denne misligholder leveringsforpligtelsen, da man i dette tilfælde må tage mar-

kedsprisen, som kan være både over under den i prisaftalen fastsatte pris.

For at eliminere denne svaghed er det muligt at lave såkaldt vertikal integration og

opkøbe en række producenter af de inputfaktorer man benytter i fremstillingsproces-

sen. Det kan være en idé hvis branchen er præget af ustabile leverancer, ustabile

priser, ustabil kvalitet og hvor den pågældende vare sælges med en høj avance. Ef-

tersom det ikke er praksis i branchen24, vurderes det at branchen ikke finder dette

nødvendigt.

På baggrund af ovenstående må det siges at Royal Unibrew er stillet neutralt over for

markedet, da man kan ”hedge” sig ud af de værste prisudsving.

21

http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/%C3%98l_og_mineralvand/%C3%B8l/%C3%B

8l_(Historie)?highlight=%C3%B8l

22
http://www.denstoredanske.dk/Mad_og_drikke/%C3%98l,_vin_og_spiritus/Vin_generelt/cider?highlight=cider

23 Royal Unibrews Årsrapport 2010

24 Royal Unibrew Årsrapport 2010 samt Carlsberg Årsrapport 2010
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4.1.2 Produktionsapparat
Produktionsapparatet generelt er en stor del af Royal Unibrews forretning og udgjor-

de i 2010 16,8 % af de samlede aktiver. Der blev i 2009- og 10 anskaffet aktiver for

ca.100 mio25.

Da virksomheden allerede på nuværende tidspunkt er påvirket af historiske udsving i

priserne på produktionsapparatet og da disse afskrives over en periode på mellem 5

og 15 år26, vil eventuelle udsving i priserne, have en effekt på værdiansættelsen som

er til at se bort fra.

Konklusionen er at Royal Unibrews forhandlingsstyrke overfor leverandører er svag.

De har dog muligheden for at fastlåse prisen og gardere sig mod udsving i denne,

men kun for en kort periode.

4.2 Kunders forhandlingsstyrke
Efter diskussionen af hvor høj grad Royal Unibrew er under pres på inputfaktorer og

produktionsapparat, skal det afgøres hvor vidt de er under påvirkning på efterspørgs-

len. Der skal gøres opmærksom på at, diskussion af forbrugeradfærd på makro-

niveau diskuteres i gennemgangen heraf, ved PEST-modellen i afsnit3.3.2. Derfor vil

denne gennemgang primært fokusere på distributionskanalerne og forhandlinger

med disse.

I en verden som fortsat forsøger at redde sig ud af et økonomisk uføre, som har

spredt økonomisk usikkerhed over hele Europa, og dermed påvirket slutbrugernes

økonomiske købekraft generelt, er det vigtigt at behandle effekten heraf. Herunder

slutbrugerens påvirkning på de distributionskanaler Royal Unibrew benytter sig af,

her tænkes primært på detailbranchen og HoReCa-segmentet.(prospekt2009)

Royal Unibrew leverer primært til to distributionskanaler, HoReCa-segmentet og de-

tailbranchen. HoReCa-segmentet er hovedsageligt hoteller, restaurationer og Ca-

feer(/barer), hvor detailbranchen primært er supermarkeder og varehuse.

25 Royal Unibrews Årsrapport 2010

26 Royal Unibrews Årsrapport 2010, anvendt regnskabspraksis
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HoReCa-segmentet er præget af at være en stor mængde små virksomheder på en

lang række forskellige geografiske lokaliteter. Det er ydermere kutyme i branchen at

leverandøren betaler for installation af tapningsanlæg, hvorfor det er et krævende

segment at betjene både logistisk og salgsmæssigt.(prospekt 2009)

Detailbranchen er præget af betydelig mindre spredning og betydeligt færre beslut-

ningstagere, hvorfor det logistisk og salgsmæssigt er nemmere at betjene. De fleste

supermarkeder og varehuse, er organiseret i store koncerner eller har fælles ind-

købsforeninger(coop), der aftager en så væsentlig mængde af Royal Unibrews pro-

dukter, at de har en høj forhandlingsstyrke og dermed opnår gode priser på produk-

terne.

Ingen af segmenterne er synderligt belastet af omkostninger til at skifte væk fra

Royal Unibrews produkter. Det skyldes at branchen har standardiserede mål på då-

ser, flasker og fustager. Generelt er både detailbranchen og HoReCa-segmentet sty-

ret af slutbrugerens efterspørgsel, som i høj grad afhænger af kundeloyalitet.

I 2004 foretog Gallup en forbrugerundersøgelse som tog udgangspunkt i detailbran-

chens kunder. Undersøgelsen fokuserede på hvor loyale kunder var over for de for-

skellige supermarkeder og dernæst hvor loyale kunderne var over for de forskellige

produktgrupper og til sidst loyaliteten over for enkelte brands. Undersøgelsen fandt

at loyaliteten af kunder er mellem på øl og stor på sodavand27(). Det betyder at su-

permarkederne er interesseret i at have varerne på hylderne for ikke at blive valgt

fra. På trods af at undersøgelsen er fra 2004 vurderes det at loyaliteten er nogenlun-

de ens i 2010-2011.

Samlet vurderes Royal Unibrews forhandlingsstyrke over for kunder at være neutral.

Leverandørerne er af blandet størrelse og med blandet forhandlingsstyrke, men de

store supermarkeder er nødt til at have produktet på deres hylder for at blive betrag-

tet som velassorteret. Så længe Royal Unibrew er i stand til at skabe præferencer for

deres produkter, vil kunderne fortsat aftage produkterne. Royal Unibrews styrke

27 http://www.gallup.dk/media/2188/butikker%20eller*%20brands.pdf
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svækkes i denne sammenhæng, da de ikke får afsat deres produkter hvis ikke de har

en pris der er på linje med de øvrige produkter, hvorfor de ikke selv kan styre prisen.

4.3 Trusler fra substituerende produkter
Det afgørende for Royal Unibrews fortsatte indtjening er at de er i stand til at afsæt-

te deres produkter, hvorfor det er bydende nødvendigt at behandle graden hvormed

substituerende produkters indtog på markedet influerer salget. Denne effekt afgøres

af flere faktorer, herunder sociokulturelle tendenser, politiske tendenser og prisføl-

somheden på de enkelte produktgrupper.

De fleste af disse faktorer er behandlet i PEST-analysen og deres påvirkning vil kun

blive behandlet meget kort i dette afsnit, hvorfor det primært vil omhandle tenden-

sen i antal solgte mængder i de 5 produktgrupper(vin, spiritus, øl, cider og alkohol-

sodavand), samt i hvor høj grad Royal Unibrew har evnet at diversificere deres pro-

duktportefølje, således at de er garderet mod fremtidige tendenser.

I nedenstående afsnit vil tendenserne på Royal Unibrews markeder blive gennemgå-

et. Gennemgangen vil have fokus på hvordan udviklingen i forbrugernes alkoholva-

ner har tegnet sig for perioden 2006-2010. Behandlingen af emnet vil være delt ind i

de forskellige geografiske markeder, som Royal Unibrew har i deres forretning.

Royal Unibrew har størstedelen af deres forretning i Danmark. I Danmark er antallet

af solgte liter alkohol faldet kraftigt siden 2008, hvilket har medført en forskydning i

forbruget. Det ses i figuren nedenfor at øl taber markedsandele siden 2008, primært

taber øl andele til Vin, men også cider som er vokset stødt siden introduktionen af

”Somersby” i 2007. Grafen indikerer at når folk fravælger deres alkoholbrug, uanset

årsag, fravælger de øl før vin og cider, hvilket er et problem og konklusionen er at

Royal Unibrew må være presset af substituerende produkter på det Danske marked.
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Figur 8. Graf over alkoholforbrug i Danmarj, Kilde: Egen tilvirkning, på baggrund af data fra Brygge-
rigruppens rapport ’Øl i tal 2011’

Letland, Litauen, Polen og Italien:

En lignende undersøgelse er lavet for de øvrige alkoholmarkeder28. Hvor den modsat-

te tendens viser sig. Markedet er ligeledes gået tilbage, som følge af den økonomiske

afmatning. Den økonomiske krise ramte særdeles hårdt også i Baltikum, herunder

Letland29. Faldet i den solgte mængde alkoholiske drikke, medfører en stigning i sal-

get af øl, hvilket alt-andet-lige betyder at folk vælger andre produkter end øl fra, når

pengene er små. Det betyder at øl, står relativt stærkt i bevidstheden i den alkohol-

drikkende del af det Lettiske folk. Hvilket må betyde at øl ikke er under stort pres fra

substituerende produkter i Letland.

På Royal Unibrews øvrige markeder viser et lignende billede. I Litauen og Polen står

øl stærkt i bevidstheden og går frem i markedsandel trods et fald i mængden af solgt

alkohol i Litauen – det samledet alkoholforbrug er steget i Polen. I Italien derimod er

der en lav andel af det samlede alkoholforbrug, sammenlignet med de øvrige

markeder i Royal Unibrews portefølje, dog med den samme andel.

I 2010 30lancerede Royal Unibrew deres egen cider for at tage kampen op på Cider-

markedet og for at diversificere sig væk fra den trussel som cider-markedet er over

28 Bilag 20
29 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7879529.stm

30 Royal Unibrew Årsrapport 2010
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for ølmarkedet. Idet de øvrige trusler mod øl, ikke er brygning eller

tapningsvirksomhed, er det et stort spring at tage, hvis man vil undgå truslen fra de

øvrige alkoholprodukter.

Generelt må det, på baggrund af ovenstående konstateres at Royal Unibrew er under

pres fra substituerende produkter, særligt i Danmark hvor øl-markedet er reduceret

med ca. 8% siden 2008. Det vurderes at Royal Unibrew ikke helt har været i stand til

at diversificere sig væk fra truslen, hvorfor den stadigvæk eksisterer.

4.4 Rivalisering i branchen
Behandlingen af rivaliseringen i branchen er baseret på historiske observationer, og

hvilke rivaliseringsgrader disse normalt medfører.

Analysen vil tage udgangspunkt i de geografiske markeders historiske vækstrater på

markedet og den forventede vækstrate, samt markedskoncentrationen angivet ved

Herfindahl-indekset og den kombinerede markedsandel på de 4 største udbydere på

markedet, og en analyse heraf.

Derudover vil der gøres rede for exit-barrierer, hvilket øger intensiteten på markedet

da virksomheder ikke kan komme af med deres produktionsapparat.

4.4.1 Øl-branchen
Den klart største del af Royal Unibrews forretning er Øl-branchen. Øl-branchen har

generelt været en hård tid igennem på de relevante markeder i Europa. Værst er det

gået i Danmark hvor mængden af solgt øl er faldet med 10% fra 2008 til 201031.

Rent historisk er konkurrencen altid tættere på et marked med en faldende mængde

kunder32.

Udover den generelle afmatning i branchen, er markedet også præget af hård kon-

kurrence. I nedenstående tabel er der beregnet et Herfindahl-index, samt en samlet

markedsandel for de 4 største udbydere, på hvert af de geografiske områder, hvori

Royal Unibrew konkurrerer.

31 Bilag 3
32 Microeconomics and behaviour. Robert H. Frank, s. 377
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Figur 9. Tabel med Herfindalsindexet, Kil-
de: Egen tilvirkning, på baggrund af data

fra Euromonitor, jf. bilag 4, 7 og 9

Land CR4 Herfindahlindex

Danmark 78,50 % 3820,98

Tyskland 34,80 % 1055,13

Italien 62,40 % 1509,61

Letland 80,40 % 2221,82

Litauen 74,40 % 2250,42

Polen 86,10 % 2783,67

Det ses tydeligt ovenfor at koncentrationen i branchen er tæt og at de generelle

markedsbetingelser tilnærmer sig oligopol, bortset fra Tyskland hvor Royal Unibrew

har en ret uvæsentlig rolle i det samlede billede33.

Oligopolet er som bekendt karakteriseret af forskellige udfald rent prisfastsætnings-

mæssigt, men i og med at man i øl-branchen ikke kun konkurrerer med øl-branchen,

men også substituerende produkter er prisen også en væsentlig konkurrenceparame-

ter. Derfor tilnærmer prisfastsættelsen sig ikke monopolet, men derimod fuldkom-

men konkurrence – hvorfor konkurrenceparametrene i højere grad handler om en

øget afsat mængde og lavere omkostninger.

I og med at konkurrenceparametrene i højere grad bevæger sig mod afsatte mæng-

der og reduktion af omkostningsbasen, vil selskaberne kæmpe om reklamepladsen

og effektivisere produktionen, hvilket begge er kapitaltunge foretagender, som øger

konkurrenceintensiteten i branchen.

På Royal Unibrews anden del af forretningen, som er Sodavand og kildevand i Dan-

mark, er der ligeledes beregnet nøgletal som beskriver koncentrationen i markedet

og den korresponderende markedstype.

33 Managerial Economics in a global economy. Dominic Salvatore, s.374
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Figur 10. Tabel med Herfindalsindexet,
Kilde: Egen tilvirkning, på baggrund af data

fra Euromonitor, jf. bilag 11 og 13

Markedet for sodavand, energidrikke og kildevand er gået tilbage 5 % siden 2008.

Hvilket, som nævnt ovenfor øger konkurrenceintensiteten i branchen, da virksomhe-

derne på markedet har svært ved at opnå deres vækstmålsætninger. Nedenstående

figur viser markedet for ”Soft drinks” som er en hovedbetegnelse for sodavand, kil-

devand, sports- og energidrikke, mfl.

Nedenstående tabel viser CR4-kvotienten og Herfindahl-indexet for branchen.

Marked CR4 HHI

Kildevand
66,30

%
2487,77

Sodavand
69,40

%
3166,74

Sportsvand
74,00

%
2894,07

Markederne for Sodavand og Kildevand ligner i umiskendelig grad markedet for øl,

og er karakteriseret af markedsforhold der er meget koncentreret og tilnærmer sig

oligopol, med 4 store udbydere. Derudover prisfastsætter sodavands- og kildevands-

branchen i høj grad som i øl-branchen, hvor man lægger priserne tæt op ad konkur-

renterne, for ikke at presse kunder over på det konkurrerende produkt. Derfor er

konkurrenceparametrene i branchen, meget lig øl-branchen, koncentreret omkring
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afsætning af en høj mængde, samt at holde omkostningerne i organisationen nede.

Som tidligere nævnt er disse konkurrenceparametre pålagt store kapitalkrav, hvilket

holder konkurrenceintensiteten oppe.

4.4.2 Udgangsbarrierer
Udgangsbarriererne i branchen for industriel brygning og tapning, er høje – da pro-

duktionsapparatet, som er klart den mest irreversible aktivgruppe, svarer til ca. halv-

delen af egenkapitalen. Derudover er der brandværdien, som også er en væsentlig

faktor. Royal Unibrew kan næppe bruge Faxe Kondi-brandet til at lancere en ny type

forretning34.

På baggrund af ovenstående vurderes det at konkurrencen i branchen er hård og at

kampen primært kæmpes på omkostnings- og branding-siden, hvilket gør konkur-

renceparametrene meget bekostelige.

4.5 Trusler fra nye udbydere
Branchen, som vi tidligere har karakteriseret som værende industriel brygning af øl,

cider og sodavand, er præget af et stort produktionsapparat. Et produktionsapparat

af en sådan størrelse kræver en masse knowhow, men giver også et bedre skalaaf-

kast når man producerer store mængder. At fremskaffe denne kapacitet kræver sto-

re investeringer og dermed kapital. Til sidst kræver det enorme investeringer at få

adgang til afsætningskanalerne, da man dels skal kunne levere en vis mængde og

dels skal skabe præferencer for sit produkt, hvilket normalt kræver en ikke uvæsent-

lig mængde markedsføring.

4.5.1 Stordriftsfordele
Vi har tidligere etableret at de konkurrerende selskaber på markedet ikke konkurrerer

på prisen, men på omkostninger og den afsatte mængde. Alle kan lave øl i et eller

andet omfang, i kælderen eller hvor man nu har plads til det, men for at få en pro-

duktionskapacitet, der kan levere et ensartet produkt i betydelige mængder kræver

det massive anlægsinvesteringer. For at kunne tjene penge på trods af den lave og

ufleksible pris, kræver det at man kan finde ud af at bruge produktionskapaciteten

og drage fordel heraf. Det er noget man har fordel af som etableret i branchen hvor

34 kotler & keller 2008/williamson & winter 1991
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man kan trække på sine erfaringer. Derudover kan man som etableret i branchen

udnytte sit distributionsnet og alt i alt skabe større overskudsmarginer, hvormed man

øger sine konkurrencemæssige fordele.

4.5.2 Distributionsnet
Distributionen foregår til både HoReCa-segmentet og detailbranchen, hvilket kræver

to forskelligartet opgaver. I HoReCa-segmentet er der en masse punktafleveringer,

hvor der i detailbranchen i højere grad er bulk-afleveringer. Denne opgave er en væ-

sentlig del af bryggerivirksomheder, hvor det er altafgørende at levere varer til tiden

og I begge tilfælde er der tale om distributionsnet, som det kræver knowhow og ud-

styr at betjene.

4.5.3 Brandværdi
Ud over knowhow kræver det en enorm efterspørgsel at afsætte så store mængder,

som der er tale om på markedet for industriel brygning. Det kræver et brand som

folk kender og som folk foretrækker frem for andre. At opbygge et brand som Royal

Unibrews mange lokale øl-mærker og Faxe-kondi, kræver både tid og en dygtig mar-

kedsføring. De senere år er der kommet nye konkurrenter til, bl.a. en lang række

mikrobryggerier om end de ikke opererer på et sammenligneligt niveau. Men med tid

vil de kunne udgøre en konkurrent, når de for opbygget et brand og en loyalitet, der

får kunderne til at vælge dem frem for andre.

Faxe-kondi fik i 2004 konkurrence fra Carlsberg, der lancerede Onside-sport og ret

hurtigt gik ind og optog en væsentlig markedsandel. Carlsberg er dog ikke en ny ud-

byder, men har den fornødne ekspertise og produktionskapacitet til at træde ind på

markedet, men eksemplet viser at det er muligt at skabe et brand på kort tid, med

den rette strategi.

4.5.4 Likviditet
At sikre de tre øvrige faktorer, kræver en tredje, væsentlig, faktor. Likviditet. Set i

lyset af den økonomiske afmatning efter finanskrisen, er efterspørgslen efter likvidi-

tet steget markant – hvilket, i lyset af resursens åbenlyse knaphed, betyder at likvidi-

teten er svær at skaffe. Derduover er likviditeten dyr og det faktum at dækningsgra-

derne er relativt lave i branchen for industriel brygning, gør at det ikke er et særligt

attraktivt marked at investere i for likviditets-udbydere.



Page 39 of 100

Som nævnt kræver det en gedigen efterspørgsel efter et produkt at få det på hylden

i de store supermarkedskæder og i hovedparten af HoReCa-segmentet, dog er det

muligt for en lille udbyder af høj kvalitet at komme ind ”på hylderne” i begge distri-

butionskanaler. På trods af det vurderes det, på baggrund af ovenstående, at bran-

chen ikke er synderligt truet fra nye konkurrenter. Primært pga. de store kapitalkrav,

brandværdien og den knowhow en eventuel konkurrent skal være i besiddelse af.

Parameter Styrkeforhold eller pres på branchen

Leverandør Svag, da pristager på markedet

Kunder Neutral, da de er pristager men dog har en

stor brandværdi.

Substituerende produkter Stort pres fra substituerende, ølmarkedet

er på retur i Royal Unibrews største mar-

ked.

Nye Udbydere Svagt pres fra nye udbydere, knowhow,

brandværdi og kapitalkrav

Konkurrenceintensitet Stor, koncentration og markedstilbage-

gang

5. Bosten-modellen
Bosten-modellen anvendes til at analysere og vurdere en produktportefølje35. Model-

len vurderer de fremtidige indtjeningsmuligheder for de enkelte produkter og sam-

menfatter det som en helhed for Royal Unibrew.

Modellen består af to akser med hver sine variabler. Y-aksen viser den relative mar-

kedsvækst mens X-aksen viser den relative markedsandel. Begge kan være enten

høje eller lave.

35 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 98-100
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Figur 11. Boston-modellen, Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af ’Regnskabsanalyse og Værdiansæt-

telse – en praktisk tilgang’

Man bør som virksomhed stræbe efter at have en blandet portefølge af Question

marks, Stars og Cash Cows i sine produkter. Cash Cows er grundstenen i virksomhe-

dens indtjening og skal sikre den fornødne likviditet til at man kan foretage de nød-

vendige investeringer i virksomhedens Question marks, således at man kan sikre at

disse bliver fremtidige Stars og ikke Dogs.

Af hensyn til den praktiske anvendelse af modellen antages det at Royal Unibrew kun

opererer på det danske marked, tillige antages det at markedet for detail og HoReCa

er ens. Det er naturligvis nogle grove antagelser, men det vurderes til trods her af, at

modellen forsat vil være anvendelig til at give en fornuftig skitse af Royal Unibrews

produkter. Endvidere er det kun de væsentligste af Royal Unibrews produkter som er

medtaget, samt de nyeste og dem med størst vækst.

Royal Unibrew opererer hovedsageligt på fire markeder, Øl, Læskedrikke, Kildevand

og Cider. På det danske marked er der tre større aktører, Carlsberg, Harboe og så

Royal Unibrew. Royal Unibrew har en markedsandel på ølmarkedet på ca. 20% (jf.

bilag 4), en markedsandel på markedet for læskedrikke på ca. 24% (jf. bilag 14) og

en markedsandel på markedet for Cider på ca. 14% (jf. bilag 2).
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Royal Unibrews væsentligste produkter i de enkelte produktgrupper:

Produkter Kommentarer

Øl

[PLSNR] [PLSNR] er Royals nye satsning på ølmarkedet. Det er

en lettere og mere frisk pilsner, og de første markeds-

undersøgelser viser at ca. 41% foretrækker [PLSNR]

over øvrige øl i samme klasse i en blindtest foretaget af

Norstat for Royal Unibrew36 Øllen vurderes derfor til at

have gode muligheder for vækst på et ellers presset

marked.

Royal Export Er den mest solgte luksus øl på markedet og er samti-

dig den hurtigst voksende mærkevareøl på markedet.37

Classic Classic er sammenlignet med Tuborg Classic en mindre

spiller på markedet. Det er heller ikke her at Royal lig-

ger særlig meget af deres markedsføring.

Heineken Produceres på Licens fra Heineken. Heineken har haft

en stabil markedsandel i Danmark siden introduktionen

i 2003. (jf. bilag 4)

Læskedrikke

Faxe Kondi Faxe Kondi er den mest drukket sportssodavand på

markedet og har en markedsposition som nr. 2 i seg-

mentet for læskedrikke.38

Egekilde Egekilde har en markedsandel på omkring 8% (jf. bilag

8)

Cider

Tempt Tempt fik hurtigt en markedsandel på ca. 14 % (jf.

bilag 1). af markedet, men generelt har den konstante

36 Norstat undersøgelse, gennemført 6-10 maj på 101 respondenter. Blindtest af Royal [PLSNR], Carlsberg Pils-

ner og øvrige øl.
37 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=169

38 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=67
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vækst der har været i markedet, siden introduktionen

af Somersby, fra konkurrenten Carlsberg, været hårdt

ramt af de nye afgiftsændringer, der kom i 2010, som

medførte en kontant tilbagegang i markedet på om-

kring 12 % (jf. bilag 2).

Figur 12. Boston-modellen, Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af ’Regnskabsanalyse og Værdiansæt-

telse – en praktisk tilgang’

Pilene indikerer den forventede fremtidige udvikling for de enkelte produkter.

[PLSNR] er helt ny på markedet, og der ligger ikke nogen decideret markedsunder-

søgelser for produktet. Den eneste undersøgelse er en blindtest der påviser at op

mod 41% af kunderne foretrække Royals [PLSNR] frem fra andre pilsnere på marke-

det. Det må på den baggrund vurderes at produktet kan vækste i den kommende

tid. Men da produktet er introduceret i et marked der er på vej tilbage, bliver den

klassificeret som en Dog. Man skal dog her være meget opmærksom på, at alle nye

produkter i dette marked vil blive klassificeret her, da markedet er i tilbagegang. Det

er dermed ikke nødvendigvis en dårlig idé, da et nyt produkt kan være en god måde

at vinde markedsandele på i et marked der er i tilbagegang.
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Tempt oplevede hurtigt fremgang ved introduktionen i 2010 på et meget hurtigt vok-

sende marked. Markedet er således steget med mere end 325 % fra 2002 til 2010. I

2010 blev de nye afgifter indført, og det medførte en brat opbremsning i fremgan-

gen, og markedet faldt tilbage med knap 12 % til år 2011 jf. bilag 2.

På trods af dette har Tempt formået at vinde markedsandele i 2011, og er således

gået frem fra 12,3 % ved introduktionen i 2010 til 14,1 % i 2011 jf. bilag 1.

Hele øl markedet er i øjeblikket i tilbagegang, såvel dækkende, Export, Heineken,

[PLSNR] og Classic. Øl markedet i Danmark er således gået tilbage med hele 18 %

fra 2006 til 2011 jf. bilag 3, mens det Samlet for tyskland og Italien er tæt på status

quo jf. bilag 8. De Østeuropæiske markeder har i samme periode oplevet en frem-

gang jf. bilag 6. Men da Royal Unibrew ikke har formået et udnytte denne fremgang i

to ud af tre af deres markeder, kan den fremgang ikke modsvare tilbagegangen i

Danmark.

Egekilde og Faxe Kondi opererer begge i markeder som er stagneret og indikerer

tilbagegang. Endvidere er deres markedsandele meget stabile, og de kan derfor beg-

ge fungere som Cash Cows fremadrettet. Royal Unibrew har selv en forventning om

at øge markedsandelen for Egekilde, men de seneste opgørelser indikere at mar-

kedsandelen for 2010 er lig 2009 jf. bilag 11.

Det vurderes at Royal Unibrew har en udmærket profil til at kunne imødegå marke-

det de kommende år. Det er dog et problem for Royal Unibrew, at markedet som

helhed virker udtømt for muligheder. Det bliver svært for Royal Unibrew at komme

med helt nye tiltag som kan sikre dem en fremtidig konkurrencemæssig fordel.

6. Vækststrategier

Alle virksomheder har brug for at lægge en vækststrategi. Det kan for nogen give

mening at ligge én fokuseret strategi, mens det for andre vil være optimalt at køre

med blandede strategier. Det er vigtigt at den, eller de, valgte strategier, er tilpasset
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til virksomhedens kultur, samt den branche og virkelighed virksomheden befinder sig

i.

Endvidere er det vigtigt ikke at lade væksten og ønsket herom, overskygge en hver

anden hensyntagen til forretningen som helhed. Hvis vækst er det eneste mål, kan

man hurtigt stirre sig blindt på det og f.eks. købe virksomheder, til en for høj pris

med efterfølgende tab til virke39.

Den valgte vækststrategi skal understøtte virksomhedens mission og vision. Samtidig

skal den understøtte forretningen som helhed og være tilpasset de likviditetsmæssi-

ge begrænsninger den givne virksomhed har.

Royal Unibrew opererer i mange lande og benytter sig af forskellige tilpasset vækst-

strategier i de enkelte lande.

Figur 13. Anshoffs vækstmatrice, Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af ’Regnskabsanalyse og værdi-

ansættelse – en praktisk tilgang’

6.1 Danmark
I Danmark har Royal Unibrew en solid position i markedet som den næststørste ud-

byder af både øl og læskedrikke. På markedet for både Cider og kildevand er de i

øjeblikket på en 3. plads.

6.1.1 Øl
Royal Unibrew er det næststørste bryggeri i Danmark målt på antallet af solgte øl i

Danmark. Generelt er der tale om et meget presset marked som har oplevet en rela-

39 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 111-116
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tiv stor tilbagegang i afsætningen de seneste år, og alt tyder på at denne tendens vil

forsætte.

Royal Unibrew har bl.a. forsøgt at holde fast i deres markedsandele ved at introduce-

re nye produkter. Herunder har de netop introduceret den nye pilsner; [PLSNR]. Med

andre ord benytter Royal Unibrew sig af en Produktudvikling på markedet for øl.

6.1.2 Læskedrikke
Royal Unibrew har med deres Faxe Kondi og deres licens til Pepsi-cola og de øvrige

Pepsi produkter i omegnen af 24% af markedet for læskedrikke med brus. Royal

Unibrew kører mange forskellige kampagner hvert år for at promovere deres Faxe

Kondi. Deriblandt har de i det forgangne år bl.a. afholdt en fodbold stafet fra Skagen

til København og benytter sig således af en markedspenetreringsstrategi.

6.1.3 Kildevand
Med Egekilde er Royal Unibrew den tredje største på markedet for kildevand. Royal

Unibrew har siden introduktionen oplevet en hurtig vækst gennem en markedspenet-

reringsstrategi, indtil 2009 hvor væksten stagneret. Royal Unibrew reagerede på det-

te i 2010, ved at udvide deres sortiment af kildevand til nye smagsvarianter40 og har

således benyttet sig af en produktudviklingsstrategi.

Der er endnu ikke kommet tal på hvorvidt denne strategi har virket.

6.1.4 Cider
Tempt Cider er det tredje største mærke inden for Cider-kategorien på det danske

marked. Tempt blev introduceret i 2010 og er således en relateret diversifikations-

strategi fra Royal Unibrews side. Samtidig med introduktionen kørte de en storstilet

kampagne igennem, hvorfor de har blandet deres diversifikationsstrategi med en

markedspenetreringsstrategi.

I 2011 har Royal Unibrew introduceret nye smagsvarianter41 i et forsøg på at tage

endnu flere markedsandele, hvilket indikerer en produktudviklingsstrategi.

40 Royal Unibrew halvårsrapport 2011 side 9

41 Royal Unibrew halvårsrapport 2011 side 9
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6.2 Tyskland
I Tyskland har Royal Unibrew kun øl (der ses bort fra grænsehandlen).

Salget til det tyske marked vedr. hovedsageligt øllen Faxe42. Royal Unibrew er ikke

særlig aktive på det tyske marked og har således ingen decideret vækstrategi for

markedet. Dette giver sig også til udtryk i at deres markedsandel er gået tilbage fra

0,2% i 2006 til 0,1% i 2011.

Royal Unibrew bør tage en beslutning om enten at satse på det tyske marked eller

også helt at lade være. Det kan meget vel vise sig at være spild af ressourcer, hvis

deres markedsandel forsætter med at falde.

6.3 Italien
Royal Unibrew har i Italien oplevet en fremgang i markedsandelen fra 3,1% i 2006 til

3,5% i 201143. Royal Unibrew største øl på det Italienske marked er deres Ceres

Strong Ale, som i øvrigt er den mest solgte importerede øl inden for stærkølsegmen-

tet44. Ud over Strong Ale har Royal Unibrew også for nyligt introduceret en ny mere

eksklusiv øl under navnet Old 9. Det tyder således på at Royal Unibrew anvender en

produktudviklingsstrategi på det Italienske marked.

6.4 Baltikum
I Baltikum fokuserer Royal Unibrew på Letland og Litauen, men de kører den samme

strategi i begge lande, og der ses her på dem samlet under et. Royal Unibrew har en

relativ stor andel af begge markeder, begge på ca. 16-17 % (jf. bilag 7). I 2011 har

de introduceret to nye øl til markedet i et forsøg på at få en større del af kvinderne til

at drikke øl. Det er de to nye øl Alfie og Ralph45. Royal Unibrew har i samme forbin-

delse også lavet to reklamespots som skal få kvinderne til at drikke netop de to øl46.

Der er således tale om et nyt produkt til et nyt segment i et eksisterende marked,

42 Royal Unibrew årsrapport 2010, side 23

43 Bilag 9, statistik fra Euromonitor

44 Royal Unibrew årsrapport 2010, side 2
45 Royal Unibrew halvårsrapport 2011

46 Reklame kampagne for Alfie & Ralph jf. bilag 19
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hvorfor Royal Unibrew i Balitum overvejende benytter sig af en produktudviklings-

strategi, som understøttes af en markedspenetreringsstrategi.

6.5 Polen
Royal Unibrews andel af det polske marked er faldet drastisk tilbage de seneste år.

Jf. bilag 7 kan man se at Royal Unibrew er gået tilbage fra en markedsandel i 2006

på 2,9% til kun at have en andel på 1,4% i 2010. Royal Unibrew har i 2010 indgået

en aftale, om at Van Pur S.A. vil overtage Royal Unibrews bryggeri i polen. Aftalen

faldt på plads i 2011 og Royal Unibrew ejer således nu 20% af aktierne i polens fjer-

de største bryggeri. Royal Unibrew opererer således ikke selv længere direkte i Po-

len. 47

6.6 Delkonklusion
Royal Unibrew er gode til at tilpasse deres vækststrategier til de enkelte markedsvil-

kår som de opererer under. Det vurderes, på baggrund af den ovenstående analyse

af Royal Unibrews vækststrategier, at de generelt benytter vækststrategierne til de-

res fordel og sørger for at gøre brug af blandet strategier, som kan komplementere

hinanden. Desuden er Royal Unibrew også meget opmærksomme på hvilke markeder

der er profit i på længere sigt, og har derfor valgt at frasælge sin aktivitet i det pol-

ske marked. Det kan på baggrund af ovenstående analyse endvidere anbefales at

Royal Unibrew bør overveje hvorvidt de skal følge samme strategi på det tyske mar-

ked. Og herefter udelukkende fokuserer på de markeder hvor Royal Unibrew gør det

godt; Danmark, Italien og Baltikum.

Royal Unibrew benytter sig ikke af nogen, hverken horisontale eller vertikale, vækst-

strategier, som indebærer at man går ud og køber andre virksomheder. Det vurderes

fornuftigt at Royal Unibrew ikke benytter sig af en vertikal vækststrategi, da det ville

medføre at de skulle udvide deres værdikæde. Royal Unibrew bør fokusere på deres

egne styrker, og ikke påbegynde arbejde i hverken landbrug, detail- eller HoReCa-

segmentet. Der er jf. vores Porters Five Forces analyse, ingen verserende trusler eller

47 Royal Unibrews årsrapport 2010



Page 48 of 100

andre årsager som skulle give grund til at udvide kontrollen over hverken leverandø-

rer eller kunder, hvorfor det alt andet lige ikke vil være nogen god idé at gå ind på et

marked, som Royal Unibrew hverken har kompetencerne eller know-how’et til at

kunne styre.

Den horisontale vækststrategi kan godt være mere relevant at overveje. Men da bå-

de Danmark og det generelle marked i de fleste lande, er kendetegnet ved få meget

store og en række helt ubetydelige aktører, er det meget begrænset hvilke mulighe-

der Royal Unibrew har for at opkøbe konkurrenter. Deres størrelser gør dem enten

irrelevante, eller så store, at Royal Unibrew ikke har det kapitalapparat, der skal til

for at gennemføre opkøb, i den størrelsesorden.
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7. SWOT-ANALYSE – Konklusion på den strategiske analyse

Interne forhold

Stærke sider Svage sider

 Knowhow og produktionsapparat

 Har den mest solgte luksus øl i Dan-

mark (Royal Export)

 Fokus på at skabe nye produkter der

kan sikre den fremtidige indtjening.

 Stor del af deres produktportefølje lig-

ger som Cash Cow. Hvilket giver god

grobund for fremtidig finansiering.

 Bred produktportefølje

 Har ikke kompetencerne til at diversifi-

cere sig ud af tilbagegangen ved

f.eks. at gå ind på markedet for vin

som viser fremgang

 Royal Unibrew er relativ små, sam-

menlignet med konkurrenterne.

 Royal Unibrew har ingen internationale

stærke brands

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

 Hævelse af aldersbegrænsning for køb

af produkter med mere end 16,5%

alkohol

 Muligheder for organisk vækst på de

østeuropæiske markeder

 Høje adgangsbarriere i branchen

 Muligheder for at eksporterer eksiste-

rende produkter til andre eksisteren-

de markeder

 Mulighed for crossborder markedsfø-

ring

 Hård konkurrence på markederne

 Taber markedsandele til substitueren-

de produkter, herunder vin – som

følge af ændringer i kultur og den

demografiske sammensætning af be-

folkningen

 Negativ befolkningsvækst

 Forventning om fremtidige stigninger i

alkohol- og sukkerafgifter
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7.1 Styrker
Royal Unibrew har eksisteret siden 1989 og har således opbygget en række erfarin-

ger og know-how. Endvidere har de hele produktionsapparatet på plads. Det betyder

at de er klædt på til at kunne tackle de udfordringer der måtte komme i markedet,

da de allerede har erfaringen fra tidligere.

I forbindelse med Boston analysen konstaterede vi at Royal Unibrew har den mest

solgte luksus-øl på det danske marked. Det betyder altså at Royal Unibrew, på et

specifikt marked, ved hvad det vil sige at være markedsleder, og har erfaringer med

dette. Det giver dem styrken og erfaringen til, at hvis muligheden opstår, at de kan

gå ind og gøre det samme på andre markeder. Endvidere er Royal Export et flagskib

for Royal Unibrew og strategisk meget vigtig for deres øvrige varemærker.

Royal Unibrew fokuserer hele tiden på at skabe nye produkter og udvide deres sor-

timent. Således har de blot indenfor de seneste par år både udvidet og gået ind på

Cider markedet, hvor de har opnået en god succes med deres Tempt. Samtidig har

de relancerede deres pilsner med den nye [PLSNR] i et forsøg på at få en større del

af markedet inden for almindelige pilsner øl.

Med Cider fulgte Royal Unibrew blot med de øvrige udbydere og ageret således som

en klassisk markedsfølger. Men med den nye pilsner de har introduceret er de gået

alene, og det er en styrke at Royal Unibrew tør tage en chance på et ellers meget

fastetableret marked. Royal Unibrew har således også kompetencer til at gå alene ud

i markedet og prøve krafter med nye tiltag, og er ikke bundet helt op på blot at følge

hvad deres konkurrenter gør.

Til brug for bl.a. ovenstående er det af vital betydning at have et stærkt kapitalappa-

rat i ryggen. Igennem Royal Unibrews portefølje har de mange produkter der ligger

som cash-cows jf. vores Boston analyse. Disse skaber en grobund for Royal Unibrew

til at de kan arbejde videre med nye idéer og tage chancer.
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Endvidere har Royal Unibrew en relativ bred produktportefølje, da de arbejder lokalt i

alle deres markeder har de forskellige produkter på de fleste af dem. Det betyder, at

hvis et mærke lider skade på sit omdømme, er de ikke direkte sårbare på deres øvri-

ge.

7.2 Svagheder
Ved vores PEST-analyse fandt vi frem til at Royal Unibrew opererer i et marked der

er i tilbagegang, men de har ikke kompetencerne til at diversificere sig ud af tilbage-

gangen, ved f.eks. at gå ind på markedet for vin. De har forsøgt at gøre en del, ved

at gå ind på markedet for Cider. Blot for at kunne konstatere at det marked hurtigt

stagnerede og nu også viser tegn på tilbagegang.

Herudover er Royal Unibrew en meget lille spiller set på det internationale marked.

Og også væsentligt mindre end sin største konkurrent på hjemmemarkedet, Carls-

berg. Det betyder at Royal Unibrew ofte bliver begrænset til at måtte følge de større

konkurrenter, og har svært ved at gå forrest og alene med nye tiltag. Selvom vi un-

der styrkerne kunne konstatere at de har gjort det ved introduktionen af [PLSNR] så

er der her tale om et allerede etableret marked. Royal Unibrew har ikke siden intro-

duktionen af Faxe Kondi i 197148 bevæget sig succesfuldt ind på et nyt marked ale-

ne.

Royal Unibrew har endvidere ikke nogen internationalt set stærke brands som er

genkendelige i hele verdenen. Det betyder at de ikke kan gøre brug af en internatio-

nal branding strategi, men er begrænset til at lave alt deres branding lokalt og under

lokale navne og mærker.

7.3 Muligheder
I vores PEST-analyse fandt vi blandt andet ud af at politikkerne har hævet alders-

grænsen for køb af stærk spiritus til 18 år. Det vil alt andet lige få flere i aldersgrup-

pen 16-18 år til at købe øl. Det vurderes dog ikke som et område Royal Unibrew ak-

48 http://en.wikipedia.org/wiki/Faxe_Kondi
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tivt bør gå ind og differentiere sig på, da det set på et samfundsmæssigt plan ikke er

acceptabelt at forsøge at reklamere med alkohol til unge under 18 år. Det betyder

således at det er en passiv mulighed der er opstået i markedet, som ingen af spiller-

ne kan eller bør handle på. Muligheden vil derfor blot fordele sig ud fra allerede eksi-

sterende markedsandele til de forskellige spillere.

Royal Unibrew har en relativ stor andel af markedet i de baltiske lande hvor der er

organisk vækst. Så længe Royal Unibrew kan bevare deres nuværende markedsan-

del vil deres salg således blive større. Og kan de udvide vil de få en ekstra gevinst

igennem den organiske vækst.

I vores Porters 5 forces analyse kunne vi konkludere at Royal Unibrew opererer på et

marked med meget høje adgangsbarrierer hvorfor truslen fra nye udbydere vurderes

lav. Selv større etablerede internationale bryggerivirksomheder vil have meget svært

ved at gå ind på det danske marked og tage markedsandele fra Royal Unibrew.

Royal Unibrew har igennem sin brede produktportefølje som beskrevet under styrker

endvidere mulighed for at udnytte denne på sine forskellige markeder og derved hur-

tigt kunne introducere allerede eksisterende produkter til nye markeder.

På samme facon har de også mulighed for at benytter sig af en mere international

præget markedsføring. I øjeblikket arbejder de meget lokalt, men de kan, udnytte

deres situation til at optimere deres brandingstrategi på tværs af markederne.

7.4 Trusler
I forbindelse med vores Porters 5 forces analyse blev det konstateret at der er meget

høje indgangsbarriere på markedet. Dette skyldes til dels den meget høje konkurren-

ce, hvilket er en trussel for Royal Unibrew.

I vores PEST analyse kunne vi konstatere at der er tendenser i markedet som peger

mod et skift i danskernes alkohol vaner fra øl til vin. Dette er naturligvis en stor trus-
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sel for Royal Unibrew, da de, som vi har konstateret under deres svagheder, ikke har

kompetencerne eller mulighederne til at gå ind på markedet for vin. Endvidere er der

et generelt fald i alkoholforbruget i Danmark, hvilket også er en stor trussel for Royal

Unibrew og markedet som helhed.

Endvidere har vi i vores analyse af de eksterne forhold kunne konstatere at der i

Danmark er en negativ befolkningsvækst. Den er dog så beskeden at det på kort og

mellemlang sigt ikke vurderes at være nogen væsentlig trussel for Royal Unibrew.

Herudover vurderede vi i vores PEST-analyse at der vil komme yderligere stigninger i

afgiften på sukker og alkohol i fremtiden. Dette er naturligvis også en stor trussel for

Royal Unibrew, da det rammer både deres forretningsområde for øl og for læskedrik-

ke.

8. Regnskabsanalyse og Værdiansættelse
Regnskabsanalysen har til formål at analysere de historiske nøgletal hos Royal

Unibrew. Analysen skal i sammenhæng med resultaterne i vores strategiske analyse

benyttes til at udarbejde et forecast på hvordan vi vurderer at Royal Unibrews forret-

ning vil udvikle sig fremadrettet. Forecastet vil blive udarbejdet jf. afsnittet om bud-

gettering.

Således skal regnskabsanalysen i sammenhæng med den strategiske analyse give et

billede af Royal Unibrews nuværende og historiske situation, således at vi har data til

at understøtte vores forventninger til fremtiden i vores budgettering.

I sidste ende skal vores resultater i regnskabsanalysen, den strategiske analyse og

vores budgettering ende ud i vores endelige værdiestimat af Royal Unibrew.

9. Reformulering af regnskabet
Det er nødvendigt at foretage en reformulering af regnskabet når der skal foretages

en værdiansættelse. Reformuleringen foretages for at få klassificeret de enkelte po-

ster, samt for at sikre sig at alt er medtaget i totalindkomstopgørelsen.
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9.1 Reformulering af egenkapitalen
Egenkapitalen er et af de vigtigste elementer i regnskabet som skal analyseres grun-

digt for at få alle aspekter i virksomheden med.

Det er herunder nødvendigt at foretage en reformulering af egenkapitalopgørelsen,

da man tidligere år ikke har opgjort resultatet på totalindkomstniveau. En reformule-

ring sørger for at få indarbejdet totalindkomsten korrekt i egenkapitalen49.

I egenkapitalen for Royal Unibrew er der endvidere i de tidligere år afsat aktiebaseret

vederlag. Dette vederlag skal også reguleres i den reformulerede egenkapitalopgø-

relse, da der reelt er tale om en lønomkostning, hvorfor det ikke skal forøge egenka-

pitalen, men i stedet stå anført som en gældspost.50

Herudover indgår der poster i Royal Unibrews egenkapitalopgørelse vedr. dagsværdi-

reguleringer og valutakursreguleringer mv. Disse poster er ført direkte på egenkapi-

talen, og har således ikke medført en indvirkning i resultatopgørelse. Der foretages

derfor en reformulering som opdeler transaktionerne mellem ejerne og totalind-

komst.

Poster der ikke medgår i resultatposten kaldes ”dirty surplus poster”51 og skal ind-

regnes i totalindkomstopgørelsen. De transaktioner som klassificeres som totalind-

komst bliver således reklassificeret til den reformulerede resultatopgørelse hvorved

de vil medvirke til at give et mere retvisende billede af Royal Unibrews totalindkomst

og derved værdiskabelse.

I 2005 har Royal Unibrew ændret regnskabspraksis som har medført en regulering

på egenkapitalopgørelsen52. Den reformulerede opgørelse tager derfor udgangspunkt

i den korrigerede egenkapital.

49 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 153

50 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 157, afsnit b
51 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 158

52 Royal Unibrew årsrapport 2005, side 39
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Jf. bilag 15 er alle egenkapitalopgørelserne reformuleret i seks regnskabsår og der vil

således blive foretaget en regnskabsanalyse på baggrund heraf.

9.2 Reformulering af balancen
I det officielle regnskab opdeles balancen efter kort- og langfristede aktiver og for-

pligtelser ud fra et likviditetskriterium. Til brug for en værdiansættelse er det der-

imod nødvendigt at opdele balancen i driftsaktiver og finansielle aktiver og tilsvaren-

de driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Således foretages en reformulering

så disse kan blive opgjort.

Reformuleringen af Royal Unibrews balance fremgår af bilag 16.

I forbindelse med reformuleringen bør følgende forhold bemærkes:

9.2.1 Driftslikviditet
I Royal Unibrews regnskab indgår der store likvide beholdninger som aktiver. I for-

bindelse med reformuleringen er disse blev klassificeret som finansielle aktiver. Men

en andel af det bør indgå som driftsaktiver, da der skal bruges en hvis mængde li-

kviditet til den løbende drift. Vi har antaget at driftslikviditeten svarer til 0,5% af net-

toomsætningen, og har således reklassificeret hvad der svarer hertil fra finansielle

aktiver til driftsaktiver.

9.2.2 Aktiebaseret vederlag
Som det nævnes i forbindelse med reformuleringen af egenkapitalen er der ført ak-

tiebaseret vederlag direkte over egenkapitalen. Dette har vi valgt at reklassificere

over som anden gæld, da der reelt er tale om en skyldig omkostning der er blevet

udgiftsført i resultatopgørelsen, og det virker derfor misvisende at der sker en for-

øgelse af egenkapitalen med dette.

9.3 Reformulering af resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen viser det overskud som netto driftsaktiverne og de netto finan-

sielle aktiver har skabt. Reformuleringen foretages således for at opdele resultatop-
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gørelsens poster i driftsposter og finansielle poster. Hertil tillægges også alle ”dirty

surplus posterne” for at få totalindkomstopgørelsen.

De reformulerede resultatopgørelser fremgår af bilag 17.

I forbindelse med reformuleringen er der opnået kendskab til udviklingen i Royal

Unibrews enkelte regnskabsposter og vi har foretaget en opdeling af disse i mellem

hhv. drifts- og finansieringsposter. Disse opdelinger skal bruges til de senere bereg-

ninger af nøgletal jf. afsnittet om rentabilitetsanalyse.

10. Regnskabsanalyse
Efter en reformulering af balancen og resultatopgørelsen, vil der i dette afsnit blive

taget stilling til selskabets udvikling, herunder hvorledes den nye ledelse har formået

at ændre de strukturelle forhold i virksomheden.

Analyse af aktiver:

Perioden som analyseres løber fra 2006 til 2010. I perioden har der været to ledelser

og to økonomiske situationer. Analysen vil ikke tage højde for den daværende ledel-

ses beslutninger, men blot konstatere hvad ledelsen, på daværende tidspunkt havde

besluttet og hvordan det influerede virksomheden.

Perioden 2006-2008:

Det ses på nedenstående figur at de finansielle forpligtelser steg, ganske betydeligt, i

perioden. Den daværende ledelse havde en strategi, hvor der skulle opnås en vækst

på 1,5 mia. på toplinjen i forhold til 2004. Denne strategi involverede en række op-

køb, på hvad man anså for at være vækstmarkeder. En strategi der også involverede

en øget gældssætning. Den daværende ledelse havde en målsætning om at øge

gældssætningen til 3 gange EBITDA.

Perioden 2009-2010:

Efter at den tidligere ledelse blev afløst i starten af 2009, er strategien blevet skiftet.

Det er ledelsens erklærede mål at have en gældssætning mellem 1,9 og 2,1 gange

EBITDA, for at nedbringe rentebyrden på de frie cashflows. Det ses at de finansielle

forpligtelser er reduceret kraftigt som følge at dette valg. Dette sker primært som
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følge af en kapitaludvidelse og en forbedring af arbejdskapitalen som behandles ne-

denfor.

Egenkapitalen falder i perioden, primært som følge af det store underskud i 2008.

Herefter laver man kapitalforhøjelsen i 2009, som forøger egenkapitalen med 394

mio. I 2010 laver man resultat justeret for ”dirty surplus”-posteringer, som løfter

egenkapitalen igen. Således bringer den nye ledelse på to år forholdet mellem egen-

kapital og finansielle forpligtelser op fra 23 % til 156 %, hvilket markant sænker sel-

skabets ”Tvungne kapitalomkostninger”.

Dog skal det noteres at selskabets finansielle aktiver, som kun består af den del af

de likvide midler som ikke er et driftsaktiv, er faldet en del i perioden, hvilket natur-

ligvis forværrer selskabets modstandskraft mod uforudsete begivenheder og deres

manøvredygtighed på meget kort sigt.

Allerede i første år under den nye ledelse nåede man at nedbringe de Finansielle for-

pligtelser med 800 mio. Halvdelen heraf kom om følge af en kapitaludvidelse, som

skaffede 394 mio. kr. Den resterende del er opnået på baggrund af en forbedring af

selskabets arbejdskapital hvor de har reduceret pengebindingen i lager, debitorer

samt en stor reduktion i investeringer. Ydermere har man i 2010 de finansielle for-

pligtelser med 700 mio., hvoraf 187 mio. er finansieret af et frasalg af bryggerier på

de Caribiske øer, som stod som dattervirksomhed hvorfor de er blevet konsolideret

ud i koncernregnskabet, som de kommenterede tal er baseret på. Resten af redukti-

onen er opnået ved hjælp af en fortsat effektivisering af arbejdskapitalen, samt den

frie kapital optjent fra driften.

Det ses i nedenstående graf at man har nedbragt kernedriftsaktiverne fra i 2008 at

være 3,4 mia. til at være 2,8 mia. i 2009. Den primære årsag til dette er som sagt en

nedbringelse af pengebindingen på lagre og i arbejdskapital generelt. Bag udviklin-
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gen er en mere effektiv lagerstyring og en mere effektiv logistikfunktion(ÅRP 2009 s.

11), samt andre strukturelle ændringer så som sammenlægninger af administrationer

og bryggerier i Danmark og resten af Royal Unibrews geografiske lokaliteter.

Driftsforpligtelserne er stabile i perioden, men falder i 2009 relativt til produktions-

omkostningerne, hvilket betyder at man i 2009 har haft mindre held til at trække på

de billige gældsforpligtelser. I 2010 er dette forhold dog bragt på niveau med 2008.

Ikke-kernedriftsaktiverne er i perioden steget, primært fordi man har nedlagt produk-

tionen i Aarhus, hvilket betyder at ejendommen overgår til projektejendom, hvilket

ikke er relateret til selskabets normale drift. Derudover har selskabet en række kapi-

talandele i associerede- og dattervirksomheder.

Konklusion

For at opsummere, har Royal Unibrew efter en periode med stor gældstagning og

store investeringer, droslet ned og slanket virksomheden. Dette har betydet at man

har genskabt soliditeten i virksomheden og i dag står med et stærkt forhold mellem

drift- og finansieringsaktivitet, samt en egenkapital der overstiger de finansielle for-

pligtelser.

11. Rentabilitetsanalyse
Rentabilitetsanalysens formål er at få anskueliggjort de faktorer som er medvirkende

til at skabe ejernes forrentning af den investerede kapital. Analysen foretages på

baggrund af de tre niveauer i DuPont-pyramiden. Niveauerne forklarer egenkapital-

forrentningen (ROE).
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Rentabilitetsanalysen belyser de forhold som er med til at skabe Royal Unibrews ren-

tabilitet. Endvidere skal analysen vise forhold som blot skaber støj og derved ikke er

med til at give en effekt på værdiskabelsen. Analysen foretages på baggrund af de

reformulerede regnskaber jf. bilag 15 – 17.

Som det fremgår i udviklingen i ROE jf. ovenstående har Royal Unibrew væsentligt

forbedret deres forrentning i 2010 siden 2008, hvor det tydeligt kan ses at Royal

Unibrew blevet meget hårdt ramt af finanskrisen. ROE på 28,32% i 2010 viser såle-

des at for hver 100 kr. investorerne investerer i Royal Unibrew får de en forrentning

på 28,32kr. Det er en meget betydelig stigning siden 2008, hvor ROE var negativ

med hele 55,48%. Årsagen til denne udvikling skal findes i de underliggende værdi-

drivere, som består af afkastet på nettodriftsaktiver (ROIC) samt selskabets finansiel-

le gearing (FGEAR).

11.1 Niveau 1
ROE afhænger som sagt af ROIC og FGEAR og sammenhængen kan beskrives med

følgende ligning:

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC-r))53

Som det kan ses af ligningen betyder det endvidere at ved en FGEAR på 0, vil ROE

være lig ROIC.

Vi har jf. nedenstående figur bl.a. beregnet ROIC og FGEAR for Royal Unibrew.

53 ”Regnskbsanalyse og værdiansættelse – praktisk tilgang”, Ole Sørensen, 3. udgave, side 256
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ROIC viser den investerede kapitals afkast. Det vil altså sige at afkastet af den inve-

sterede kapital blev negativt i 2008, men til gengæld er kommet tilbage og over ni-

veau med før krisen allerede i 2010.

Royal Unibrew har haft fokus på at nedbringe omkostningerne i virksomheden, hvil-

ket de blandt har gjort ved at nedbringe deres kortfristede aktiver betydeligt, fra

1.309 mio. kr. i 2008 til 682 mio. kr. i 2010. Dette har været hovedårsagen til faldet i

netto driftsaktiverne på 1.000 mio. kr. fra 2008 til 2010 som sammen med den effek-

tiviseret drift der blevet afledt heraf været årsagen til stigningen i ROIC fra -13,26%

til 16,29%.

Det er denne udvikling i ROIC som har været medvirkende til stigningen i ROE. Til-

gengæld har man samtidigt fokuseret på at nedbringe den nettorentebærende gæld

i virksomheden siden 2008, som har medført til et fald i FGEAR. Dette fald virker

modsat på ROE, og har således begrænset stigningen.

Det kan man dog ikke entydigt sige er godt eller dårligt, hvorfor det skal analyseres

om det er muligt at tjene penge på sine finansielle forpligtelser, hvilket kommer til

udtryk i SPREAD.
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SPREAD viser forskellen på ROIC og r. ROIC fortæller hvad der tjenes på den inve-

sterede kapital, mens r fortæller hvad der betales for fremmedkapitalen som er brugt

til at betale for nettodriftsaktiverne. SPREAD viser således om virksomheden tjener

penge på at arbejde med fremmedkapital eller ej.

Jf. ovenstående fandt vi ud af at ROE har været positivt stigende for Royal Unibrew

siden 2008, men at ROE dog er begrænset af at man aktivt har arbejdet på at ned-

bringe fremmedkapitalen i Royal Unibrew. Ud fra nøgletallene i SPREAD kan vi se at

dette har været en meget fornuftig beslutning, da man har vendt en negativ SPREAD

til en positiv, hvilket altså betyder at man nu rent faktisk tjener penge på at arbejde

med sin fremmedkapital, i stedet for at man lader penge gå til.

11.1.1 Delkonklusion på niveau 1
Royal Unibrew har siden 2008 skiftet kurs og har fokuseret på at nedbringe deres

nettorentebærende gæld, slanke virksomheden og effektivisere driften. Dette projekt

er lykkes og man har nu både opnået et positivt afkast til investorerne på over 36%

samtidig med at man er begyndt at tjene penge på sit arbejde med fremmedkapita-

len.

11.2Niveau 2
I niveau 2 dykker vi længere ned i ROIC som består af værdidriverne OG og AOH.

OG fortæller om Royal Unibrews evne til at tilpasse sine omkostninger med indtæg-

terne og måler således virksomhedens overskud af driftsaktiviteten. AOH viser Royal

Unibrews pengebinding i den investerede kapital.
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Ligningen til ROIC kan skrives således: ROIC = OG x AOH54. Således vil en stigning i

OG eller AOH medføre en stigning i ROIC.

Som det fremgår af det ovenstående skema har Royal Unibrew formået både at for-

øge OG og AOH siden 2008.

Denne udvikling skal hovedsageligt findes i at man har effektiviseret forretningen.

Således fremgår det af den reformulerede resultatopgørelse jf. bilag 17 at bruttofor-

tjenesten er steget med 85 mio. kr. fra 2008 til 2010, men driftsoverskuddet efter

skat er steget med hele 735 mio. kr. i samme periode. Det skal dog her bemærkes at

en stor del af underskuddet i 2008, skyldes nedskrivninger på langfristede aktiver og

kapitalandele for sammenlagt 455 mio. kr. Men så frem man regulerer for disse, har

man forsat opnået en effekt af effektiviseringen på 280 mio. kr. Og også på OG vil

man selv efter korrektionen have oplevet en fremgang i OG på 7,63 procentpoint.

Endvidere har man som nævnt også øget AOH, hvilket vil sige at Royal Unibrew har

bundet relativt set færre penge i nettodriftsaktiverne. Dette skyldes hovedsageligt at

man har væsentligt nedbragt sine kortfristede aktiver, herunder både varelageret,

debitorer, øvrige tilgodehavender samt de likvide beholdninger.

Som udgangspunkt er det positivt at have bundet så lidt af ens investerede kapital i

aktiver, men det er klart at der kræves en hvis form for løbende likviditet. Hvorfor

man skal være forsigtig med at nedbringe ens likviditet. I Royal Unibrews tilfælde

har man nedbragt de likvide beholdninger med ca. 41% siden 2008. Det er ikke mu-

ligt at komme med en entydig konklusion på hvorvidt dette er godt eller skidt, men

man må som minimum antage at likviderne er tilstrækkelige til den forsatte drift, da

revisor ikke har oplyst bemærkninger herom i påtegningen55.

11.2.1 Delkonklusion på niveau 2
Royal Unibrew har formået at øge både deres OG og AOH, hvilket er årsagen til den

store stigning i ROIC. Royal Unibrew har øget OG og AOH ved at optimere og effekti-

54 Regnskabsanalyse og Værdiansættelsen – en praktisk tilgang, 3. udgave, Ole Sørensen, side 261

55 Royal Unibrew Årsrapport 2010, side 51
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visere deres forretning. Således har man både slanket balancen og trimmet omkost-

ningerne. Begge dele har medvirket til den positive udvikling.

11.3 Niveau 3
I niveau 3 foretages der en dekomponering af OG og AOH, og der analyseres i hvor-

dan disse nøgletal bliver skabt.

Ovenstående dekomponering af OG viser at årssagen til den negative OG i 2008,

skyldes de nedskrivninger der blev foretaget i 2008, var de ikke blevet foretaget

havde der således været en positiv OG på 2,08%.

Vi kan endvidere se at hovedårsagen til at man i 2010, har formået at forbedre OG til

hele 9,71%, er at man har forbedret bruttofortjenesten med 6,4 procentpoint fra

2009 til 2010.

Det er således med til at underbygge det faktum at forbedringen skyldes at ledelsen

har gennemført en række effektiviseringer.
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Dekomponeringen af AOH viser os at den positive udvikling der har været hovedsa-

geligt skal findes i udviklingen på driftsaktiverne som det er lykkedes at nedbringe.

Således binder man færre penge i aktiverne. Vi kan således se at det siden 2008,

hovedsageligt er effekten af at man har fået nedbragt varelageret som slår igennem.

Dette hænger endvidere godt sammen med forbedringen i bruttoresultatet.

11.3.1 Delkonklusion på niveau 3
Dekomponeringen af OG og AOH har vist at den positive udvikling i disse poster, og

derved i ROIC og endeligt ROE skyldes at man har effektiviseret forretningen og der-

ved øget bruttofortjenesten. Dette har man bl.a. gjort ved at nedbringe driftsaktiver-

ne, herunder varelageret. Det vurderes derfor at Royal Unibrew har lykkedes i at få

optimeret deres forretning og at de har mindsket risikoen i forretningen ved at slanke

balancen.
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12. Risikoanalyse

Inden der udarbejdes proforma-regnskaber, skal det sidste led i regnskabsanalysen

foretages. Risikoanalysen har til formål at sammenfatte og analysere Royal Unibrews

driftsmæssige risiko. Den driftsmæssige risiko er udtryk for de samlede risikoforhold,

og kan for klarheds skyld inddeles i strategisk risiko, ekstern risiko, operationel risiko

og finansiel risiko.

12.1 Strategisk risiko

Den primære del af den strategiske risiko blev omtalt i forbindelse med den strategi-

ske analyse. Bostonanalysen og vækststrategierne, giver samlet et billede af hvor

store strategiske risici Royal Unibrew tager.

Udover ovenstående udgøres den væsentligste del af den strategiske risiko også af

de generelle konkurrenceforhold.

12.1.1 Vækst og produkter

I Bostonanalysen og analysen af vækststrategierne fandtes det at Royal Unibrew

havde en god produktportefølje og en god evne til at gribe de forskellige markeder

an. Hvor man i høj grad formår at sprede forretningen ud på flere forretningsområ-

der. Man har dog valgt at investere i Baltikum, hvor man går ind i en anden kultur,

hvilket altid indebærer en vis risiko.

På bagrund af ovenstående vurderes det at Royal Unibrew har lav strategisk risiko.

12.1.2 Konkurrencemæssige risici

I Porters Five Forces analysen fandtes det at truslen fra nye udbydere var lille, men

også at konkurrencen på de eksisterende markeder er hård, hvilket betyder at Royal

Unibrew primært er pristager. De konkurrencemæssige vilkår står over for en op-

stramning, da det vurderes at øl-branchen vil være under stigende pres fremadrettet.

Royal Unibrew opererer dog i markeder med produkter, der altid har en vis omsæt-

ning og den samlede markedsvurdering må betegnes som moden. Derfor vurderes

de konkurrencemæssige risici til at være af middel størrelse.
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12.2 Eksterne forhold

Udover strategiske risici, er Royal Unibrew også udsat for eksterne risici. De eksterne

risici udgøres af risiko for konjunkturudsving, risiko for lovgivningsændringer og risi-

ko for ændringer i forbrugsmønstre.

12.2.1 Konjunktur

Som beskrevet i PEST-analysen, er bryggeribranchen en branche der er ret dispone-

ret overfor konjunkturrisici. Den nylige finanskrise har haft stor effekt på afsætnin-

gen. Royal Unibrew har dog investeret i markeder i Baltikum, hvor kulturen er ander-

ledes og afsætningen af øl er mindre konjunkturfølsom.

12.2.2 Lovgivning

Ligeledes beskrevet i PEST-analysen, er truslen fra lovgiveres side. Konklusionen i

PEST-analysen var at der er en stor sandsynlighed for at fremtiden vil bringe flere

afgifter og flere aldersbegrænsninger på køb af alkohol, hvorfor risikoen må siges at

være mellem.

12.3 Finansiel risiko

Den finansielle risiko knytter sig dels til den likvide risiko, valuta risiko og gældsrisi-

koen. De nærmere omstændigheder vil blive behandlet i afsnit nedenfor.

12.3.1 Likviditetsrisiko

Risikoen der knytter sig til likviditeten er primært hæftet til risikoen for at Royal

Unibrew ikke er i stand til at indfri deres forpligtelser. I regnskabs og rentabilitets-

analysen, fandtes det at Royal Unibrew i høj grad har nedbragt deres arbejdskapital,

hvilket medfører en relativt højere kortsigtet forpligtelse set i forhold til de kortsigte-

de aktiver. Denne udvikling stiller højere krav til likviditeten og likviditetsstyringen.

Dette forhold understøttes af at Royal Unibrew i 2010 havde omsætningsaktiver der

kun dækker 66,4 % af de kortfristede forpligtelser. Den gode driftsmæssige effekt af

arbejde med de ikke rentebærende finansieringskilder, er forbundet med en øget

likviditetsrisiko.
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12.3.2 Valutarisiko

Eftersom man i Royal Unibrew har valgt at brede forretningen ud til bl.a. Baltikum og

oversøiske markeder, betyder det at man udsætter forretningen for risiko ved valuta-

kursudsving mellem de enkelte lande og regioner. Royal Unibrew har ikke optaget

finansielle forpligtelser i andre valuta end den valuta, i de lande hvor de har aktivite-

ter. Hvilket i al væsentlighed er DKK, EUR og LVL.

I og med at Danmark har fastkurspolitik overfor EURO-samarbejdet, er der ikke syn-

derlig valutarisiko hæftet til EUR.

Den væsentligste valutarisiko kan hedges mod betaling, hvilket er en mulighed for at

sænke risikoen. Generelt er det ikke nævneværdig valutarisiko, der hæfter sig til

Royal Unibrews forretning.

12.3.3 Gældsrisiko

Som det er pointeret både i regnskabs- og rentabilitetsanalysen har ledelsen siden

overtagelsen i 2009 fokuseret på at minimeret gældsrisikoen. Ikke nok med at de har

minimeret risikoen der hæfter sig til arbejdet med fremmedkapital, de har også for-

mået at tjene penge på den i 2010. Den rentebærende gæld er som sagt reduceret

kraftigt, hvilket har resulteret i en soliditetsgrad, der er steget fra 13,3% i 2008 til

41,5% i 2010.

Det vigtigste nøgletal til beskrivelse af risikoen ved gælden er FGEAR, som er faldet

fra 2,49 i 2009 til 1,01 i 2010. Ifølge prospektet fra 2009 er gælden genforhandlet,

hvilket har medført at hovedparten af gælden er konverteret til realkreditlån med en

restløbetid på 21 år, hvilket gør at konklusionen er at risikoen ved arbejde med gæld

er mellem.

12.4 Delkonklusion

Risiko Vurdering

Strategisk risiko Mellem; godt mix, pres fra substituerende pro-

dukter

Ekstern risiko Mellem; Konjunkturfølsom, lovgivning

Finansiel risiko Mellem; høj soliditet og lav FGEAR

På baggrund af den ovenstående analyse vurderes de driftsmæssige risici forbundet

med at være mellem. Det gør den, da de eksterne risici vejer tungere end de interne
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risici, da virksomheden ikke har mulighed for at diversificere sig væk fra substitutter

og konjunkturudsving.

13. Budgettering

Budgetteringen udarbejdes på baggrund af de reformulerede resultatopgørelser og

balancer jf. bilag 16 og 17. Herudover vil halvårsrapporten pr. 30.06.2011 også ind-

gå. Udviklingen bestemmes dels på baggrund af de historiske data, og dels på bag-

grund af de faktorer vi har analyseret os frem til i forbindelse med den strategiske

analyse.

Til brug for budgetteringen opstilles der en række budgetforudsætninger for de en-

kelte poster. Jf. bilag 18 er budgettet opstillet under disse forudsætninger som vil

blive gennemgået og argumenteret for jf. nedenstående afsnit.

Det budgetteres frem til 2015E og terminalperioden (T+1). Der anvendes en budget-

periode på 5 år da det antages at udviklingen herefter vil ligge på en fast vækstrate.

13.1 Resultatopgørelsen

13.1.1 Salgsvæksten
Der forventes en negativ salgsvækst i de kommende år. Dette forventes dels på

baggrund af de historiske data som viser et fald i omsætningen fra 2008 til 2010 på

knap 10%. Dels som følge af at omsætningen pr. 30.06.2011 forsat viser et fald. Og

dels på baggrund af vores strategiske analyse hvor vi kunne konkludere at der er

tendenser i samfundet som gør at flere og flere skifter væk fra øl og over til vin,

samtidig med at det generelle alkoholforbrug er faldende. Vi mener dog at der vil

være tale om en aftagende negativ vækst, da det må antages at der en minimums

afsætning i markedet, hvor salget vil flade ud. Vi har således budgetteret med en

negativ vækstrate det første år på 7,30% som vil aftage henover budgetperioden og

lande på en negativ vækstrate på 0,25% i 2015E. Herefter forventer vi at markedet

vil være stagneret og budgetterer således med en 0-vækst i terminalperioden.

13.1.2 Produktionsomkostninger
Historisk set har produktionsomkostningerne ligget på mellem 50 og 58% af omsæt-

ningen. Det giver et gennemsnit på ca. 55%. Vi har budgetteret med 51,5% som
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følge af at ledelsen har gennemført en række effektiviseringstiltag de seneste år,

som også giver sig til udtryk i at produktionsomkostninger er på 51,5% i 2010 og er i

2011 endnu lavere, på bare 49,5%. På baggrund heraf vurderes det rimeligt at for-

vente en forbedret bruttoavance fremadrettet i forhold til den historiske. Der er ingen

indikationer, eller specifikke planer fra ledelsen, som skulle kunne indikere yderligere

ændringer, hvorfor der budgetteres med en bruttoavance for hele budgetperioden på

48,5%.

13.1.3 Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger vedr. salgs- og distributionsomkostninger samt administra-

tionsomkostninger.

Historisk set har Royal Unibrew brugt 32,5% af omsætningen til salgs-, marketings-

og distributionsomkostninger. Man har dog som følge af finanskrisen skåret på disse,

og i 2010 udgjorde omkostningerne således 31,8%. Men grundet yderligere pres i

markedet forventes det at Royal Unibrew fremadrettet må bruge en relativ større

andel til promotionsomkostninger. Der budgetteres således med at Royal Unibrew

skal bruge 32% til salgs-, marketings- og distributionsomkostninger.

Til gengæld har Royal Unibrew igennem de seneste par år igangsat og gennemført

en række effektiviseringsplaner som især har medført besparelser på administratio-

nen. Historisk set har administrationsomkostningerne ligget på et gennemsnit på

5,8%. Fra 2009 gennemførte Royal Unibrew en række effektiviseringer som i første

omgang har medført at administrationen i 2010 er faldet til 5,7%. Det forventes dog

at effektiviseringerne endnu ikke har haft fuld effekt. Således forventes det at admi-

nistrationsomkostningerne vil falde til 5,25%.

Samlet giver det forventede andre driftsomkostninger på 37,25%.

13.1.4 Andre driftsindtægter
De seneste tre år har de andre driftsindtægter ligget meget stabilt og halvårsrappor-

ten pr. 30.06.2011 viser også ca. det samme. Der forventes derfor andre driftsind-

tægter for 2.900 kr. efter skat i hele budgetperioden.
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13.1.5 Effektiv skatteprocent
Historisk set har den effektive skatteprocent ligget relativt højt, på omkring 30%.

Dette skyldes at man har haft meget høje renteomkostninger i selskabet og således

ramt loftet og blevet begrænset af disse. Man har nu formået at nedbringe sin netto-

rentebærende gæld, til et niveau hvor man ikke længere bliver begrænset, i samme

omfang, af ens renteomkostninger. Og man har således i 2010 fået den effektive

skatteprocent ned på ca. 26%. Vi har budgetteret med 27% dels på baggrund heraf,

og dels på baggrund af ledelsens forventninger, som udtalt i halvårsrapporten 2011,

hvor de nævner en forventning om en effektiv skat på 27%.

13.1.6 Usædvanlige poster
Alle effektiviseringer er gennemført, og der forventes ikke yderligere omkostninger

hertil. Der budgetteres således ikke med nogen usædvanlige poster i budgetperio-

den.

13.2 Balancen

13.2.1 Nettoarbejdskapital
En del af Royal Unibrews nye strategi indebærer at nedbringe deres aktiver og øge

deres ikke-rentebærende gæld for på den måde at kunne arbejde med gratis likvidi-

tet. Således har de formået at skabe en negativ nettoarbejdskapital som i 2010 sva-

rer til ca. -3,8% af nettoomsætningen. Samme tendens forsætter i 2011. Vi har bud-

getteret med en nettoarbejdskapital på -3,5% i hele budgetperioden.

13.2.2 Langfristede driftsaktiver
Det vurderes at man ikke vil være særlig tilbøjelig til at afskaffe langfristede aktiver

grundet nedgang i nettoomsætningen. Endvidere vurderes det at der kræves en væ-

sentlig tilbagegang før det overhovedet kan betale sig, da der også vil være omkost-

ninger knyttet til afskaffelsen. Som følge heraf budgetterer vi med en konstant i de

langfristede driftsaktiver. Hvilket vil give en procentuelt øget andel af langfristede

driftsaktiver henover budgetperioden.
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13.2.3 Projektudviklingsejendomme
Der ligger i øjeblikket planer om at sælge projekudviklingsejendommen i århus. Og

der er også indgået en aftale under en række forudsætninger og betingelser, som

p.t. ikke vides om bliver opfyldt. Vi har endvidere hverken oplysninger om betalings-

eller overdragelsesbetingelser for aftalen, hvorfor vi budgettere med at den forsat vil

være i beholdning for hele budgetperioden.

Man har historisk aktiveret for knapt 1% af projektejendommens værdi årligt, og

dette forsætter ligeledes jf. halvårsrapporten 2011. Vi har derfor budgetteret med en

lignende tilgang for budgetperioden.

13.2.4 Kapitalandele i associerede virksomheder og andre kapital andele
Royal Unibrew indgik i 2010 en aftale om et frasalg af alle sine aktiviteter il Polen til

Van Pur. Til gengæld fik man 20% af aktierne i Van Pur. Således har man fordoblet

sine andele i associerede virksomheder. Jf. halvårsrapporten for 2011 indgår der så-

ledes kapitalandele for 303 mio. kr. Vi har budgetteret med at de beholder disse ka-

pitalandele i hele budgetperioden og at de stiger med 2,5% årligt.

For andre kapital andele er der blot taget udgangspunkt i saldoen 2010, og tillagt en

vækst på 2,5% årligt i hele budgetperioden. Dette er udelukkende valgt ud fra hvor-

dan den historiske udvikling har været.

14. Værdiansættelse
Efter at have udarbejdet proformaregnskaberne i forrige afsnit, skal disse nu anven-

des til at lave et værdiestimat af Royal Unibrew-aktien. Før end dette kan gøres skal

vi beslutte hvilken model, til estimering af værdien, der skal anvendes til dette.

De 3 gængse modeller til estimering af en aktie er Dividende-, DCF- og RIDO-

modellen.

Dividendemodellen tager udgangspunkt i de historiske og oplyste mål for dividende-

udbetaling. Dette er dog ikke en særligt præcis metode i denne case, da Royal

Unibrew har haft meget svingende dividende-udbetalinger og på trods af at de har et

offentligtgjort dividende-mål, er dette ikke specielt pålideligt. Derfor er Dividendemo-

dellen fravalgt til værdiansættelse af Royal Unibrew.
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Herefter er der DCF-modellen og RIDO-modellen, som er to metoder, der ligner hin-

anden i fremgangsmåde, hvor den væsentligste forskel er værdibegreberne som man

tilbagediskonterer, Det frie Cashflow til ejerne og residualindkomsten. De to bereg-

ninger bør også give samme resultat, hvorfor beslutningen primært er et valg mellem

de to modellers svagheder.

Det frie Cashflow til ejerne fokuserer på alle pengestrømme der tilfalder ejerne, hvor-

imod residualindkomsten er den ”overnormale” indtjening. Rent praktisk er det mu-

ligt at beregne begge med det til rådighed værende data.

De primære årsager til at valget i opgaven falder på RIDO-modellen, frem for DCF-

modellen, er at det frie cashflow i terminalperioden, alt andet lige, er en del større

end residualoverskuddet, hvilket gør beregningen af terminalværdien mere følsom

over for inputvariable end ved RIDO-modellen. Derudover er metoden mere intuitiv

at anvende, da den tager udgangspunkt i, om end diffuse, regnskabsmæssige be-

greber frem for cashflows.

Fremgangsmåden inden beregning af virksomhedens værdi baseret på residualo-

verskuddet er som følger:

 Estimering af den langsigtede kapitalstruktur

 Estimering af afkastkravet til egenkapitalen

 Estimering af fremmedkapitalomkostningen

 Estimering af det vejede gennemsnit af kapitalomkostningerne(WACC)

14.1 Den langsigtede kapitalstruktur
Den langsigtede kapitalstruktur vil i dette afsnit blive estimeret på baggrund af den

historiske kapitalstruktur og de oplysninger fra årsrapporten, hvor ledelsen udtaler

sig om kapaciteten og gældspolitikken i virksomheden.

Når den langsigtede kapitalstruktur skal estimeres skal vi bruge en række input fra

de historiske årsrapporter og de reformulerede balancer, som er udarbejdet på bag-

grund af de historiske årsrapporter. Derudover skal der indhentes en markedsværdi

på egenkapitalen, som findes på markedet hvor aktien handles.
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14.2 P/B
Inden vi estimerer kapitalstrukturen pr. 31. december 2010, skal vi bruge et værktøj

til at konvertere de bogførte værdier til markedsværdier, hvor de ikke er det. Det er

tidligere beskrevet under afsnittet i regnskabsanalysen at kapitalandele i associerede

virksomheder og minoritetsandele indregnes henholdsvis til indre værdi og dagsvær-

di på overtagelsestidspunktet, hvorfor disse skal reguleres til en markedsværdi for at

indgå korrekt i kapitalstrukturberegningen. Til brug for dette beregner vi et værdi-

estimat, som konverterer disse værdier til markedsværdier. Dette er P/B(price-to-

book), som beregnes på egenkapitalen. Vi ved nemlig hvad egenkapitalen vurderes

til, i og med at den handles i aktier på den danske fondsbørs.

Vi ved fra årsrapporten at der er udstedt 11.186.500 aktier, hvoraf Royal Unibrew

selv ejer 106.674, hvorfor der er 11.079.826 i handlen. Disse blev ved udgangen af

2010(31.12) handlet til kurs 332 – hvilket betyder at markedet vurderer at egenkapi-

talen er 3.678.502.232 kr. værd.

Vi ved derudover at egenkapitalen er bogført til 1.268.810.000, hvilket betyder at

den bogførte egenkapital var vurderet ca. 2,9 gange højere end bogført, hvilket vi

estimerer at de øvrige værdier som er indregnet til en ”fejlagtig” pris, også skal regu-

leres med.

Det er imidlertid en tilsnigelse at kapitalandele i associerede virksomheder kan om-

regnes med samme kurs. Associerede virksomheder er virksomheder som Royal

Unibrew ejer mere end 10% i og det er ikke sikkert at disse har de samme konkur-

rencemæssige fordele som Royal Unibrew og derfor ikke har samme de samme for-

udsætninger og dermed vurdering af markedet.

14.3 Kapitalstruktur
I nedenstående tabel er de bogførte værdier konverteret til markedsværdi, hvor der

er behov for det. Deres vægte er regnet ud og det ses at gældsandelen i virksomhe-

den er 22,35 % hvorefter det ses at egenkapitalen er 77,65 %.

Ledelsen har efter dens tiltrædelse bestræbt sig på at få nedbragt gældsandelen og

kunne allerede ved udgangen af 2010 indfri deres langsigtede gældsmål56. Ledelsen

56 Royal Unibrew Årsrapport 2010, side 5



har udtalt at de ønsker at have en gæld der i

eftersom EBITDA var 601 mio. i 2010 vurderes den nuværende kapitalstruktur at

repræsentere ledelsens langsigtede kapitalstrukturønsker.

14.4 Afkastkrav til Egenkapitalen
For at estimere hvilke krav investorer i markedet

Unibrew, benytter vi os a Capital Asset Pricing Modellen

Modellen siger at det forventede aktiv på et givent aktiv er lig med den

te tillagt Beta på det givne aktiv

able vil blive uddybet og estimeret nedenfor.

14.5 Den risikofrie rente
Den risikofrie rente er et strengt teoretisk begreb, som betyder den rente som opnås

på et aktiv uden risiko. Dette aktiv eksisterer ikke, da der altid er en hvis form for

risiko ved eksempelvist statsobligationer mv. Derfor bruger investorer for det meste

en tilnærmet værdi herfor, hvorfor der i denne opgave vil blive gjort det samme.

Denne tilnærmede værdi er i de fleste tilfælde renten på en 3

Denne rente er observeret ved en gennemsnitsbetragtning i 2011, via DST

DNRENTD, til at være 3 %, hvorfor denne benyttes i at estimere afkastkravet til

egenkapitalen.

14.6 Beta
Beta er et udtryk for hvordan et givent aktiv bevæger sig i forhold til et marked

bruger variablen til at beskrive risikoen for at få et andet afkast end markedsafkastet.

Derfor kaldes Beta også for den

tiv og har formlen:

I praksis laves der en regressionsanalyse på to datase

aktivs lukkekurs på en række dage og den anden er markedets lukkekurs i samme

tidsinterval.

har udtalt at de ønsker at have en gæld der ikke udgør mere end 2,5 * EBITDA og

som EBITDA var 601 mio. i 2010 vurderes den nuværende kapitalstruktur at

sens langsigtede kapitalstrukturønsker.

Afkastkrav til Egenkapitalen
For at estimere hvilke krav investorer i markedet har til investeret kapital i Royal

Capital Asset Pricing Modellen:

Modellen siger at det forventede aktiv på et givent aktiv er lig med den

Beta på det givne aktiv ganget med risikopræmien på markedet.

able vil blive uddybet og estimeret nedenfor.

Den risikofrie rente
Den risikofrie rente er et strengt teoretisk begreb, som betyder den rente som opnås

på et aktiv uden risiko. Dette aktiv eksisterer ikke, da der altid er en hvis form for

risiko ved eksempelvist statsobligationer mv. Derfor bruger investorer for det meste

en tilnærmet værdi herfor, hvorfor der i denne opgave vil blive gjort det samme.

Denne tilnærmede værdi er i de fleste tilfælde renten på en 3-10-årig statsobligation.

ne rente er observeret ved en gennemsnitsbetragtning i 2011, via DST

DNRENTD, til at være 3 %, hvorfor denne benyttes i at estimere afkastkravet til

Beta er et udtryk for hvordan et givent aktiv bevæger sig i forhold til et marked

bruger variablen til at beskrive risikoen for at få et andet afkast end markedsafkastet.

Derfor kaldes Beta også for den systematiske risiko der knytter sig til et bestemt a

I praksis laves der en regressionsanalyse på to dataserier, hvor den ene er det givne

aktivs lukkekurs på en række dage og den anden er markedets lukkekurs i samme
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I denne opgave har vi valgt at anvende Petersen og Plenborg’s oversættelse af risi-

kovurdering til Beta-værdi. Det har vi valgt da de data det har været mulige at frem-

skaffe, ikke er justeret for aktieemissioner, aktietilbagekøb og udbytte.

Driftsmæssig

risiko

Finansiel risiko Samlet risiko Beta-værdi

Lav Lav Meget lav 0,4-0,6

Lav Middel Lav 0,6-0,85

Lav Høj Middel 0,85-1,15

Middel Lav Lav 0,6-0,85

Middel Middel Middel 0,85-1,15

Middel Høj Høj 1,15-1,4

Høj Lav Middel 0,85-1,15

Høj Middel Høj 1,15-1,4

Høj Høj Meget høj 1,4+

I den foretagne risikoanalyse blev den driftsmæssige risiko vurderet til Middel og den

finansielle risiko vurderet til middel, hvilket indikerer at vi, i forhold til Petersen &

Plenborgs teori, skal anvende beta-intervallet 0,85-1,15.

I opgaven vælger vi at anvende 1,15 – da en rapport hos Thompson Reuters viste en

betaværdi der lå betydeligt over. Årsagen til at betaværdien i rapporten ikke er an-

vendt i opgave, er til dels at den er baseret på en regressionsanalyse, der tager ud-

gangspunkt i historiske data, der indeholder de turbulente år 2008 og 2009.

14.7 Risikopræmien på markedet
Dernæst skal der ses på hvad investorerne kræver af kompensation for at påtage sig

markedsrisikoen. Dette kaldes risikopræmien og er forskellen mellem det forventede

afkast på markedet og den risikofrie rente.

Der er lavet en lang række studier af den risikofrie rente, men den der kommer tæt-

test på den periode vi ser på er en undersøgelse lavet af PwC i 2010, for hvilket da-

tamaterialet går frem til 2009. Det er væsentligt at få tal der baserer sig på data fra

efter 2008 hvor finanskrisen indtraf – som potentielt fundamentalt ændrede investo-
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rernes forventninger til markedet. Derudover er den risikofrie rente efterfølgende

faldet, som følge af de pengepolitiske regler i vesteuropa, herunder Danmark.

Risikopræmien opgøres i undersøgelsen til gennemsnitligt at være 4,9 %, med 82 %

af respondenterne der anvender mellem 4 og 5 %. I denne opgave har vi valgt at

anvende 5 %. Senere i opgaven vil der være en følsomhedsanalyse heraf.

14.8 CAPM
Herefter udregnes Afkastkravet til Egenkapitalen i nedenstående CAPM-model.

Afkastkrav Egenkapital= 3% + 1,15*(5%) = 8,75 %

14.8.1 Estimeringen af fremmedkapitalomkostningen
Fremmedkapitalomkostningen er den omkostning der betales for fremmedkapitalen.

Vi har tidligere bestemt at kapitalstrukturen ultimo 2010 skal være den fremadrette-

de kapitalstruktur. Derfor må den fremmedkapitalomkostning der var realiseret i

2010 være et godt billede på den omkostning man må have i fremtiden. Fremmed-

kapitalomkostningen har i 2010 været 8,48 %.

Inden fremmedkapitalomkostningen indregnes skal der trækkes skat af den. Dertil

skal man estimere en skattesats. I denne opgave vælges der at benytte 25 %, som

er lig med den danske selskabsskatteprocent. Når denne sats vælges gøres der nogle

antagelser om Royal Unibrews mulighed for at udnytte rentefradraget. Der blev i

2007 indført et renteloft, som betød at der var et renteloft over hvor mange rente-

omkostninger selskaber må trække fra med 100 % ved beregning af deres skatte-

pligtige indkomst. I praksis vil skattesatsen afhænge af i hvor høj grad selskabet er i

stand til at holde deres nettofinansielle omkostninger under det gældende loft.

14.8.2 De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger(WACC)
Som det ses nedenfor i tabellen er den gennemsnitlige vejede kapitalomkostning el-

ler Rwacc estimeret til 8,94 %.
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14.9 RIDO-modellen
Som tidligere nævnt er det valgt at RIDO-modellen skal anvendes til at frembringe et

værdiestimat for Royal Unibrew-aktien.

RIDO-modellen ser ud som følger:

Virksomhedsværdi = ܣܦܰ
௧ܱܦܫܴ

(1 + ௪)௧ݎ

்

௧ୀଵ

+
௧ାଵܱܦܫܴ

−௪ݎ) ݃)(1 + ்(௪ݎ
− ܸேிி

Hvor;

Ridot= DOt – (rwaccNDAt-1), g – Vækstraten i terminalperioden, rwacc – Den vejede

gennemsnitlige kapitalomkostning.

Vi kender DOt og NDA fra reformuleringerne af resultatopgørelsen og balancen, og de

benyttes i beregningen hvor de for hver periode tilbagediskonteres med den vejede

gennemsnitlige kapitalomkostning.

14.9.1 Estimering af vækstraten i terminalperioden
For at lave en helt præcis værdiansættelse med RIDO-modellen, burde der bruges

budgetter af alle fremtidige perioder. Dette er dog en stor fejlkilde og vil i praksis

være en umulig opgave, hvorfor man samler alle fremtidige perioder, som går ud

over budgetperioden i én samlet størrelse. Denne kaldes terminalperioden.

Terminalperioden er perioden hvor man forventer at virksomheden vil nå en stabil

vækst. Denne periode indtræffer efter den sidste periode hvor analytiker foretager

aktiv budgettering.

I denne opgave er terminalperioden sat til at indtræde efter 5 år, som er behandlet

under budgetteringen. Et af argumenterne for at terminalperioden indtraf efter 5 år,

er at den negative salgsvækst må aftage på et tidspunkt, hvor øl-markedet er redu-

ceret til det absolutte minimum i forhold til de substituerende produkter. Herefter vil

Markedsværdi af kernedriftsaktiviteten Værdi af balancen Vægt Afkastkrav Vægt X Afkastkrav

Netto finansielle forpligtelser FK 788.532 22,35% 6,36% 1,42%

Minoritetsinteresser EK 33.946 0,96% 8,75% 0,08%

Projektudviklingsejendom EK (406.427) -11,52% 5,50% -0,63%

Kapitalandele i associerede virksomheder EK (394.830) -11,19% 6,56% -0,73%

Andre kapitalandele EK (171.130) -4,85% 6,56% -0,32%

Markedsværdi af egenkapital EK 3.678.502 104,25% 8,75% 9,12%

I alt 3.528.594 1 8,94%
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der være en organisk og samlet vækst svarende til den samlede vækst i samfundet,

hvorfor vækstraten i terminalperioden må være lig med vækstraten i samfundet.

Nu er der ikke bare et samfund eller geografisk område hvorpå Royal Unibrew ope-

rer, hvorfor det er nødvendigt at se på fordelingen af deres forretning på de forskel-

lige markeder, således at det er muligt at lave en vægtet fordeling af de forskellige

vækstrater.

Ovenstående tabel viser de forskellige markeders vægtning ud fra resultatet før skat

i Årsrapporten i 2010. Det er her skønnet at Øst-europa på sigt når op på at have

samme overskudsgrad som vest-europa og da de vesteuropæiske markeder er på

retur, er det vurderet at de også opnår en højere andel af markedet. Den samlede

vækstrate i terminalperioden, er altså 2,5 %.

14.10 Estimat af selskabs- og aktieværdi
Efter alle analyserne er det nu på tide at sammenfatte analysen i et værdiestimat af

egenkapitalen.

Som det ses i ovenstående tabeller er den samlede værdi af Royal Unibrews egenka-

pital beregnet til 3.065.219.000 kr., hvilket fordelt på 11.079.826 er 277 kr. pr aktie.

Værdiestimatet på 277 er meget tæt på den observerede kurs pr. 30. september

Vægtning Vækstrate Vægtet gns

Vesteuropa 60,6% 1,5% 0,9%

Østeuropa 31,3% 4,0% 1,2%

Malt- og oversøiske markeder 8,1% 3,9% 0,3%

100,0% 2,5%

Værdiestimat 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RIDO 105.882 78.102 68.244 62.749 60.748 59.509

Diskonteringsfaktor 1,0894 1,1868 1,2929 1,4086 1,5345

TV 923.841

Nutidsværdi 97.192 65.807 52.782 44.548 39.588 552.634

Beregningselement Beløb

PV af Kernedriftsaktivitet 852.552

NDAt-1 2.062.759

Markedsværdi af ikke driftsmæssige aktiver 972.387

Virksomhedsværdi 3.887.697

Nettofinansielle forpligtelser 788532

Minoritetinteresser 33.946

Værdi af egenkapital(1000 kr) 3.065.219
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2011 på 284. Altså ser det ud til at aktien er overvurderet med 7 kr. eller 2,5 % i

forhold til den udførte analyse.

15. Følsomhedsanalyse
Værdiestimatet baserer sig, som skrevet i dette afsnit, på en række antagelser. For

at teste styrken af det opnåede værdiestimat, vil disse antagelser blive udsat for en

følsomhedsanalyse, således at det vil blive klarlagt hvor stor påvirkning de enkelte

variable har på estimatet og derefter sammenholdt med de argumenter der er ligger

til grund for de trufne valg.

15.1 Følsomhed af G og WACC

Ovenstående tabel er en simulation af ændringer i G og ændringer i WACC. Det ses

at en ændring på 0,25 %-point i parameteren G, medfører en ændring på 2 kr. i

værdiestimatet, eller 0,7 % af det samlede estimat. Hvis vi derefter antager at WACC

er beregnet korrekt, betyder det at en ændring af G på 1%-point ændrer værdiesti-

matet med 8 kr. eller 2,9%. Det betyder dog at for at det fundne værdiestimat skal

ramme markedets vurdering 100%, skal væksten i terminalperioden være næste 3,5

%.

G blev fundet ved det vejede gennemsnit af Royal Unibrews eksisterende forret-

ningsområders forventede vækstrater fra IMF. Der er to dele der kan ændre vækst-

raten. At IMF har fejlestimeret væksten i de enkelte lande, eller at vores antagelse

om den langsigtede fordeling af Royal Unibrews forretning på de forskellige geografi-

ske områder, er upræcis. Vi har i forbindelse med opgaveskrivningen ikke kompeten-

ce til at så tvivl om IMF’s forudsigelser.

G

1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,25%

8,19% 300 303 306 309 313 316 321

8,44% 290 292 295 297 300 304 307

8,69% 280 282 284 287 289 292 295

WACC 8,94% 271 273 275 277 279 281 283

9,19% 263 264 266 267 269 271 273

9,44% 255 256 258 259 260 262 263

9,69% 248 249 250 251 252 253 255
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Usikkerhed omkring estimatet af WACC influerer i langt højere grad på værdiestima-

tet. En ændring på 0,25 %-point betyder en ændring på 10 kr. i estimatet. Dermed

ses det at værdiestimatet i høj grad afhænger af WACC.

Da vi tidligere estimerede WACC gjorde vi os en række vigtige antagelser. Heriblandt

langsigtet kapitalstruktur, kapitalomkostning, forventet afkast på associerede og an-

dre kapitalandele, afkast på projektejendomme, ERm(risikopræmie) og Beta – disse

vil blive behandlet særskilt nedenfor.

15.2 Kapitalstruktur
Argumentet for den valgte langsigtede kapitalstruktur, tog udgangspunkt i den, af

ledelsen oplyste, langsigtede kapitalpolitik i virksomheden, som tilsagde at man mak-

simalt vil have nettorentebærende gæld på 2,5 gange 12 måneders EBITDA. Den

valgte kapitalstruktur indeholder en rentebærende gæld på 766 mio. eller 51,6 % af

gældsmålet, hvilket vil sige at den nuværende ledelse har muligheden for at øge

gælden og dermed ændre forskydningen mellem de finansielle forpligtelser og egen-

kapitalen og dermed ændre WACC.

Ved udregning fandtes det at en forskydning i gældsandelen på 8,94 %-point medfø-

rer en ændring på 0,25 % i WACC eller 10 kr. i værdiestimatet. Altså skal der en re-

lativt stor ændring af gældsandelen for at ændre væsentligt i værdiestimatet. Det

betyder dog ikke at man kan holde den valgte kapitalstruktur helt fri for kritik.

I tilfælde af at ledelsen vælger at øge gældsandelen, vil WACC falde, og værdiesti-

matet stige. Dette indikerer, at der i opgaven er valgt for lav en langsigtet kapital-

struktur – da ledelsen således ville kunne øge gældsandelen og herigennem sænke

WACC og herigennem øge værdien af virksomheden. Den kapitalstruktur der vælges

bør være udtryk for den optimale, og det er nok ikke tilfældet i denne opgave.

Det er dog vigtigt at pointere at der kan være flere kvalitative årsager til at ledelsen

har valgt en anden. Heriblandt at man ikke ønsker at føre aktiv gældspolitik, da det

lige netop var det der fik den forrige ledelse og hele selskab til at balancere på ran-

den af konkurs. Derfor ville det være et dårligt signal at sende og kunne dermed få

en negativ modtagelse i markedet.
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15.3 Beta og Risikopræmie
Da Beta og risikomargin ganges med hinanden ved beregning af egenkapitalomkost-

ningen, følger det logisk at resultatet er lige følsomt over for ændringer i den Beta

som Risikopræmie. Derfor behandles de to under samme afsnit.

Ved simulering fandtes det at der skal en ændring på 4,6 % af Beta og Risikomargin

for at skabe en ændring i WACC på 0,25 % og dermed 10 kr. i aktiekurs.

Vi valgte kun at se på dato efter den værste støj fra både den gamle og den nye le-

delse, var overstået. Dette gjorde vi da vi ønskede at se hvorledes markedet tog

imod den nye ledelses tiltag.

Risikopræmien tog vi fra en undersøgelse foretaget af PWC, som havde et spænd af

risikopræmier, som anvendes af hovedparten af investorerne på det danske marked.

Vi valgte at anvende en risikopræmie i den høje ende af dette spænd. Det betyder at

det er meget usandsynligt at risikopræmien er større end det og dermed meget

usandsynligt at en forkert risikopræmie er årsagen til at vores værdiestimat er for

lavt.

15.4 Delkonklusion
En simulation af ændringer af WACC og G viste værdiestimatets følsomhed over for

variationer i de to parametre. Værdiestimatet blev fundet til at være mest følsom

overfor WACC, hvilket blev dekomponeret og styrken af værdiestimatet blev efter-

prøvet. Det blev fundet at der muligvis er en svaghed i den valgte langsigtede kapi-

talstruktur, men at en eventuel fejl skal være stor for at have væsentlig betydning

for værdiestimatet.

16. Konklusion
Opgaven indledes af en strategisk analyse, der har til formål at identificere de ikke-

finansielle værdidrivere i Royal Unibrew og deres omverden. Analysen viser at Royal

Unibrew står stærkt på det danske marked, om end branchen generelt er presset fra

substituerende produkter, hvilket medfører et forøget konkurrence-pres de kommen-

de år. Der foreligger ikke Royal Unibrew nogle oplagte muligheder for at diversificere

sig ud af dette pres, hvorfor der må forventes en mindre tilbagegang på toplinjen.
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I vores regnskabsanalyse fandt vi at Royal Unibrew de seneste år har effektiviseret

deres forretning. Således er de gået fra i 2008 at have en ROE på -55,48% til i 2010

at have en på 28,32%. Denne udvikling skal hovedsageligt findes i den positive ud-

vikling i OG som skyldes at den nye ledelses er lykkedes med deres effektiviserings

mål. Ledelsen har fået nedbragt Royal Unibrews nettorentebærende gæld til ca. en

tredje del af niveauet for 2008. Endvidere har man effektiviseret i både administrati-

on og produktion, hvilket har givet betydeligt besparelser.

I vores risikoanalyse vurderede vi risikoen til at være mellem, og har således ud fra

Petersen & Plenborgs tabel, omsat risiko vurderingen til betaværdien 1,15 som vi

efterfølgende har benyttet i vores værdiansættelse.

I vores budgettering har vi vurderet på baggrund af vores tidligere analyser, at Royal

Unibrew fremadrettet vil opleve en aftagende negativ salgsvækst henover de kom-

mende år. Til gengæld har vi vurderet at de gennemførte effektiviseringstiltag vil få

positiv effekt fremadrettet. Budgetter viser således en beskeden tilbagegang i deres

bundlinje indtil 2015, hvor vi vurderer at markedet vil stabilisere sig. Således forven-

ter vi en 0-vækst i den sidste budgetperiode.

Til at estimere værdien af Royal Unibrew har vi valgt at anvende residualindkomst-

modellen, nærmere betegnet RIDO. Driftsoverskuddet blev bestemt og tilbagedis-

konteret med en WACC på 8,94 %. Vækstraten blev bestemt til at være 2,5 %. Det

samlede værdiestimat endte ud i 277 kr. pr. aktie. Pr. d. 30. september 2011 blev

aktien handlet til kurs 284. På baggrund af analysens mange elementer, er præcisio-

nen af det endelige værdiestimat forbundet med en vis usikkerhed, jf. nedenstående

afsnit. Derfor vurderes det at kursen pr. 30. september er udtryk for den reelle vær-

di.

For at afgøre svaghederne ved og præcisionen af værdiestimatet blev det udsat for

en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen viste at værdiestimatet var mest følsom

overfor WACC, hvorefter delkomponenterne i beregningen af WACC blev gennemgå-

et. Gennemgangen viste at der kan sås tvivl om valget af langsigtet kapitalstruktur,

men at valget er retvisende i forhold til den nuværende ledelses valgte strategi.
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17. Perspektivering
D. 30. november 2011 offentliggjorde Royal Unibrew kvartalsrapporten for de første

3 kvartaler af 2011. I forbindelse med den steg kursen yderligere og pr. 5. december

2011 var handelskursen 307 kr., eller 30 kr. højere end opgavens værdiestimat.

Spændet mellem opgavens værdestimat og den handlede kurs er således vokset til

9,6 %.

Vi mener derfor det er interessant at se nærmere på denne udvikling, og hvorfor

markedet har valgt at sende aktien yderligere op. I den forbindelse har vi kunne kon-

statere at Royal Unibrew i deres kvartalsrapport for 3. kvartal har realiseret end end-

nu højere EBIT-grad end forudset, og højere end vores budgettering. Således er

EBIT-graden steget til 14,6 fra 12,0. I vores budgettering har vi regnet med en EBIT

på 11,25. Herudover har Royal Unibrew også igangsat et ny aktietilbagekøbspro-

gram. Royal Unibrew vil tilbagekøbe aktier for op mod 60 mio. kr. Dette tilbage-

købsprogram har vi ikke haft kendskab til på vores skæringstidspunkt d. 30. septem-

ber 2011, og den figurerer derfor ikke i vores budgettering. Tilbagekøbsprogrammet

er således også medvirkende til stigningen i aktiekursen.

Vi kan på ovenstående baggrund således konkludere at vores budgettering har været

en anelse for konservativ.
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18. Bilag

Bilag 1 – Markedsandele, Cider, Danmark
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Bilag 2 – markeds størrelse, Cider, Danmark

Bilag 3 – Markeds størrelse, Øl, Danmark
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Bilag 4 – Markedsandele, Øl, Danmark

Bilag 5 – Markeds størrelse, Øl, Vest- og østeuropa
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Bilag 6 – Markedsstørrelse, Øl, Markeder i Østeuropa hvor Royal Unibrew

er repræsenteret



Bilag 7 – Markedsandele

repræsenteret

Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic |
Total Volume | % breakdown
Categories Geographies Companies

Beer Latvia C

Beer Latvia Olvi Oyj

Beer Latvia Royal Unibrew A/S

Beer Lithuania Carlsberg A/S

Beer Lithuania Royal Unibrew A/S

Beer Lithuania Olvi Oyj

Beer Poland SABMiller Plc

Beer Poland Heineken NV

Beer Poland Carlsberg A/S

Beer Poland Van Pur SA

Beer Poland
Perla Browary L
belskie SA

Beer Poland Diageo Plc

Beer Poland Royal Unibrew A/S

Research Sources:
Alcoholic Drinks: Euromonitor from trade
sources/national statistics

Date Exported (GMT): 02/11/2011 08:37:13

© Euromonitor International

Vi har valgt kun at vise Royal Unibrews markedsandel samt de konkurrenter
der har en større andel af markedet

Markedsandele, Øl, Markeder i Østeuropa hvor Royal Unibrew er

Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic |

Companies 2006 2007 2008 2009

Carlsberg A/S 1,9 2,3 37,9

Olvi Oyj 16,1 14,8 16,0

Royal Unibrew A/S 3,7 4,8 12,6

Carlsberg A/S 4,0 4,2 44,8

Royal Unibrew A/S 20,7 22,3 25,5

Olvi Oyj 9,7 10,2 10,1

SABMiller Plc 39,6 41,8 42,1

Heineken NV 33,7 33,6 34,2

Carlsberg A/S 13,0 13,3 12,5

Van Pur SA - - -
Perla Browary Lu-
belskie SA

- - -

Diageo Plc 0,2 0,2 0,2

Royal Unibrew A/S 2,9 2,8 2,7

inks: Euromonitor from trade

Date Exported (GMT): 02/11/2011 08:37:13

Vi har valgt kun at vise Royal Unibrews markedsandel samt de konkurrenter
rre andel af markedet
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Markeder i Østeuropa hvor Royal Unibrew er

2009 2010 2011

38,1 36,3 36,4

17,2 21,9 22,3

13,0 17,5 17,5

43,0 41,6 41,0

24,2 19,5 16,8

9,2 10,0 11,4

41,8 40,5 39,2

33,4 30,7 31,3

11,9 13,7 14,2

1,1 1,2 4,2

1,2 1,3 1,3

0,2 0,2 0,2

1,4 1,4 0,2



Bilag 8 – Markedsstørrelse

Royal Unibrew er repræsenteret

Bilag 9 – Markedsandele

Royal Unibrew er repræsenteret

Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic |
Total Volume | % breakdown
Categories Geographies Companies

Beer Germany Oetker

Beer Germany Bitburger Brau

Beer Germany Anheuser

Beer Germany Oettinger Brauerei GmbH

Beer Germany
Krombacher Brauerei Bhd
Schadeberg GmbH & Co KG

Beer Germany Carlsberg A/S

Beer Germany Royal Unibrew A/S

Beer Italy Heineken NV

Beer Italy SABMiller Plc

Beer Italy Anheuser

Beer Italy Carlsberg A/S

Beer Italy Birra Castello SpA

Beer Italy Birra Forst SpA

Beer Italy Royal Unibrew A/S

Research Sources:
Alcoholic Drinks: Euromonitor from trade sources/national
statistics
Date Exported (GMT): 02/11/2011 08:43:21

© Euromonitor International

Vi har valgt at afgrænse oversigten til kun at vise Royal Unibrews største
konkurrenter i de to markeder

Markedsstørrelse, Øl, Markeder i Vesteuropa (undtagen DK) hvor

Royal Unibrew er repræsenteret

Markedsandele, Øl, Markeder i Vesteuropa (undtagen DK) hvor

Royal Unibrew er repræsenteret

Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic |

Companies 2006 2007 2008

Oetker-Gruppe 12,7 12,5

Bitburger Braugruppe GmbH 8,1 8,1

Anheuser-Busch InBev NV - -

Oettinger Brauerei GmbH 5,7 5,9
Krombacher Brauerei Bhd
Schadeberg GmbH & Co KG

5,3 5,6

Carlsberg A/S 4,5 4,7

Royal Unibrew A/S 0,2 0,2

Heineken NV 29,7 29,6

SABMiller Plc 21,5 20,7

Anheuser-Busch InBev NV - -

Carlsberg A/S 6,7 6,3

Birra Castello SpA 4,4 4,4

Birra Forst SpA 3,1 3,9

Royal Unibrew A/S 3,1 3,2

Alcoholic Drinks: Euromonitor from trade sources/national

Date Exported (GMT): 02/11/2011 08:43:21

Vi har valgt at afgrænse oversigten til kun at vise Royal Unibrews største
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(undtagen DK) hvor

Markeder i Vesteuropa (undtagen DK) hvor

2008 2009 2010 2011

12,5 12,4 12,0 11,8

8,0 8,0 8,2 8,4

8,8 8,7 8,0 7,8

5,9 6,6 6,6 6,6

5,5 5,5 5,6 5,8

4,6 3,9 3,8 3,7

0,1 0,1 0,1 0,1

29,9 29,2 30,2 29,9

21,5 20,6 19,2 18,6

7,6 7,1 7,0 7,1

6,9 6,1 6,0 5,9

4,7 5,2 5,3 5,3

4,2 4,7 4,8 4,8

3,3 3,5 3,5 3,5
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Bilag 10 – Markedsstørrelse, Vand, Danmark

Bilag 11 – Markedsandele, Vand, Danmark
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Bilag 12 – Markedsstørrelse, Sports- og energidrikke, Danmark

Bilag 13 – Markedsandele, Sports- og energidrikke, Danmark



Bilag 14 – Markedsandele

Market Sizes | Historic | Off| trade Volume | mn litres

Geographies Categories

Denmark Carbonate

Research Sources:

Soft Drinks: Euromonitor from trade sources/national statistics

Date Exported (GMT): 02/11/2011 09:48:01
© Euromonitor Internatio-
nal

Vores beregninger:

Sports, jf. bilag 12

Total marked

Royal Unibrew, andel af sport, jf. bilag 13

Omregnet til mn litres

Andel af det totale marked for læskedrikke

Pepsi's andel af markedet for læstedrikke

Royal Unibrews totale andel

Markedsandele, Læskedrikke generelt, Danmark

Market Sizes | Historic | Off| trade Volume | mn litres

Categories 2005 2006 2007 2008 2009

Carbonates 276,3 288,8 293,4 285,1

Soft Drinks: Euromonitor from trade sources/national statistics

Date Exported (GMT): 02/11/2011 09:48:01

60,7 68,1 73,7 77,3

337,0 356,9 367,1 362,4

Royal Unibrew, andel af sport, jf. bilag 13 66,3 63,2 62,8 52,7

40,244 43,039 46,284 40,737 39,412

Andel af det totale marked for læskedrikke 11,942 12,059 12,608 11,241 10,924

Pepsi's andel af markedet for læstedrikke 12,9 11,9 10,6 10,6

24,842 23,959 23,208 21,841 22,124
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2009 2010

281,5 275,3

79,3 81,1

360,8 356,4

49,7 48,3

39,412 39,171

10,924 10,991

11,2 12,6

22,124 23,591
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Bilag 15 – Reformulering af egenkapitalopgørelserne 2005 - 2010

Korrektion af primo

Egenkapitalen primo 2005 1.080.403

Korrigeret for Minoritetsandele (11.784)

Korrigeret egenkapital primo 2005 1.068.619

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Primo 1.068.619 1.135.457 1.128.504 1.070.974 527.888 944.922

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte til aktionærer (56.654) (60.714) (57.722) (54.901) - -

Udbytte af egne aktier - - - - - -

Køb af egne aktier (107.097) (180.139) (162.598) (46.244) - -

Salg af egne aktier 1.784 110 6.854 1.551 - -

Salg af tegningsrettigheder - - - - 4.014 -

Skat af egenkapitalbevægelse - (567) (694) - - -

Kapitalforhøjelse - - - - 393.690 -

Totalindkomst i alt

Værdi- og valutakursregulering,
tilknyttede udenlandske virksom-
heder 5.596 (2.903) (6.449) (94.499) - -

Værdiregulering af sikringsin-
strumenter ultimo (309) 4.767 13.443 (34.902) - -

Tilbageførsel af værdiregulering af
sikringsinstrumenter primo (6.341) 7.643 (2.743) (13.443) - -

Skat af egenkapitalbevægelser 8.789 (2.792) (2.618) 3.685 - -

Årets resultat 221.070 227.642 151.747 (484.333) - -

Skat af værdi- og valutakursregu-
lering - - 3.250 - - -

Opskrivning af projektudviklings-
ejendom - - - 240.000 - -

Skat af opskrivning af projektud-
viklingsejendom - - - (60.000) - -

Totalindkomst i alt - - - - 19.330 311.776

Ultimo 1.135.457 1.128.504 1.070.974 527.888 944.922 1.256.698
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Bilag 16 – Reformulering af balancen 2005 - 2010

Driftsaktiver 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kernedriftsaktiver 2.670.525 2.799.390 3.414.161 3.437.368 2.845.120 2.436.685

Driftsforpligtelser 721.607 828.152 895.533 1.175.920 985.817 969.275

Kerne netto driftsaktiver 1.948.918 1.971.238 2.518.628 2.261.448 1.859.303 1.467.410

Ikke kerne-driftsaktiver 246.231 263.111 228.709 544.550 571.142 601.641

Netto driftsaktiver 2.195.149 2.234.349 2.747.337 2.805.998 2.430.445 2.069.051

Egenkapital og finansielle for-
pligtelser

Egenkapital 1.135.457 1.128.504 1.070.974 527.888 944.922 1.256.698

Finansielle forpligtelser 1.319.739 1.440.753 1.769.397 2.302.878 1.508.817 807.046

Finansielle aktiver 271.040 351.125 138.423 69.490 73.392 18.514

Netto finansielle forpligtelser 1.048.699 1.089.628 1.630.974 2.233.388 1.435.425 788.532
Egenkapital og finansielle forplig-
telser 2.184.156 2.218.132 2.701.948 2.761.276 2.380.347 2.045.230
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Bilag 17 – Reformulering af resultatopgørelsen 2006 - 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Nettoomsætning 3.439.026 3.881.762 4.178.703 3.816.421 3.775.431

Produktionsomkostninger (1.742.900) (2.129.173) (2.433.298) (2.211.134) (1.945.672)

Bruttoresultat 1.696.126 1.752.589 1.745.405 1.605.287 1.829.759

Salgs- og marketingsomkostninger (426.473) (446.839) (503.130) (429.545) (507.018)
Øvrige salgs- og distributionsomkostnin-
ger (764.752) (821.944) (884.413) (717.059) (693.142)

Administrationsomkostninger (200.680) (249.042) (226.844) (219.068) (216.635)

Driftsoverskud fra salg (før skat) 304.221 234.764 131.018 239.615 412.964

Rapporteret skatteomkostning (90.014) (64.930) (30.200) (24.196) (97.240)

Skattefordel på andet driftsoverskud 8.171 7.384 (11.573) (7.794) 982

Skattefordel på finansielle poster (10.962) (18.033) (26.322) (39.407) (18.335)

Driftsoverskud fra salg (efter) skat) 211.417 159.185 62.924 168.218 298.371

Andre driftsindtægter 43.512 9.289 3.835 3.691 3.929

Avance ved salg af ejendom - 128.068 - - -

Avance ved salg af langfristede aktiver
relateret til omstrukturering - - - 21.500 -

Omstruktureringsomkostninger (14.329) (107.823) (50.125) (56.366) -

Skatteeffekt (8.171) (7.384) 11.573 7.794 (982)

Andet driftsoverskud (før-skat-poster) 232.428 181.335 28.207 144.837 301.318

Nedskrivning af langfristede aktiver - - (384.957) - -

Nedskrivning på kapitalandele og mellem-
værende - - (70.104) - -

Resultat af kapitalandele i associerede
virksomheder 26.098 27.998 22.654 25.836 31.460

Opskrivning af projektudviklingsomkost-
ninger - - 180.000 - -

Værdi- og valutakursregulering (3.676) (7.789) (99.434) (11.970) 14.026

Gevinst/tab på sikringsinstrumenter 9.618 8.082 (44.660) (17.993) 19.738

Driftsoverskud efter skat 264.468 209.626 (368.295) 140.710 366.542

Finansielle omkostninger (59.479) (98.836) (139.185) (190.295) (119.853)

Finansielle indtægter 20.330 26.704 33.899 32.666 46.513

Skatteeffekt 10.962 18.033 26.322 39.407 18.335

Totalindkomst for koncernen 236.281 155.527 (447.259) 22.488 311.537

Minoritetsinteresser (1.924) 1.103 3.767 (3.158) 239

Totalindkomst 234.357 156.630 (443.492) 19.330 311.776

Netto finansielle omkostninger efter skat
(NFO) (28.187) (54.099) (78.965) (118.222) (55.005)
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Bilag 18 – Budgettet og budgetforudsætninger

Terminal-
perioden

Budgetforudsætninger 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1

Omsætningsvækst(negativ) -7,30% -4,00% -3,00% -1,50% -0,25% 0,00%

Bruttofortjeneste 48,50% 48,50% 48,50% 48,50% 48,50% 48,50%

Andre driftsomkostninger 37,25% 37,25% 37,25% 37,25% 37,25% 37,25%

Effektiv skatteprocent 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00%
Andre driftsindtægter efter
skat 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Nettoarbejdskapital/Salg -3,50% -3,50% -3,50% -3,50% -3,50% -3,50%

Langfristede DA/Salg 45,46% 47,35% 48,81% 49,56% 49,68% 49,68%

Projektudviklingsejendomme 410.004 413.612 417.251 420.923 424.627 424.627

Kapitalandele i ass. 306.000 313.650 321.491 329.529 337.767 337.767

Andre kapitalandele 60.503 62.015 63.566 65.155 66.784 66.784

Budgettet

Nettoomsætning 3.499.825 3.359.832 3.259.037 3.210.151 3.202.126 3.202.126

Core Produktionsomk 1.802.410 1.730.313 1.678.404 1.653.228 1.649.095 1.649.095

Core Bruttoresultat 1.697.415 1.629.518 1.580.633 1.556.923 1.553.031 1.553.031

Core andre driftsomk 1.303.685 1.251.537 1.213.991 1.195.781 1.192.792 1.192.792
Core driftsoverskud fra salg
før skat 393.730 377.981 366.642 361.142 360.239 360.239
Core driftsoverskud fra salg
efter skat 287.423 275.926 267.648 263.634 262.975 262.975
Core andre driftsindtægter
efter skat 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Samlet driftsoverskud 290.323 278.826 270.548 266.534 265.875 265.875

Samlet NDA 2.244.869 2.262.540 2.279.099 2.294.108 2.307.960 2.307.960

Bilag 19 – Reklame kampagne i Balitkum

Reklame kampagne i Baltikum i forbindelse med lanceringen af de to nye øl ”Alfie & Ralph”

Alfie: http://www.youtube.com/watch?v=7u-fX2hAvrY

Ralph: http://www.youtube.com/watch?v=YzZDEc7VDd8&feature=related
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Bilag 20 – Grafer over substituerende produkter
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