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Executiver summary 

This assignment has been about Carlsberg A/S, who is the world’s 4th largest brewery. 

 

The leading position is among others a result of a strong organic growth and a massive acquisition 

of other brewery’s around the world. 

 

The main thesis in this assignment has been to find out what the true value of Carlsberg is, and see 

whether is over, or undervalued.  

 

We have used the residual income method (RIM) to find the fair value of the company. The residual 

income model values securities using a combination of book value of the company, and a present 

value based on accounting profits. The value of a company is the present value of the residual 

income, whit means the amounts of by which profits are expected to exceed the required rate of 

return on equity.    

  

Carlsberg’s public listed value share price is DKK 487 on the 27st of April 2012. Therefore the 

main question has been, if whether or not the share price on the 27st of April 2012 I over- or 

undervalued.  

 

To answer this question we made a strategic and financial analysis, which was required to prepare 

the forecasts of the value drivers, and in the end find the fair value by using the Residual income 

method. Furthermore we ended out by comparing the value whit multiples within a peer group. 

 

The brewery sector as a whole is in a phase, where there are a few large breweries ho are growing 

bigger, and an increasing amount of smaller breweries ho offers special products.  

 

Carlsberg are evaluated to stand in a good position in the marked. Especially there investments on 

the Eastern European and Russian marked are expected to pay off in the upcoming years, even 

though the economic climate has been tough. The brewery is now focused on capitalizing on its 

increasing Asien markets, and these investments are dependent on the results made on the Nord- 

and Vest Europe, like the Russian Marked.   

Alongside of the entry on the Asian marked they need to make a bigger mark on the Indian marked 

 

http://moneyterms.co.uk/book-value/
http://moneyterms.co.uk/npv/
http://moneyterms.co.uk/npv/
http://moneyterms.co.uk/profit_and_loss/
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Based on the Residual Income Model and price multiples the share price was determined to be 

DKK 613. This indicates that the share is undervalued by the market, and based on this is given a 

recommendation to buy the stock.  

 

The multiples analysis resulted in a share price interval between DKK 609 and DKK 1.059. This 

long gape between the two extremes, are primarily because of the presents of SABMiller, who is 

analyzed to stick out from the peer-group. If SABMiller is taken out, the share price is 643. Because 

of the uncertainty in this analysis, the price multiple is only used as complementary to the 

fundamental analysis.      

 

The overall recommendation is still to buy the stock, and we see a potential growth in the long term, 

Carlsberg is an attractive investment for an investor with a longer investment horizon. 
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Indledning  

Følgende afhandling er skrevet på HD(R)-studiet på Handelshøjskolen i København. 

Denne afhandling indeholder en strategisk analyse samt værdiansættelse af Carlsberg-Gruppen, 

(efterfølgende kaldet Carlsberg).  

 

Finanskrisen har været med til at forbrugervaner har ændret sig i den senere tid fra luksus til 

discount. Samtidig er der en modsatrettet tendens, hvor der altid vil være nogle der skal bruge penge 

på det der betyder mest for dem, om der er krise eller ej. Det gælder jo om at leve livet, mens man 

kan.  

 
Markederne bekymringer sig omkring den igangværende gældskrise, bekymringerne bygger blandt 

andet på frygten for at gældskrisen spreder sig til større og mere centrale eurolande. I slutningen af 

2011, blev Italien som er den tredjestørste økonomi i eurosamarbejdet inddraget i krisen. Frygt og 

nervøsitet for at eurosamarbejdet skulle kollapse, og skabe uoverskuelige konsekvenser præger 

stadig de finansielle markeder, og rygter bliver hurtigt pisket op. Nogle viser der sig at være hold i, 

mens andre viser sig som ubegrundet frygt.
1
 

 

Carlsberg er verdens fjerde største bryggeri, og mener selv at de med deres regnskab for 2011 viser 

at de er den mest effektive brygger i verden. Dette blandt andet på baggrund af deres 

energiregnskab for 2011 som placerede dem på Newsweek Green Rankings 2011-liste. Her opnåede 

de blandt globale bryggerier den højeste score i miljøstyring og miljøbelastning.
2
  Carlsberg mener 

selv at deres langsigtede succes ikke alene afhænger af vækst, men at der vækstes ansvarligt
3
 

 

Krisen har skabt usikkerhed på verdens aktiemarkeder, og det rejser spørgsmålet om Carlsbergs 

aktiekurs er over- eller undervurderet. Carlsbergs regnskab for 2011 levede op til analytikernes 

forventninger, samt de resultater som de selv meldte ud i august 2011. men skuffede med sin 

prognose for udviklingen for 2012.
4
  

 

                                                           
1
 http://www.andelskassen.dk/da-DK/~/media/PDF-

dokumenter/Investering/Nyhedsbreve/2012/Aarsrapport_2011.ashx 
2
 http://www.carlsberggroup.com/investor/news/Pages/MostEfficientGlobalBrewer.aspx 

3
 Carlsbergs årsrapport side 25 

4
 http://jyskebank.tv/013294718871262/10-i-9---carlsberg-skuffer-med-lunkne-2012-forventninger 
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Forbrugere ændrer også vaner i takt med skift i trends. Kan Carlsberg skabe vækst i en branche hvor 

deres primære produkt er øl, og i et ølmarked der vurderes stagnerende, måske faldende?
5
  

 

På grund af et begivenhedsrigt år for selskabet, branchen og omverdenen, er det interessant at 

undersøge, hvilket niveau aktiekursen bør have, for at udvise det mest retvisende billede af værdien, 

samt potentialet for koncernen.  

                                                           
5
 http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Forbrug%20og%20detail/%C3%98konomisk%20Analyse-

%20danskerne%20og%20mikrobryg-rev.ashx 
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Problemformulering 

Opgavens overordnede formål er at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og 

værdiansættelse af Carlsberg Gruppen A/S (benævnt Carlsberg) med henblik på, at bestemme en 

fair value af selskabets aktie. Dette leder til følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvad er en fair value af Carlsberg A/S-aktien pr. 27. april 2012? 

Opgaven vil bestå af 4 dele, en strategisk analyse, en regnskabsanalyse, en budgettering samt en 

værdiansættelse. Den strategiske analyse vil gennemgå forhold af betydning for den fremtidige 

vækst og det fremtidige indtjeningspotentiale for Carlsberg og vil omfatte en gennemgang og 

analyse af koncernens strategiske position, herunder interne styrker og svagheder, eksterne 

muligheder og trusler, konkurrenceevne samt udviklingseffektivitet.  

Regnskabsanalysen vil gennemgå forhold vedrørende Carlsbergs’ rentabilitet, finansielle risiko og 

vækst samt en gennemgang af Carlsbergs indtjeningsevne og finansieringsforhold. 

Værdiansættelsen af Carlsberg skal foretages på baggrund af konklusionerne i den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen. Disse konklusioner opsummeres i en budgettering til estimering af 

virksomhedens forventede fremtidige residualindkomst. 

For at kunne besvare opgavens hovedspørgsmål vil nedenstående underspørgsmål blive søgt 

besvaret. Spørgsmålene er opdelt efter, hvilken del af de 4 områder de relaterer sig til. 

 

Del 1: Virksomhedspræsentation og strategisk analyse 

 Hvilke samfundsmæssige forhold kan påvirke Carlsbergs fremtidige vækst og indtjening? 

 Hvad er Carlsbergs kernekompetance? 

 Hvilke brancheforhold påvirker indtjeningsevnen i Carlsberg? 

 Hvordan er selskabets vækststrategi? 

 

Del 2: Regnskabsanalysen 

 Opfylder den anvendte regnskabspraksis kravene til analyseformål og er årsrapporterne 

sammenlignelige?  
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 Hvordan har niveauet og udviklingen været for Carlsberg finansielle værdidrivere i den 

historiske analyseperiode? 

 Hvordan har den driftsmæssige og finansielle risiko udviklet sig?  

Del 3: Budgettering  

 Hvordan forventes relevante drivere for Carlsberg at udvikle sig?  

 

Del 4: Værdiansættelse 

 Hvilken værdiansættelsesmodel vurderes som værende mest hensigtsmæssig? 

 Hvad estimeres de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) til for Carlsberg?  

 Hvilke variable er forbundet med størst usikkerhed, og hvor følsom er værdiansættelsen ved 

ændring af variable?  
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Model- og metodevalg 

I nedenstående afsnit vil opgavens struktur blive gennemgået. Afsnittet har til formål at give 

læseren et overblik over opgavens sammenhæng samt at redegøre for det valgte model- og 

metodevalg. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Del 1: Indeholder opgavens strategiske analyse. Den strategiske analyse har til formål at identificere 

og analysere ikke-finansielle værdidrivere på internt og eksternt niveau. RI-modellen 
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Til at analysere og vurdere omverdenen og makroøkonomiske forhold er PEST-modellen valgt, da 

denne model identificere de centrale forhold inden for de politiske, samfundsmæssige, 

samfundspolitiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer af betydning for Carlsberg. 

I den videre eksterne analyse vurderes og analyseres den globale bryggeribranche ud fra Porters 

Five Forces. Modellen benyttes til at vurdere branchens attraktivitet ud fra fem parametre: 

Branchens adgangsbarrierer, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, 

truslen fra substituerende produkter samt rivaliseringen i branchen. Ved en analyse af de fem 

ovenstående parametre opnås et overblik over Carlsbergs nuværende og fremtidige placering i 

branchen samt et overblik over Carlsbergs fremtidige indtjeningspotentiale i branchen. 

 

Formålet med den interne analyse er at identificere og vurdere virksomhedens ressourcer og 

kompetencer. Disse vil blive analyseret ud fra en værdikædeanalyse der har til formål at identificere 

selskabets kernekompetancer og en Ansoff væksmatrice til at vurdere selskabets vækstrategier. 

     

Til at danne et overblik over selskabets strategiske situation afsluttes den strategiske analyse med en 

SWOT-analyse der har til formål at opsummere væsentlige fund der senere vil danne grundlag for 

budgetteringen og værdiansættelsen. 

 

Del 2: Regnskabsanalysen har til formål at analysere de historiske data og beskrive den finansielle 

udvikling med henblik på at danne grundlag for budgetteringen. I regnskabsanalysen anvendes data 

fra de sidste 5 årsrapporter for Carlsberg. Regnskabsanalysen vil lægge vægt på 

rentabilitetsanalysen der skal belyse hvorvidt Carlsberg har skabt værdi for sine investorer. Til at 

vurderer dette dekomponeres ud fra DuPont-pyramiden. Regnskabsanalysen vil ligeledes indeholde 

en risikoanalyse med henblik på at vurdere Carlsbergs finansielle risiko. 

 

Nogle af de beregnede nøgletal vil blive vurderet og sammenholdt mod nogle af Carlsbergs globale 

konkurrenter. 

 

Del 3: Med udgangspunkt i konklusionerne i den strategiske analyse og regnskabsanalysen 

udarbejdes budget for Carlsberg. Budgettet opstilles ud fra forventninger til relevante valuedrivere.  

Der opstilles i budgettet både en budgetperiode og en terminalperiode.  
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 Del 4: Værdiansættelsen har til formål, på baggrund af det udarbejdede budget at beregne værdien 

af Carlsberg ved hjælp af anerkendt værdiansættelsesteori. Værdiansættelsen kan ske på baggrund 

af fire slags værdiansættelsesmodeller: kapitalværdibaserede, relative-, substans- og 

optionsmodeller. Denne opgave vil benytte sig af en kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel, 

nemlig residualindkomstmodellen (RI). Residualindkomstmodellen er valgt på baggrund af at 

modellen er bedst jo flere simplificerende forudsætninger der laves i forbindelse med 

værdiansættelsen af en virksomhed (quick and dirty valuation)6. RI modellen består af to led: den 

bogførte egenkapital primo målingsperioden og det fremtidige overnormale afkast defineret som 

forskellen mellem egenkapitalforrentning og ejerafkastkravet (residualindkomst). Jo større 

forskellen er mellem egenkapitalforrentning og ejerafkastkravet og jo større vækst i egenkapitalen, 

jo mere vil den estimerede værdi afvige fra den bogførte værdi af egenkapitalen.
7
 En anden af RI 

modellens fordele er, at det for regnskabsbruger er mere naturlig at værdiansætte på basis af 

regnskabsmæssige begreber og nøgletal end cash flows. RI modellen fokuserer endvidere kun på 

antallet af år med overnormal indtjening til forskel fra DCF modellen, som fokuserer på 

indtjeningen i hele virksomhedens levetid. 

 

Opgaven vil ligeledes sammenholde den beregnede værdi ud fra residualindkomst metoden med en 

beregnet P/E værdi for at se hvorledes disse afviger fra hinanden. Værdiansættelsen vil til sidste 

vurdere den beregnede fair value med børskursen. 

Afgræsning 

Værdiansættelsen af Carlsberg tager udgangspunkt i at selskabet betragtes som værende ”Going 

Concern” dvs. med fortsat drift for øje. 

Opgavens er skrevet ud fra en investors synsvinkel. Opgaven er derfor baseret på offentligt 

tilgængeligt materiale såsom årsrapporter, avisartikler, hjemmesider, aktieanalyser og eksterne 

vurderinger af selskabets aktie.  

Opgaven vil udelukkende fokusere på at vurdere fair value af Carlsberg B-aktie. Specifikke forhold 

omkring selskabets A-aktie vil ikke blive analyseret og behandlet i opgaven. 

Skæringsdatoen for dataindsamling er fastsat til 27. april 2012. Denne dato er også udgangspunktet 

for vurdering af hvorvidt selskabets aktie er over- eller undervurderet. Informationer af betydning 

for værdiansættelsen efter denne dato vil blive omtalt i opgavens perspektiverings afsnit. 

                                                           
6 Residualindkomstmodelleneller den tilbagediskonteredecash flow model?af Thomas Plenborg 
7
 Residualindkomstmodelleneller den tilbagediskonteredecash flow model?af Thomas Plenborg 
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Da Carlsberg sælger deres produkter på mere end 150 markeder
8
 har vi valgt udelukkende at 

fokusere på Carlsbergs primære forretningsområde nemlig ølproduktion. Opgaven vil tage 

udgangspunkt i selskabets primære markeder med Rusland som det største, og fokusere mere på 

hovedområder såsom Europa og Asien mere end på enkelte lande.  

Til brug for værdiansættelsen af selskabet vil kun de regnskabsposter som er væsentlige i 

forbindelse med værdiansættelsen blive budgetteret. 

Værdiansættelsen afgrænser sig fra at der sker fundamentale ændringer i selskabets og dennes 

ejerforhold. Det antages endvidere at der ikke sker opkøb eller salg af forretningsområder eller 

brands. 

Fravalg af værdiansættelsesmodeller 

Dividendemodellen:  

Dividendemodellen er fravalgt, da modellen opererer med at udbytte er det eneste afkast en 

investering giver. Da det danske aktiemarked i høj grad er karakteriseret ved aktieafkast ved 

realiserede kursgevinster, er modellen ikke videre anvendelig.  

 

Egenkapitalmultiplikatormodellen: 

Ved egenkapitalmultiplikatormodellen kræves der konstant egenkapitalforrentning, afkastgrad, 

gældsandel, selvfinansieret vækstrate, pay-out-ratio, samt at alle afskrivninger reinvesteres og ny 

gæld erstatter afdrag på eksisterende gæld. Da forudsætningerne ikke er opfyldt for Carlsberg, vil 

egenkapitalmultiplikatormodellen ikke blive anvendt i afhandlingen.  

 

Substansværdimodeller:  

Substansværdimodeller anvendes som udgangspunkt udelukkende ved værdiansættelse af 

virksomheder i økonomisk krise. Da Carlsberg er going-concern, og derfor værdiansættes som 

going-concern, er substansværdimodeller ikke anvendelige i denne opgave.  

 

                                                           
8
 http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Profil/Pages/Profil.aspx 
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DCF Modellen:   

En af årsagerne til fravalg af DCF modellen er at terminalværdien udgør 56-125 % af den totale 

værdi af et selskab. I modsætning hertil udgør terminalværdien for RI modellen betydeligt mindre 

af den samlede værdi af et selskab. RI modellen gør samtidig brug af den bogførte værdi af 

egenkapitalen, der ofte udgør en betydelig andel af selskabets samlede (egenkapital) værdi9
. 

Desuden har cash flow modeller den svaghed at positive cash flows kan opfattes både positivt og 

negativt afhængig af, om det positive cash flow fremkommer som følge af høj profitabilitet eller 

som konsekvens af negativ vækst
10

.  

                                                           
9
 Residualindkomstmodelleneller den tilbagediskonteredecash flow model?af Thomas Plenborg  

10
 Residualindkomstmodelleneller den tilbagediskonteredecash flow model?af Thomas Plenborg 
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Kilder og kildekritik 

Da opgaven er skrevet ud fra en investors synsvinkel har opgaven også taget sit udgangspunkt i 

offentligt tilgængeligt materiale.  

 

Der er primært anvendt sekundære data både af kvalitativ og kvantitativ karakter. Kvalitative data 

består primært af oplysning fra Carlsberg i form af skriftlige beretning i årsrapporten, eksterne 

aktieanalyser og avis artikler. Opgavens kvantitative data består primært af regnskabstal fra 

Carlsbergs årsrapport.  

 

Der kan i forhold til de kvalitative data fra Carlsberg sættes spørgsmålstegn ved reliabiliteten da 

dette er selskabets egen mening. I forhold til de kvantitative data er selskabets underlagt 

internationale regnskabsregler hvorfor det antages at subjektiviteten i disse tal er lav. 

 

Der er i opgaven benyttet eksterne aktieanalyser til brug for forståelse og inspiration til 

værdiansættelsen. Disse analyser kan have bagved liggende motiver i forhold til deres anbefaling 

om køb og salg af aktien. Vi har i forhold til opgavens formål og omfang valgt ikke at tage højde 

for analytikernes evt. motiver. Budgetteringen i værdiansættelsen vil ligeledes bygge på disse 

analyser samt selskabets egne forventninger til fremtiden, hvorfor tallene kan indeholde en vis 

subjektivitet. 

 

Der er også brugt artikler fra diverse aviser, fagblade og internettet, hvor det ligeledes er nødvendigt 

at forholde sig kritisk til forfatterens synspunkter. Derudover er der anvendt data fra uafhængige 

data- og analyseproducenter, herunder Bloomberg, Reuters, Sydbank, Jyske Bank, Sparrekassen 

Kronjylland og Andelskassen, hvilke formodes at være af en høj kvalitet. 

 

De teoretiske kilder er altovervejende pensum fra HD 1. del samt HD 2. del (Regnskab og 

økonomistyring). I den praktiske tilgang til opgaven er bogen ”Regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang af Elling og Sørensen benyttet.  
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Præsentation af Carlsberg/Historie 

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen, og er nu blandt de 4 førende bryggerier i verden 

med produktion i 47 lande og salg i ca. 150 lande, mens deres hovedmarkeder er i Vest- og 

Østeuropa samt Asien. 

Bryggeriet står Især godt på de skandinaviske markeder, Tyskland og Schweiz, mens Carslberg i 

Rusland har en markedsandel på omkring 37 pct.
11

 gennem deres rusiske bryggeri Baltikas. I 

Danmark er Carlsberg aktiv gennem det 100% ejede aktieselskab Carlsberg Danmark. 

I januar 2008 fremkom Carlsberg og konkurrenten Heineken med et fælles bud på Scottish & 

Newcastle svarende til 104 mia. kr. Overtagelsen gik igennem i april 2008. Herved overtog 

Carlsberg med den største handel i selskabets historie bl.a. S&N's halvdel af BBH, det franske 

bryggeri Kronenbourg og græske Mythos. 

 

Tidslinje med udvalgte begivenheder 

1847 Carlsberg grundlægges i Valby af J. C. Jacobsen (1811-87) 

1867 Carlsberg nedbrænder, men bliver genopbygget samme år 

1868 Første eksport-prøvesending af øl til England 

1871 J.C. Jacobsen anlægger et bryggeri til sin søn ved siden af sit eget. Da Carl Jacobsen forpagter 

dette, kaldes det Ny Carlsberg 

1870 Carlsberg fusionerer med Tuborg. Selskabets navn bliver De Forenede Bryggerier A/S 

Carlsberg Bryggerierne og Tuborg Bryggerierne. 

1876 Carlsberg Laboratorium grundlægges 

                                                           
11
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1883 Det lykkedes det at rendyrke den ølgær, man brugte, og dermed kunne den ødelæggende 

ølsyge undgås. Metoden blev frit skænket til andre bryggerier, og i dag er det stadig denne type, der 

bruges til brygning verden over. 

1901 Elefantporten opføres på Ny Carlsberg 

1904 Carlsberg bliver leverandør til Det Kgl. Danske Hof 

1906 Gl. og Ny Carlsberg slås administrativt sammen og kaldes nu Carlsberg Bryggerierne 

1926 Carlsberg rationaliserer energiudnyttelsen og anlægger en maskincentral og et kraftværk, der 

forsyner hele Carlsberg i Valby 

1937 Carlsbergs egen godsbanestation indvies 

1976 Carlsberg laboratoriet udvides med et moderne forskningscenter (Carlsberg Research Center) 

2001 Selskabsstrukturen ændres, da Orkla kortvarigt kommer ind og er medejer af Carlsbergs 

bryggeriaktiviteter til 2004. I Carlsberg A/S har Carlsbergfondet den bestemmende indflydelse. 

Carlsberg Breweries A/S tager sig af bryggeriaktiviteterne. Carlsberg Danmark er et selskab under 

Carlsberg Breweries. Carlsberg er nu det femtestørste bryggeri i verden. 

Salgsafdelingerne for Carlsberg og Tuborg lægges sammen. 

2006 Det besluttes, at Carlsbergs produktion skal flytte til Fredericia med undtagelse af 

husbryggeriet Jacobsen. Åben international idékonkurrence udskrives – 221 indkomne forslag 

2007 Den danske tegnestue Entasis vinder konkurrencen 

2008 Carlsberg lukker sin produktion i Valby med udgangen af 2008 Produktionen flyttes til 

Fredericia. Carlsberg køber det sjettestørste bryggeri i verden sammen med Heineken. 

2009 Lokalplan 432 ”Carlsberg II” vedtages 29. jan. 09. Etape 1, Byggeafsnit 17, planlagt 

byggestart efterår 2009. Er foreløbig sat i bero grundet finanskrisen
12
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Kilde: Carlsbergdanmark.dk 

 

Strategisk analyse 

Carlsbers strategi 

Carlsberg ønsker også at være kundernes partner, hvor de via deres viden om forbrugeradfærd og 

værdiskabelse i salgssituationer udvikler både kundernes og deres egen forretning. 

Dette vil de sikre gennem kvalificerede og motiverede medarbejdere, der med udgangspunkt i 

kunderne og forbrugerne har fokus på alle led i værdikæden
13

. 

Carlsbergs Mission/Vission 

Carlsberg Danmarks mission er at skabe værdifulde oplevelser for kunder og forbrugere.  

Deres vision er at være kommercielle i det de gør
14

. 
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Porters Five Forces  

Introduktion til modellen 

Modellen er udviklet af Michael Porter, og anvendes til at belyse 5 elementer der har indflydelse på 

strukturen og styrkeforholdet i bryggeribranchen. Modellens udgangspunkt er at der grundlæggende 

er 5 faktorer som har indflydelse på virksomheden. De 5 markedskræfter fremgår af illustrationen 

til herunder. 

 

Kilde: Porters Five Forces, egen tilvirkning  

Carlsberg opererer som sagt på flere internationale markeder, og denne globalisering medvirker 

væsentlige individuelle forskelle fra disse markeder, i påvirkningen fra de 5 faktorer i analysen. De 

tre hovedmarkeder er Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien som også fremgår af Carlsbergs 

årsrapport for 2011. Der tages udgangspunkt i Carlsbergs nuværende markedsposition. Der vil 

herefter være en opsummering på den samlede vurdering af Carlsbergs brancheanalyse.   

Truslen fra nye udbydere 

Carlsberg-gruppen er verdens fjerde-største bryggeri
15

, og uden at have analyseret de økonomiske 

krav til opstart af et bryggeri i størrelsesordenen med Carlsberg vurderes disse likviditetsbarrierer 

for høje, og skal her tillægges betydelige ressourcer til produktudvikling. De høje barrierer for 

opstart af større globale bryggerier er ikke blevet mindre de seneste år, som følge af flere 

konsolideringer, blandt andet Carlsbergs eget opkøb af Orkla i 2004 og opkøb af Scottish & 

Newcastle i 2007/08 sammen med Heineken, som også hermed åbnede op for Carlsbergs ølmarked 
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i Rusland.
16

 Dette har medvirket til færre internationale bryggerier, mens de store bare er blevet 

større. Den egentlige trussel fra nye udbydere anses derimod at komme fra mindre aktører i 

markedet, også kendt som mikrobryggerier.  

Hvis vi ser på Vores eget folkefærd som eksempel, kendetegnes udviklingen i nydelsesmidler ved 

øget efterspørgsel efter højværdivarer, hvor kvalitet er det primære og prisen sekundær
17

. 

Mikrobryggerierne har de senere år opnået større markedsandele ved at tilbyde kvalitet, nærhed og 

lokal genkedelighed, men presses også af tendenser der peger på mindre forbrug. I 2010 stod de 

internationale specialøl og mikrobryggerierne for 7,7 pct. af det samlede volumensalg
18

. Den 

globale finansielle krise har dog i de senere år, også sat større fokus på pris og budgetvarer, hvilket 

gør levehvilkårene hårde for de små bryggerier, og hermed bedre hvilkår for større aktører som 

Carlsberg.   

Købernes forhandlingsstyrke 

Øl har historisk været mere udbredt i lande med for koldt klima til at dyrke vin, og vin har været 

mere udbredt i lande omkring middelhavet. Denne tendens er langsomt ved at brede sig mod nord
19

, 

I en analyse foretaget af Landbrug & Fødevarer ses det at gennemsnittet af ølforbruget i en række 

udvalgte lande har været faldende de senere år fra 87 liter i 2003 til 74,5 liter i 2010. 

 

Kilde: Ernst & Young, 2011 og The Brewers of Europe 2010 
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 Børsen, artikel fra den  

17
 http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Forbrug%20og%20detail/%C3%98konomisk%20Analyse-
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Overordnet set udviser ovenstående en tendens mod en skiftende drikkekultur i flere lande, og kan 

øge købernes forhandlingsstyrke, da der vil være et mindre afhængighedsforhold mellem Carlsberg 

og dets købere.  

Der kan også være fusioner mellem detailleddet og distributørerne, hvorigennem større kæder vil 

kunne opnå leverandørkreditter fra Carlsberg alt afhængigt af hvor stor en andel af deres omsætning 

de udgør. Restaurationsbranchen har dog mulighed for at udvælge mærkerne som forhandles, og har 

kraft herigennem. Da det i stigende grad ses flere og flere steder at de mindre bryghuse, tager deres 

indtog på restaurationerne. 

Hvis vi så lige skal ned på jorden igen, er Carlsberg det fjerde største bryggeri i branchen, og 

køberne vil være interesserede i at have deres produkter på hylderne, da dette kan være med til at 

opretholde deres eget kundesegment. Carlsbergs brandværdi er også så høj, at der i flere lande vil 

være et afhængighedsforhold mellem Carlsberg og dets købere. Dette forhold anses dog for 

væsentligt mindre i lande hvor Carlsberg ikke har så dominerende en placering som i Danmark.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

De primære er leverandører af råvarer og emballage. Carlsberg har i flere år haft en politik om at 

have flere leverandører af hver vare. Som følge af ustabile råvarepriser i 2011 forsøger Carlsberg 

også at skabe langsigtede aftaler med væsentlige leverandører samt fastprisaftaler
20

, da Carlsberg i 

2011 har været nødt til at hæve priserne grundet højere inputomkostninger. 

Råvarepriserne er præget af flere faktorer, og kan variere væsentligt i perioder, da høsten kan være 

slået fejl på nogle af de grundlæggende råvarer som malt og byg.    

 

Der har været tilfælde hvor Carlsberg er blevet kritiseret for udnyttelse af deres stordriftsfordele, 

blandt andet ved at kræve 120 dages kredit, og da børsen bragte en artikel i 2009 om netop dette 

emne var Carlsberg da også i stærk modvind. Tilfældet viste at Carlsberg også var ramt af krisen, 

og ønskede at forbedre likviditeten på bekostning af leverandørerne. Flere leverandører klagede 

over behandlingen, men da der ikke kunne ses større frafald i leverandørerne må dette være med til 

at underbygge teorien om at Carlsberg står stærk overfor sine leverandører.   

                                                           
20 Carlsbergs årsrapport 2011 side 31 
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Truslen fra substituerende produkter 

Udbuddet af substituerende produkter er i de senere år eksploderet inden for branchen. Foruden vin 

og drikke uden alkohol, er der nu også opstået et væsentligt marked for softdrinks og alkoholfyldte 

læskedrikke. Det er primært de unge verden over som har taget de nye produkter til sig, som helst 

ikke skal besidde smagen af alkohol, men indeholde rigelige mængder heraf så den ønskede 

virkning opstår uden større besvær, end hvis de skule drikke et glas vand. Dette marked har 

Carlsberg også indtrådt med blandt andet drikke som Sommersby og koffeinholdige drikke som 

burn. Herudover som nævnt under afsnittet ”truslen fra nye udbydere”, er forbruget af øl faldende i 

en række lande, hvilket indikerer en større tendens til at drikke andet end øl som er Carlsbergs 

primære produkt. Truslen for substituerende produkter anses for middel, og den stigende tendens de 

senere år vurderes at kunne medføre en større trussel herfra de kommende år, hvis ikke Carlsberg 

udvider deres udvalg i netop dette segment.  

Rivalisering mellem virksomheder i branchen 

Den interne konkurrence er væsentlig anderledes fra marked til marked afhængigt af hvor i verden 

der fokuseres. Hvis Carlsberg skal opretholde eller forøge sin nuværende markedsposition som det 

fjerde største bryggeri i verden, kræver det at de finder nye samarbejdspartnere og skaber nye 

alliancer som sikrer de ikke hægtes af i det globale kapløb. På trods af Carlsberg de senere år er 

vokset markant, har deres største konkurrenter vokset endnu mere. Mens Carlsberg i 2011 omsatte 

for 63,6 mia. kr., omsatte verdens største AB Inbve, for 209. mia kr. fulgt af SAB Miller med 152. 

mia. kr. og Heineken med over 127 mia. kr.
21

 

Østeuropa og i høj grad Rusland har været medvirkende til at Carlsbergs driftsresultat faldt i 2011 

fra en overskudsgrad på 17,1 pct. i 2010 til 15,4 pct
22

. Den russiske markedsandel faldt fra 39,2 pct. 

i 2010 til 37,4 pct, i 2011, og som af Carlsberg begrundes med konkurrenternes 

markedsføringskampagner og prisnedsættelser
23

.  

Den interne rivalisering i branchen bygger i høj grad på vækst, og hermed også opkøb af mindre 

bryggerier. Ølsalget er stagnerende, og det forventes at markedet vil aftage de kommende år, 

samtidig med at en modsatrettet tendens viser at forbrugere efterspørger kvalitetsøl
24

.  
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 Carlsbergs formand Povl Krogsgaard-Larsen udtaler at Carlsberg har svært ved at hamle op med de 

store når der sættes bryggerier til salg.
25

 Herudover presses Carlsberg også af japanske bryggerier 

som køber op i samme markeder som Carlsberg. En mulighed for at komme foran i branchen kunne 

være at gå ind i fremtidige joint ventures som tidligere set med Orkla og Scottish and Newcastle, da 

de har brug for nogle at dele risiko og omkostninger med.  

Delkonklusion  

Carlsberg har en relativt stor forhandlingskraft overfor deres leverandører, da der er tale om primært 

standard-råvarer. Valget af de rigtige råvarer vurderes dog, at være af afgørende betydning for 

kvaliteten på øllet.  

Indgangsbarriererne er relativt høje, på de etablerede markeder, hvorimod der på nogle markeder er 

sket en stigning i antallet af mindre bryghuse. Disse anses dog ikke for at være sammenlignelige 

med Carlsbergs omfang, og størrelse. Kunderne vurderes i detailbranchen til at have en relativ høj 

forhandlingsposition, og de forskellige mærker spilles også ud mod hinanden i 

restaurationsbranchen. Substituerende produkter anses først for en reel trussel hvis der sker et større 

skift i forbrugsmønstret. Ølmarkedet er generelt præget af konkurrence gennem markedsføring, og 

priskonkurrence for at vinde markedsandele.   
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PEST-analyse 

Den politiske, økonomiske, sociale og teknologiske udviklings betydning for virksomhedens 

strategi, kan analyseres ved hjælp af PEST – analyse.  

Målet med den følgende analyse af Carlsbergs omverden er at identificere muligheder og trusler for 

Carlsberg fremtidige indtjening. PEST-analysen er begrænset til de makroøkonomiske forhold, der 

har størst indflydelse på ølbranchen og derved Carlsbegs’ strategiske position. Det anbefales at 

analysen udarbejdes på forretningsområdeniveau, da selskabets forskellige forretningsområdet kan 

påvirkes forskelligt af de enkelte eksterne faktorer, men grundet opgavens omfang og formål har vi 

valgt at udarbejde analysen på virksomhedsniveau. Gennemgangen ved PEST-modellen er foretaget 

på baggrund af de faktorer, der er fundet særligt væsentlige og relevante for Carlsbergs i 

omverdenen vedrørende politik og lovgivning, økonomi og demografi, sociale og kulturelle forhold 

samt teknologi og miljø.
26

 

Politiske forhold 

Politik og lovgivning er en meget afgørende omverdens faktor for Carlsberg, da øl er særdeles 

afgiftsbelagt forbrugsvare.27  

Ifølge tal fra bryggeribranchen har Sverige, Danmark, Finland og Storbritannien, alle markeder 

hvor Carlsberg er markedsleder, nogen af de højeste afgifter i EU
28

. De høje afgifter påvirker 

salgspriserne, således at afgifterne kommer til at virke forbrugsregulerende 

Et afledt problem af skatte- og afgifts forskellige markeder er parallelimport og grænsehandel. Et 

eksempel herpå er, at Danmark, som fortsat har høje afgifter i forhold til andre EU lande og grænser 

op til Tyskland, der har en af de laveste øl- og sodavandsafgifter i EU
29

. For Carlsbergs 

vedkommende i Danmark vurderes tabet at være begrænset, da 9 ud af 10 øl, der købes ved den 

dansk-tyske grænsehandel er produceret i Danmark. 

Der har i 2011 ikke været væsentlige afgiftsstigninger på Carlsbergs markeder men selskabet 

vurdere at øgede afgifter er en højrisikofaktor i 2012.30 Carlsberg vil fortsætte sit lobbyarbejde for 

at sikre at virkningen på eventuelle afgiftsstigninger begrænses.31 
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I øjeblikket er Rusland det marked med de største usikkerheder i forhold til politisk påvirkning. 

Rusland ønsker at nedbringe forbruget af alkohol. Det russiske parlament vedtog i løbet af 2011 lov 

om begrænsning af ølsalg og -reklamer. Begrænsningen sker ved at afgiften på øl gradvist stiger fra 

12 rubler i 2012 til 18 rubler i 2014. Afgiftsstigningen vil medføre årlige forbrugerprisstigninger på 

ca. 5% 32.   

Dumaen vedtog ligeledes lov om at det fra juli 2012 er forbud at reklame i tv-, radio- og 

udendørsreklamer. 

Carlsberg arbejder på at etablere selvreguleringssystemer inden for markedsføring, herunder 

kampagner mod mindre åriges alkoholforbrug, ansvarligt alkoholforbrug og spirituskørsel. 

Carlsberg forventer fortsat at politiske indflydelse og lovmæssige begrænsninger kommer til at 

udgøre en strategisk risiko de kommende år.33 

Økonomiske forhold 

For et internationalt selskab som Carlsberg vil valutakurs og rente ændringer altid være en 

væsentlig faktor, da store dele af selskabets aktiviteter og investeringer foretages uden for 

Danmark
34

. Analysen af økonomiske forhold vil udover valutakurs og renter også berører ændringer 

i rådvarer priser og global makroøkonomisk tilbagegang, herunder også ændring i forbruger tilliden 

i Rusland 

Carlsberg er udsat for valutarisici vedrørende omsætning og indkøb idet langt den overvejende del 

af omsætningen og indkøb stammer fra udenlandske aktiviteter. Carlsberg har størst eksponering 

over for valutaerne RUB, GBP og UAH.
35

 Eksponering over for EUR betragtes som værende 

ubetydelige grundet Danmarks fastkurspolitik. Der har dog været små udsving i forhold til 

gældskrisen i eurozonen.
36

 Carlsberg har valgt ikke at sikre omsætningen eller indtjeningen i 

fremmed valuta. 

Den væsentligste renterisiko på kort sigt er forbundet med renterne i EUR, GBP og DKK. Risikoen 

på mellemlang og langsigt henføres primært til EUR.
37
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Carlsberg styre sin renterisiko ved brug af renteswaps og fastforrentede obligationslån. 

Ved udgangen af 2011 bestod 85 % af nettolåneporteføljen af fastforrentede lån med rentebinding 

på mere end 1 år. Dette er en stigning i forhold til 2010 for 83 % var fastforrentet. En rentestigning 

på 1 %-point vurderes at øge selskabets renteomkostninger på 50 mio. DKK. 

Carlsbergs risiko på råvarer knytter sig primært til indkøb af aluminium til dåserne, malt og energi. 

Da ændringer i ovennævnte faktorer kan variere fra marked til marked er den mest anvendte 

sikringsform fastprisaftaler med lokale leverandører.
38

 Det er selskabets politik at sikre sig på 

leverance af malt og humle for minimum det kommende budgetår. Selskabet er derfor sikret for 

2012. 

Den globale makroøkonomiske tilbagegang har medført et fald i forbrugertilliden på flere af 

Carlsbergs markeder. Selskabets største marked Rusland har oplevet et fald i forbruger tilliden. 

Dette kan have store konsekvenser da det russiske marked står for 30 % af ølvolumen og 40 % af 

resultat af primær drift. 
39

 I modsvar til denne udvikling har Carlsberg foretaget en række 

udskiftninger i den russiske ledelse.  

Sociale forhold 

Sociale forhold er den udvikling der sker i samfundet, herunder f.eks. ændring i forbrugsmønstre og 

trends. Carlsberg har de seneste år forsøgt at markedsfører og henvende sig til unge med 

udgangspunkt i det sociale mellem venner via deres kampage ”Part of the game” 

Med udgangspunkt i Rusland som er Carlsbergs største enkelte marked har forbrugeradfærden 

været negativ påvirket af det markante inflationspres på basale fødevarer oven i de voldsomme 

stigninger i forbrugerpriser på øl på over 30 % siden november 2009. 

Ændringer i forbrugeradfærden har medført at ølforbruget pr. russer er faldet fra 78 liter i 2008 til 

64 liter ved udgangen af 2011.  

Carlsberg vil forsøge at ændre adfærden i Rusland i forhold til hvor russerne køber deres øl. Det 

russiske ølmarked domineres af off-trade, der udgør ca. 90 % af det samlede marked. I forbindelse 

med den ændrede lovgivning vil Carlsberg forsøge at skifte fra traditionel handel til moderne 

handel, således at distributionskanalerne bliver de samme som man kender dem i Europa. Dette vil 

medføre en øget satsning i ”key account management” funktionen i Rusland.   
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Carlsberg har i 2011 lanceret to nye produkt der primært henvender sig til kvinder.
40

 Disse 

lanceringer kan vise sig at være igangsætningen på processen om at få flere kvindelige kunder. I 

Danmark står mændene for 80 % af ølforbruget.  

Teknologiske forhold 

Vi vurderer at Carlsberg i nær fremtid ikke står overfor store investeringer i ny teknologi herunder 

investering i nye anlæg. Carlsberg flyttede i 2008 deres danske fabrik fra Valby til ny og forbedret 

fabrik i Fredericia. 

Carlsberg vil fremadrettet fortsætte den vellykkede forskning i nye ingredienser og råvarer til at 

sikre bedre øl og en mere bæredygtig produktion. 

Carlsberg vil ligeledes fortsætte med implementeringen af deres energieffektiviseringsprogram. 

Dette skal implementeres på 25 bryggerier i 2011.41   

Carlsberg har i 2011 igangsat flere initiativer til at nedbringe forbruget af CO2. Man har blandt 

andet forøget antallet af flakser på en palle med 10 – 15 %, dette har medført reduceret 

miljøpåvirkningen fra transport. Carlsberg har ligeledes reduceret vægten eller tykkelsen på 

emballagen.
42

 

Carlsberg er førende inden for industrien med hensyn til vandeffektivitet i driften og har i 

forbindelse hermed opstillet 2013 mål for deres vandforbrug og – effektivitet. Carlsberg vil 

reducere vandforbruget med 9 %, fastlægge en langsigtet strategisk tilgang til vandrisikostyring, 

samt undersøge nye teknologier for genanvendelse af vand i og uden for bryggerierne.
43

 

Innovation, forskning og udvikling er integreret på gruppe niveau. Dette skyldes at Carlsberg 

ønsker at kunne styre hele innovationsprocessen. Carlsberg lancerede i 2011 2 nye produkter, et 

ufiltreret ølkoncept, samt nyt og forbedret fadølsanlæg.    
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Værdikæden 

Med værdikæden beskrives Carlsbergs aktiviteter, og hvilke der skaber værdi for deres produkter. 

Værdikæden kan være med til at vurdere hvilken værdi en given aktivitet skaber, i forhold til hvor 

store omkostninger den indebærer. Værdikæden er opdelt i primære og sekundere aktiviteter.  

 

Kilde: Egenproduktion, inspiration fra.. 

Struktur og samfund  

Carlsbergs strategi vedrørende struktur og samfund, handler om at øge andele på de markeder, hvor 

de konkurrerer, da de mener det er den bedste forudsætning for succes for deres strategier.  

I 2011 foretog de en række strukturelle ændringer med henblik på at styrke deres position i Asien. 

De øgede deres ejerandele i Indien og Laos. I Kina udvidede de gennem etablering af et joint 

venture. Carlsberg er overbevist om at deres globale og lokale tilgang til at drive forretning er den 

korrekte fremgangsmåde. Denne “GloKale” tilgang adskiller dem ifølge sig selv, fra konkurrenterne 

ved at tillade lokale varemærker og initiativer at blomstre. Struktur og samfund handler også om 

integration af CSR-perspektiver (virksomhedens sociale ansvar). CSR handler om forståelse for og 

samspil med interessenter og om at lade forretningen vokse på en ansvarlig måde, og her især med 

fokus på miljøhensyn. Carlsberg har haft i senere år haft væsentlig større fokus på at reducere 

koncernens miljøbelastning, og gør blandt andet dette ved at mindske vandforbruget og forske i 

forbedret bæredygtig emballage til deres produkter. 

Medarbejdere  

Carlsberg ønsker at rekruttere, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere rundt om i verden. Ved 

at blande køn, kulturer, kompetencer og erhvervserfaringer skal deres medarbejdere afspejle de 

markeder, hvor de driver forretning, og herigennem øge deres forståelse for forbrugere, kunder og 

andre interessenter. De foretager årligt en global medarbejderundersøgelse, og deres væsentligste 
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medarbejderprioriteter i 2012 forventes at fremme og optimere en global, resultatorienteret 

virksomhedskultur, herunder udvikling af medarbejderkompetencer
44

.  

Carlsberg arbejder med et Talent-program. Programmet identificerer nøglestillinger og hvilke 

medarbejdere der skal overtage disse. Medarbejdere med erfaring er et aktiv for Carlsberg, og en 

vigtig fordel at kunne rekruttere internt for at fastholde kompetencer, erfaring og øge 

procesoptimering og effektivisering i Carlsberg.  

Forskning  

Carlsbergs erfaring inden for forskning giver muligheder for løbende at forbedre deres 

miljøpåvirkning gennem udvikling af nye løsninger, samt anvendelse af alternative råvarer og nye 

processer og produkter. I 2011 anvendte Carlsberg den nye ”null-LOX-malt” til at producere 

Carlsberg-øl. Null-LOX-malt holder øllet friskere i længere tid og kræver mindre energi til køling af 

produkterne under opbevaring. Herudover har Carlsberg igangværende samarbejde med ca. 37 

universiteter over hele verden.  

I 2011 blev der også taget et nyt pilotanlæg i brug, som skal opsamle biogas fra biprodukter fra 

brygprocessen. Carlsberg vil i 2012 stræbe mod at fortsætte produktionen af null-LOX-malt til brug 

for fremstillingen af Carlsberg. Herudover er det planen at der i 2012 fortsat skal forskes i nye 

råvarer, der er resistente over for skiftende vejrforhold. 

Indkøb  

Effektivitetsforbedringer er en løbende proces, der omfatter hele værdikæden. Carlsberg’s tilgang er 

indførsel af forandringsprojekter, der kombinerer effektivitetsforbedringer med vækstmuligheder 

lokalt, regionalt og globalt. Carlsberg forsøger blandt andet at optimere og forenkle deres portefølje 

med henblik på at reducere kompleksiteten og forbedre effektiviteten i hele værdikæden, samtidig 

med øget sortimentet til deres kunder.  

Det er en stor fordel at have lokalt kendskab på hvert eneste marked, men de skal også udnytte de 

styrker, der er forbundet med stordrift og inddrage fordelene heraf. Carlsberg arbejder mod at 

standardisere og centralisere funktioner og processer på tværs af landegrænser.  

I 2011 lancerede Carlsberg et initiativ om etablering af en integreret supply chain i Europa, der skal 

omfatte Carlsbergs indkøbs-, supply chain- og logistikfunktioner for at opnå 
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omkostningsbesparelser, et højere kvalifikationsniveau og bedre kundeservice
45

. Dette er et led i 

Carlsbergs transformation til at arbejde som en FMCG-virksomhed (hurtigt omsættelige 

forbrugsvarer). I 2011 forhøjede Carlsberg antallet af flasker pr. palle med 10-15 %, hvilket har 

reduceret den miljømæssige påvirkning fra transport. Fremadrettet vil Carlsberg arbejde mod at 

reducere vægten af deres emballager i samarbejde med deres leverandører, og herigennem CO2-

belastningen. Ståltykkelsen på kapslerne er også i spil for at nedbringe emballageforbruget.  

Indgående Logistik  

Carlsberg samarbejder med deres leverandører om at forbedre de materialer og det udstyr, som 

anvendes i deres logistikoperationer, og ønsker herudover at forbedre deres lagerbygninger
46

.  

I 2011 har Carlsberg blandt andet installeret et nyt affugtningssystem i lagerbygningen i Carlsberg 

Danmark. Denne installation har medført betydelig reduktion af både CO2-udledning og 

omkostninger. 

Carlsberg planlægger i 2012 at evaluere mulighederne for at implementere en mere bæredygtig 

indkøbsproces for distribution af materialer vedrørende lagerbygninger.  

Brygning  

Carlsberg har interne optimeringsprogrammer på deres bryggerier med henblik på at spare energi og 

vand samt herudover reducering af omkostningerne. Deres energi- og vandeffektivitet i 

produktionen er den højeste blandt alle globale bryggerier
47

. I 2011 opnåede de en reduktion på 19 

% i antallet af arbejdsulykker med fravær. Carlsberg implementerede i 2011 også deres 

energieffektivitetsprogram på 25 nye bryggerier. 

I 2012 planlægger Carlsberg at fortsætte implementeringen af deres globale energieffektivitets-

program med særligt fokus på Asien. De har sat mere ambitiøse mål for reduktionen af CO2-

udledning og sikkerhedsrelaterede hændelser i produktionen. Det er deres plan at der i 2012 skal 

undersøges yderligere muligheder for at øge anvendelsen af vedvarende energi. 

Logistik  

Carlsberg ønsker at opnå ressource- og omkostningsbesparelser ved at optimere inden for logistik, 

herunder mere effektiv distribution og introduktion af alternative transportmidler. 
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I 2012 er det Carlsbergs planer at øge indsatsen for at optimere deres logistiknetværk. Som led i den 

planlagte integrerede supply chain-organisation for Nord- og Vesteuropa vil de udvikle nye 

processer og initiativer med henblik på at optimere logistikfunktionerne. 

I 2011 har Carlsberg implementeret et ruteplanlægningsredskab i de nordiske lande, og introduceret 

en CO2-neutral leveringsordning til kunder inden for bar- og restaurationssektoren i Schweiz
48

. 

I 2012 vil de undersøge muligheden for at implementere ruteplanlægningsredskabet på flere 

markeder. 

Salg & markedsføring  

Carlsberg ønsker at markedsføre deres brand på en måde, som afspejler deres filosofi om ansvarligt 

og moderat ølforbrug, hvilket samtidig kan være begrænsende for væksten, da dette lægger op til et 

mindre salg af alkohol, og altså en egen fjendsk filosofi. Deres globale marketingspolitik skal sikre, 

at alle marketingmaterialer følger samme standarder globalt. Carlsberg har fokus på undervisning 

af deres marketingchefer samt salgsmedarbejdere for at sikre, at alle følger vores marketingspolitik i 

det daglige.  

I 2011 foretog Carlsberg undervisning af 70 % af marketingcheferne i deres marketingspolitik
49

. 

Herudover havde de fokus på udvikling og implementering af nye CSR-retningslinjer for sociale 

medier.  Det er planen at undervisningen af marketingpersonalet vil fortsætte i 2012 med særligt 

fokus på Østeuropa og Asien. 

I 2012 forventer Carlsberg at bruge 70 % af deres brandbudget på EM i Polen og Ukraine. Indsatsen 

består bl.a. i at være fysisk tilstede i de otte byer i Polen og Ukraine, hvor EM-slutrunden skal 

afholdes. Det forventes bl.a. at der skal kunne serveres 1 mio. øl på 15 min, som er det forventede 

behov på og uden for det stadion i Kiev, ved halvlegen i EM-finalen den 1. juli
50

. 

Service  

Carlsberg tilbyder deres kunder flere former for service, og har på deres hjemmeside, deres eget 

værdi-jul til at tiltrække kunder.  
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Kilde: http://www.carlsbergdanmark.dk/Erhvervskunder/Fordele/Pages/Default.aspx 

 

De fleste af punkterne er omtalt tidligere i opgaven, mens de øvrige vil blive omtalt i dette afsnit. 

Det at Carlsberg selv har et af Danmarks største markedsføringsbudgetter
51

, gør at det at have 

Carlsbergs produkter på hylderne i sig selv kan føles som et aktiv for kunderne.  

Carlsberg tilbyder ordreservice tilpasset den enkelte kundes behov, og ønsker. Carlsbergs kunder 

har også mulighed for en tilpasset leveringsservice, som gør at leveringen kan ske lige til døren. De 

tilbyder også opsætning af automater på arbejdspladser, og påtager sig arbejdet med håndtering og 

vedligeholdelse af automaten.   

Delkonklusion 

Resultaterne fra 2011 bekræfter Carlsbergs position som den mest effektive brygger. Carlsberg fik 

fremmet og fremskyndet deres CSR-områder. De fik som tidligere omtalt, anerkendelse i form af en 

placering blandt de fem bedste inden for deres kategori på Newsweek Green Rankings 2011-liste. 

Her opnåede de den højeste score blandt de globale bryggerier med hensyn til miljøstyring og 

miljøbelastning. Ved analysen af deres 5 primære aktiviteter og 3 support aktiviteter dannes der 

også et indtryk af en organisation der tilstræber, og i et hvis omfang formår at dække hele 

værdikæden. De aktiviteter som outsources efterlades dog heller ikke ubemærket, som f.eks. ved 

fremtidige planer om at nedsætte vægten på deres emballage, i samarbejde med de leverandører der 

står for denne aktivitet. 
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Vækststrategi 

Ved analyse af Ansoff Vækstmatrice analyseres den strategi som Carlsberg anvender for at styrke 

deres markedsandele på udvalgte områder.  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning
52

 

 

Carlsbergs vækstambitioner er høje og de får også udtrykt denne ambition overfor eksterne 

interessenter. Bade årsrapporten, tilgængelige offentliggjorte meddelelser og artikler/interviews 

giver udtryk for, at Carlsberg godt nok ønsker at ansvarlig vækst, men ikke desto mindre er fokus 

på vækst. Deres ambitioner er vækst på nye markeder og vækst på eksisterende markeder, 

produktudvikling og diversifikation alt afhængigt af hvilket geografisk område/marked der 

fokuseres på (Nord- og Vesteuropa, Østeuropa eller Asien). 

 

Carlsbergs forventninger til 2012 afspejler et forsigtigt syn på den generelle forbrugeradfærd i 

Nord- og Vesteuropa, da det er deres opfattelse, at forretningsvilkårene fortsat vil være usikre på 

mange europæiske markeder.  

 

Det forventes herudover at der i 2012 igen vil komme beskeden vækst på det russiske marked, og at 

den kraftige vækst på det asiatiske markeder fortsætter bl.a. igennem nye opkøb.  

De vil fortsat arbejde med at fremme deres internationale varemærkeportefølje og lokale brands.  

 

Carlsberg fører en udpræget vækststrategi. I de seneste 4-5 år er selskabet blevet mere 

markedsorienteret og har forsøgt at udnytte deres stordriftsfordele. I Baltic Beverage Holding har 

Carlsberg b.la. spredt den geografiske beliggenhed af bryggerigerne, hvilket er med til at give 

Carlsberg omkostningsfordele indenfor distribution og logistik(a-adelskassen). 
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Carlsbergs strategi indbefatter b.la. tilstedeværelsen på ølmarkeder der er på forskellige 

udviklingsstadier. Hensigten er at mindske risici, hvilket Carlsberg efterstræber ved i disse år flytte 

midler til de østeuropæiske ølmarkeder, som oplever væsentlig højere vækstrater end de 

vesteuropæiske. På det vesteuropæiske marked er strategien mere fokuseret omkring efficiens og 

omkostningsminimering snarere end vækst og markedsandele
53

. 

 

Østeuropa inkl. Rusland ligger på ca. 44 % af Carlsbergs omsætning målt i mængder, mens Asien 

kun ligger på ca. 13 %. Carlsberg ønsker at øge markedsandele på det asiatiske marked, og 

forventer en stigning i markedsandelene på det Østeuropæiske marked inkl. Rusland, og det kan 

være nødvendigt at opnå denne stigning, for at kunne finansiere vækstplanerne i Asien.  

 

Baltikum og Storbritannien er præget af restruktureringer, og Carlsbergs russiske bryggeri Baltica 

har i 2012 indgået en ny aftale med den britiske pubkæde JD Wetherspoon, som har 846 pubs og 

restaurationer i Storbritannien. Storbritannien oplever i øjeblikket en salgsvækst på 14 % på 

internationale ølmærker. Disse restruktureringer er i høj grad et ønske om markedspenetrering. 

 

Som tidligere nævnt er det Vesteuropæiske marked i højere grad præget af planer om efficiens og 

omkostningsminimering snarere end vækst og markedsandele. Herudover har Carlsberg i stigende 

grad fokus på deres kernekompetancer, som i 2012 b.la. har betydet frasalg af 75 % af 

bryggerigrunden i Valby for kr. 2,5 mia. og der forventes en avance efter skat på ca. kr. 1,4. Til 

sammenligning var Carlsbergs samlede resultat efter skat for 2011 kr. 5,6 mia.  

Frasalget af bryggerigrunden er ikke det eneste tiltag Carlsberg har foretaget i 2012. På Carlsbergs 

lager i Fredericia er det planen at der i 2014 skal installeres en ny plukkerobot, som skal plukke og 

pakke alle kundeordrer fra hele landet. Investeringen forventes at være ca. kr. 100 mio, og betyder 

at ca. 100 ansatte bliver overflødige
54

 

 

Delkonklusion 

Carlsberg opererer ud fra analysen af de tre hovedmarkeder gennem alle fire markedstilgange, 

hvilket ved første øjekast kan virke som en dårlig strategi, men rent faktisk afspejler en hensyntagen 

til de geografiske forskelle, og derfor anses som en tilpasning af hvilken strategi der er mest 

hensigtsmæssig til det pågældende markedsområde.    
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SWOT 

SWOT-analysen anvendes til at samle de væsentligste faktorer fra den foregående strategiske 

analyse af de interne samt eksterne faktorer i én samlet model. SWOT-analysen vil indeholde de 

faktorer som anses for at have den største påvirkning på aktionærværdien, og hermed sammenfatte 

de ikke-finansielle drivere som indgår i værdiansættelsen.  

SWOT-analysen er sammenfattet i nedenstående model, hvorefter hovedpunkterne mere 

dybdegående vil blive analyseret.   

 

 

Kilde:Egen tilvirkning
55

 

Svagheder 

Carlsberg har en høj gældssætning som vil blive yderligere analyseret i regnskabsanalysen, og 

håndteringen af denne bliver væsentlig de kommende år.  

Carlsberg er udsat i forbindelse med de omkostningsbesparende tiltag i Vesteuropa, som skal skabe 

en forbedret indtjening, og det sammen med Carlsbergs eksponering overfor udviklingen i den 

russiske økonomi og rubellen.  

Ekspansion i Asien kræver ressourcer i opbygningsfasen og indebærer risiko for fejlslagne 

investeringer.  På trods af Carlsbergs størrelse, er de alligevel mindre end deres konkurrenter. 

Carlsberg anses derfor ikke at have de samme investeringsmuligheder som deres tre store 

konkurrenter, og kan være nødt til at søge alternative strategier. De overflødige Valby-ejendom er 

dog solgt, og er med til at frigive noget af deres likviditetsreserve. 
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Styrker 

Det vurderes som en klar styrke, at Carlsberg nu har frigivet midler i 2012 gennem salget af deres 

ejendom i Valby for ca. kr. 2,5 mia. Herved kan de anvendes til at styrke kerneforrentningen, som 

er ølproduktionen. Denne styrke ligger i muligheden for at anvende midlerne til at mindske gælden 

eller investere i nye opkøb, b.la. i Asien hvor de allerede har udmeldt at de ønsker at øge 

markedsandele i 2012.  

 

Carlsberg har en kæmpe styrke i deres brandværdi, og er selvbeviste i deres udnyttelse heraf. I 

marts måned 2012 offentliggjorde Carlsberg vinderen af deres ”brandcenter” konkurrence, hvor 

prækvalificeringen skete på grundlæggeren J.C. Jacobsens 200 års fødselsdag
56

.  

 

Kilde:markedsforing.dk 

Vindervisionen skal tilføre den Carlsberg-bydelen ”En helt utrolig tagterrasse med udsigtsplatform, 

en sky arena, bar og restaurant samt en helt ny klubscene. Alt sammen i hjertet af København. Med 

dette projekt tilfører vi ikke bare København en turistattraktion i verdensklasse. Carlsberg-bydelen 

får samtidig et trækplaster, der fremover vil understrege Carlsbergs tydelige tilstedeværelse i 

København” udtaler Carlsbergs koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen. Udover denne nytænkning 

indenfor brandudnyttelse, er 2012 også ret hvor Carlsberg sponsorer EM i fodbold, hvilket 

forventes at skabe en økonomisk mærkbar promovering for selskabet.  

Trusler 

I 2011 skabte jordskælvet i Japan, og den efterfølgende atomkatastrofe sammen med uroen i de 

arabiske lande chokbølger gennem verdensøkonomien. Ustabilitet i en region kan være 

problematisk for verdensøkonomien, og 2011 blev domineret af en forværring af gældskrisen, 

hovedsageligt på grund af den usikre situation for Grækenland, og medførte stigninger i flere landes 

obligationsrenter. 
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Forbrugertilliden og erhvervstilliden er i Danmark gået i stå, eller er direkte nedadgående
57

. 

Effekten af dette kan også i 2012 have negative og selvforstærkende effekt på finanskrisen. 

Forbrugernes nervøsitet omkring fremtiden kan forstærkes og gøre dem mere nervøse og forbruge 

mindre. Denne effekt lider virksomhederne og hermed aktiekurserne under, hvilket igen gør 

forbrugerne mere usikre.  

Et blødende økonomisk marked er dog ikke altid ensbetydende med lave aktiekurser, da dette 

afhænger af om den pågældende aktie er konjunkturfølsom. Mens nogle aktier falder i 

nedgangsperioder, er der andre aktie som anses for konjunkturneutrale, eller hvor udviklingen 

aktiekursen i hvert fald ikke umiddelbart kan sammenholdes med konjunkturudsving. Disse 

”defensive” aktier, som blandt andet tæller virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk og 

Coloplast
58

 anses for attraktive i perioder med stor usikkerhed og lav økonomisk vækst. De 

konjunkturneutrale brancher er illustreret ved nedenstående OMX forbrugerindex. 

 

Kilde: OMX index, andelskassen_årsrapport 2011 

 

På trods af de dystre udsigter for 2012, anses Carlsbergs udvikling på aktiemarkedet dog ikke at 

påvirkes kolossalt af konjunkturudsvingene, da den risikomæssigt anses for at ligge mellem de 

konjunkturfølsomme og defensive aktier
59

. Spørgsmålet er så, om deres økonomiske vækst vil blive 

påvirket i form af ændrede forbrugsvaner. Dette er en svær størrelse at analysere, da forbrugsvaner 

skifter i takt med trends, og kan være svære at forudse. Carlsberg har dog i 2011 lanseret flere nye 
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mærker i 2011, som blandt andet går mere målrettet efter kvinder, og de mere helbredsbeviste 

forbrugere
60

. Herudover er der store forventninger til, at Carlsbergs nye russiske ledelse kan vende 

udviklingen fra 2011 på dette marked, som er Carlsbergs største. 

Carlsberg er sårbar overfor udviklingen i den russiske økonomi og den russiske Rubel. Ruslands 

økonomi bygger hovedsageligt på indtægter fra olie og naturgaseksport. Aktiekurserne på Moskva-

børsen er faldet med 70 % i år
61

, og pengene er strømmet ud af landet med pres på Rublen som 

konsekvens. 

Muligheder 

En væsentlig del af Carlsbergs vækstplaner skal finansieres gennem indtjeningen i Rusland som den 

bærende motor, og selvom der er trusler fra den urolige verdensøkonomiske udvikling, og frygt for 

en reel krise i Rusland ved et dyk i oliepriserne, eller politisk krise, anses det for et usandsynligt 

scenarie. Der tegner sig tværtimod et billede af at oliemarkedet er i retning af styrkede priser, og 

grundlag for vækst på det russiske marked
62

.  

Dansk øl brygget i Rusland kan være fremtiden, da Carlsberg har planer om at udbygge sin position 

i Rusland og overtage bryggerikoncernen Baltika 100 %.
63

 Med Carlsbergs planer for 2012 kan 

Rusland gå hen og blive et produktionscentrum, som leverer øl til både Vesteuropa og Asien. 

Rusland er i øjeblikket en af de hurtigst voksende økonomier i verden, en del af BRIK-landene
64

, og 

der er en mulighed, som Carlsberg ikke har overset. 

Summering  

En af de mere markante trusler mod Carlsberg de vækstkonkurrencen mod de 3 store konkurrenter, 

som har en væsentligt større markedsandel end Carlsberg. De usikre udsigter for vækstrater i Nord- 

og Vesteuropa kan være fatale hvis ikke forventningerne til Østeuropa og Asien slår igennem. 

Carlsbergs egne forventninger til 2012 anses dog for forsigtige, og allerede indeholdt de 

usikkerheder som er forbundet med udviklingen på de forskellige markeder. Deres proaktive indsats 

på det russiske marked, gør også at det forventes at Carlsberg kan levere positivt i 2012, og 

fremadrettet fremgang drevet af EM, og forventningen om, at Rusland kommer til at bidrage 

positivt, i takt med at den russiske økonomi gradvist bedres.  
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Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at vurdere Carlsbergs evne til at skabe afkast og dermed værdi 

for aktionærerne. Regnskabsanalysen skal endvidere supplere den strategiske analyse i forbindelse 

med udarbejdelsen af budgetteringen. 

Målsætningen med regnskabsanalysen er at måle selskabets værdiskabelse i analyseperioden på 

både drifts- og finansieringsaktiviteten, samt at identificere valuedrivere til brug for budgetteringen 

og værdiansættelsen. For at kunne identificere værdiskabelsen og valuedrivere på henholdsvis drift- 

og finansieringsaktivitet skal der foretages en reformulering af resultatopgørelse, balance og 

egenkapital. 

Der vil i forestående afsnit blive foretaget analyser af nøgletal i form af en rentabilitetsanalyse, samt 

en risikovurdering af driften og finansieringen. 

Alle årsrapporter i analyseperioden er gennemgået og det er kontrolleret, at alle er aflagt efter 

samme regnskabspraksis og at årsrapporterne er påtegnet med påtegning uden forbehold eller 

supplerende oplysninger. Carlsberg aflægger har i hele analyseperioden aflagt årsrapporten efter 

internationale regnskabsstandarder (IFRS). 

Ved udregning af nøgletal baseret på balanceposter er benyttet et gennemsnit af primo og ultimo 

værdier. 

Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformulering af resultatopgørelsen sker ved, at opdele den officielle resultatopgørekse i posterne: 

”Driftsoverskud efter skat”, ”Driftsoverskud fra andre poster efter skat” og ”nettorenteomkostninger 

efter skat”. Endvidere indregnes ikke resultatførte poster fra egenkapitalopgørelsen under 

”Driftsoverskud fra andre poster efter skat”, hvorved selskabets totalindkomst fremkommer. I 

forbindelse med reformuleringen af resultatopgørelsen allokeres skat af årets resultat ud på de 

enkelte områder for, at give et mere korrekt billede af aktiviteten på de enkelte niveauer. 

Foretagne ændringer til den officielle resultatopgørelse er gennemgået og beskrevet i bilag 2, 

reformuleringen er ligeledes vedlagt som bilag. 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen sker ved, at opdele den officielle egenkapitalopgørelse i 

posterne: Transaktioner med ejerne og totalindkomst. Ved at foretage denne opdeling opnås 

kendskab til indtægter og omkostninger der påvirker totalindkomsten men som i den officielle 
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årsrapport er posteret direkte på egenkapitalen også kaldet dirty-surplus poster. I Carlsbergs 

årsrapporter i analyseperioden forekommer 9 dirty-surplus poster. Den primære genganger i 

analyseperioden er ”valutaregulering på udenlandske enheder” og ”Pensionsforpligtelse. 

Foretagne ændringer til den officielle egenkapitalopgørelse er gennemgået og beskrevet i bilag 6, 

reformuleringen er ligeledes vedlagt som bilag. 

Reformulering af balancen 

Reformulering af balancen sker ved, at opdele den officielle balance i posterne: ”Driftsaktiver”, 

”Driftsforpligtelser” samt ”Netto finansielle forpligtelser”. Når denne opdeling er foretaget bliver 

det muligt, at beregne nøgletal der måler selskabets performance på de enkelte aktivitetsniveauer. 

Foretagne ændringer til den officielle balance er gennemgået og beskrevet i bilag 4, 

reformuleringen er ligeledes vedlagt som bilag. 

Anvendt regnskabspraksis 

I forbindelse med udarbejdelse af det eksterne årsregnskab, er regnskabsproducenten pålagt at 

foretage en række skøn og vurderinger indenfor fastsatte regnskabsstandarder, dvs. at 

regnskabsproducenter har visse frihedsgrader i forhold til regnskabsaflæggelsen.  

 

Her følger det, at virksomhedens ledelse har mulighed for til en vis grad, at influerer de 

rapporterede regnskabstal i en retning, der er i ledelsens interesse. Ved sammenligning af 

regnskaber er det derfor afgørende, at anvendt regnskabspraksis er ens. Hvis ikke dette er tilfældet 

kan forskelle i virksomhedernes nøgletal være et resultat af forskellige indregnings kriterier.  

 

Kontinuitet er vigtigt i forhold til regnskabsaflæggelsen både når det gælder forskellige 

virksomheder men især også når det gælder regnskabsaflæggelsen fra år til år. Grundet disse 

forhold nærlæses regnskabspraksis i alle de behandlede årsrapporter i den følgende rentabilitets. 

 

En af udfordringerne i nærværende analyse er den høje konsoliderings aktivitet der har fundet sted i 

bryggeribranchen i de senere år. Carlsberg har i fællesskab med Heineken købt S&N, 

InterBrew overtog i 2008 Anheuser Bush og blev til ABI og South African Brewery rejste kapital 

gennem en IPO i 1999 til overtagelsen af Miller. Selv om konsolideringen er aftaget i fart, 

forekommer der stadig en del opkøb.  

 



Benjamin Rosenquist & Martin Haislund HD(R)Afhandling Værdiansættelse af Carlsberg 

42 

 

Den omfattende konsolidering vil influere på nøgletallene, hvilket der vil blive holdt øje med i 

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsanalysen. 

 

Carlsberg overgik i 2005 til at aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS.  

 

Således er der anvendt kontinuerlig regnskabspraksis igennem analyseperioden. På trods af dette, er 

der stadig mulighed for at ændre forskellige indregningsmetoder inden for rammerne af IFSR.  

 

Ved udarbejdelse af Carlsbergs regnskab er det nødvendigt for selskabets ledelse, at foretage en 

række skøn i forhold til enkelte regnskabsposter. Det betyder at selskabets ledelse i nogen grad kan 

påvirke de rapporterede regnskabstal i en ønsket retning. Ved gennemgang af regnskaberne er der 

ikke fundet nogen ændringer i de anvendt skøn.  

 

Det vurdereres derfor, at den anvendte regnskabspraksis er anvendt ens i regnskabsårene og dermed 

er sammenlignelige. Dette bekræftes lang hen af vejen også af at selskabets revisorer har påtegnet 

årsrapporterne med en påtegning uden modifikationer i hele analyseperioden. 

DuPont-pyramiden 

Som beskrevet i metodeafsnittet vil regnskabsanalysen være opbygget efter strukturen i 

DuPont-modellen, som illustreret nedenfor. 

 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Jens O. Elling og Ole Sørensen 
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Pyramiden består af tre niveauer, hvori en række værdidrivere fremgår. Opgaven vil gennemgå og 

analysere de tre niveauer for at få en dækkende regnskabsanalyse af Carlsberg.  

Niveau 1: Finansiel og driftsmæssig gearing 

Niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden 

Niveau 3: Analyse af underliggende drivere. 

Niveau 1 

Niveau 1 er en analyse af selskabets egenkapitalforretning, og hvad der driver udviklingen af denne. 

Afsnittet vil derfor nedbryde egenkapitalforrentningen i 2 dekomponenter, nemlig afkastningsgrad 

og finansiel gearing. 

    

Egenkapitalens forrentning (ROE) 

Egenkapitalens forrentning (ROE) viser fremgangen i egenkapitalens værdi opnået i en periode som 

resultat af virksomhedens værdiskabende aktiviteter, i forhold til værdien af den kapital som ejerne 

har investeret i virksomheden i en tilsvarende periode
65

. Det vil sige at ROE med andre ord viser 

hvor meget selskabet tjener i forhold til hver krone aktionærerne investerer. ROE kan 

dekomponeres i 3 dele: Afkastningsgraden (ROIC), den finansielle gearing (FGEAR) samt 

forskellen mellem afkastningsgraden og nettolånerenten (SPREAD)
66

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ROE: 

 2011 2010 2009 2008 

ROE 4,0% 16,8% 1,5% 18,0% 

ROE før minoritetsinteresser 4,6% 17,1% 1,8% 21,0% 

 

Overordnet set har ROE i analyseperioden udviklet sig negativt fra 18,0 % til 4,0 %. Som nævnt 

ovenfor kan udviklingen i ROE forklares ved udviklingen i afkastgraden og gearingen.  

Afkastningsgraden (ROIC) 

ROIC er en værdidriver for driften og udtrykker afkastet/forrentningen på den investeret kapital. 

Nøgletallet har relation til forklaringen af udviklingen i ROE, men kan selv dekomponeres i 2 

underliggende drivere, nemlig overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. Ved vurdering af 
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niveauet for ROIC skal der som udgangspunkt sammenligning med branchen eller det forventede 

fremtidige ROIC. 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ROIC: 

 2011 2010 2009 2008 

ROIC 4,5% 12,1% 4,3% 15,0% 

ROIC core 6,9% 7,1% 10,0% 8,7% 

 

Som det fremgår af beregningerne, har ROIC de seneste år varieret mellem 4,5 – 15 %. Der tjenes 

altså penge på den investerede kapital i driftsaktiver. Da driftsoverskuddet efter skat (DO efter skat) 

vedrører både driftsoverskud fra den primære drift samt driftsoverskud fra øvrige poster, er der 

lavet en yderligere specifikation af ROIC ovenfor, der viser ROIC vedr. driftsoverskud. 

 

ROIC fra den primære drift varierer mellem 7-10 % i analyseperioden, hvilket må siges at være ret 

stabilt. Udsvinget i ROIC skal altså findes i de øvrige poster, der blandt andet udgør 

valutakursreguleringer, reguleringer vedrørende trinvis overtagelse af dattervirksomheder m.v. 

(fremgår af den reformulerede resultatopgørelse). 

 

Finansiel gearing  

Den finansielle gearing er det andet led til at bestemme udviklingen i ROE. Den finansielle gearing 

består af 2 led nemlig FGEAR og SPREAD. 

 

FGEAR viser forholdet mellem selskabets egenkapital og fremmedfinansiering.  

 

SPRED viser forskellen med ROIC og selskabets låneomkostninger i procent. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i FGEAR og SPREAD 

 

 2011 2010 2009 2008 

FGEAR 0,47 0,62 0,69 0,83 

SPREAD 0,0% 8,0% -3,4% 7,2% 

     

Finansiel gearing 0,0% 4,9% -2,4% 6,0% 
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Som det fremgår af ovenstående tabel har Carlsberg nedbragt deres finansielle gearing. Dette har de 

gjort ved at nedbringen andelen af fremmed finansiering set i forhold til selskabets egenkapital. 

Carlsbergs finansielle gearing har i analyseperioden haft positiv indflydelse på selskabets ROE, 

bortset fra i 2009, hvor en negativ spread medførte et fald i ROE.  

 

Når Carlsberg har et positivt spread vil det sige, at de ved at optage fremmedfinansiering tjener 

mere på driftsaktiviteten end det koster at låne pengene.    

 

Overordnet set er det altså primært ROIC og dermed driftsaktiviteten, der påvirker 

egenkapitalforrentningen, hvorfor det er denne side af DuPont-modellen, der vil være størst fokus 

på i analysen af de underliggende niveauer nedenfor. 

 

Niveau 2 

Det blev i ovenstående afsnit konkluderet, at udviklingen i ROE skal forklares ved ændringerne i 

ROIC. For at opnå en bedre forståelse af ROIC dekomponeres nøgletallet i 2 underliggende drivere, 

nemlig overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (ATO). 

 

Overskudsgrad (OG) 

Overskudsgraden viser hvor meget af selskabets indtjening i procent der bliver til overskud. Med 

andre ord hvor meget overskud der generes af en enkelt krones omsætning.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i OG: 

 

 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsætning  kr. 63.561   kr. 60.054   kr. 59.382   kr.   59.944  

Driftsoverskud i alt  kr.    4.728   kr. 12.647   kr.    2.981   kr.   10.986  

     

Overskudsgrad 7,4% 21,1% 5,0% 18,3% 

 

Som det ses i ovenstående tabel er overskudsgraden i analyseperioden faldet med 10,9 procentpoint. 

Som det fremgår af tabellen har OG varieret en del og er fra 2010 til 2011 faldet med 13,7 

procentpoint. Da omsætningen i analyseperioden har været stigende med 6,0 % skal forklaringen på 
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den fluktuerende OG altså findes i omkostningsstrukturen og diverse omkostningsdrivere som vil 

blive gennemgået og analyseret i niveau 3.    

Aktivernes omsætningshastighed (ATO) 

Som tidligere beskrevet, er omsætningshastigheden den anden del af den dekomponerede ROIC. 

AOH viser selskabets kapitaltilpasning, det vil sige den måler salget pr. investeret krone i netto 

driftsaktiver. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i AOH. 

 

 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsætning  kr.   63.561   kr.    60.054   kr.   59.382   kr.    59.944  

Nettodriftsaktiver  kr. 104.053   kr. 104.482   kr.   68.525   kr.    73.237  

     

Aktivernes omsætningshastighed 0,61 0,57 0,87 0,82 

     

(1/ATO) 1,6370 1,7398 1,1540 1,2217 

 

 

Som det ses af ovenstående er Carlsbergs kapitaltilpasningsevne faldet igennem analyseperioden. 

Årsagen til faldet skyldes ikke nettoomsætningen men en stigning i nettodriftsaktiver. Ved at se på 

nøgletallet (1/ATO) opnås et nøgletal der viser hvor meget der skal investeres i nettodriftsaktiver 

for at opnå 1 krones salg. Som det ses af tabellen har Carlsberg i analyseperioden skulle investere 

mere og mere for at opnå en krones salg.   

Niveau 3 

I niveau 3 dekomponeres overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i underliggende 

værdidrivere. 

Som det blev konkluderet i niveau 2 analysen er det overskudsgraden og ikke aktivernes 

omsætningshastighed der forklaret den primære udvikling i afkastningsgraden.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i OG-drivere: 
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 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsætning før afgifter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Øl-og læskedrikafgifter -26,6% -26,1% -21,5% -21,7% 

Produktionsomkostninger -50,0% -48,3% -50,9% -52,1% 

     

Bruttoavanceprocent 50,0% 51,7% 49,1% 47,9% 

     

Andre eksterne udgifter -35,2% -35,3% -33,4% -35,9% 

     

Skatteomkostninger -3,5% -4,0% -4,2% -1,3% 

Effektiv skatteprocent 23,9% 24,6% 26,5% 10,9% 

     

PM salg før skat 14,8% 16,4% 15,7% 12,0% 

PM salg (efter skat) 11,2% 12,4% 11,5% 10,7% 

PM andre poster (efter skat) -3,8% 8,7% -6,5% 7,7% 

PM 7,4% 21,1% 5,0% 18,3% 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel vedr. drivere til overskudsgraden kan det ses, at OG-salg i 

analyse perioden er stigende med 2,8 procentpoint. Hertil kommer at Carlsbergs 

bruttoavanceprocent ligeledes er stigende i analyseperioden. Det kan derfor konkluderes at de store 

udsving i OG skal forklares ved udviklingen i overskudsgraden vedrørende andre poster der blandt 

andet også udgør valutakursændringer. Valutakursændringer kan direkte henføres til den lave 

overskudsgrad i 2009 og den tilsvarende høje i 2010. 

Delkonklusion rentabilitetsanalyse 

Egenkapitalforrentningen (ROE) er analyseret i de ovenstående afsnit ved brug af den udvidede 

Dupont-model.  

 

Overordnet set fluktuerer ROE fra mellem 1,5 – 18 % over den 4-årige analyseperiode. For at finde 

årsagen til udsvingene, er ROE nedbrudt i en række underliggende drivere.  

 

Nedbrydningen i dekomponenter viste, at årsagen til det varierende niveau i ROE er ”andre poster” 

under overskudsgraden. I posten ”andre poster” viste det sige at udviklingen primært skyldes 

valutakursreguleringer samt opkøbet af Scottish & Newcastle. 

 

Analysen synliggjorde endvidere, at ROIC (return on invested capital) er den primære 

faktor bag ROE. Når der ikke tages højde for de ”andre poster” i beregningen af ROIC, 
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formår Carlsberg at opretholde et stabilt afkast på deres investeringer på mellem 7-9 % i 

analyseperioden 

Risikoanalyse 

Carlsbergs risiko er overordnet baseret på dels en driftsmæssig, en finansiel risiko samt den 

generelle udvikling i branchen.  

Formålet med risikoanalysen er, at analysere risikoen eller sandsynligheden for, at Carlsberg 

fremtidige indtjening ikke lever om til forventningerne. Resultatet af en risikoanalyse har betydning 

for aktionærernes afkastkrav, idet det antages, at aktionærer er risikoaverse. En forøget risiko vil 

derfor modsvares af et højere afkastkrav. Aktionærernes samlede risiko er et udtryk af selskabets 

driftsmæssige- og finansielle risiko. Begge vil blive analyseret i nedenstående afsnit.  

Driftsmæssige risici 

Den driftsmæssige risiko kan opstå ved en potentiel spredning på ROIC, der er drevet af 

spredningen på overskudsgraden, omsætningshastigheden, samt den driftsmæssige gearing. Et 

yderligere risikokomponent er vækstrisikoen. En analyse af Carlsbergs driftsmæssige risiko skal 

vurdere selskabets omkostningsstruktur, for at estimere, hvorledes en ændring i omsætningen vil 

påvirke selskabets indtjening - altså Carlsbergs evne til at tilpasse sig omkostningerne. Under de 

nuværende markedsforhold er det højaktuelt at klarlægge, hvor hårdt Carlsberg vil blive ramt af 

f.eks. faldende efterspørgsel eller faldende dækningsgrader. Spredning på omsætningshastigheden 

består i, at salget vil kunne falde som følge af nedgang i enten priser eller mængder, som resultat af 

ændret efterspørgsel eller øget konkurrence.  

 

Spredningen på overskudsgraden består i risikoen for ændringer i overskudsgraden for et givent 

niveau af salget. Risikoen for Carlsbergs kunne f.eks. bestå i stigende materiale- eller 

lønomkostninger. Carlsberg har i analyseperioden oplevet konstante stigninger i nettoomsætningen, 

mens overskudsgraden fra primær drift er stabil.  

Den driftsmæssige risiko er ud over ovenstående også påvirket af efterspørgslen, hvorfor der ved 

Carlsberg multibrandstrategi er indbygget en naturlig risikospredning. Da hvert brand følger en 

individuelt tilpasset positionerings- og markedsstrategi, vil et fald i omsætningen af ét brand ikke 

ramme virksomheden nær så hårdt, som hvis der blev satser på et eller færre brands.  

Andre driftsmæssige risici kunne tænkes at være salgspriser, rabatter, indkøbspriser og 

valutakursudsving. Carlsberg vil på kort sigt have forholdsvis stort udbytte af en stigning i 
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omsætningen, da en høj andel af omkostningsstrukturen består af faste omkostninger. Omvendt vil 

et fald i omsætningen ramme tilsvarende hårdt, da man ikke vil være i stand til at skære tilsvarende 

ned på de faste omkostninger. Dette vil påvirke bundlinjen direkte. Carlsberg er altså eksponeret for 

konjunkturerne grundet efterspørgselsvariabiliteten, hvorfor den driftsmæssige gearing samlet set 

vurderes at ligge på et niveau over middel grundet de økonomiske krisetider. 

Finansielle risici 

Den finansielle risiko afhænger af niveauet for den finansielle gearing samt spredningen på 

SPREAD, der yderligere er afhængig af ROIC og de netto finansielle omkostninger. 

Så længe SPREAD er positiv er den finansielle gearing gunstig. Et fald i ROIC vil reducere 

SPREAD, og den finansielle gearing vil blive mindre gunstig. Hvis SPREAD bliver negativ, vil den 

finansielle gearing være ugunstig, og ROE vil blive reduceret til under niveauet for ROIC. En øget 

renterisiko vil også øge risikoen for at SPREAD vil falde.  

Af nedenstående ses det, at den finansielle gearing, bortset fra et fald i 2009, er steget gennem 

analyseperioden. Dette betyder, at Carlsberg har gennemgået en stigning i fremmedfinansieringen, 

hvilket bl.a. skyldes, opkøb af konkurrenter. 

Carlsbergs SPREAD har gennem det mest af analyseperioden været positiv, men er faldet i 

perioden. Carlsberg har således haft en positiv finansiel gearing, der er medvirkende til, at ROE har 

ligget på et højere niveau end ROIC gennem hele analyseperioden.  

Carlsberg renterisiko overvåges løbende af koncernens treasury afdeling og styres gennem 

låneoptagelse af variable og fastforrentede lån, samt finansielle instrumenter afpasset med 

renterisikoen på den underliggende investering. Udsigterne til rentefald gør dog, at renterisikoen 

vurderes at være lav i forhold til det nuværende niveau.  

Samlet set vurderes den finansielle risiko for Carlsberg dog at være over middel, da koncernens 

finansielle beredskab forventes at blive presset i den kommende tid, grundet lavkonjunkturerne.  

Soliditetsgrad 

Som sidste del af vores regnskabsmæssige analyse vil vi analyserer Calrsbergs soliditetsgrad. 

Soliditetsgraden siger noget om, hvordan virksomhedens aktiver er finansieret. En lav soliditetsgrad 

er udtryk for en høj gældsfinansiering og omvendt vil en høj soliditetsgrad tyde på en sund 

virksomhed, med en høj kreditværdighed hos banker og samarbejdspartnere. Ud fra de 

reformulerede balancer har vi beregnet Carlsbergs historiske soliditetsgrader. 
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Gennem hele den analyserede periode har Carlsberg haft en stigende soliditet, hvilket betyder, at 

Carlsberg i høj grad selv, er med til at finansiere sine aktiver og virksomheden besidder en høj 

kreditværdighed. Netop kreditværdigheden er meget vigtig for Carlsbergs strategi, med tanke på at 

foretage konsolideringer og opkøb i fremtiden, og den positive soliditetsgrad påvirker positivt hertil. 

Vi forventer, at Carlsberg i fremtiden vil have en soliditet på niveau med 2008. Til sammenligning 

kan det nævnes, at Royal Unibrew havde en soliditet i 2008 på 13,3%, hvilket understreger at 

Carlsberg ikke er afhængig af sine bankforbindelser, som man ellers ser det i mange andre 

virksomheder, særligt i disse tider. 
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Budgettering 

For at kunne værdiansætte Carlsberg, er det nødvendigt at budgettere selskabets fremtidige 

udvikling ved hjælp af de informationer som er indsamlet i den strategiske analyse, samt 

regnskabsanalysen. Da vi har valgt at anvende residualindkomstmodellen, vil der blive lagt vægt på 

rentabiliteten i Carlsberg, og fokus vil derfor være på resultatopgørelsen, og balancen.  

 

Baggrunden for anvendelsen af residualindkomstmodellen er de kendte målinger af virksomhedens 

præstation, samt økonomiske situation.  

Den bogførte værdi (egenkapital) afspejler en række faktorer, og er en afstemt post i regnskabet, og 

den bogførte egenkapital udviser det overordnede resultat af de hidtidige ejeres investeringer i 

virksomheden, samt de historiske overskud, og tidligere ejeres udtræk fra virksomheden gennem 

tiden.  

 

Residualindkomsten måler periodens værditilvækst til egenkapitalen samt den værdi, der kræves til 

dækning af egenkapitalomkostningerne. Residualindkomsten tilbagediskonteres med de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvortil der tillægges en terminalværdi.  

Terminalværdien er den periode som ligger udover budgetperioden og viser værdien til det 

uendelige. Budgetperioden vil altså løbe indtil vækstraten forventes at ligge på et konstant niveau. 

Der vil dog kun være en terminalværdi, hvis residualindkomsten er større end 

kapitalomkostningerne. 

 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang. 3. udgave  

 

Vi vil bruge en 5-årig budgetperiode, og vil tage udgangspunkt i de reformulerede opgørelser. Den 

5-årige periode er valgt ud fra den betragtning, at der jf. den strategiske analyse kan forventes en lav 

vækst i branchen i den nærmeste fremtid. Herudover anses forbrugervanerne for at skifte hyppigere 

hvilket gør at en værdiansættelse med en lang budgetperiode anses for usikker. På grund af disse 
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forhold anses anvendelsen af residualindkomstmodellen som tidligere omtalt for hensigtsmæssig, da 

terminalværdien udgør en mindre andel af den samlede værdi. (direkte/indirekte) 

  

Herudover undlades det at forlænge budgethorisonten, da branchen også forventes at udvikle sig 

indenfor forskning, teknologi og produkter. Derfor anses det for belagt med for stor usikkerhed at 

forecaste specifikke situationer længere ud i fremtiden.  

 

I den følgende periode vil der ikke forecastes, men derimod sættes faste vækstrater, et såkaldt 

steady state scenarie. Forudsætningerne for vores terminalperiode er, at der er konstante langsigtede 

vækstrater, konstante overskud, konstant FGEAR og en konstant omsætningshastighed. 

  

Det skal påpeges at disse selvfølgelig ikke vil være konstante i praksis, men de reelle vækstrater 

vurderes ikke at afvige væsentligt fra de budgetterede konstante vækstrater. De budgetterede 

vækstrater i terminalperioden forudsætter herudover at væksten i Carlsberg ikke overstiger den 

generelle vækst i økonomien, da dette ville forårsage at Carlsberg teoretisk vil være ”hele 

økonomien”. 

 

For at kunne beregne fundamentalværdien er det nødvendigt at kende egenkapitalens risikojusterede 

afkastkrav, den bogførte egenkapital i år 0, og de budgetterede overskud.  

 

Budgetteringen foretages med fokus på følgende finansielle værdidrivere 

 

 Omsætningsvækst 

 Overskudsgrad  

 Effektiv skatteprocent 

 Omsætningshastigheden for kerne netto driftsaktiverne 

 Driftens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

 

Udover ovenstående vil der foretages en vurdering af særlige poster, og deres tilstedeværelse i de 

kommende år.  
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Salgsvækst og overskudsgrad 

Carlsberg operer som nævnt i den strategiske analyse på 3 hovedmarkeder, hvor de også jf. deres 

årsrapport for 2011 har forskellige forventninger til væksten i 2012. Selvom der ikke tidligere har 

været en særskilt analyse af de tre hovedmarkeder, vil der i budgetteringen af omsætning og 

overskudsvæksten, blive foretaget en mere specifik analyse af de forventninger som er til året, netop 

på grund af den markante forskel i de forventninger både Carlsberg selv, og de eksterne analytikere 

har til udviklingen i de kommende år.  

 

Der er betydelig forskel mellem de risikofaktorer der findes på Gruppe-niveau og på lokalt niveau, 

hvilket gør, at strategien og de forbundne risici i tilknytning hertil, på både lokalt og regionalt plan 

skal afstemmes med Carlsbergs overordnede strategi. 

 

For at kunne budgettere den fremtidige vækst, har vi set på de sidste 5 års oplysninger for salgs- og 

overskudsvækst, samt inddraget de ikke finansielle værdidrivere som er fundet i den strategiske 

analyse.    

Østeuropa 

Østeuropa og hovedsageligt Rusland er Carlsbergs største marked, og står for ca. 30 % af 

ølvolumen og 40 % af resultat af primær drift, mens de øvrige markeder
 
 maksimalt udgør 10 % 

hver især.
67

  

 

I Rusland forventer Carlsberg selv at den gennemsnitlige årslige vækst vil ligge på 3-5 %, 
68

 til 

trods for vedtagne lovændringer og afgiftsforhøjelser, samt den globale makroøkonomiske 

usikkerhed, anses de grundlæggende tendenser og kendetegn ved ølkategorien, såsom skiftet fra 

produkter med en høj alkoholprocent til produkter med lavere styrke, at være solide, hvilket 

vurderes at understøtte forventningerne til vækst i markedsvæksten og indtjeningen.  

 

Det ligger dog en dæmper på forventningerne at der er indført afgiftsændringer i 2012, hvilket ikke 

får den store påvirkning for 2012 på grund af Carlsbergs markante lageropbygninger, men kan have 

en effekt i de efterfølgende år, sammen med den i de foregående år intensiverede konkurrence på 

                                                           
67

 Carlsbergs årsrapport 2011 side 32 

68
 Carlsbergs årsrapport 2011 side 4 
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markedet. Det forventes dog at Carlsberg vil kunne sætte sig på flere markedsandele i Rusland i 

2012 jf. den strategiske analyse. 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning (OG for år 2007 & 2008 ikke oplyst) 

 

Den russiske økonomi voksede 4,3 % i 2011, og det forventes at væksten de kommende år vil være 

på 4 %. Budgetteringen bærer præg af forventninger til et bedre forbrugerklima i Rusland i 2012, 

men er også præget af de tidligere omtalte afgiftsstigninger, der indgår i omsætningen for Carlsberg 

som en omkostning, jf. de reformulerede opgørelser. Samlet set vurderes omsætningsvæksten at 

stige til 6 % i terminalperioden som følge af stigende indkomstniveau, og lavere fødevareinflation. 

På længere sigt anses Ruslands forøgelse af den russiske middelklasse, og deres medlemskab af 

WTO af have en positiv indvirkning på salget 
69

. Overskudsgraden vurderes svagt stigende i 2012, 

og stiger de efterfølgende år som følge af virkningerne af de igangværende 

effektiviseringsinitiativer.  

 

Nord- og Vesteuropa 

I Nord- og Vesteuropa forventes en svag, men positiv salgsvækst de kommende år, hvilket 

hovedsageligt bygger på en høj konkurrenceintensitet, samt økonomisk usikkerhed, hvilket gør sig 

gældende for alle markederne. Carlsbergs egne forventninger til markedet i 2012 er ikke høje, på 

trods af, at 2012 både byder på EM i fodbold, og en forventning om vejrskift ud fra et 

sæsonperspektiv, grundet det dårlige vejr i sommeren 2011.
70

 Det forventes dog at Carlsberg vil 

kunne forhøje lønsomheden på markedet gennem deres interne udviklingsprogrammer, og 

effektiviseringer.  

 

                                                           
69

 http://www.sparkron.dk/images/Fonds/Aktier/carlsberg%20april2012.pdf 

70
 Sydbank, aktieanalyse 
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Carlsbergs egne mål til overskudsgraden på mellemlangt sigt er på 15-17 %. Ud fra de indsamlede 

data, og oplysninger har vi foretaget budgettering af væksten omsætning, og overskudsgrad som 

følger: 

 

 Kilde: Egen tilvirkning (OG for år 2007 & 2008 ikke oplyst) 

 

Omsætningsvæksten i budget, og terminalperioden er for Nord- og Vesteuropa sat konservativt, da 

der trods øgede markedsandele, har været en mindre tilbagegang i omsætningsvæksten, nærmest 

stagnerende. Til trods for udfordringerne i salget har Carlsberg i de senere år opnået en stærk 

overskudsgrad, som følge af en positiv implementering af de effektiviseringstiltag som er indført, 

og begyndt at udvise resultater på bundlinjen. 

 

Asien 

Asien er markedet hvor væksten i salget for alvor skal gøre sit indhug de kommende år. I 2011 steg 

markedsandelene, b.la. gennem akkvisitioner på vigtige markeder i regionen. Det forventes at den 

positive udvikling på markedet vil fortsætte de kommende år, gennem yderlige opkøb og 

salgsvækst.  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning (OG for år 2007 & 2008 ikke oplyst) 

 

Den stigende omsætningsvækst understøttes af en forventning om stigende markedsandele i 

Rusland som skal være med til at finansiere nye opkøb på det asiatiske marked. Væksten i 

budgetperioden og terminalperioden er herudover drevet af en forventning om fortsat økonomisk 
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vækst, og en voksende middelklasse
71

, som forventes at påvirke det asiatiske privatforbrug 

yderligere i en positiv retning.  

 

Delkonklusion 

Efter at have foretaget budgettering af den fremtidige omsætningsvækst- og overskudsgrad særskilt 

på de tre hovedmarkeder, er vi klar til at lave en samlet vurdering af den fremtidige 

omsætningsvækst, samt overskudsgrad. 

 

I vores vurdering af den samlede fremtidige vækst på de 2 finansielle værdidrivere, er der taget 

højde for hvor stor en andel af den samlede omsætning i Carlsberg som hvert af tre hovedmarkeder 

udgør.  Omsætningsvæksten er klart højest i Asien, men da dette marked stadig udgør en lille andel 

af den samlede omsætning i Carlsberg, mens Østeuropa, samt Nord-og Vesteuropa også forventes at 

udgøre hovedparten af den samlede omsætning på kort og mellemlangt sigt, har vi vægtet disse 

markeder væsentligt højere i den samlede vurdering af omsætningsvæksten i budgetperioden. 

 

Overskudsgraden er som omsætningsvæksten også vurderet ud fra forholdet mellem de tre 

markeders andele, og Carlsbergs egne forventninger til den samlede overskudsgrad, som på 

mellemlangt sigt er 20 %.
72

 Hertil anses markedet i Rusland for at udgøre en den største usikkerhed 

i forhold til overskudsgraden, da landet har indført nye lovregulativer, og markedet i Østeuropa 

tillægges derfor en mindre andel af den samlede vægtede overskudsgrad.   

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Vi holder i den samlede vurdering fast i en konservativ vurdering af omsætningsvæksten, grundet 

det usikre forbrugermarked på både det Østeuropæiske, samt Nord- og Vesteuropæiske marked. 

                                                           
71

 Carlsberg analyse, Spar Kronjylland 
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 Carlsbergs årsrapport side 4 
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Overskudsgraden bærer i den samlede vurdering præg af en tillid til at Carlsberg vil kunne indføre 

de igangværende effektiviseringsaktiviteter på flere markeder. 

Effektiv skatteprocent 

Vi har beregnet den effektive skatteprocent ud fra de reformulerede opgørelser. 

   

ÅR 2011 2010 2009 2008 Gens. 

Effektiv skatteprocent 23,9% 24,6% 26,5% 10,9% 21,5% 

 

Carlsbergs effektive skatteprocent har gennem de seneste år ligget forholdsvist stabilt, og vi vil på 

den baggrund anvende gennemsnittet af den historiske effektive skatteprocent til at vurdere hvilket 

niveau den effektive skatteprocent bør udgøre i vores budgetperiode, da vi ikke i vores analyse har 

stødt på forhold som påvirker vores vurdering af, at dette vil udvise et realistisk scenarie.  

 

Argumentet for at anvende den effektive skattesats er at selskabets globale aktiviteter antages at 

sprede Carlsbergs beskatning rundt til de dele af verden, hvor beskatningen er mest fordelagtig. I 

perioden 2008-2011 har den i snit ligget omkring 22 %. Da det samtidigt ligger på niveau med den 

danske skattesats, antages det er selskabet i den fremadrettede budgetterede periode vil skulle svare 

en effektiv selskabsskatteprocent på 25 %. 

 

Omsætningshastigheden for kerne netto driftsaktiverne 

Investeringerne i henholdsvis immaterielle og materielle aktiver har siden 2008, hvor Carlsberg 

foretog massive opkøb, ligget på et relativt stabilt niveau.  

Henset til Carlsbergs planer om fortsatte opkøb, til forøgelse af deres markedsandele, fokus på 

forskning samt udvikling, forventes niveauet for investeringer at ligge på et højere niveau i starten 

af budgetperioden, hvorefter de antages følge en mere moderat udvikling. Det vurderes på den 

baggrund at, der i starten af budgetperioden vil udvises et mindre fald i Carlsbergs 

omsætningshastigheder for kerne netto driftsaktiverne. De efterfølgende år i budgetperioden, 

vurderes det til gengæld af de planlagte opkøb, samt forsknings- og udviklingstiltag begynder at 

kunne ses på bundlinjen, samt omsætningen, hvorfor omsætningshastigheden for kerne netto 

driftsaktiver budgetteres højere i slutningen af budgetperioden og terminalperioden.  
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktivernes omsætningshastighed forventes altså, at ligge på et stabilt niveau svarende til niveauet i 

2011 på kort og mellemlangt sigt.  

Andet driftsoverskud  

Indregning i anden totalindkomst er b.la. effekten af valutainstrumenter vedrører sikring af 

Carlsbergs køb og salg i anden valuta. 

  

Ved indregning af Carlsbergs udenlandske virksomheder med en valuta forskellig fra Carlsbergs 

(DKK), omregnes til balancedagens valutakurser. Kursforskellene som er opstået ved omregning af 

udenlandske virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser 

indregnes i anden totalindkomst.
73

 Det vurderes at posterne indregnet i anden totalindkomst er for 

usikre at budgettere specifikt, da hovedparten af Carlsbergs anden totalindkomst er sammensat af 

valutarisici. Udviklingen på valutamarkederne er ikke forudsigelige, og der anvendes i 

budgetteringen et gennemsnit af de sidste 5 års samlede driftsoverskud fra andre poster efter skat på 

ca. 500 mio. kr.   

 

.  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Særlige poster 

Særlige poster udgjorde i 2011 en omkostning på 268 mio. kr. mod en omkostning på 249 mio i 

2010, 695 mio. kr. i 2009, 1.641 mio. kr. i 2008 og 427 mio. kr. i 2007.
74

 

 

Den negative effekt i 2011 skyldtes hovedsageligt omkostninger i forbindelse med restruktureringer 

i Nord- og Vesteuropa, nedskrivninger relateret til varemærker i Østeuropa, samt dårlige 

investeringer i året.
75

  

 

Carlsbergs anvendelse af særlige poster omfatter ledelsesmæssige skøn for at sikre afgrænsning til 

resultatopgørelsens andre poster, og omfatter herudover indtægter og omkostninger som ikke er en 

del af Carlsbergs sædvanlige driftsaktiviteter. Hovedvægten af posterne er relateret til struktur og 

procesomlægninger, samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i forbindelse hermed.  

 

Carlsberg foretager selv en konkret vurdering af disse omlægninger for at sikre korrekt adskillelse 

mellem kernedriftsaktiviteter og andre poster som udføres med henblik på at forbedre 

indtjeningsmulighederne i fremtiden. 

 

I særlige poster indgår herudover beløb som fremkommer sjældent, som b.la. nedskrivning af 

goodwill, varemærker. Heri ligger også gevinster og tab ved frasalg af aktiviteter, samt 

værdireguleringer af kapitalandele.
76

 

 

Da ovenstående poster er usædvanlige, og svære at forecaste, budgetteres disse ikke særskilt, men 

vurderes overordnet på baggrund af et gennemsnit af tidligere års omkostninger indregnet under 

særlige poster.  

 

Herudover skal det bemærkes at Carlsberg som nævnt i den strategiske analyse, har frasolgt 

ejendomme i Valby for 2,5 mia. kr. i 2012. Dette frasalg vil ud fra ovenstående indgå under særlige 

poster i 2012, og da de øvrige år budgetteres med et gennemsnit fra tidligere år, vælges det også at 

undlade at medtage den kendte indtægt fra salget af ejendommen i budgetåret 2012, på trods af det 

væsentlige beløb, da denne indtægt ikke er en del af Carlsbergs kerne driftsaktiviteter.  
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Fastlæggelse af gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

WACC er et udtryk for det afkast som Carlsberg mindst skal opnå af den investerede kapital, for at 

leve op til det minimumsafkast som långiverne og aktionærerne stiller til deres investering.  

WACC er bestemmes ved ejernes afkastkrav, de finansielle omkostninger efter skat, forholdet 

mellem markedsværdien af egenkapitalen, markedsværdien af virksomheden samt markedsværdien 

af de nettofinansielle forpligtelser. De enkelte elementer vil blive estimeret i de følgende afsnit. 

WACC kan bestemmes ved brug af følgende formel:   

 

 

 

Fastlæggelse af kapitalstrukturen   

Som nævnt i ovenstående afsnit er WACC en vægtning af selskabets egenkapitalandel og 

gældsandel. Ved fastlæggelse af kapitalstrukturen benyttes markedsværdier, da disse indikerer, 

hvad der skal ofres for at opnå en ejerandel i selskabet. Brugen af markedsværdier skaber det 

problem at markedsværdien af egenkapitalen endnu ikke er kendt.  

 

Ved fastlæggelsen af WACC benyttes en konstant kapitalstruktur. Carlsbergs nuværende 

kapitalstruktur skal derfor kun bruges til fastlæggelsen af WACC, hvis kapitalstrukturen afspejler 

den forventede langsigtede kapitalstruktur. I forbindelse med bestemmelsen af WACC kan man 

med fordel tage udgangspunkt i sammenlignelige selskaber.
77

  På baggrund af opgavens omfang har 

                                                           
77 Fagligt notat om det statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 

virksomheder og kapitalandele, side 51-52. 
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vi valgt kun, at kigge på Carlsbergs kapitalstruktur. Vi har analyseret deres egne forventninger til 

selskabets fremtidige kapitalstuktur samt set på eksterne analytikeres forventninger. 

 

 

Egenkapitalandel 0,66 0,60 0,56 0,52 

Gældsandel 0,34 0,40 0,44 0,48 

     

I alt 1 1 1 1 

   

 

Som det fremgår af ovenstående tabel er Carlsbergs egenkapitalandel steget igennem hele 

analyseperioden. Dette giver meget god mening da man siden opkøbet af S&N i 2008. Dertil 

kommer det, at Carlsberg i starten af 2012 har solgt sine ejendomme og grunde i Valby til et 

konsortium hvor Carlsberg selv ejer 25 %. Salget har påvirket Carlsbergs pengestrømme med 1,9 

milliarder i første kvartal 2012
78

. Disse penge skal bruges på, at nedbringe gælden. Dette vil 

medføre en yderligere stigning i egenkapitalsandelen.
79

   

 

Fastlæggelse af ejerafkastkravet  

Til fastlæggelse af afkastkravet på egenkapitalen anvendes CAPM-modellen, der udtrykker 

investorernes afkastkrav i forhold til risikoen ved investeringen.  

Ejernes afkastkrav ved investering i én aktie er sammensat af ejernes afkast ved risikofri 

investering, aktiens systematiske risiko (β) i forhold til gennemsnitsaktien og risikopræmien som 

markedet tilbyder, for at ejerne påtager sig aktiens risiko. 

 

Ejernes afkastkrav kan vises ved følgende formel: 
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 http://www.business.dk/ejendom/carlsberg-scorer-kassen-paa-ejendomssalg 
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 http://www.business.dk/ejendom/carlsberg-scorer-kassen-paa-ejendomssalg 
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Risikofri rente 

Til vurdering af det risikofri afkast er valgt den effektive rente på den toneangivende 10-årige 

statsobligation, hvilket også oftest anvendes i praksis
80

.  

 

Der skal være sammenfald i datoerne for værdiansættelse og den risikofri rente på den pågældende 

dag, da det vil svare til det afkast, man risikofrit ville kunne opnå på det aktuelle tidspunkt som et 

alternativ til at påtage sig en risiko ved investering i Carlsberg. 

 

Den risikofri rente er fastsat til 4 %. 

Beta 

Beta måler aktiens påvirkelighed ved ændringer i den systematiske risiko. Beta værdien findes ved 

at sammenligne kursudviklingen på aktien med kursudviklingen på markedsporteføljen.   

 

Beta værdier måles på baggrund af den historiske udvikling på aktien i forhold til den historiske 

udvikling på markedsporteføljen. Det vil med andre ord sige at der er tale om et historisk beta, som 

ikke nødvendigvis svarer til de fremtidige forventninger. 

 

Tolkningen af beta værdier skal ske ved brug af nedenstående: 
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 PricewaterhouseCoopers: ”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet” Januar 2005 s. 2 
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De Beta værdier der er brug i opgaven er alle hentet fra aktieindeks og er dermed ikke beregnet i 

opgaven. 

 

Nedenfor ses Carlsbergs beta værdi fra 2 forskellige aktieindeks. Herudover er der sammenholdt 

med både beta værdien på branchen, samt en direkte sammenligning med den danske konkurrent 

Royal Unibrew: 

 

Carlsberg B - beta værdi 1.01  Kilde: Proinvestor.com 

Royal Unibrew - beta værdi 0.93  Kilde: Proinvestor.com 

     

Forskel 0.08    

     

Carlsberg B - beta værdi 1.26  Kilde: Reuters.com 

Branchen - beta værdi 0.78  Kilde: Reuters.com 

     

Forskel 0.48    

 

Som det fremgår af ovenstående tabel har en beta værdi der er større end 1. Det vil sige at det er 

mere risikabelt at investere i Carlsberg i forhold til at investere i markedsporteføljen.  

 

Før den endelige beta værdi til brug for værdiansættelsen fastlægges, skal der tages højde for 

konklusioner foretaget i den strategiske og regnskabsmæssige analyse. I forhold til risiko fra 

omverdenen vurderes det, at politiske beslutninger om afgiftsforhøjelser især på det russiske 

marked er høj. 

Da afgiftsforhøjelserne på det Russiske marked har været drøftet længe og vedtaget til at træde i 

kraft i den kommende år, vurderes det at denne risiko er indregnet i nuværende beta værdi. Vi har 

derfor valgt ikke at ændre på den beregnede historiske beta værdi. 

Beta værdien fastsættes til gennemsnittet af ovenstående værdier på Carlsberg B aktie. Det vil sige 

at beta værdien til brug for værdiansættelsen er 1,2. 
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Fastlæggelse af markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien er den forskel der er mellem det krav aktionærerne har for at investerer i 

aktien og den risikofri aktie. Der er flere metoder til at fastsætte præmien. Ifølge teorien anbefales 

det, at benytte en risikopræmie mellem 4-6 procent.
81

  

Der er flere problemstillinger i forhold til fastsættelsen af markedsrisikopræmien, såsom at 

aktionærer i andre dele af verden kan anlægge en forskellig betragtninger til fastsættelsen end 

aktionærer gør det i Danmark. Derudover baseret markedsrisikopræmien på historiske tal, og svarer 

derfor måske ikke til de fremtidige forventninger. Begge problemstillinger vurderes, at have ingen 

eller mindre betydning for Carlsberg, hvorfor vi grundet opgavens omfang og formål, har vi valgt at 

afgrænse os fra at se på disse problemstillinger.  

Der vil i værdiansættelsen blive brugt en markedsrisikopræmie på 6 % 

Fastlæggelse af ejerafkastkravet 

Da alle komponenter i formel for bestemmelsen af WACC er blevet gennemgået i ovenstående 

afsnit. 

 

Ud fra ovenstående fastlæggelse af variablene i afkastkravet på egenkapitalen, kan ejerafkastkravet 

estimeres til 11,2 %. 

 

Fastlæggelse af investorernes afkastkrav 

Investorernes afkastkrav udtrykker den effektive rente, der betales og bør i princippet baseres på 

den løbende markedsrente svarende til, hvad lån kan optages til. Investorernes afkastkrav er givet 

ved det risikofrie afkast, selskabsskatteprocenten og markedsrisikopræmien og kan bestemmes med 

følgende formel: 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse” - en praksis tilgang, Jens O. Elling og Ole Sørensen side 52. 
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Carlsbergs gennemsnitlige selskabsskatteprocent over de sidste 3 år jf. reformuleringen er 25 %. Ud 

fra de variable i investorernes afkastkrav, kan kravet fastsættes til 6, % 

 

De gennemsnitlige egenkapitalomkostninger (WACC)  

I de foregående afsnit er samtlige variable til beregningen af WACC estimeret. Ejernes afkastkrav 

er estimeret til 11,2 %, investorernes afkastkrav til 6,0 % og egenkapitalandelen til 66,0 %. WACC 

kan derfor estimeres til 9,5 %. 

 

Delkonklusion 

Budgetudarbejdelsen bygger som sagt på en række antagelser, og forudsætninger som gør at 

budgettet er udarbejdet med en vis usikkerhed. Budgetperioden bygger på forventninger til den 

fremtidige markedsudvikling.  

 

Budgetteringen bygger på oplysninger fra den strategiske analyse og den historiske performance 

som analyseret i regnskabsanalysen. Der er dog ingen garanti for at historisk performance, kan 

garantere fremtidig performance.  

 

For at vurdere resultatet af vores budgetforudsætninger, har vi sammenholdt vores forventninger 

med andre aktieanalytikeres forventninger, på baggrund af deres analyse af Carlsbergs årsregnskab 

for 2011, samt forventninger til 2012. Vi har ikke herigennem fundet væsentlige afvigelser, hvilket 

anses for at understøtte vores budget. 

Salgsvækst i procent 3,0% 3% 3% 3% 3% 3% 

OG i % 15% 15% 15% 15% 16% 17% 
Andet driftsoverskud 

mio.DKK       500        500        500        500        500  1% 

AOH 0,6 0,6 0,63 0,63 0,63 0,65 
Kilde: Egen tilvirkning, samlede budgetforudsætninger 
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Værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Efter ovenstående fastsættelse af WACC kan værdiansættelsen af Carlsbergs B aktie pr. 27. april 

2012 foretages: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Nettoomsætning 

       

63.561          65.468          67.563  

         

69.725           71.677  

         

73.827        76.042  

Driftsoverskud fra salg            9.820          10.270  

         

10.668           10.752  

         

11.517        12.596  

Andet driftsoverskud                500               500  

              

500                500  

              

500             503  

Samlet driftsoverskud          10.320          10.770  

         

11.168           11.252  

         

12.017        13.099  

        

NOA (netto driftsaktiver) 

     

104.699        109.113        112.605  

       

110.674         113.773  

       

117.186      116.988  

RNOA (afkastningsgrad)  9,9% 9,9% 9,9% 10,2% 10,6% 11,2% 

ReOI (residual indkomst)               414               445  

              

513                780  

           

1.252          2.011  

Vækst i ReOI   7,7% 15,3% 51,9% 60,6% 60,6% 

Diskonteringsfaktor (9,4619%)            1,095            1,198  

           

1,312             1,436  

           

1,571          1,720  

PV ReOI               378               372  

              

391                543  

              

797   

PV ReOI I budgetperiode 

         

2.481        

Terminalværdi 1      

         

31.119   

PV af terminalværdi 

       

19.802        

Virksomhedsværdi 

     

126.982        

NFO 

       

33.070        

Egenkapitalværdi 

       

93.912        

Pr. aktie (153 mio aktier) 
            

614        

 

På baggrund af den udarbejdede strategiske analyse, regnskabsanalyse, budgettering og fastlæggelse 

af de gennemsnitlige egenkapitalomkostninger, er den teoretiske markedsværdi af Carlsberg pr. 27. 

april 2012 beregnet til kr. 93.912 mio, dette svarer til en værdi pr. aktie på 613. Den handlede kurs 

den 27. april 2012 var kr. 487, svarende til en forskel på kr. 126.  

Ud fra den foretagne værdiansættelse er Carlsberg aktie altså undervurderet i forhold til den 

handlede markedsværdi.  

Da der i forbindelse med værdiansættelse af aktier er en stor følsomhed i forhold til de budgetterede 

forudsætninger, vil en analyse af modellens følsomhed blive gennemgået i nedenstående afsnit.  
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Følsomhedsanalyse: 

Værdiansættelsen af Carlsberg er sket ud fra en række variable input i både budgetteringen og i 

fastsættelsen af egenkapitalomkostningen. Disse variable er fastsat på baggrund af den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen. Mange af disse variable input er baseret på skøn. Det er derfor 

relevant at se på følsomheden overfor ændringer i de anvendt skøn. Følsomhedsanalysen vil vurdere 

på de variable hvor det vurderes at usikkerheden i forbindelse med de foretagne skøn er størst, 

nemlig: 

 Vækst i omsætningen 

 Overskudsgrad 

 Vækst i terminalperioden 

 Beta værdi 

 Markedets risikopræmie 

 

Omsætningsvækst i budgetperioden: 

Der er over budgetperioden budgetteret med en stabil vækst i omsætningen på 3 % pr. år. Denne 

vækst stemmer fint overens med hvad der forventes i markedet
82

. I forhold til omsætningsvækst har 

Carlsberg udfordringer på det russiske marked, hvor både en svækket russisk valuta og nye 

forhøjede afgifter på alkohol kan få omsætningsvæksten til at falde til under de budgetterede 3 %. 

Carlsberg har meldt ud af de forventer at resultat af primær drift i 2012 er på niveau med 2011
83

. 

Det forventes derfor at den budgetterede omsætningsvækst i 2012 ikke ændrer sig. En ændring i 

omsætningsvæksten på 1 % -point fra år 2013 og frem vil ændre markedsværdien af Carlsberg med 

kr. 4.486 mio, svarende til kr. 29 pr. aktie.  

Overskudsgrad i budgetperioden 

Der er budgetperioden budgetteret med en overskudsgrad på mellem 15 og 17 %. Overskudsgraden 

i 2012 er budgetteret med 15 %, denne vurderes ikke at ændre sig, da Carlsberg har offentliggjort 

forventninger om et resultat af primær drift på niveau med 2011.  
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 Aktienyt - Sydbank 

83
 Aktienyt - Sydbank 
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Overskudsgraden i forhold til værdiansættelsen tager ikke højde for de ændringer der er vedrørende 

valutaændringer, da disse bliver fanget i andet driftsoverskud. Overskudsgraden vedrører derfor kun 

i forhold til resultat af primær drift.  

En ændring i omsætningsvæksten på 1 % -point fra år 2013 og frem vil ændre markedsværdien af 

Carlsberg med kr. 84.324 mio, svarende til en ændring på kr. 62 pr. aktie. En ændring i 

overskudsgraden på 1 % -point har dermed ændret markedsværdien med kr. 9.534 mio. Nogle af de 

faktorer som kunne tænkes at ændre overskudsgraden er eventuelt øgede afgifter som man ikke kan 

tillægge produktets værdi, da man vil tabe for mange markedsandele, samt forhøjede råvarer priser. 

Andre forhold kan være selskabet i fremtiden bliver dårlige til at sikre sig mod valutakurs udsving, 

via dårlige aftaler med leverandører og lignende. 

Vækst i terminalperioden 

Der er budgetteret en vækst i terminalperioden på 3 %. Der er meget stor usikkerhed forbundet med 

fastlæggelsen af væksten i terminalperioden. Dette skyldes at der budgetteres fra år 6 og ud i det 

uendelige. Et problem er, at spå om forhold så langt ude i fremtiden, men et andet problem er 

samtidig, at terminalperioden har meget stor indflydelse på den beregnede værdi.  Ved en 

omsætningsvækst på 3 %, en overskudsgrad på 17 % og aktivernes omsætningshastighed på 0,65 

udgør nutidsværdien af den beregnede terminalværdi kr. 19.766 mio., eller svarende til 21 % af den 

samlede beregnede værdi af Carlsberg. 

 Ved en ændring på 1 % -point i omsætningsvæksten i terminalperioden falder den beregnede 

værdi af Carlsberg med kr. 3.690 mio., eller svarende til kr. 24 pr. aktie.  

 Ved en ændring på 1 % -point af overskudsgraden fra 3 – 2 % falder værdien med kr. 7.474 

mio., eller svarende til kr. 49 pr. aktie. 

Som det ses påvirker små ændringer i forudsætninger for terminalperioden værdien af Carlsberg 

væsentligt. Primært ved en ændring af selskabets overskudsgrad. 

Beta værdi og markedets risikopræmie 

Som beskrevet tidlige i opgaven måler beta værdien den systematiske risiko. Ved en øget 

systematisk risiko i forbindelse med investering i Carlsberg der gør at beta stiger med 0,1 vil 

medfører en negativ ændring i selskabets værdi med kr. 7.438 mio., eller svarende til kr. 49 pr. 

aktie. 



Benjamin Rosenquist & Martin Haislund HD(R)Afhandling Værdiansættelse af Carlsberg 

69 

 

En stigende risikopræmie på 1 % -point fra 6 – 7 % vil medfører et fald i værdien på kr. 14.059 

mio., eller svarende til kr. 92 pr. aktie.  

Sammenfatning af værdiansættelsen 

Som det fremgår af værdiansættelsen er den teoretisk beregnede værdi af Carlsberg aktien kr. 613. 

Denne værdi tyder på, at Carlsbergs aktie pr. 27. april 2012 er undervurderet, da aktie på denne dag 

blev handlet kurs 487.  

Carlsberg aktien blev den 27. april 2011 handlet til kurs 586, hvilket er en del tættere på den 

beregnede værdi en kursen i 2012. Årsagen til faldet er at Carlsberg er blevet hårdt ramt af 

prisstigninger på det russiske marked som følge af stigende afgifter.84  

Aktiekursen er sidenhen ikke kommet op på niveau som før den foretagende nedjustering i august 

2011. Vi forventer i forbindelse med vores værdiansættelse, at Carlsberg overkommer 

udfordringerne på det russiske marked, og har også gjort flere tiltag til at forbedre indtjeningen på 

dette marked.  

Værdiansættelsen af Carlsberg aktien er som nævnt beregnet på baggrund af de i opgaven fastsatte 

variabler. I følsomhedsanalysen blev de mest kritiske variabler gennemgået. Det vurderes, at de 

største usikkerheder forekommer i forbindelse med fastsættelse af forudsætninger i 

terminalperioden.   

Multipel analyse 

Der udarbejdes en multipel analyse af Carlsberg, hvor vi anvender en peergruppe. Formålet hermed 

er at: 

 Verificere resultaterne fra fundamentalanalysen. 

 Vurdere Carlsbergs aktiekurs relativt til peergruppen 

 

Analysen skal være med til at give en indikator af, hvorvidt Carlsbergs aktie er overvurderet, eller 

undervurderet. Dette resultat skal sammenholdes med resultatet fra fundamentalanalysen, og 

forventes at verificere resultatet heraf.  

 

Fundamentalanalysen er væsentligt mere detaljeret, men multipelanalysen anvendes ofte i praksis af 

analytikere, da fundamentalanalysen er væsentlig mere omkostningskrævende, og stiller store krav 

                                                           
84

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/212896/rusland_tvinger_carlsberg_til_nedjustering.html 
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til informationsindsamling, og analyse. Multipelanalysen anvender i modsætning til 

fundamentalanalysen minimal information, og derfor skal analytikere som kun anvender denne 

model være opmærksomme på hvilke elementer som overses, og hvad der vindes ved at anvende 

analysen.  

 

Multipelanalysen benytter sig udelukkende af aktiebaserede nøgletal til sammenligning mellem 

tilsvarende virksomheder i samme branche, og størrelse. Den benytter sig af simple nøgletal med 

markedsprisen, over en værdindikator fra regnskabet.  

 

Vi har valgt at fokusere på tre multiple, P/S, P/E og P/B. 

 

For at kunne anvende multiple, skal vi have et sammenligningsgrundlag. Dette gøres ved at 

identificere sammenlignelige selskaber i samme branche (peer group). Herudover skal vi 

identificere de værdiindikatorer som skal anvendes, hvorefter der beregnes et gennemsnit så 

værdien af Carlsberg kan findes. 

 

I multipelanalysen vil de anvendte virksomheder fra samme branche udgøres af de øvrige 

bryggerigiganter i ”The Big 4”, SABMiller, Heinekin og AB Inbev.  

 

De tre multiple giver hver især et billede af den sammenhæng som er mellem markedsværdien, og 

salg, indtjeningen og den bogførte værdi. Grundtanken er at identiske selskaber, bør have den 

samme markedsværdi. Selskaberne i peergruppen, er det tætteste vi kommer på, ved at se på de 

selskaber som vurderes mest sammenlignelige med Carlsberg, og ovenstående figur viser 

prismultiple for virksomheder sammenlignelige med Carlsberg, hvor markedsværdien pr. 27. april 

er anvendt.   

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, (prismultiple fra Reuters)
85
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang. 3. udgave, side 32 
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Kilde: Egen tilvirkning, (prismultiple fra Reuters)
86

  

 

Ved analysen af de tre selskaber i peergruppens multiple, antages det at gennemsnittet af deres 

multiple, kan anvendes til at finde markedsværdien af Carlsberg. I praksis er der dog faldgrupper, 

hvilket også ses i ovenstående figur, hvor den gennemsnitlige værdi af Carlsberg pr. aktie er 

beregnet til kr. 1.059.  

 

Dette er umiddelbart meget højt, hvis man sammenligner med den kurs som Carlsberg-aktien blev 

handlet til den 27. april, nemlig kr. 487 pr. aktie. En sådan analyse ville med det samme udløse en 

anbefaling om at købe.  

 

Metoden forudsætter imidlertid, at markedet er korrekt i sin prisfastsættelse af de sammenlignelige 

selskaber, og der kan derfor være en skjult risiko ved at selskaberne i peer-gruppen ikke handles til 

korrekte priser, hvorved Carlsberg ud fra multipel-analysen vil blive prissat forkert.  

 

Herudover kan der være problemer i udvælgelsen af selskaberne til peer-gruppen. Selvom 

selskaberne er valgt ud fra nogle parametre, som ens driftsaktivitet, branche, produkter og 

størrelser, er ikke to selskaber ens.   

  

Ved analyse af multiple fra vores peer-gruppe, skal det også tages i betragtning at forskellige 

multiple altså giver forskellige værdier. Vi har i ovenstående figurer anvendt et simpelt gennemsnit, 

hvilket ikke nødvendigvis er korrekt. Fjernes P/B nøgletallet fra alle selskaber i Peer-gruppen, fås 

en værdi pr. aktie i Carlsberg på kr. 609, hvilket svarer godt overens med vores resultat fra 

fundamentalanalysen. Vi har dog ikke ved analysen fundet grund til at vurdere at P/B nøgletallet 

skulle tages ud af analysen. En klar afgrænsning af en multipel kunne være, hvis én af vores 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang. 3. udgave, side 32 
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sammenlignelige selskaber havde underskud, og herved kunne en analyse af P/E nøgletallet være 

uanvendelig.   

 

Carlsberg handles til en multipel tættere på niveau med Heineken, end de øvrige. Analytikere har 

vurderet Carlsberg, til at handle til en P/E et sted mellem 12
87

 og 15
88

.  SABMiller handles til 

højere multipler, og igen vil en hurtig udeladelse af SABMiller vise at værdien af Carlsberg pr. 

aktie udgør kr. 643, hvis der kun anvendes gennemsnit for Heineken og AB Inbev. Da der ikke i 

opgaven er lavet en dybdegående analyse af de medtagne sammenlignelige selskaber i peer-

gruppen, er det svært at vurdere om poster som driftmæssige tab, og gevinster har haft påvirkning 

på multiplerne. Herudover kan der være multiple være afhængige af selskabernes kapitalstruktur, og 

en egentlig anvendelse af multipel-analysen til at foretage anbefalinger i forhold til handel med 

aktier, skal derfor tages med et forbehold. Vi hæfter os dog ved, at værdien ved at fjerne 

SABMiller, som umiddelbart skiller sig ud fra peer-gruppen, fremkommer en værdi som er relativt 

sammenlignelig med vores værdi fra fundamentalanalysen.  

 

 

  

                                                           
87

 Sydbank, Carlsberg aktieanalyse 

88
 Reuters.com, analyse af Carlsberg 27. april 2012 
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Konklusion 

Formålet med denne opgave har været, at foretage en værdiansættelse af Carlsberg A/S pr. 27. april 

2012 og svare på følgende hovedspørgsmål: 

Hvad er en fair value af Carlsberg A/S-aktien pr. 27. april 2012? 

For at kunne svare på dette spørgsmål, er der foretaget en strategisk analyse og en regnskabsanalyse 

af Carlsberg, der har dannet grundlag for budgetteringen og dermed fungeret som input til 

værdiansættelsen. Centrale observationer og konklusioner for de enkelte områder i opgaven er 

gennemgået i de nedenstående afsnit for til sidst, at kunne svare på hovedspørgsmålet. 

Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er, at identificere hvilke interne og eksterne faktorer der 

påvirker Carlsbergs vækst og indtjeningsmuligheder. Analysen har givet svar på følgende 

underspørgsmål: 

 

 Hvilke samfundsmæssige forhold kan påvirke Carlsbergs fremtidige vækst og indtjening? 

 Hvad er Carlsbergs kernekompetance? 

 Hvilke brancheforhold påvirker indtjeningsevnen i Carlsberg? 

 Hvordan er selskabets vækststrategi? 

 

Analysen har vist at, på makroøkonomisk niveau er det de politiske og økonomiske forhold der har 

størst betydning for Carlsbergs vækst og indtjeningsmuligheder. Især på det russiske marked har der 

i løbet af de seneste år været fokus på befolkningens alkohol forbrug, hvilket har fået den russiske 

regering til at øge afgifterne på alkohol. Dette har medført store prisstigninger på øl i Rusland 

hvilket har medført svigtende indtjening. Denne svigtende indtjening fik Carlsberg til at foretage en 

nedjustering efter 1. halvårs regnskab i 2011. Denne nedjustering er selskabets aktie endnu ikke 

kommet sig over og ligger stadig væsentligt under det niveau den havde for blot et år siden. 

 

Økonomi er det andet centrale punkt i forhold til makroøkonomiske faktorer, dette skyldes at 

Carlsberg som en global virksomhed har en risiko forbundet med valutakurstab især den russiske 

rubel, men ikke mindst også er ramt af den internationale finansielle krise.  
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Hvad angår Carlsbergs vækststrategi benyttet selskabet egentlig alle fire markedsindgange jf. 

Ansoffs vækstmatrice. Den enkelte markedsindgang afhænger af det enkelte marked. Carlsberg 

operer på 3 hovedområder som er Nord- og Vesteuropa, Østeuropa primært Rusland og Asien.  

På det Nord- og Vesteuropæiske marked har Carlsberg via det russiske bryggeri Baltica lavet en 

aftale med den britiske pubkæde JD Wetherspoon, som har 846 pubs og restaurationer i 

Storbritannien, hvilket tyder på markedspenetrering.  

På det Østeuropæiske marked med Rusland i spidsen som er Carlsbergs største enkelte marked, 

arbejder man både med markedspenetrering men også med markedsudvikling. Markedsudviklingen 

skyldes at det Østeuropæiske marked stadig er nyt, idet man købte sig ind på markedet i 2008 via 

opkøbet af S&N. Jo længere Carlsberg operer på markedet jo længere hen mod markedspenetrering 

vil strategien være. 

Det asiatiske marked er også stadig et nyt marked og beskedent marked, det udgør ca. 13 procent af 

Carlsbergs omsætning. Carlsberg ønsker at øge markedsandele på det asiatiske marked, og forventer 

en stigning i markedsandelene på det asiatiske marked. Den ønskede stigning i markedsandele i 

Asien kan meget vel tænkes kommer til at ske via opkøb. Det er Carlsbergs plan, at markedsudvikle 

på det asiatiske marked som man har gjort det på det russiske ved en blanding af lokale- og 

internationale brands. 

 

Carlsberg har gennem de seneste år forsøgt i større omfang at koncentrer sig om sine 

kernekompetancer, dette har blandt andet også medført man har solgt 75 % af grundene i Valby. 

Derudover forsøger Carlsberg også at være effektive og miljø bevidste hvilket har givet 

anerkendelse i form af en placering blandt de fem bedste inden for deres kategori på Newsweek 

Green Rankings 2011-liste. Her opnåede de den højeste score blandt de globale bryggerier med 

hensyn til miljøstyring og miljøbelastning. 

I forhold til bryggeribranchen vurderes den interne rivalisering de 4 store bryggerier imellem at 

være den største risiko for Carlsbergs fremtidige vækst- og indtjeningsevne. Det vurderes, at hvis 

Carlsberg skal opretholde eller forøge sin nuværende markedsposition, kræver det at der foretages 

nye opkøb eller strategiske samarbejder. På trods af Carlsberg de senere år er vokset markant, har 

deres største konkurrenter vokset endnu mere. Mens Carlsberg i 2011 omsatte for 63,6 mia. kr., 

omsatte verdens største AB Inbve, for 209. mia kr. fulgt af SAB Miller med 152. mia. kr. og 

Heineken med over 127 mia. kr. 



Benjamin Rosenquist & Martin Haislund HD(R)Afhandling Værdiansættelse af Carlsberg 

75 

 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at analysere de historiske data og beskrive den finansielle 

udvikling og danne grundlag for budgetteringen. Regnskabsanalysen har taget udgangspunkt 

selskabets årsrapporter for de seneste 5 regnskabsår (2007-2011). Analysen har givet svar på 

følgende underspørgsmål: 

 Opfylder den anvendte regnskabspraksis kravene til analyseformål og er årsrapporterne 

sammenlignelige?  

 Hvordan har niveauet og udviklingen været for Carlsberg finansielle værdidrivere i den 

historiske analyseperiode? 

 Hvordan har den driftsmæssige og finansielle risiko udviklet sig? 

Regnskabsanalysen er foretaget ud fra modellen DuPont pyramiden. Regnskabsanalysen viste, at 

ROE i hele analyseperioden har været positiv, men har haft store udsving på mellem 1,5 – 18 %. 

ROE blev herefter nedbrudt i underliggende værdidrivere. I forbindelse med analysen af disse 

værdidrivere blev det identificeret at ROIC og herunder overskudsgraden, der har haft den 

væsentligste påvirkning på udviklingen i ROE. Analysen viste endvidere at overskudsgraden for 

”primær drift” var forholdsvis stabil, hvilket altså vil sige at grunden til de store udsving skal findes 

i udviklingen i ”andre poster”. ”Andre poster” udgør blandt andet valutakursreguleringer og 

reguleringer i forbindelse med overtagelse af datterselskaber.  

Endelig blev den samlede risiko for Carlsberg vurderet til at være over middel, da koncernen er 

eksponeret for konjunkturerne, og da det finansielle beredskab forventes at blive presset grundet 

lavkonjunkturerne, og eventuelle opkøb 

Budgettering 

Med udgangspunkt i konklusionerne i den strategiske analyse og regnskabsanalysen er der 

udarbejdet en række budgetforudsætninger for Carlsberg. Budgettet er udarbejdet ud fra 

forventninger til relevante valuedrivere. Analysen har givet svar på følgende underspørgsmål: 

 Hvordan forventes relevante drivere for Carlsberg at udvikle sig?  

 

Der er budgetteret med en budgetperiode på 5 år og herefter en terminalperiode. Der er budgetteret 

med en omsætningsvækst på 3 % i både budget og terminalperiode. Denne er måske lidt lavt sat, 
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men der er taget højde for de negative forventninger til det Nord- og Vesteuropæiske marked samt 

eventuelt tab af markedsandele i Rusland som følge af ændrede salgs og afgiftsregler. 

Der er i terminalperioden budgetteret med en lidt højere og optimistisk overskudsgrad på 17 %, 

hvor der i budgetperioden er budgetteret med mellem 15-16 %. Overskudsgraden ligger på 

nuværende tidspunkt på omkring 15 %, hvorfor det forventes at Carlsberg vil kunne øge deres 

overskudsgrad, enten i form af besparelser eller effektivisering. 

 

Den effektive skatteprocent er estimeret til 25 % i både budget- og terminalperioden. 

 

Andet driftsoverskud består primært af indregning af valutakurs ændringer og lign. Da udviklingen 

på valutamarkederne er ikke forudsigelige, og der anvendes i budgetteringen derfor et gennemsnit 

af de sidste 5 års samlede driftsoverskud fra andre poster efter skat på ca. 500 mio. kr. 

 

Værdiansættelse 

Værdiansættelsen har til formål, på baggrund af det udarbejdede budget at beregne værdien af 

Carlsberg ved hjælp af anerkendt værdiansættelsesteori. Til brug for værdiansættelsen af Carlsberg 

er brugt Residualindkomstmodellen. Analysen har givet svar på følgende underspørgsmål: 

 

 Hvilken værdiansættelsesmodel vurderes som værende mest hensigtsmæssig? 

 Hvad estimeres de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) til for Carlsberg?  

 Hvilke variable er forbundet med størst usikkerhed, og hvor følsom er værdiansættelsen ved 

ændring af variable?  

 

Som nævnt er REOI-modellen valgt som grundlæggende værdiansættelsesmodel. Herudover er 

forskellige prismultiple (relativ værdiansættelsesmetode) valgt som supplement til REOI-modellen, 

for at understøtte den beregnede værdi. 

 

Til brug for beregningen af markedsværdien for Carlsberg, blev der fastsat en WACC på 9,5.  

I følsomhedsanalysen blev de mest kritiske variable gennemgået med henblik på, at illustrerer 

påvirkningen på værdiansættelsen ved ændringer i forhold til de budgetterede forudsætninger. 
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Følsomhedsanalysen viste, at de forudsætninger der har de største usikkerheder er de 

forudsætninger terminalperioden beror på.  

Ved en ændring på 1 % -point i omsætningsvæksten i terminalperioden falder den beregnede værdi 

af Carlsberg med kr. 3.690 mio., eller svarende til kr. 24 pr. aktie.  

Ved en ændring på 1 % -point af overskudsgraden fra 3 – 2 % falder værdien med kr. 7.474 mio., 

eller svarende til kr. 49 pr. aktie. 

Analysen af pris multible viste at Carlsbergs aktie bliver handlet til en pris over bogført værdi på 

1,13, hvorimod Carlsbergs konkurrenter Heineken, SAM Miller og AM Imbew alle bliver handlet 

til en højere pris over bogført værdi. Ifølge Reuters bliver Heineken handler til 2,45 og de to andre 

til 3,1. Dette kan indikerer, at Carlsberg handles med en rabat i øjeblikket. 

Svaret på opgavens overordnede hovedspørgsmål er derfor, at en aktie i Carlsberg A/S pr. 27. april 

2012 bør handles til en kurs omkring 613, hvorfor det ud fra børskursen på 487 anbefales at købe 

aktien. 

Svaret på opgavens overordnede hovedspørgsmål er derfor, at en aktie i Carlsberg A/S pr. 27. april 

2012 bør handles til en kurs omkring 613, hvorfor det ud fra børskursen på 487 anbefales at købe 

aktien. 
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Perspektivering 

Kursudviklingen har i de seneste år mildest talt været svingende, og kulminerede i august måned 

2011, da Carlsberg skuffede med deres halvårsregnskab og som konsekvens heraf nedjusterede 

forventningerne til 2011.  

Den negative effekt kom efter massive forbrugerprisstigninger i Rusland, som viste sig at være 

mere vedholdende end ventet. Carlsberg justerede deres forventninger til en forventet vækst i 

nettoresultatet på omkring 5-10 %, i stedet for de tidligere udmeldte 20 %. Carlsbergs adm. Direktør 

Jørgen Buhl Rasmussen har dog indrømmet, at det har taget længere end forventet for russerne at 

vende sig til de helt uhørte prisstigninger på ca. 30 % i løbet af de sidste halvandet år.89   

 

 

Kilde: Egen tilvirkning
90

 

 

Vores værdiansættelse er en fundamentalanalyse, hvilket flere analytikere også gør brug af. 

Markedet er dog også præget af analytikere som den almene private investor, og spekulanten, der 

køber/sælger aktier ud fra sin mavefornemmelse. De køber fordi kursen er faldet væsentligt, eller 

bare ”følger med strømmen” og markedsstemningen. 

  

                                                           
89

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/212896/rusland_tvinger_carlsberg_til_nedjustering.html 

90
 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/carlsberg-a-s-b/205057 
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Vi tror også at en del af aktiekursens fald i august 2010 skal tilskrives spekulanterne, da det 

umiddelbart ikke vurderes at en fundamentalanalytiker ville tilskrive nyheden om højere 

forbrugerpriser i Rusland så stor værdi. Selvfølgelig ville alle analytikere vurdere dette som en 

relativ stor usikkerhed for Carlsbergs fremtidige vækst, men det antages også at en 

fundamentalanalytiker ville se på det større billede.   

 

En af de usikkerheder der i høj grad antages at ville præge udsving på aktiekursen i fremtiden, er 

Rublens kursudvikling. Gældskrisen har udhulet eurokursen i forhold til den russiske rubel. 

Carlsberg har valgt at indregne det som en betydelig risiko i årsregnskabet, der ligger en dæmper på 

et trecifret millionbeløb ind i årsregnskabet for 2012
91

. Det er en af flere faktorer som flere 

aktieanalytikere ser som alt for konservativt.  

 

Forventningerne fra Carlsberg bygger b.la. på en gennemsnitlig rubelkurs på 43,30(EUR/RUB), 

som må anses for værende konservativt i forhold til kursen den 27. april 2012 på 38,74(EUR/RUB).  

 

Spekulanter kan argumentere for, at markedsstemningen har afgørende betydning for kurserne, og 

fundamentalanalysen ikke vil give et realistisk estimat for den fremtidige aktiekurs. Herudover er 

også fundamentalanalysen baseret på en høj grad af skøn, og spekulation.  

Overordnet vurderer aktieanalytikere dog at Carlsberg vil nyde godt af den stigning der har været i 

rubelkursen den seneste tid
92

, og en ændring i EUR/RUB på +/- 1 vil påvirke Carlsbergs resultat af 

primær drift med cirka +/- 100 mio. kr.
93

  

 

Spekulanterne, og den ”almindelige” investor, kan være af den overbevisning at aktiemarkedet er 

effektivt. Argumentet for et effektivt marked er, at alle har adgang til den samme information, i 

modsætning til fundamentalanalytikeren som kan være af den overbevisning at aktiemarkedet er 

ineffektivt, da der eller ikke havde været grund til at udarbejde fundamentalanalysen. 

 

Vi mener at fundamentalanalysen skaber det grundlag, som bør være til stede før at investor kan 

tage en kvalificeret beslutning, i hvert fald for investeringer med længere tidshorisont. 

                                                           
91

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/225981/millionindtjening_gemt_i_carlsbergs_rubelkurs.html 

92
 http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=492429 

93
 Carlsberg analyse, Sparekassen Kronjylland 2012 
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Der vil altid være nyheder som opstår så pludseligt, at aktiekursen kan svinge uforudset, men på 

trods at dette kan man dog altid argumentere for, at du unægteligt vil stå med et stærkere grundlag 

for dine investeringsbeslutninger, end hvis du ikke på forhånd havde taget dig tid, til at udarbejde 

fundamentalanalysen. For aktiemarkedet er ineffektivt, og spekulanternes køb og salg har 

påvirkning på aktiekursen.  

 

Igennem udarbejdelsen af vores analyse har vi også set, at de analytikere der har fulgt Carlsberg, 

ikke altid er enige om hvilken anbefaling de skal give, på trods af en antagelse om, at de har samme 

adgang til information. Til at understøtte denne antagelse kan henvises til nedenstående oversigt fra 

Carlsbergs egen hjemmeside. 

 

 

Kilde: http://www.carlsberggroup.com/investor/Analystsestimates/Pages/Analysts.aspx 

 

Som det fremgår af ovenstående oversigt, sidst opdateret den 3. maj 2012, er der i hvert fald otte 

analytikere som deler vores anbefaling om at købe Carlsbergs aktie. Oversigterne understøtter dog 

også tidligere omtalte usikkerheder i de foretagne analyser, herunder også fundamentalanalysen, 
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ved det at 15 analytikere har en neutral anbefaling til investorerne, eller direkte anbefaler at der 

sælges. Det antages at analytikerne som følger Carlsberg, alle benytter sig af fundamentalanalyse. 

De forskellige anbefalinger vidner om, at fundamentalanalyse ikke er nogen eksakt videnskab. 

 

I sidste ende er det udbud og efterspørgslen der afgør prisen for Carlsbergs aktie. 
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Kildeliste 

 

Hjemmesider: 

 Borsen.dk 

 Reuters.com 

 Investor.dk 

 Stockpicker.dk 

 Carlsberggroup.dk 

 Sparnord.dk 

 Euroinvestor.dk 

 Valutakurser.dk 

 Finans.tv2.dk 

 Business.dk 

 Jyskebank.dk 

 Bloomberg.com 

 Sabmiller.com 

 Abinbev.com 

 Nationalbanken.dk 

 Sydbank.dk 

 Andelskassen.dk 

 Berlingske.dk 

  

 

Aviser: 

 Børsen 

Bøger: 

 Regnskabsanalyse og værdiansættelsen praktisk tilgang, 3. udgave 

 Fagligt notat om den stats autoriserede revisors arbejde i forbindelse med 

værdiansættelse af FSR 

 

Analyserapporter: 

 Sparekassen Kronjyllands aktierapport fra den 27. april 2012 

 Sydbanks aktierapport fra den 16. februar 2012 

 Jyske Banks aktierapport fra den 18. august 2011 (2. kvt. Regnskab) 

 Andelskassens fakta-rapport fra den 22. februar 2012  

 Andelskassens aktierapport for årsregnskabet 2011 
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Kildeliste, fortsat 

Årsrapporter 

(http://www.carlsberggroup.com/investor/downloadcentre/Documents/Annual%20Report/): 

 Carlsbergs Årsrapport for 2007 

 Carlsbergs Årsrapport for 2008 

 Carlsbergs Årsrapport for 2009 

 Carlsbergs Årsrapport for 2010 

 Carlsbergs Årsrapport for 2011 

 SABMiller’s Årsrapport for 2011 

 ABInbev’s Årsrapport for 2011 
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Arbejdsfordeling 

 

Indledning BR 

Problemformulering BR/MH 

Model- og metodevalg MH 

Afgrænsning MH 

Kilder og kildekritik MH 

Præsentation og historie BR 

Porters Five Forces BR 

PEST-analyse MH 

Værdikæden BR 

Vækststrategi BR 

SWOT BR 

Reformulering af Egenkapitalopgørelse BR/MH 

Reformulering af Resultatopgørese BR/MH 

Reformulering af Balancen BR/MH 

Regnskabsanalyse MH 

Anvendt Regnskabspraksis MH 

Budgettering (- fastlæggelse af kapitalomk.) BR 

Fastlæggelse af gng. Kapitalomkostninger MH 

Værdiansættelse, Residualindkomstmodellen MH 

Følsomhedsanalyse MH 

Værdiansættelse, Prismultiple BR 

Konklusion MH 

Perspektivering BR 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 1 

 

Carlsberg      

      

Officiel Resultatopgørelse      

      

  Mio. DKK 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Omsætning 86.555 81.295 75.676 76.557 60.111 

Øl-og læskedrikafgifter -22.994 -21.241 -16.294 -16.613 -15.361 

Nettoomsætning 63.561 60.054 59.382 59.944 44.750 

Produktionsomkostninger -31.788 -28.982 -30.197 -31.248 -22.423 

Bruttoresultat 31.773 31.072 29.185 28.696 22.327 

Salgs/ og distributionsomkostninger -18.483 -17.158 -15.989 -17.592 -14.528 

Administrationsomkostninger -3.903 -4.040 -3.873 -3.934 -3.123 

Andre driftsindtægter 671 815 554 1.178 933 

Andre driftsomkostninger -422 -588 -599 -450 -448 

Overskud, associerede virksomheder 180 148 112 81 101 

Resultat før afskrivninger 9.816 10.249 9.390 7.979 5.262 

Afskrivninger inkl. goodwill 0 0 0 0 0 

Driftsresultat 9.816 10.249 9.390 7.979 5.262 

Særlige poster -268 -249 -695 -1.641 -427 

Finansielle indtægter 630 1.085 609 1.310 651 

Finansielle udgifter -2.648 -3.240 -3.599 -4.766 -1.852 

Resultat før skat 7.530 7.845 5.705 2.882 3.634 

Selskabsskatter -1.838 -1.885 -1.538 312 -1.038 

Årets resultat 5.692 5.960 4.167 3.194 2.596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Bilag 2 

 

Carlsberg      

Reformuleret resultatopgørelse      

  Mio. DKK 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsætning  86.555 81.295 75.676 76.557 60.111 

Øl-og læskedrikafgifter -22.994 -21.241 -16.294 -16.613 -15.361 

Nettoomsætning  63.561 60.054 59.382 59.944 44.750 

Produktionsomkostninger -31.788 -28.982 -30.197 -31.248 -22.423 

Bruttoresultat 31.773 31.072 29.185 28.696 22.327 

Salgs/ og distributionsomkostninger -18.483 -17.158 -15.989 -17.592 -14.528 

Administrationsomkostninger -3.903 -4.040 -3.873 -3.934 -3.123 

Afskrivninger inkl. goodwill 0 0 0 0 0 

Driftsoverskud fra salg før skat 9.387 9.874 9.323 7.170 4.676 

   Skat af årets resultat 1.838 1.885 1.538 -312 1.038 

  + Skattefordel 505 539 748 864 300 

  - Skat allokeret til andet driftsoverskud 101 -6 -185 -228 127 

 = Skat på driftsoverskud fra salg 2.242 2.429 2.471 780 1.212 

Driftsoverskud fra efter skat 7.145 7.445 6.853 6.390 3.464 

Andre driftsindtægter 671 815 554 1.178 933 

Andre driftsomkostninger -422 -588 -599 -450 -448 

Særlige poster -268 -249 -695 -1.641 -427 

Anden totalindkomst fra drift efter skat -2.478 5.071 -3.429 5.200 -858 

Skat herpå 101 -6 -185 -228 127 

Overskud, associerede virksomheder 180 148 112 81 101 

Driftsoverskud fra andre poster efter skat -2.418 5.203 -3.872 4.596 -826 

Driftsoverskud i alt 4.728 12.647 2.981 10.986 2.639 

   Finansielle omkostninger -2.648 -3.240 -3.599 -4.766 -1.852 

-Finansielle indtægter 630 1.085 609 1.310 651 

Netto renteomkostninger før skat -2.018 -2.155 -2.990 -3.456 -1.201 

  -Skattefordel  -505 -539 -748 -864 -300 

Netto renteomkostninger efter skat -1.514 -1.616 -2.243 -2.592 -901 

Totalindkomst 3.214 11.031 738 8.394 1.738 

Selskabsskatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Afstemning af totalinkomst 2011 2010 2009 2008 2007 

Årets resultat officielt 5.692 5.960 4.167 3.194 2.596 

Dirty-surplus -2.478 5.071 -3.429 5.200 -858 

Totalindkomst før minoritetsinteresser 3.214 11.031 738 8.394 1.738 

Minoritetsinteresser -639 -1.043 -171 -1.777 -233 

Totalindkomst fratrukket minoritetsinteresser 2.575 9.988 567 6.617 1.505 
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Bilag 3 

 

Carlsberg       

Officiel balance       

    Mio. DKK 

  Note 2011 2010 2009 2008 2007 

AKTIVER             

Immaterielle anlægsaktiver   89.041 87.771 81.611 84.091 21.205 

Immaterielle anlægsaktiver   89.041 87.771 81.611 84.091 21.205 

Materielle anlægsaktiver   31.848 32.480 31.825 34.052 22.109 

Materielle anlægsaktiver   31.848 32.480 31.825 34.052 22.109 

Kapitalinteresser i associerede virksomheder   5.051 4.877 2.667 2.224 622 

Andre værdipapirer og kapitalandele   134 124 94 118 123 

Tilgodehavender   1.650 1.747 1.604 1.707 1.476 

Udskudt skatteaktiv   1.199 1.301 1.483 1.254 733 

Pensionsaktiver   5 8 2 2 11 

Langfristede aktiver   128.928 128.308 119.286 123.448 46.279 

Varebeholdninger   4.350 4.191 3.601 5.228 3.818 

Tilgodehavender fra salg   7.855 5.687 5.898 6.369 6.341 

Tilgodehavende skat   129 172 175 262 62 

Andre tilgodehavender   1.846 1.766 1.750 3.095 1.453 

Periodeafgrænsningsposter   867 938 666 1.211 950 

Tilgodehavender   15.047 12.754 12.090 16.165 12.624 

Værdipapirer   24 34 17 7 34 

Likvide beholdninger   3.145 2.735 2.734 2.857 2.249 

Aktiver bestemt for salg   570 419 388 162 34 

Omsætningsaktiver   18.786 15.942 15.229 19.191 14.941 

Aktiver   147.714 144.250 134.515 142.639 61.220 
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Bilag 3, fortsat 

 

    Mio. DKK 

  Note 2011 2010 2009 2008 2007 

PASSIVER             

Aktiekapital   3.051 3.051 3.051 3.051 1.526 

Reserver   -8.740 -7.056 -11.816 -9.063 17.095 

Overført overskud   71.555 68.253 63.594 60.762 0 

Minoritetsinteresser   5.763 5.381 4.660 5.151 1.323 

Egenkapital   71.629 69.629 59.489 59.901 19.944 

Hensættelse til udskudt skat   9.652 9.947 9.688 9.885 2.191 

Andre hensættelser   1.001 1.506 1.353 1.498 249 

Hensættelser   10.653 11.453 11.041 11.383 2.440 

L[n   34.364 32.587 36.075 43.230 19.385 

Pensioner og lignende   3.263 2.434 2.153 1.793 2.220 

Anden gæld   1.262 922 746 263 20 

Langfristet gæld   38.889 35.943 38.974 45.286 21.625 

L[n   1.875 3.959 3.322 5.291 3.869 

Leverandører af varer og tjenesteydelser   11.021 9.385 7.929 8.009 5.833 

Tilbagebetaling emballage   1.291 1.279 1.361 1.455 1.207 

Selskabsskat   527 534 411 279 197 

Anden gæld   10.490 11.378 10.845 9.905 5.611 

Periodeafgrænsningsposter   511 512 1.092 677 494 

Kortfristet gæld   25.715 27.047 24.960 25.616 17.211 

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg   828 178 51 453 0 

Gæld   65.432 63.168 63.985 71.355 38.836 

Passiver   147.714 144.250 134.515 142.639 61.220 
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Bilag 4 

 

Carlsberg      

Reformuleret balance      

Mio. DKK 2011 2010 2009 2008 2007 

Driftsaktiver (OA)         

   Patenter og varemærker 89.041 87.771 81.611 84.091 21.205 

   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31.848 32.480 31.825 34.052 22.109 

   Kapitalinteresser i associerede virksomheder 5.051 4.877 2.667 2.224 622 

   Andre værdipapirer og kapitalandele 134 124 94 118 123 

   Tilgodehavender 1.650 1.747 1.604 1.707 1.476 

   Udskudt skatteaktiv 1.199 1.301 1.483 1.254 733 

   Pensionsaktiver 5 8 2 2 11 

   Varebeholdninger 4.350 4.191 3.601 5.228 3.818 

   Tilgodehavender fra salg 7.855 5.687 5.898 6.369 6.341 

   Andre tilgodehavender 1.846 1.766 1.750 3.095 1.453 

   Aktiver bestemt for salg 570 419 388 162 34 

   Tilgodehavende skat 129 172 175 262 62 

   Periodeafgrænsningsposter 867 938 666 1.211 950 

Driftsaktiver (OA) i alt 144.545 141.481 131.764 139.775 58.937 

Driftsforpligtelser (OL)         

  Pensioner og lignende 3.263 2.434 2.153 1.793 2.220 

   Hensættelse til udskudt skat 9.652 9.947 9.688 9.885 2.191 

   Andre hensættelser 1.001 1.506 1.353 1.498 249 

   Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.021 9.385 7.929 8.009 5.833 

Tilbagebetaling emballage 1.291 1.279 1.361 1.455 1.207 

   Selskabsskat 527 534 411 279 197 

   Anden gæld, lang 1.262 922 746 263 20 

   Anden gæld, kort 10.490 11.378 10.845 9.905 5.611 

   Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 828 178 51 453 0 

   Periodeafgrænsningsposter 511 512 1.092 677 494 

Driftsforpligtelser (OL) i alt 39.846 38.075 35.629 34.217 18.022 

           

Netto driftsaktiver (NOA) 104.699 103.406 96.135 105.558 40.915 

Netto finansielle forpligtelser (NFO)         

   Prioritetsgæld - langfristet 34.364 32.587 36.075 43.230 19.385 

   Prioritetsgæld -  kortfristet 1.875 3.959 3.322 5.291 3.869 

  36.239 36.546 39.397 48.521 23.254 

   Værdipapirer 24 34 17 7 34 

   Likvide beholdninger 3.145 2.735 2.734 2.857 2.249 

Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt 33.070 33.777 36.646 45.657 20.971 

MIN 5.763 5.381 4.660 5.151 1.323 

Egenkapital 65.866 64.248 54.829 54.750 18.621 

EK + MIN = NOA- NFO 0 0 0 0 0 
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Bilag 4, fortsat 

 

Mio. DKK 2011 2010 2009 2008 2007 

OA 144.545 141.481 131.764 139.775 58.937 

(OL)  39.846 38.075 35.629 34.217 18.022 

NOA 104.699 103.406 96.135 105.558 40.915 

          

FO 36.239 36.546 39.397 48.521 23.254 

FA 3.169 2.769 2.751 2.864 2.283 

(NFO)  33.070 33.777 36.646 45.657 20.971 

          

EK 65.866 64.248 54.829 54.750 18.621 

      

  2011 2010 2009 2008  

Gns. OA 143.013 140.628 95.351 99.356  

Gns. FA 2969 2.817 2.517 2.574  

Gns. FO 36.393 42.534 31.326 35.888  

Gns. OL 38960,5 36.146 26.826 26.120  

Gns. Leverandørgæld 10203 8.697 6.881 6.921  

      

  2011 2010 2009 2008  

Gns. NDA 104.053 104.482 68.525 73.237  

Gns. NFO 33.424 39.717 28.809 33.314  

Gns. MIN 5.572 5.021 4.906 3.237  

Gns. EK 65.057 59.499 36.725 36.686  
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Bilag 5 

 

Carlsberg      

Officiel egenkapitalopgørelse     

Mio. DKK        

År 2011 2010 2009 2008 2007 

Primo 69.630 59.490 59.902 19.944 18.987 

Årets resultat 5.692 5.960 4.167 3.194 2.596 

Valutaregulering af udenlanske enheder -1.839 5.947 -3.135 -8.388 -670 

Overført til resultatopg. v. salg         -4 

V;rdireg. Af sikringsinstrumenter -12 -768 23 -1.552 199 

Reg. v;rdipapirer 0 1 1 115 46 

Pensionsforpligtelser -1.093 -167 -382 -46 -532 

Andel af anden totalindkomst acc. virk 3 0 31 0 0 

Effekten af hyperinflation 175 0 0 0 0 

Effekten af hyperinflation 34 0 0 0 0 

Min. Andel af Effekten af hyperinflation -2 0 0 0 0 

Aktiebaseret vederl;ggelse -1 34 52 31 21 

Værdireg. Ved overtagelse datter 0 0 0 14.745   

Andet -26 11 -6 -9 2 

Skat af EK bevægelser 314 47 39 335 101 

Kapitaludvidelse 0 0 7 29.953 43 

Min. andel af Kapitaludvidelse 0 0 -7 -15 43 

K'b ^ salg af egne aktier -3 -9 -6 2 -74 

Tilbagek'b af aktier -417 0 0 0 -168 

Min. andel af Tilbagek'b af aktier 417 0 0 0 198 

Udnyttelse af aktieoptioner -46 -38 -357 -87 0 

Køb/salg minoritetsinteresser -1.529 -77 357 87 0 

Min. Andel Køb/salg minoritetsinteresser 1.353 55 0 0 0 

Betalt udbytte  -884 -1.243 -846 -723 -685 

Min. andel af Betalt udbytte  121 709 312 265 227 

Afgang ved salg af virk. 0 0 0 6 0 

MIN andel af Afgang ved salg af virk. 0 0 0 -6 0 

Tilgang ved k'b af virksomheder 1.632 442 0 2.382 82 

Min. Andel af Tilg. ved k'b af 

virksomheder -1.632 -442 0 -2.382 82 

 71.630 69.630 59.490 59.902 19.944 
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Bilag 6 

 

Carlsberg       

Reformuleret egenkapitalopgørelse       

Mio. kr.   2011 2010 2009 2008 2007 

Primo saldo  64.248 54.829 54.750 18.621 17.597 

Transaktioner med ejere         

     Betalt udbytte  -763 -534 -534 -458 -458 

     Kapitaludvidelse  0 0 0 29.938 0 

     Køb eller salg egne aktier  -49 -47 -6 2 -74 

     Køb af minoritetsinteresser  -176 -22 0 0 0 

    Tilbagek'b af egne aktier  0 0 0 0 30 

    Effekt af hyperinflation  32 0 0 0 0 

   Aktiebaseret vederlæggelse  -1 34 52 31 21 

    Minoritetsinteressers andel er fratrukket  0 0 0 0 0 

   -957 -569 -488 29.513 -481 

          

Totalindkomst         

    Årets resultat  5.692 5.960 4.167 3.194 2.596 

    Valutaregulering af udenlanske enheder  -1.839 5.947 -3.135 -8.388 -670 

    Værdireg. Af sikringsinstr.  -12 -768 23 -1.552 199 

    Værdipapirer overført til resultat v salg  0 0 0 0 -4 

    Værdireg. Af værdipapirer  0 1 1 115 46 

    Pensionsforpligtelser  -1.093 -167 -382 -46 -532 

    Værdireg. Ved overtagelse datter  0 0 0 14.745 0 

    Effekt af hyperinflation  175 0 0 0 0 

    Tot. I acc. Virk.  3 0 31 0 0 

    Andet   -26 11 -6 -9 2 

    Skat af bevægelser  314 47 39 335 101 

    Minoritetsinteressers andel af totalindkomst  -639 -1.043 -171 -1.777 -233 

   2.575 9.988 567 6.617 1.505 

KONTROL  0 0 0 0 0 

Ultimo saldo   65.866 64.248 54.829 54.751 18.621 

       

Afstemning af EK   2011 2010 2009 2008 2007 

Ultimo saldo rapporteret  71.629 69.629 59.489 59.901 19.944 

Minoritetsinteresser primo  -5.763 -5.381 -4.660 -5151 -1323 

Afvigelse   0 0 0 1 0 
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Bilag 7 

 

Carlsberg      

      

Rentabilitetsanalyse      

      

Niveau 1 2011 2010 2009 2008  

ROCE 4,0% 16,8% 1,5% 18,0% =Totalink/Gns EK 

ROCE før 

minoritetsinteresser 4,6% 17,1% 1,8% 21,0% =Totalink. før min.int/(Gns.MIN+Gns EK) 

RNOA 4,5% 12,1% 4,3% 15,0% =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA 

         =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA 

Drivere for finansiel 

gearing:         

NBC 4,5% 4,1% 7,8% 7,8% =Netto finansielle omk. efter skat/Gns NFO 

SPREAD 0,0% 8,0% -3,4% 7,2% =RNOA-NBC 

FLEV 0,4732 0,6156 0,6920 0,8345 =Gns NFO/(Gns MIN+Gns EK) 

         =Gns NFO/(Gns MIN+Gns EK) 

Niveau 2 2011 2010 2009 2008  

RNOA 4,5% 12,1% 4,3% 15,0% =Driftsoverskud efter skat/Gns. NDA 

PM 5,5% 15,6% 3,9% 14,4% =DO/Nettoomsætning (efter rabat) 

ATO 0,61 0,57 0,87 0,82 =Nettoomsætning (efter rabat)/Gns NDA 

          

Niveau 3 2011 2010 2009 2008  

PM-drivere (%)         

Nettoomsætning brutto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Øl-og læskedrikafgifter -26,6% -26,1% -21,5% -21,7% =afgifter/Nettoomsætning 

Produktionsomkostninger -50,0% -48,3% -50,9% -52,1% =produktionsomk/Nettoomsætning 

Bruttoavanceprocent 50,0% 51,7% 49,1% 47,9% =bruttoavance/Nettoomsætning (efter rabat) 

Andre eksterne udgifter -35,2% -35,3% -33,4% -35,9% =Andre eksterne udgifter/Nettoomsætning 

Afskrivninger inkl. goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% =Afskrivninger/Nettoomsætning  

PM salg før skat 14,8% 16,4% 15,7% 12,0% 

=Driftsoverskud før skat/Nettoomsætning (efter 

rabat) 

Skatteomkostninger -3,5% -4,0% -4,2% -1,3% 

=Skat på driftsoverskud fra 

salg/Nettoomsætning (efter rabat) 

PM salg (efter skat) 11,2% 12,4% 11,5% 10,7% =PM salg før skat - Skatteomk 

PM andre poster (efter skat) -3,8% 8,7% -6,5% 7,7% 

=Driftsoverskud efter skat andet 

driftsoverskud/Nettoomsætning (efter rabat) 

PM 7,4% 21,1% 5,0% 18,3% =PM salg (efter skat)+PM andet driftsoverskud (efter skat) 

Effektiv skatteprocent 23,9% 24,6% 26,5% 10,9% 

=skat på driftsoverskud fra salg/driftsoverskud 

fra salg 

 

 

 




