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1. Indledning
Harboe  Bryggerierne  A/S  har  eksisteret  i  Danmark  i  over  100  år.  Idag  er  ølmarkedet  i  Danmark  et  

monopol med 2 andre aktører heriblandt Harboe samt en masse mikrobryggerier. Harboe har idag en 

markedsandel på ca. 10 % og er dermed den 3. største aktør på det danske marked. Denne opgave 

tager udgangspunkt Harboe Bryggerierne A/S og i det danske marked da analysen ellers vil blive for 

omfattende. 

Finanskrisen er en ofte valgt afvigelsesforklaring når dårlige resultater præsenteres. Det gælder i alt 

fra politik til boligmarkedet og også på øl- og læskedrikmarkedet. Finanskrisen er der ikke noget nyt 

og  både  politikere  og  virksomheder  har  haft  tid  til  at  reagere  på  de  ændrede  markedsvilkår.  

Finanskrisen betyder ikke nødvendigvis faldende indtjening endsige tab af værdi. Det afhænger i 

sidste ende af virksomhedens valg af strategi og dens eksekvering heraf. 

I Danmark og resten af Nordvesteuropa samt i Nordamerika er antallet af liter øl pr. person 

faldende1. Det har ført til omfattende fusioner og forsøg på at opnå Economies of scale fordele. 

Hvorledes Harboe har ageret og med hvilken success (success = værdiforøgelse) vil jeg forsøge at 

stille skarpt på i denne opgave. 

 

Figur 1 – The Economist, The Global Beer Industry 

Det ultimative formål med en fundamentalanalyse er - for et givent niveau af risiko at øge afkastet til 

investor. Under forudsætning af, at forkert prisfastsatte aktier over tid vil konvergere mod deres 

                                                             
1 The Economist, “The Global Beer Industry”, 2011 
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fundamentale (eller sande) værdi kan fundamentalanalyse koges ned til at identificere aktier, der er 

prisfastsat højere eller lavere end deres fundamentale værdi. 

Den fundamentale værdi af en investering er lig nutidsværdien af dens forventede fremtidige 

pengestrømme diskonteret med en passende risikojusteret rate. Fundamentalanalyse er detaljeret 

og omkostningsfuld. Simple tilgange undgår budgettering og minimerer informationsanalyse. Men de 

mangler præcision2.  

Der findes således 3 typer værdier: 

Going-concern værdien: Forudsætningen om going-concern hviler på, at virksomheden vil fortsætte 

sine driftsaktiviteter i det uendelige. Going-concern på en virksomhed er værdien under 

forudsætning af going-concern.  

Likvidationsværdien: I tillæg til going-concern værdien overvejer markedet imidlertidig også andre 

værdier. En virksomheds likvidationsværdi er dens værdi, hvis den blev likvideret og aktiverne blev 

solgt fra.  

Fair value: Den højeste af enten virksomhedens going-concern værdi eller dens likvidationsværdi er 

virksomhedens fair value. Såfremt markedsdeltagerne har tillid til at virksomhedens handler for at 

fremme ejernes interesser bør markedspriserne gennemsnitligt betragtet afspejle fair value. 

 

                                                             
2 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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2. Problemstilling
 

2.1 Har Harboe en konkurrencestrategi og matcher den det danske

marked successfuldt?
Harboe operer primært i Danmark hvor der i årevis har været monopol tilstand med Carlsberg i front 

med   ca.  60%  markedsandel.  Herudover  er  der  2  andre  aktører  (udover  ca.  500  mikrobryggerier):  

Royal  Unibrew  20  %  og  Harboe  10%.  Med  hvilken  strategi  har  Harboe  valgt  at  gribe  denne  

markedssituation an og hvor successfulde har de været i forhold til at skabe værdi? 

2.1 Har Harboe et synligt strategiudviklingsarbejde og hvorledes

kommer det til udtryk?
Harboe opererer i et stærkt konkurrencepræget marked under stadig udvikling og det skønnes 

umiddelbart at være essentielt løbende at arbejde med at optimere de strategier hvormed fremtidig 

værdi og konkurrencekraft skal skabes? 

Med andre ord er jeg interesseret i at identificerere kvantitative, bevidste, planlagte strategiske tiltag 

med henblik på at skabe merværdi. Et eksempel herpå kunne være en børsemmission med henblik 

på  at  opkøbe  Scottish  &  Newcastle  (ex.  Carlsbergs  udmelding  i  forbindelse  med  overtaget  af  S&N)  

med henblik på at indtage en markedsandel og dermed være markedsledende på det Russiske 

marked. 

2.2 Er Harboe’s aktie overvurderet
Harboe’s  B-aktie  handles  Ultimo  2012  til  DKK  86,2  på  NASDAQ  OMX.  Det  er  interressant  om  

markedsprisen stemmer med prisen som en nærmere analyse vil indikere? 

3. Afgrænsning
I forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling, har der været forhold og faktorer, som jeg har 

valgt at afgrænse mig fra i forhold til relevans for indholdet og konklusionen. Det forudsættes 

derudover at relevante gængse modeller og analysemetoder kendes af læserne. 

Værdiansættelsen udarbejdes ud fra en forudsætning om at der ses bort fra al salg og produktion til 

udlandet, da dette vurderes, at være en for omfattende opgave i denne sammenhæng. Dog nævnes 

Tyskland ind imellem idet der ligger en del omsætning grænsemarkedet, også så man kan få en 

fornemmelse  af  hvor  stor  Harboe  Bryggerierne  er,  og  hvor  stort  et  marked  det  spænder  over.  
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Opgaven vil både omfatte sodavandsmarkedet og ølmarkedet da jeg ser disse to markeder som de 

væsentligste for Harboe – Denne afhandling er dg primært om Øl. Afhandling har været noget tid 

under udarbejdelse, hvorfor informationsstrømmen dækker en lang periode. Værdiansættelsen vil 

udarbejdes med udgangspunkt i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012 (fremover også 

kaldet Analyseperioden).  

Afhandlingen er således udarbejdet med den viden til rådighed i dag. Som skæringspunkt har jeg 

valgt  1.  marts  2013.  Oplysninger  offentliggjort  efter  denne  dato  vil  således  ikke  indgå  i  

værdiansættelsen. 

4. Metode

4.1 Strategisk Analyse

4.1.1 PEST-analyse

PEST-analysen vil blive anvendt til at analysere de forhold, der omgiver ølbranchen og som vil kunne 

have en indflydelse på virksomhedens indtjeningsevne.  De forhold, der analyseres i en PEST-analyse, 

påvirker ikke kun den aktuelle virksomhed, men hele branchen, hvilket er vigtigt at holde sig for øje. 

Ses der på samtlige forhold i  omverdenen vil  det give alt for mange informationer, hvoraf de fleste 

alligevel ikke vil være nyttige3.  

Der udvælges derfor de aspekter i omverdenen, der menes at kunne påvirke investorernes vurdering 

af Harboe’s indtjeningsevne samt give anledning til muligheder eller trusler i fremtiden. 

Påvirkningerne kan være både direkte og indirekte, og de kan være til stede lige her og nu, eller de 

kan komme til udtryk senere hen. Modellen vurderes derfor at være forholdsvis dynamisk.  

4.1.2 Porters Five Forces

Porters teori om The Five Forces er et velkendt værktøj til beskrivelse af konkurrencesituationen 

indenfor al industriel strategisk tankegang: ”Du ved at for at opnå long-term profitability, bliver du 

nødt til at komme med strategiske svar på konkurrence4”.  

Porters Five Forces bruges til at analysere virksomhedens markedsposition og Harboe’s 

konkurrencemæssige styrke ift. leverandører, kunder, nye konkurrenter, substituerende 

                                                             
3 

Johnson, Whittington, Scholes: ”Exploring Strategy”, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s. 49 
4

 Porter, Michael: ”The Five Competitive Forces That Shape Strategy” , Harvard Business Review, 2000 
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produkter og konkurrencen på markedet5.  Formålet med at benytte modellen er således at 

analysere:   

 Den interne rivalisering I branchen (Graden af konkurrence mellem spillerne i industrien) 

 Adgangen til branchen (Hvor let er det at entrere industrien?) 

 Substitutter og komplementære goder (Produkter udenfor industrien, dækker samme 

formål/behov) 

 Købernes forhandlingsstyrke (Hvilken ”magt” har køberne?) 

 Leverandørenes forhandlingsstyrke (Hvilken ”magt” har leverandørerne?) 

 Analysere attraktiviteten af en industri (Monopol, Oligopol, Hypercompetitive, Perfekt 

konkurrence) 

 Vurdere profitabiliteten i en branche. 

 Identificere muligheder (opportunities) og trusler (threats) 

Blandt fordele og ulemper ved denne model kan nævnes:  

 At det kan være svært at identificere den rette industri & de fleste industrier er dynamiske  

 At modellen antager et for generelt perspektiv 

4.1.3 Produktlivscyklusmodellen

Sammenkædet med Porters Five Forces retter Industry Life Cycle modellen fokus på markedets 

vækstpotentiale samt understreger behovet dynamisk analyse – for at modsvare en industris 

eventuelle selvtilfredshed og langsomme/manglende svar på ny konkurrence.6Modelllen 

karakteriserer en given industri indenfor 5 stadier af modenhed og sammenkæder strategiske svar 

herpå – udfra Porter’s Five Forces.  Blandt fordele og ulemper ved denne model kan nævnes:  

 PLC - Giver en god forklaring på hvorfor konkurrencesituationen er som den er 

 Strategiske grupper – Identificerer & Simplificerer forskellene  på konkurrenterne 

4.2 Regnskabsanalyse
Procedure for regnskabsanalyse7: 

1. Reformuler egenkapitalopgørelsen på clean surplus basis  

2. Reformuler balancen for at skelne mellem drifts- og finansielle aktiver og forpligtelser. 

                                                             
5 Johnson, Whittington, Scholes: ”Exploring Strategy”, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s. 55 
6 Johnson, Whittington, Scholes: ”Exploring Strategy”, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s. 63 
7 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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3. Reformuler resultatopgørelsen på clean surplus basis og skeln mellem overskud fra drift og 

finansiering 

4. Sammenlign reformulerede balancer og resultatopgørelser med tilsvarende for 

sammenlignede virksomheder samt over tid (common size og trendanalyse). 

5. Foretag en analyse af egenkapitalforrentningen ved den tilpassede Dupont model 

6. Foretag en vækstanalyse  

 

Niveau 1: 

 Dekomponering af ROCE, i RNOA 

Niveau 2: 

 Dekomponering til ATO og PM  

 Sammenhæng mellem konkurrenceforhold og OG/AOH  

Niveau 3: 

 Yderligere dekomponering af ATO og PM drivere  
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Strukturen inddeler værdidriverne i 3 analyseniveauer, hvor analyse på et lavere niveau er hægtet 

sammen med de overliggende analyseniveauer. 

ROCE  afhænger  af  udviklingen  i  RNOA,  der  måler,  hvor  profitabelt  virksomheden  er  i  stand  til  at  

udnytte de ressourcer (nettodriftsaktiver), den har til rådighed. Jo bedre udnyttelse desto større 

bliver RNOA og dermed ejerens afkast i form af ROCE. 

ROIC niveau 1 

ROIC (return on invested capital) beregnes som  driftsoverskud (DO) divideret med netto driftsaktiver 

(NDA). 

ROIC kan dekomponeres på niveau 2 til OG og AOH.  

FGEAR niveau 1 

FGEAR beregnes som netto finansielle forpligtelser (NFF) divideret med egenkapitalen (EK). 

FGEAR måler forholdet mellem de to finansieringskilder (NFF og EK) og deres virkninger for ROE på 

grundlag af: 

1. afkast på nettodriftsaktiver (ROIC = DO/NDA) 

2. finansiel gearing (FGEAR = NFF/EK) 

3. forskellen mellem ROIC og r (SPREAD), hvor r = NFO/NFF 

SPREAD niveau 1 

SPREAD beregnes som ROIC – r, hvor r beregnes som NFO/gns. NFF. 

Hvis en virksomhed har positiv SPREAD, siges den at have en positiv gearing, da ROIC er ”gearet op” 

til at afkaste en højere ROE. 

Modsat benævnes et negativt SPREAD som negativ gearing, fordi ROE forringes i forhold til ROIC. 

ROIC niveau 2 

ROIC kan dekomponeres på niveau 2 i to underliggende drivers: 

 Overskudsgraden (OG) 

o Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens 

driftsaktivitet  
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o Overskudsgraden beregnes som driftsoverskuddet (efter skat) divideret med 

nettoomsætningen.  

 Nettoaktiverens omsætningshastighed (AOH) 

o AOH måler salget pr. krone, der er investeret i nettodriftsaktiver.  

o AOH beregnes som nettoomsætningen divideret med netto driftsaktiver. 

OG niveau 3 

På niveau 3 kan overskudsgraden dekomponeres på følgende vis: 

 overskudsgrad v. salg 

 overskudsgrad v. andet  

Overskud v. andet omfatter for eksempel andre driftsindtægter / omkostninger, indtægter fra ass. 

virksomheder, udbytter m.v.  

AOH niveau 3 

Nettoaktivernes underliggende drivers.  

Netto driftsaktiver udgøres af mange individuelle poster. Der kan derfor foretages en dekomponering 

i omsætningshastigheder for de individuelle driftsaktiver og driftsforpligtelser: 

 im-/materielle anlægsaktiver 

 varelager 

 varedebitorer/kreditorer 

 hensættelser 

4.3 Budget
Den  værdi  som  en  virksomhed  skaber  for  sine  ejere  er  et  resultat  af  komplekse  relationer  mellem  

drifts- investering og finansieringsaktiviteterne. For at kunne foretage et skøn af den fremtidige 

værdiskabelse er det derfor nødvendigt at budgettere disse aktiviteter, hvilket sker på grundlag af de 

underliggende ikke-finansielle værdidrivere (økonomiske faktorer). Aktiviteterne budgetteres på 

basis af resultatopgørelser og balancer8. 

Budgetperioden begynder med det nuværende regnskabsår og løber frem til det tidspunkt hvor det 

ikke længere er meningsfuldt for en at lave forecast frem for at forudsætte, at regnskabsposterne i 

                                                             
8 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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proforma opgørelserne vil vokse med en konstant vækstrate. Udtrykt mere præcist skal 

terminalværdien begynde når forecastet møder følgende fire betingelser: 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate. 

2. Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med punkt 1, at 

driftsomkostningerne vokser med samme rate som salget. 

3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen 

med punkt 1, at kerne NDA vokser med samme vækstrate som salget. 

4. FGEAR  må  forblive  konstant.  Denne  betingelse  sikrer  sammen  med  punkt  1  og  3,  at  NFF  

vokser med samme vækstrate som salget. 

Samlet  vil  disse  4  betingelser  sikre,  at  alle  posterne i  proforma opgørelserne vil  vokse med samme 

vækstrate som væksten i salget. Som et resultat vil værdikomponenterne vokse med en konstant 

rate. I realiteten vil vækstraten for salget, overskudgraden, omsætningshastigheden samt FGEAR 

konstant ændre sig, men pointen er, at de ikke afviger systematisk fra det konstante forudsatte 

forløb. Det er et estimat for terminalperioden et unbaised skøn over, hvordan disse nøgletal vil 

udvikle sig på lang sigt. 

Længden af budgetperioden afhænger af, hvor langt ud i fremtiden man med rimelighed kan 

forudsige variationer i de underliggende variable, før de når steady state. Dette afhænger imidlertid 

af branchen samt mængden af tilgængelig information til at udarbejde budgettet. I det tilfælde hvor 

der er tale om en virksomhed i en moden branche med et veletableret produkt, stabile efterspørgsels 

og produktionsteknologiske forhold, og hvor ledelsen ikke oplyser om ekspansionsplaner, er det 

rimeligt at antage at de nuværende finansielle værdidrivere vil forblive konstante på deres 

nuværende niveau. I sådanne tilfælde er der ingen budgetperiode, idet det første år udgør 

terminalperioden9. 

4.4 Værdiansættelse
Virksomhedsværdien måler kapitalværdien af virksomhedens drift uafhængig af, hvordan 

virksomheden er finansieret. Fordringshaverne til virksomhedsværdien er dermed såvel ejere som 

långivere. Virksomhedsværdien kan estimeres på grundlag af to diskonteringsmodeller: 

 Cash  flow  modellen,  FCFF,  tilbagediskonterer  det  frie  cash  flow  som  i  ovennævnte  FCFE-

model men før fradrag af nettopengestrømmen til långiverne. 

                                                             
9 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og værdiansættelse 
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 Residualindkomst-modellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af netto driftsaktiver 

(NDA) og tilbagediskonterer residualindkomsten der nu defineres som virksomhedens 

driftsoverskud (på totalindkomstbasis) med fradrag af kapitalomkostningerne af netto 

driftsaktiver (RIDO). 

Begge modeller fører frem til virksomhedsværdien. som diskonteringsfaktor benyttes et vejet 

gennemsnit af kapitalomkostningerne for finansielle forpligtelser (rentebærende gæld) og 

egenkapital med den planlagte langsigtede kapitalstruktur som vægte, . 

På det teoretiske plan fører samtlige diskonteringsmodeller til samme egenkapitalværdi. De fleste 

analytikere foretrækker imidlertid den indirekte metode, fordi den fokuserer på driftsaktiviteten som 

eneste værdidriver og ser bort fra finansieringsaktiviteten som potentiel værdidriver.  

I praksis vælger professionelle analytikere som regel en begrænset budgetperiode (typisk 5 til 10 år) 

hvor der for hvert år i budgetperioden opstilles eksplicitte forekast for det forventede salg, 

driftsoverskud mv. Budgetperiodens længde bør strække sig frem til det tidspunkt, hvor analytiker 

ikke kan udarbejde et bedre forekast end at forudsætte at alle posterne i budgettet følger en 

konstant vækstrate, . 

Perioden efter budgetperioden kaldes terminalperioden og sammenfatter analytikers skøn over 

budgetperioden. Værdien kaldes terminalværdien og er modsat indfrielsesbeløbet ved en obligation, 

en ren teoretisk konstruktion. 

Virksomhedsværdi = Egenkapitalværdi + værdi af finansielle forpligtelser 

Virksomhedsværdi benævnes også Enterprise Value (EV) 

Residualindkomst-modellen gør brug af forekast af residualoverskud og bogført værdi til beregning af 

enten egenkapitalværdi eller virksomhedsværdi. Modellen beskriver dermed værdi som en funktion 

af bogført værdi og residualoverskud og efterlader ikke indtrykket af at være cash flow baseret. De 

indre sammenhænge mellem resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse indebærer 

imidlertid, at modellen er konsistent med såvel de cash flow baserede modeller som dividende 

modellen10. 

Denne opgave tager sit udgangspunkt i Residualindkomst-modellen. 

                                                             
10 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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5. Virksomhedsprofil
Harboes Bryggeri har hovedsæde i Skælskør, samme sted som da virksomheden blev grundlagt i 

1883. I 1957 blev Harboes Bryggeri omdannet til et aktieselskab, og op gennem 1970’erne 

ekspanderede bryggeriet kraftigt. I 1989 blev virksomheden børsnoteret, hvilket skabte grundlag for 

yderligere ekspansion. Gennem de seneste årtier har Harboes Bryggeri været i konstant vækst og 

koncernen fremstår i dag som en attraktiv og fremsynet arbejdsplads. Lokalt og internationalt11. 

Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter: 

 Danmark 

 Tyskland, herunder grænsehandel 

 Sverige 

 Norge 

 Baltikum 

Udfordringerne på de 2 største markeder for tiden er for Danmark og Tyskland prægt af12: 

 Fortsat faldende ølforbrug 

 Læskedrikmarkedet svagt stigende tendens 

 Forbrugerfokus igen rettet mod ’pris’ 

 Generel tilbagegang i detailhandelen 

 Intensiveret konkurrence i detailhandlen 

 Discountsegmentet i fortsat vækst (Tyskland) 

 Nye kunder (Tyskland) 

 

                                                             
11 www.harboe.com 
12 www.harboe.com 
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Figur 2-Kursudvikling Harboe B, periode:  01.01.08-31.12.12 

6. Konkurrenter

6.1 Carlsberg Gruppen
Carlsberg-gruppen er verdens fjerdestørste brygger. Vores omfattende portefølje har øl til enhver 

lejlighed og for enhver smag. Vores fl agskib, Carlsberg, er et af de bedst kendte ølmærker i verden, 

og Baltika, Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg er blandt de største mærker i Europa. Derudover har vi 

en lang række førende ølmærker på lokale markeder. Vores forretning er primært koncentreret i 

Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor vi har stærke markedspositioner. Resten af verden dækkes 

overvejende gennem eksport- elle licensaftaler13.  

Carlsberg er den næststørste brygger i Vesteuropa. Regionen består hovedsageligt af modne 

markeder og er generelt kendetegnet ved en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at 

drikke  øl  på  de  fl  este  markeder.  Ølforbruget  er  overvejende  fladt  eller  svagt  faldende.  De  usikre  

makroøkonomiske forhold har dog haft en svagt negativ effekt på forbruget og har desuden medført 

et skift fra on-trade- til off-tradeforbrug. Carlsbergs fokus i regionen er dobbelt: at øge 

markedsandelen gennem forbedret, Value Management, overlegen eksekvering, på salgssteder og 

promovering af internationale og lokale premium-mærker, samt at forenkle vores forretningsmodel, 

øge effektiviteten og fjerne omkostninger,samtidig med at vi leverer kundeservice og produkter i 

topklasse14. 

Gruppens  strategi  blev  revideret  og  opdateret  i  2012  for  at  afspejle  de  seneste  års  ændringer  i  

Carlsberg og i verden og for at ruste organisationen til de udfordringer og muligheder, som gruppen 

                                                             
13 Carlsberg Group Report 2012 S. 4 
14 Carlsberg Group Report 2012 S. 4 
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står  over  for.  Strategien viser,  hvilken retning Carlsberg  skal  bevæge sig  i,  og  hvordan der  skal  skal  

prioriteres, for at nå de langsigtede mål for regionerne og opfylde ambitionen om at blive den 

hurtigst voksende internationale bryggerigruppe15. 

6.2 Royal Unibrew
Royal Unibrew er en ledende regional aktør på en række markeder i Vest- og Østeuropa samt på de 

internationale markeder for maltdrikke. Og er Danmarks næststørste bryggerivirksomhed.  

Virksomheden ejer de danske bryggerier Albani, Faxe, Maribo Bryghus og Ceres og har desuden en 

række bryggerier i  Letland, Liauen og Polen. Royal Unibrew markedsfører i  Danmark øl fra sine fire 

danske bryggerier under individuelle mærker, men har derudover haft succes med at sælge det 

fælles mærke, Royal, som blev skabt ud fra Ceres-øllen Ceres Royal Export, da gruppens øvrige 

ølmærker primært solgte regionalt.  

Royal Unibrew indgik i 2003 en salgsaftale med det Hollandske bryggeri Heineken om at markedsføre 

Heineken-øl i Danmark, og man licensproducerer desuden nogle af PepsiCos læskedrikke i Danmark. I 

2006 startede Royal Unibrew X-beer, der importerer udenlandske Specialøl16.

7. Strategisk Analyse
Den strategiske analyse vil lede frem til de væsentligste ikke finansielle valuedrivers, som har en stor 

betydning for virksomheden. De er ofte også indikatorer for den fremtidige udvikling i de finansielle 

valuedrivers og derfor af stor betydning for prognosen af den fremtidige indtjening 17.  

7.1 PEST-Analyse

7.1.1 Politiske forhold

Et af de vigtigeste forhold på markedet for læskedrikke lige nu er afgifter. Eller udtrykt således: ”risici 

forbundet med nye og skiftende politiske og reguleringsmæssige regimer og forretningspraksis, som 

kan påvirke handelsvilkår”18. Der eksisterer idag en lang række lovgivningsmæssige forhold der kan 

udgøre en trussel for bryggeribranchen. Her er de mest væsentlige skærpede regler til både 

markedsføring og salg af alkohol og naturligvis afgiftsforøgelser, der kan ramme både øl og 

sodavandssalget. 

                                                             
15 Carlsberg Group Report, S. 6, Ledelsesrapport 
16 Wikipedia 
17 

Elling, Jens O. mf.: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang", 3. udgave, Gjellerup, 2009, s. 18  
18 Harboes Bryggeri, Årsrapport 2011-2012, s. 34 
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Ydermere  er  en  risiko  som  ændring  af  aldersgrænsen  for  køb  af  alkohol,  som  kunne  gøre  sig  

gældende i samfundet på to måder. Den første vedrører detailhandelen, hvor aldersgrænsen i 

Danmark er 16 år. Ændres denne kan det påvirke salget i detailhandelen. Den anden mulighed for en 

ændring i aldersgrænsen er omkring udskænkningsloven. Denne kan man fx ændre fra den 

nuværende grænse som siger 18 år til fx 21 år. Dette vil kunne betyde væsentlige ændringer i 

markedet. Salget på beværtningerne vil falde, da en del af deres målgruppe fjernes. 

7.1.2 Økonomiske forhold

Uanset forskellige scenarier om afslutning af finanskrisen indenfor en given årrække er det evident at 

det har påvirket branchen ligesom så mange andre og vil have en indvirkning på afsætningen og 

ligeledes indtjeningen for bryggeribranchen. Dette til trods for, at øl og læskedrikke normalt ikke 

påvirkes i samme grad som andre produkter. Det har under den nuværende krise vist sig, at heller 

ikke øl- og sodavandssalget kan forblive upåvirket. 

7.1.3 Sociale forhold

Øl-branchen i Danmark går en række udfordringer i møde som følge af en faldende interesse for øl, 

delvist grundet et øget helbredsfokus og en øget indsats fra helbredsstyrelsen om at sænke det høje 

alkoholforbrug i Danmark. Samme trend for helbredsfokus ses i resten af Europa, sågår Rusland. Et 

øget helbredsfokus rammer således ikke kun ølmarkedet, men også dele af læskedriksegmentet. 

Branchen står overfor demografiske udfordringer, da den storforbrugende gruppe unge bliver 

mindre og generelt også har en faldende interesse for øl. 

Ydermere  ser  man  en  tendens  til,  at  flere  vælger  light  produkter.  Og  der  kommer  også  flere  til  af  

slagsen. Også på ølmarkedet ser man light produkter nu, og der er stadig samme alkoholindhold som 

i de almindelige øl. 

7.1.4 Teknologiske forhold

Forskning 

På den teknologiske front er der flere faktorer som kan medvirke til at reducere produktionstiden 

samt ligeledes produktionsomkostningerne. Primært en effektivisering af den komplekse og 

tidskrævende brygningsproces samt nedbringelse af råvareomkostningerne der vurderes mest 

væsentlige. Effektiviseringen vil i fremtiden delvist bestå af procesoptimering, men også anvendelsen 

af enzymer, som gør produktionen nemmere, billigere, hurtigere og mere stabil. 
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Harboe vil fortsat undersøge mulighederne for at skabe en klimaresistent byg, som kan nedbringe 

transportomkostningerne og vandforbruget. Brugen af alternative råvarer, som kan reducere 

energiforbruget, vil også blive undersøgt.  

Forskning inden for produktion af energi fra biprodukter vil blive styrket gennem oprettelsen af et 

pilotanlæg til energiproduktion. Som produkt bliver øl formentlig aldrig forældet, men det gør 

metoderne til forarbejdning og produktion. Produktion af øl var tidligere et manuelt håndværk, men 

er nu blevet et næsten fuldt ud automatiseret industrielt masseproduceret produkt. De fleste store 

bryggeriers omkostningsminimeringsstrategi, er baseret på nøje at følge med i den teknologiske 

udvikling, for at minimere den gennemsnitlige stk. pris pr. producerede liter øl. 

På trods af ovenstående hersker der dog på nuværende tidspunkt tvivl om potentialet i eksempelvis 

enzymer, genteknologi og mikroorganismer. 

7.1.5 Samlet vurdering

Man forventes i Harboe at udfordres på høje omkostninger til råvarer og begrænsede muligheder for 

at overføre disse på salgspriserne vil imidlertid fortsætte med at sætte indtjeningsmarginerne under 

pres i det kommende regnskabsår19.   

Ydermere må det forventes at branchen går store udfordringer i møde, især på kort sigt. Det gælder i 

særdeleshed på afsætningssiden grundet ændringer i forbrugsmønstrene, den nuværende generelle 

økonomiske situation samt lovgivningsmæssige tiltag, der alt sammen kan være begrænsende for 

efterspørgslen. 

Ud fra ovenstående vurderer jeg at den fremtidige indtjening i høj grad vil være påvirket af, 

hvorledes Harboe vælger at imødekomme ændringer fra de politiske, teknologiske og lovmæssige 

faktorer.  Harboe’s  fremtid  vil  således  være påvirket  af  deres  evne til  at  være med i  front  i  samme 

tempo, som teknologien ændrer sig. Dette kræver, at selskabet tænker radikalt og innovativt. 

 

                                                             
19 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 15  
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7.2 Porters Five Forces
Porter Analysen består af fem faktorer, der tilsammen giver en grundlæggende indikation af, hvor 

attraktiv branchen er, og hvilket potentiale branchen har i fremtiden. Modellen giver ledelsen 

mulighed for at undersøge konkurrenceintensiteten i branchen samt at give et indblik i påvirkningen 

af branchen fra udefrakommende faktorer, herunder leverandører, aftagere, potentielle 

indtrængere/konkurrenter og substituerende produkter. Formålet med denne model er derfor at 

anvende denne viden til at udvikle konkurrencemæssige fordele med henblik på at besejre sine 

rivaler. 

 

 

Figur 3 - Porters Five Forces, Harvard Business Review, www.HBR.org 

7.2.1 Rivalisering Øl-branchen

Ifølge Bryggeriforeningen i Danmark er konkurrencen imellem bryggerierne ’sund og hård’20. Det er 

dog værd at bemærke at Danmark har monopol-marked. Og at Carlsberg er den altoverskyggende 

leverandør af øl. Denne tilstand er ikke sund for prisdannelsen. Og Harboe vurderer ligeledes selv om 

                                                             
20 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=290 
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det danske marked at det er: ”præget af en intensiv konkurrence, hvilket medfører et konstant pres 

på priserne”21.  

Væksten på det danske marked og resten af Nordvesteuropa er ikke længere tilstede 

Nordvesteuropæerne drikker færre liter øl pr. person nd tidligere og har gjort det siden begyndelsen 

af 990’erne. Carlsberg er markedslededende i Danmark og Harboe er nummer 3 med 10% 

markedsandel. Ydermere er der ganske høje Exit costs i ølbranchen – med investeringer i bryggerier 

oa. 

7.2.2 Adgangs barrierer

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

bryggeri. Derfor er det som aktør vigtigt, at have en relativ høj afsætningsvolumen, da man kan opnå 

stordriftsfordele ved produktion, administration og distribution. For en ny spiller kræver den en 

betydelig investering i et produktionsapparat. 

 Stordriftsfordele – benyttes i høj grad  

 Viden til at øge effektiviteten – benyttes i høj grad 

 Differentiering, via branding og specialøl – benyttes i høj grad  

De eksisterende distributionskanaler såsom supermarkedskæder, restaurationsbranchen og 

underholdningsindustrien har typisk indgået aftaler med bryggeriet om fast levering. 

Truslen fra nye eller eksisterende spillere på markedet begrænses af: 

 Stordriftsfordele 

 Kapitalkrav til produktionsfaciliteter og distributionsnetværk  

 Afgiftsforhøjelser som dæmper væksten 

7.2.3 Substitutter og komplementære goder

Som udgangspunkt tilsiger Michael Porter at der er lav profit ved høj substitution. Eftersom 

substituerende produkter eller services begrænser en industris profitpotentiale - idet et naturligt 

prisloft skabes ved konkurrence. Såfremt en industri ikke formår at distancere sig fra substitutter ved 

’product performance’, marketing eller andre metoder og fremgansmåder vil det lide på profitmargin 

og som oftest på vækstpotentialet også.   

Generelt har øl mange substituerende produkter, da det er en drikkevare. Dels findes der utallige 

former  for  drikkevarer  der  indeholder  alkohol,  som  kan  bruges  i  samme  anledninger  som  øl,  og  
                                                             
21 

Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 34 
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endelig er der mange drikkevarer uden tilsætning af alkohol, f.eks. kaffe, the, sodavand, juice, mælk, 

vand mm. En opdeling af begivenheder er relevant i forbindelse med substitutterne til øl. Overordnet 

er der tre kategorier af begivenheder, hvor størstedelen af øl indtages. Nemlig i forbindelse med:  

 Sociale begivenheder: private fester, middage o. lign.  

 Kommercielle arrangementer: koncerter, sportsbegivenheder, events  

 Beværtninger med alkoholbevilling: besøg på barer, pubber, værtshuse, restauranter mm.  

De største substitutter for øl er stærkere former for alkohol, spiritus og vin.  

7.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke

Harboe’s primære omsætning består i Off-trade salg til detailhandlen, supermarkeder med mere. 

Det må således konstateres at Harboer primært agerer på B2B markedet. Der forefindes store 

supermarkedskæder med en hvis forhandlingsstyrke, og da Harboe ikke har en betydelig 

markedsandel i Danmark, står Harboe i en relativt svag forhandlingsposition. 

7.2.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandører til ølbranchen er primært landbruget, da ingredienserne for at brygge øl er malt, 

humle, vand, alkohol og gær. De fleste bryggerier handler deres råvarer på det pågældende lands 

råvarebørs. Dermed har branchen mulighed for at diversificere sin risiko, ved at handle futures, 

forward kontrakter og andre derivater, som har til formål at afdække pris- og leveringsrisicis. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger i høj grad af det nuværende udbud og efterspørgsel. 

For at mindske sådanne risici har Harboe centraliseret sin indkøbsorganisation. Sikring af både 

volumen og pris anvendes aktivt, hvor det anses for hensigtsmæssigt, herunder indgåelse af 

langsigtede aftaler med væsentlige leverandører på Gruppe-niveau samt fastprisaftaler.  

Det vurderes hermed at leverandørernes forhandlingsstyrke er lille. 

7.2.6 Delkonklusion på Porters brancheanalyse

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

ligeværdige konkurrenter, hvorfor konkurrencen består i, at tage markedsandele fra konkurrenterne, 

hvilket typisk er omkostningstungt. Endvidere truer de mange substituerende produkter ølbranchen, 

hvis ikke denne formår på længere sigt at reagerer på denne trussel. Her har bryggerierne en 

udfordring med, at konkurrere mod cafe miljøet, hvor der primært udbydes kaffe og the samt de 

mange substituerende alkohol produkter såsom Bacardi Breezer etc. 
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7.3 Produktlivscyklusmodellen
En given industri’s aktuelle stadie i livscyklusen påvirker de ”5-forces”. På baggrund af ovenstånde vil 

jeg derfor vurdere at markedsstadiet for Ølbranchen i Danmark og Nordvesteuropa som værende 

Modent (Maturity). Ifølge modellen betyder det blandt andet at:  

 Kundernes forhandlingstyrke er betydelig 

 Markedet har lav vækst og lav profitmargin 

 Højre entry barrierer 

 Skalafordele  

Således er markedsandelen det der vejer tungest i forhold til at kunne stå i en stærkere 

forhandlingsposition overor kunderne samt en konkurrencemæssig fordel i form af potentielt lavere 

produktionsomkostninger (skalafordele). 

 
Figur 4 - Produktlivscyklusmodellen, Exploring Strategy

Svaret på denne diagnose er naturligvis at som udgangspunkt kan virksomheder vækste i et sådant 

marked ved at konkurrere på pris eller brand (differentiering). 

 

I  praksis  er  der  i  øvrigt  ofte  forvirring  om  hvad  der  er  virksomhedens  strategi  –  grundet  dårlig  

kommunikation eller reel mangel på viden. Er der således tale om rutine eller strategi22? Dette kan 

resultere i Værdistatements der hænger rundt om i virksomheden, men som ingen tager sig af.  

 

                                                             
22 Johnson, Whittington, Scholes: ”Exploring Strategy”, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s. 402 
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Det har ikke været muligt at finde strategiformuleringer hos Harboe der understøtter ovenstående 

krav til en kvatificernbar konkurrencestrategi. Istedet har jeg ved en søgning i Årsrapporten 2011-

2012 fundet følgende:  

 ”..søger koncernen løbende at optimere gennem yderligere effektiviseringer og investeringer 

i kapacitetsudvidelser, ligesom en systematisk koordinering af produktionen mellem 

koncernens produktionsenheder”23  

 ”Harboes produktudviklingsstrategi tager derfor afsæt i en tæt løbende dialog med 

kunderne, detaljerede markedsanalyser kombineret med målrettet udnyttelse af nye 

produktionsteknologier og innovativt produkt- og emballagedesign”24  

 ”..et led i Harboes forretningsmodel og strategi, at der som hovedregel etableres 

længerevarende kontrakter med kunder”25  

 ”Harboe vil også i det kommende år have strategisk fokus på styrkelse af pengestrømmen fra 

driften”26 

 ”Harboe forfølger en diversificeret vækststrategi baseret på regionale og kulturelle 

efterspørgselsmønstre og individuelle markedsmuligheder for produktsortiment, 

emballagetyper samt salgs- og distributionsmodeller”27 

 ”Det er et centralt element i Harboes strategi, at koncernens fortsatte vækst og udvikling skal 

ske på et bæredygtigt grundlag”28 

Der er således ikke nævnt et eneste kvatificerbart strategisk tiltag i hele Årsrapporten 2011-2012. 

Alle kan karakteriseres som værende kvalititative og ’management-lingo’ formuleringer. Og jeg kan 

drfor ikke vurdere andet end at Harboe har gode intentioner om at drive en sund forretning.  

 Ydermere har jeg ved søgning i artikeldatabaser såsom: Dagbladet Børsen, Bryggeriforeningen, 

Reuters, Financial Times og The Economist ikke kunnet finde formuleringer om konkurrencestrategier 

der reelt skal styrke Harboe’s konkurrenceevne og profitabilitet, men istedet suboptimerings 

beskrivelser. Hvordan disse skal udleves fremstår således uforklaret og er bekymrende læsning i 

forhold til Harboe’s umiddelbare vækst- og værdiskabelsespotentiale der kræver strategisk handling.    

                                                             
23 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 34 
24 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 35 
25 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 27 
26 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 12 
27 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 16 
28 Harboe’s Bryggeri, ledelsesberetning , Årsrapport 2011-2012, s. 23 
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8. Regnskabsanalyse
I dette kapitel foretages en regnskabsanalyse med udgangspunkt i koncernens årsrapporter fra 

2007/08 – 2011/12. Regnskabsanalysen har til formål, at kunne vurdere udviklingen i Harboe’s 

finansielle præstationer, og det vurderes at en periode på 5 år, vil være tilstrækkelig for at give 

et retvisende billedet af Harboe’s udvikling og vil sammen med bl.a. den strategiske analyse 

danne grundlag for budgetteringen til værdiansættelsen. 

8.1 Revisionspåtegning
Revisionspåtegningen fra selskabets revisorer er afgivet uden forbehold eller supplerende for 

alle årene i analyseperioden. At årsrapporterne er forsynet med en revisorpåtegning uden 

forbehold betyder endvidere, at selskabet opfylder going concern forudsætningen. Dette 

betyder,  at  selskabet  forventes,  at  fortsætte  driften  og  at  selskabet  desuden  er  i  stand  til  at  

opfylde sine betalingsforpligtelser, når de forfalder til betaling i mindst et år frem. 

8.2 Vurdering af anvendt regnskabspraksis

8.2.1 Reklassificering af poster årsregnskabet

Det primære formål med at reformulerere balancen og resultatopgørelsen et at sporedriverne bag 

ROE og vælst som optakt til budgettering og værdiansættelse. Denne sporing sker igennem en 

nøgletalsanalyse og som altid kombineret med et godt kendskab til virksomheden29. 

8.2.2 Reformulering af egenkapitalopgørelse

Den officielle egenkapitalopgørelse er ofte unødigt mere kompliceret, hvorfor opgaven består i at 

simplificere den. Reformuleringen af egenkapitalopgørelsen vedrører imidlertid kun den del af den 

officielle opgørelse der vedrører egenkapitalen for moderselskabets aktionærer30.  

                                                             
29 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
30 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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Figur 5 - Reformulering af Egenkapital, Egentilvirkning 

8.2.3 Reformulering af balancen

Den officielle balance inddeler aktiverne ud fra et likviditetskriterium i lang og kortfristede aktiver og 

forpligtelserne efter forfaldstid. Men med henblik på en værdiansættelse af egenkapitalen kræves 

det at balancen reformuleres i driftsaktiver og finansielle aktiver samt driftsforpligtelser og finansielle 

rentebærende forpligtelser31. 

 

                                                             
31 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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Figur 6 - Reformulering af Balance, Egen tilvirkning 

8.2.4 Reformulering af resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen rapporterer det overskud, som netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver har 

skabt. Den officielle resultatopgørelse reformuleres i poster vedrørende drift og finansiering. 
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Endvidere er den reformulerede opgørelse opgjort på totalindkomstbasis, hvorfor den også 

inkluderer ikke resultatførte (dirty-Surplus) poster fra egenkapitalopgørelsen. De to 

overskudskomponenter – driftsoverskud og netto finansielle omkostninger- identificeres inklusiv 

eventuelle dirty surplus poster. Driftsoverskuddet benævnes også som netto driftsoverskud efter 

skat. Inden for driftsoverskuddet foretages der en yderligere opdeling. Analytiker har behov for at 

kende til det lønsomme fra at handle med kunder hvorfor driftsoverskud fra salg er adskilt fra andet 

driftsoverskud. F.eks. er resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder en nettostørrelse der 

ikke har forbindelse til salgsaktiviteten (nettoomsætningen). Det samme gør sig gældende for poster 

som gevinster  og tab ved salg  af  anlægsaktiver  mv.  Endelig  allokeres  der  skat  i  den reformulerede 

opgørelse, således at hver overskudskomponent er på efter-skat-basis32. 

Finansielle indtægter og finansielle omkostninger: Disse poster indeholder udover almindelige 

renteindtægter og renteomkostninger også realiserede og urealiserede gevinster og tab på 

finansielle aktiver og forpligtelser samt en række andre poster. Disse inkluderer realiserede og 

urealiserede kursreguleringer af poster i fremmed valuta, dagsværdireguleringer af afledte finansielle 

instrumenter mv. Vi lader disse poster forblive under de finansielle poster på trods af, at f.eks. 

valutakursreguleringer kan være et resultat af eksponering af varetilgodehavender og 

leverandørgæld der er afledt af driften, idet beslutninger om at tage valutarisikoen er en finansiel 

ledelsesbeslutning. En række poster kræver dog særlig opmærksomhed: 

 Modtagne udbytter såfremt aktierne er klassificeret som et investeringsaktiv (ikke 

kernedriftsaktiv) i den reformulerede balance, skal beløbet indgå som en del af andet 

driftsoverskud 

 Renteelement på langsigtede hensatte forpligtelser så som reetablerings og 

restruktureringsforpligtelser. Dette renteelement opstår fordi kapitalværdien hvert år stiger 

som følge af at afviklingstidspunktet for forpligtelsen nærmer sig. Da beslutninger om at 

reetablere/restrukturerer er en driftsbeslutning, skal renteelementet klassificeres som en 

driftsomkostning (under produktionsomkostninger) 

 Renteomkostning på ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og kalkuleret afkast på 

pensionsaktiver. Disse indregnes som hovedregel i posten (pensionsomkostninger) under 

lønomkostninger men IAS 19 tillader at de indregnes under finansielle poster. Da 

pensionsforpligtelser er en driftsforpligtelse skal renteomkostningen tillægges 

                                                             
32 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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pensionsomkostningen og det kalkulerede/forventede afkast på pensionsaktiver under andet 

driftsoverskud33. 

 

Figur 7 - Reformulering af Resultatopgørelse, Egen tilvirkning 

8.2.5 Reformulering af pengestrømsopgørelsen

Pengestrømme  og  dermed  også  det  frie  cashflow  viser  hvor  meget  likviditet  som  er  tilbage  når  

virksomheden har betalt for vedligeholdelse eller udvidelse af driften. Dvs. det beløb som er tilbage 

til at tilbagebetale gæld, udbetale dividende, tilbagekøbe aktier eller foretage opkøb. Man kan derfor 

påstå at virksomheder reducerer deres frie cashflow når de investerer for at skabe værdi og øger 

deres frie cashflow ved at likvidere. 

                                                             
33 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse 
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Figur 8 - Beregning af Frie Cash Flow, Egen tilvirkning 
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Figur 9 - Pengestrømsopgørelse - Egen tilvirkning 

 

8.3 Rentabilitetsanalyse
Oplysinger fra regnskabet kan analyseres med henblik på at identificere hvad der historisk driver 

egenkapitalens forrentning, også kaldet en Rentabilitetsanalyse. Afkast defineres som totalindkomst, 

mens investeringen defineres som egenkapitalen. 
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Figur 10 - Rentabilitetsanalyse, Egen tilvirkning 

8.3.1 Egenkapitalforrentning (ROCE)

Egenkapitalforretningen, return on common equity (ROCE), er et udryk for hvor meget afkast 

aktionærernes investering giver. ROCE = Totalindkomst / gns. CSE eller udtrykt således: 

ROCE = RNOA + (FLEV x(RNOA – NBC)) 

 

Figur 11 - Beregning af ROCE, Egen tilvirkning 

8.3.2 Analyse af Drift og Finansieringsaktiviteten

RNOA  =  OI  /  NOA:  Fortæller  hvordan  virksomheden  har  været  i  stand  til  at  forrente  sine  netto  

driftsaktiver, hvilket er grundlaget for at genere salg og overskud og dermed en god forrentning af 

egenkapitalen. Gennemsnittet for analyseperioden er 3,7 %, hvilket er lavere end de seneste års 

RNOA. 
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OLLEV:  Dette  er  den  driftsmæssige  gearing  som  fortæller  hvor  stor  en  andel  de  samlede  

driftsforpligtelser udgør af de totale netto driftsaktiver. Når den driftsmæssige gearing stiger, betyder 

dette samtidig at investeringen i netto driftsaktiver falder da en større del af driftsaktiverne er 

finansieret på kredit. Dette er i princippet en god ting, så længe der ikke opkræves renter og prisen 

hos leverandørerne ikke øges grundet større kredit. Gennemsnittet for analyseperioden er 43,8 %, 

men som det tydeligt fremgår er den driftsmæssige gearing faldet over de seneste år, hvilket er et 

udtryk for et fald i investeringen i netto driftsaktiver. 

FLEV: Den finansielle gearing fortæller i hvilken grad netto driftsaktiverne (NOA) er finansieret med 

gæld  (NFO)  i  stedet  for  egenkapital  (CSE).  Hvis  en  virksomhed  har  en  finansiel  gearing  på  0,  så  er  

RNOA  =  ROCE.  Det  er  således  de  Gns.  Netto  finansielle  forpligtelser  /  gns.  koncernkapital.  Dette  

nøgletal viser forholdet mellem finansielle forpligtelser og egenkapital. Desto højere tallet er desto 

større er de finaniselle forpligtelser i forhold til egenkapitalen. Virksomheder med en høj FLEV har 

altså en høj finansiel gearing og dermed en større risiko. Det er vigtigt, at bemærke at der kun er tale 

om finansielle forpligtelser og ikke driftsforpligtelser som kreditorer, skat, moms, hensættelser mv. I 

analyseperioden er gennemsnittet 0,329 hvilket ligner det sidste år af analyseperioden hvor NFO var 

faldende og Koncernegenkapitalen stabil til stigende, men også et udtryk for gældsætningen i de 

senere år. 

NBC: Denne viser til hvilken netto procent som virksomheden optager gæld. Netto finanselle omk. / 

gns. Netto finansiele forpligtelser. Gennemsnittet i de sidste 4 år af analyseperioden 1,7% og i 2012 

steg fra 1,2% til 2,1% på grund af stigende Nettofinansielle omkostninger men samtidigt lavere Netto 

finansielle forpligtelser.  

SPREAD: Det driftsmæssige spread viser forskellen på afkastet af netto driftsaktiver og omkostningen 

til  af  finansiere  dette  (NBC).  Virksomheden  kan  altså  have  et  positivt  eller  negativt  spread.  Hvis  et  

spread er positivt, betyder dette at man forrenter kapitalen til end højere sats end denne finansieres. 

Dette betyder samtidig at hvis virksomheden har et positivt spread, så vil en høj finansiel gearing 

samtidig øge ROCE. I analyseperiodens sidste 4 år er gennemsnittet 2,1%.  

MIA:  Denne  viser  om  minoritetsinteressen  har  en  positiv  elle  negativ  indflydelse  på  ROCE.  Er  MIA  

under 1, så er forrentningen af egenkapitalen før minoriteter højere end når disse er trukket ud.  
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Figur 12  - Drift og Finansiering, Egen tilvirkning 

8.3.3 Overskudsgrad og Omsætningshastighed

I  niveau  2  skal  vi  kigge  på  de  drivers  som  påvirker  RNOA.  Dette  er  driftsdrivere  som  fokusere  på  

generering af salg og nettoomsæning. Her er formlen PM x ATO = RNOA gældende. Dette betyder at 

desto højere disse nøgletal er, desto højere er RNOA. 

 PM: Profit margin viser driftsoverskudet efter skat som andel af nettoomsætning. Dvs. hvor 

stor en andel af salget som lander på bundlinjen. I analysepeiodens sidste 3 år er 

gennemsnitet på 3,8% og over alle 5 år er gennmsnitett på 2,8%. 

 ATO: Aktivernes omsætningshastighed viser hvor mange gange vi omsætter vores netto 

driftsaktiver.  En  høj  ATO  er  tegn  på  at  man  generer   en  stor  nettoomsætning  med  en  

forholdsvis  lille  investering  i  aktiver  (pengebinding  i  aktiver).  Ved  en  ATO  på  4  kan  man  

samtidig  sige  at  1  kr.  aktiv  giver  4  kr.  nettoomsætning.  Dette  nøgletal  viser  netto  

driftsaktivernes omsætningshastighed, dvs. for mange gange man har omsat disse i 

indeværende år, eller med andre ord, hvor mange kr. omsætning som en 1 kr. nettodrifts 

aktivmasse genererer. Desto højere ATO, desto bedre. Analyseperiodens gennemsnit 1,437 

og ligger stabilt til faldende. Det er et lavt niveau Harboe ligger på her.  

 

Figur 13 - ATO og PM, Egen tilvirkning 

8.3.4 PM Drivere og ATO Drivere

Nedenfor gnnemgåes værdidriverne for nøgletallene i det foregående niveau. 

 PM diverne synliggør hvilke elementer som har størst indflydelse på den samlede  udvikling i 

PM. Og som man kan se er både Administrationsomkostningerne stigende og den helt store 

driver: Distributionsomkostningerne, som Harboe i analyseperioden ikke har været istand til 
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at påvirke i værdidrivende en udvikling. Det er på Distributionsomkostningerne at der er flest 

penge at hente eftersom det er den største post, men grundet Harboes etablering i Skælskør 

og den manglende strategiske fokus på at opnå omkostningsreduktioner. Kun positive 

påvirkninger i regnskabet såsom ’Ændring i dagsværdi finansielle instrumenter34’  i  2012 får  

Bruttoavancen til at stige.  

 ATO inverse betyder, at i stedet for omsætningshastigheder, så vises antal kr. 

nettoomsætning som bindes i det pågældende aktiv for at generere 1 kr. nettoomsætning. 

Desto lavere ATO inverse er, desto mindre pengebinding behøves til at skabe 

nettoomsætning. 

 

Figur 14 - Rentabilitetsanalyse, Egen tilvirkning 

 

                                                             
34 Reformuleret Resultatopgørelse 
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8.4 Konklusion på Regnskabsanalysen
En regnskabsanalyse giver et godt indblik i en virksomheds historiske økonomiske formåen samt 

synliggøre sammenhænge mellem foretagne dispositioner og deraf fremkomne effekter. Det er 

imidlertid, for en analytiker, umuligt at kende til alle de faktiske forhold, hvorfor man må opstille en 

del subjektive forudsætninger.  

Dette vil påvirke udfaldet af de beregnede nøgletal og vurderinger. Harboe’s økonomiske formåen og 

rentabilitet har været nedadgående i hele analyseperioden. Specielt 2012 har været et hårdt år for 

koncernen, som har været påvirket af lav omsætning samt de senere års optagelse af gæld. 

Hvert analyseår har været påvirket enten positivt eller negativt af enkeltstående begivenheder. Selv 

om man kan se, at disse poster påvirker hvert år er det ikke muligt at forudsige begivenhederne, 

hvorfor det ikke er relevant at tage disse poster med i den kommende værdiansættelse. 
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9. Risikoanalyse
Harboe’s risikoeksponering er central i forhold til værdiskabelsen og det er således et fokuspunkt at 

kunne kontrollere. Generelt kan risiko opdeles imellem operationel og financiel risiko og dette 

udgangspunkt vil blive brugt her. Risikoelementerne er også centrale i fohold til beregning af WACC, 

som vil komme senere i denne tekst.      

9.1 Operationel risiko
Når man vurderer og estimerer en virksomheds operationelle risici er fokus på de faktorer der 

påvirker  den  proimære  driftsindtjening.  Den  operationelle  risiko  relaterer  sig  til  de  strategiske  og  

operationellle som blev analyseret i den eksterne analyse af virksomhedens forretningsmodel. Den 

operationelle risiko er derfor kun opsummeret forneden. For en mere detaljeret beskrivelse henviser 

jeg derfor til den strategiske analyse. 

Herudover har Nasdaq OMX’ andresseret en række anbefalinger om god selskabsledelse35,  hvor jeg 

vil vurdere at det vigtigste punkt handler om ’at selskabets direktion ikke indgår i selskabets 

bestyrelse’. Afstanden imllem Bestyrelse og Direktion er en særdeles vigtig parameter i forhold 

Principal Agent-teorien, der omhandler relationer hvor en part (principalen) uddelegerer udførelsen 

af en given opgave til en anden part (agenten). Principalen har et ønske om at agenten udfører 

opgaven tilfredsstillende, men principalen har et problem, der består i at opstille en betalingsstruktur 

–  en  belønning  –  som  giver  agenten  tilstrækkeligt  incitament  til  at  udføre  opgaven  i  

overensstemmelse med principalens ønsker36.  

Til denne kritik henviser Harboe således: ”Harboe har indtil videre valgt at holde fast i, at bestyrelsen 

i et vist omfang afspejler det historiske ejrskab37”.  Jeg vil mene at der her er ikke ikke addresseret 

risikoelement  fra  Harboe.  Lad  mig  blot  nævne  IT  Factory  og  PFA  sagen,  hvor  afstanden  imllem  

pricipal og agent ikke var tilstrækkelig. Der er her tale om en risiko. 

                                                             
35 http://www.harboe.se/da/Investor/~/media/B05708D567284A22BE3C071D172FA448.ashx 
36 Wikipedia.com 
37 http://www.harboe.se/da/Investor/~/media/B05708D567284A22BE3C071D172FA448.ashx 
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Figur 15 - NASDAQ OMX anbefalinger, Harboe's hjemmeside 

Overordnet set synes virksomheden at være udfordret af eksterne faktorer. Interne risici primært 

handler om et ikke synligt strategisk fokus i kampen om at forsvare den eksisterende markedsandel i 

Danmark og Tyskland igennem høje volumener i discount segmentet. Dette kombineret med at 

Harboe i ligeså høj grad er afhængig de primære konkurrenters handlemønstre som udviklingen i 

produktionsomkostningerne, hvor Harboe har ingen eller meget lille indflydelse.   

9.2 Financiel risiko
Den primære kreditrisiko for Harboe relaterer sig til salgsdebitorer. Harboe henvender sig dog 

primært til større detail kæder i Danmark og Tyskland og det vurderes således ikke at der eksisterer 
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nogen signifikant creditrisko der kan releteres til en enkeltstående forretningspartner. Risikoreleteret 

til salg udenfor disse lande adrresseres igennem bankgarantier etc. 

Harboe’s rentebærende gæld er øget i analyseperioden, mn virksomhedens kapitalstruktur har 

stadigvæk en høj grad af egenkapital finansiering. Ydermere er det interessant at bmærke hvor 

meget Harboe har fokus på at sælge. Den øgede financielle gearing kan influere på virksomhedens 

målsætning om til stadighed at have en kapitalstruktur hvormed man fortsat beholder en relativt høj 

økonomisk reserve , der ntages at skulle være flexibilitetsgivende i forhold til både at vokse organisk 

men også via opkøb i markedet. Hvorhenne det marked ligger tyder dog ikke på at være i  Danmark 

hvor markedskonditionerne ikke synes favorable.  

10. Budget
Dette afsnit bygger på de ikke financielle value drivers fra dn strategiske analyse, kombineret med de 

financielle value drivers fra den financielle analyse. Sammenholdt er disse et udtryk for Harboe’s 

driftsmæssige præstation – så at sige. De historiske niveauer for de analyserede nøgletal skal bruges 

til at forcaste den fremtidige udvikling i budgetperioden. 

Det forecast som laves må være langt nok til at virksomhedn opnår det der hedder ’steady state’, 

hvori virksomeheden udvikler sig med en konstant rate og hvert eneste år: geninvesterer en konstant 

andel af den opnåede Operating profit. 

Mit udarbjdede budget løber over en 3 årig periode med en fterfølgnde terminal periode. 

Tidsintervallet på 3 år er valgt, baseret på en vurdering af Harboe’s markedskonditiner, der indierer 

at den kommnde periode opnår steady state med en konstant vækstrate. Herudover har jeg lagt 

vægt på at perioden ikke er så lang at mit forecast bliver utroværdigt.

10.1 Net sales
På  Harboe’s  primær  markeder  opleves  der  et  generelt  fald  I  ølindtagelsen  og  hertil  kommer  at  

virksomheden presses af primært Carlsberg og sekundært Royal Unibrew, der sælger deres brandede 

produkter til lave priser. Men samtidig har den financielle krise ledt til et skift blandt forbrugernes 

købsmønster til at gå mere efter prisen end efter kvalitet (hvor de store avancer ligger). Dette er 

paradoksalt nok godt for Harboe idet man primært går efter discount segntet men på samme tid har 

ivesteret i luksusbryggeriet Gourmet. 

Ved at fokusere på sine kernekompetencer indenfor høj volume-lave omkostninger produktion kan 

Harboe tænkes at konsolidere sin position indenfor denne stærkt konkurrenceprægede industri. 
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Som det kan ses af nedenstående figur har Harboe i analyseperioden haft en Omsætningsvækst på 

2,9%. Det sidste år af analyseperioden har der dog været negativ vækst i salget på ca. 9,7%. 

 

Figur 16 - Indexeret udvikling i omsætning, Egen tilvirkning 

På grund af de udfordrende markedsvilkår er mine forventninger til den fremtidige vækst særdeles 

begrænsede og jeg  skønner  derfor  at  en vækst  på 1% fremover  må være hvad der  kan forventes  i  

terminalperioden. Fundamentalt set er danske vækst i BNP nær nul i disse år og med så beskedne 

markedskræfter er 1 % ikke urealistisk. 

10.2 Net Operating Assets ATO
Harboe’s konkurrence strategi er høj volume og lave omkostninger – det må være konklusionen, 

selvom Harboe ikke explicit har givet udtryk for dette i Investor Relations materialet. Fremad vil dette 

også være ledelsesens strategi er således mit forecast. 

Set over de seneste 3 år har der været et fald i  NOA, men dette har optrådt sammen med et fald i  

Omsætningen hvilket har gjort at 1/ATO har flukturet med et gennemsnit på 0,54. Jeg har således sat 

1/ATO i terminalperioden til 0,8. 

Baseret på ovenstående foudsætninger ser mit budget således ud: 
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Figur 17 - Budget, egen tilvirkning 
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11. Værdiansættelse

11.1 Kapitalstruktur
Overordnet set kan man sige, at virksomheder har forskellige kapital- og finansieringsbehov alt 

afhængig af deres virksomhedsstadie og strategi. Den optimale kapitalstruktur for Harboe vil derfor 

på ingen måde være statisk men derimod dynamisk. At finde den optimale kapitalstruktur er i en vis 

forstand meningsløst, idet dette implicit forudsætter, at Harboe på et givent tidspunkt 

omkostningsløst kan vælge denne kapitalstruktur. Sådan ser verden bare ikke ud, og kigger vi på de 

beslutninger, der påvirker kapitalstrukturen så kan der nævnes følgende: 

 Investeringer (reale beslutninger) 

 Udbytte, opkøb af egne aktier, tegning af ny aktiekapital (finansielle beslutninger)  

I forhold til Harboe’s primære risici, så vil jeg umiddelbart definere disse som værende eksponering 

mod det danske marked (monopolistisk konkurrence) og det tyske (oligopolistisk konkurrence). 

Harboe er desuden eksponeret mod stigende råvarepriser, idet det tager tid før stigningerne i fuldt 

omfang er sendt videre til kunderne. Herudover er risici primært relateret til markedsudviklingen og 

ændringer i den nuværende konkurrencesituation i form af nye substituerende  produkter.  

Med den simpleste definition af kapitalstruktur, nemlig egenkapital/balance – er der tale om et så 

simpelt mål, at det næppe er hensigtsmæssigt at opstille tommelfingerregler om, hvilken 

egenkapitalandel Harboe skal tilstræbe. Det helt selvindlysende budskab må være, at Harboe skal 

passe på med en alt for stor gældsandel, idet dette – alt andet lige – vil  gøre kreditorerne nervøse. 

Når egenkapitalen kommer langt ned, vil kreditorerne stille høje rentekrav for at blive kompenseret 

for denne risiko, hvorfor det må være i ejernes interesse at fjerne kreditorernes mistro. 

11.2 Den risikofrie rente
Teoretisk er den risikofrie rente lig med renten på nul-kuponobligationer, hvor der ikkeer nogen 

konkurs- eller reinvesteringsrisiko, der matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som 

skal tilbagediskonteres. I praksis anbefales det at anvende den effektive rente for den toneangivende 

10-årigwe statsobligation, som estimat for den risikofri rente. På den måde matches varigheden på 

det risikofrie papir med varuigheden på aktiemarkedet og varigheden på den typiske længde af 

budgetperioden38. 

                                                             
38 Sørensen:”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, S. 51, 3. udgave, Gjellerup, 2009 
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Den 10-årige danske statsobligtion havde en effektiv rente på 1,53% ultimo 201239. Og det er med 

denne rente at jeg foretager min Værdiansættelse. 

11.3 Risikopræmie
Teoretisk er Risikopræmien det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier relativt til at 

investere i risikofri aktiver(statsobligationer). I praksis findes der en række metoder til at estimere 

risikopræmien. Uanset valg af risikopræmie anbefales det at benytte forskellige præmier for at 

vurdere følsomheden af værdiestimatet40. 

S&P vurderer ved 3 år og en rating på BB at præmien skal ligge på 8,61%41 og Ole Sørensen anbefaler 

blandt andet at man kan lægge det imellem 4-6%. I forbindelse med min værdiansættelse har jeg 

ndenfor lavet en følsomhedsanalyse og benyttet mig af alle 3 præmieniveauer til at beregne WACC. 

 

Figur 18 - WACC vs. Risikopræmie, egen tilvirkning 

En BB rating ligger I den øvre ende af lav kredit kvalitet og jeg vurderer at Harboe ligger her grundet 

de ovenfor beskrevne risici og den specille markedssituation som Harboe befinder sig i – og de 

dermed følgende vanskeligheder med at skabe overskrud og likviditet på finansmarkederne generelt. 

 Fremad vælger jeg at arbejde med præmien på 8,61%. 

11.4 Beta
”For  alle  aktier  gælder,  at  større  risiko  -  målt  ved  Beta   -  kompenseres  ved  tilsvarende  større  

risikopræmie. Det betyder at en aktie med høj risiko har et større forventet afkast end en mindre 

risikobehæftet aktie. Beta er et relativt risikomål.  

Betaværdier kan estimeres på grundlag af den historike samvariation mellem den enkelte akties 

afkast og afkastet på aktiemarkedet. Problemet ved en sådan fremgangsmåde består imdlertid i, at 

der herved bliver tale om historiske tal, der ikke nødvndigvis er anvendlige ved estimering af det 

                                                             
39 http://www.broagersparekasse.dk/Artikler.297.aspx 
40 Sørensen:”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, S. 51-52, 3. udgave,Gjellerup, 2009 
41 De Servigny & Renault: ”Measuring and Managing Credit Risk”, S. 298, McGraw Hill, 2004 
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fremtidige forløb. Desuden kan andre forhold i relation til aktiemarkedet og den enkelte aktie 

vanskeliggøre beregningerne ex. illikviditet eller det forhold at en aktie er ny på markedet”42.  

Et opslag på Financial Times hjemmeside gav mig tallet 0,69 – samvariationsværdi43. 

”Endlig er det kun muligt at beregne beta for noterede virksomheder. På den baggrund foretrækker 

mange  praktikere  at  gøre  brug  af  en  såkaldt  common  sense-metode,  hvor  der  sker  en  kvalitativ  

vurdering af virksomehedens samlede risiko (driftsmæssig og financiel risiko), der herefter 

konverteres til et beta-estimat. 

En sidste metode, som skal nævnes, består i at forudsige betaværdier udfra fundamentale faktorer. 

Hvis beta afspejler fundamentae karakteriastika (finaniel gearing, salgsvækst etc.) på tværs af 

virksomeheder. Herefterf anvendes de estimerede koefficienter til at forudsige betaværdien for en 

given virksomhed ud fra dens seneste fundamentale karakteristika. I opbygningen af en sådan model 

er det vigtigt nøje at overveje, hvilke fundamentale faktorer der bidrager til risiko”44. 

Idag analyseres Harboe kun af Danske Bank og en telefonsamtale Danske Markets oplyste mig om at 

Harboe aktien er relativt illikvid og at der regnes med en betaværdi på 1,00 det kun er Danske Bank 

der analyserer Harboe.  

I mine beregninger af WACC benytter jeg mig således af betaværdien 1,00. 

11.5 Markedsværdi af genkapitalen (CSE)
Lukkekursen ultimo 2012 var på DKK 86,20 og ganges med antallet af aktier får man Markedsværdien 

af Egenkapitalen. 

11.6 Kapitalomkostninger
De gennemsnitlige kapitalomkostninger tager højde for både ejernes og långivernes afkastkrav. 

Inden for finansieringsteorien anvendes begrebet vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger som 

begreb for virksomhedens kapitalomkostninger45.  

Den generelle formel til estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter 

selskabsskat kan udtrykkes som: 

 

                                                             
42 Sørensen:”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, S. 51-52, 3. udgave,Gjellerup, 2009 
43 www.ft.com 
44 Sørensen:”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, S. 51-52, 3. udgave,Gjellerup, 2009 
45 Sørensen:”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, S. 54, 3. udgave,Gjellerup, 2009 
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WACC'en beregnes ved at opgøre henholdsvis egenkapitalen og gælden (NFO) som andel af 

passivsiden og derefter gange disse med deres cost i pct., hvorefter disse sammenlægges. WACC'en 

viser altså til hvilken pct. som virksomheden finansierer sine aktiver. 

 

Figur 19 – WACC beregning til brug i værdiansættelsen 

11.7 Beregning af virksomhedens værdi
På baggrund af ovnstående informationer kan jeg nu beregne værdien af Harboe. 

 

Figur 20 - Værdiansættelse jf. ReOI modellen 

Ydermere har jeg forteaget en følsomhedsanalyse af den beregnede aktieværdie ved 3 forskellige 

WACC’s: 5,93% er 2010 niveauet, 7,43% er 2012 niveauet og 6,68% er gennemsnittet for perioden 
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2010-2012. Som det fremgår giver det ganske store udsving at justerer Kapitalomkostningerne, 

hvilket blot viser hvor sensitive disse beregninger er. 

 

Figur 10 - WACC vs. Risikopræmie for Harboe, Egen tilvirkning 
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12. Konklusion
Min målsætning med denne afhandling var at estimere værdien af Harboe Bryggerierne A/S fra et 

investor perspektiv. Det har jeg således gjort vd at værdiansætte virksomhdens Egenkapital og ved at 

gøre dette har udfordringen bestået I at analysere og klarlægge Harboe’s stategiske og financielle 

’situation’. Dette med henblik på at forecaste Harboe’s operationelle udvikling. 

 

 

12.1 Har Harboe en konkurrencestrategi og matcher den det danske

marked successfuldt?
Den strategiske analyse påtog jeg mig med henblik på at skabe forståelse og indsigt i virksomhedens  

omverden såvel som industri, herudover naturligvis også den interne forretningsmodel Harboe 

besidder. 

På  det  eksterne  niveau  er  Harboe  udfordret  af  en  faldende  interesse  for  øl  i  Danmrk  og  i  øvrigt  i  

resten af Nordvest Europa, forandringerne i ølindtag generelt, højere priser på råvarer og stigende 

personaleomkostninger samt skat. Ydermere opererer Harboe som en mindre spiller spiller på et 

monopolistisk marked der er domineret af Carlsberg.   

De fleste af disse faktorer er naturligvis dårligt nyt for Harboe. Ikke mindst som ølge af at Harboe ikke 

har en konkret konkurrencestrategi den forfølger, bevidst. Istedet synes Harboe at være fanget i en 

spiral der blot handler om at være billig. Og som jeg tidligere har givet udtryk for vurderer jeg ikke 

dette til at være en holdbar/værdiskabende strategi.   

12.2 Har Harboe et synligt strategiudviklingsarbejde og hvorledes

kommer det til udtryk?
Harboe opererer i et stærkt konkurrencepræget marked under stadig udvikling og det skønnes 

umiddelbart at være essentielt løbende at arbejde med at optimere de strategier hvormed fremtidig 

værdi og konkurrencekraft skal skabes?      

Som  jeg  har  gennemgået  i  min  strategianalyse  af  Harboe  har  det  ikke  været  muligt  at  idenificere  

kvantitative, synligt besvidste og planlagte strategiske tiltag indenfor Analyseperioden. 

Ligeledes har Harboe Bryggerierne ikke været interesseret i at besvare min mail herom. 
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12.3 Er Harboe’s aktie overvurderet
Harboe’s  B-aktie  handles  Ultimo  2012  til  DKK  86,2  på  NASDAQ  OMX.  Det  er  interressant  om  

markedsprisen stemmer med prisen som en nærmere analyse vil indikere? 

Over den analyserede periode viste RNOA sig at være ganske svingende fra at være ganske lav i det 

første år på 2,9% til at ende perioden med ikke særligt imponerende   %. 

 

En af der orklarnde variable bag RNOA some r PM har netop også udvist en ligende tndns til at stige I 

begyndelsen af analyseperioden til at falde til sidst. Når jeg ser nærmere ned i tallenede hænger 

dette også primært sammen med en forbedret bruttoavance. Dette understøtter blot mit postulat 

om at høje håvarepriser er en afgørende risiko for Harboe.  

 

Ligeldes blev virksomhedens financielle tilstand efterset for at kunne evaluere tilstanden samt 

graden af risiko, under hvilken Harboe til stadihed opererer. Analysen har vist at de financielle 

driverere understøttede mine konklusioner fra den strategiske analyse, som en virksomhed der 

opererer med financiel risiko. 

  

Herefter og på denne baggrund var jeg istand til at lave et budget med en terminal periode. Givet de 

beskrevne omstændigheder er mit forecast ikke i stand til at tegne et lysende billede af en 

virksomhed med en spændende og værdiskabende fremtid foran sig. Istedet forholder jeg mig 

ganske reserveret til de fremidige indtjeningsmuligheder i Harboe.  

 

Min værdiansættelse viste sig således også at være blot 35% af den faktiske pris – ultimo 2012. Og 

dermed er mit postulat at aktien er overvurderet. Resultatet blev eksemplificeret ved hjælp af ReOI 

Modellen. Som det er nu reducrer Harboe således værdi fremfor at skabe merværdi. Et resultat som 

blot igen understreger at virksomheden i dens nuværende tilstand. 

 

Som konsekvens heraf synes Harboe Bryggeriernes strategi om omkostningsreduktioner og lavere 

salgspriser ikke længere at repræsentere en levedygtig markeds-tilgang. Den hårde konkurrence fra 

Carlsberg og Royal Unibrew sammen med de høje administrations- og distibutionsomkostninger der 

udvander indtjeningen. Virksomhedens forretningsmodel synes derfor ikke at indeholde et 

potentiale for vækst eller overnormal værdiskabelse og for nærvæende er overestimeret. 
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14. Bilag

14.1 Balancer analyseperioden
 

 

Figur 11 - Balancer i Analyseperioden, egen tilvirkning 

http://www.broagersparekasse.dk/Artikler.297.aspx
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Figur 12 - Balancer i analyseperioden, egen tilvirkning 
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