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Kapitel 1 Indledende afsnit 

 

Indledning 

Værdien af en virksomhed er ikke entydig og udgangspunktet er, at værdien typisk findes ud 

fra udbud og efterspørgsel. Det kan enten være på det etablerede aktiemarked, eller når en 

unoteret virksomhed skal købes eller sælges, f.eks. ved generationsskifte.  

Problemet i at finde den "sande" værdi af en virksomhed, ses i høj grad af den information der 

er tilgængelig, og de øjne der ser på virksomheden. Værdiansættelse er et spørgsmål om 

vurdering af de forudsætninger og meninger, der er til virksomhedens fremtidige udvikling, 

da det er fremtiden og ikke fortiden der sælges. Værdien af en virksomhed er derfor tæt 

knyttet til dens strategiske position og de konkurrencemæssige fordele. Der er således ikke 

tale om en eksakt videnskab, hvor der fremkommer et resultat der kan sættes to streger 

under.  

De seneste års markante kursstigninger på aktiemarkederne rundt om i verden har sat fokus 

på værdiansættelse af selskaber og de modeller, der anvendes i relation hertil. Der findes 

mange forskellige værdiansættelsesmodeller, der hver især forsøger at give deres bud på den 

korrekte værdi af selskaberne. Formålet med denne hovedopgave er at foretage en 

værdiansættelse af en virksomhed på baggrund af en strategisk analyse, en regnskabsanalyse 

og samt en anerkendt værdiansættelsesmodel. 

 

Valg af virksomhed 

Jeg har valgt at skrive om den danske bryggeri koncern Carlsberg A/S, da det er en af Danmarks 

mest betydende virksomheder. Carlsberg opererer globalt, og påvirkes af mange forskelligartede 

markedsvilkår og økonomiske udfordringer. Carlsberg har en størrelse og kompleksitet, der kan 

danne grundlag for en interessant strategisk analyse, der sammenholdt med regnskabsanalysen, 

kan skabe grundlag for en værdiansættelse.  
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Problemstilling  

De seneste års finanskrise har kostet investorer verden over mange penge i fejlslagne 

investeringer. I krisetider er der en tendens til at søge mod stabilitet, når det kommer til 

investeringer. Som investor kræver man en mindre afkastprocent, men til gengæld er man meget 

opmærksom på sikkerheden i afkastet og investeringen. 

Mange investorer vil derfor vende blikket mod en virksomhed som Carlsberg, fordi de producerer 

og sælger et produkt, som selvom det er påvirket af hvordan det går i verdenssamfundet og 

verdensøkonomien, stadig vil bevare en omsætning, idet øl og læskedrik er mindre 

konjunkturfølsom end mange andre produkter. Afsætningen afhænger i høj grad af hvilke 

markeder virksomheden er til stede på, og hvordan demografien, trends, forbrugermønstre og 

kultur er på de markeder. 

Politiske forhold på enkelte markeder kan i visse tilfælde have en stor indvirkning på salg og 

derved indtjening.  

For en stor del af jordens befolkning har finanskrisen medført en mindre disponibel indkomst.  

I opgaven vil jeg se på, hvordan den økonomiske krise og dennes konsekvenser har påvirket  

Carlsberg. Valg af model og metoder beskrives i afsnittet model- og metodevalg. 

Jeg vil i denne opgave komme med et bud på hvordan Carlsberg er blevet påvirket af krisen, 

hvordan Carlsberg forretning har det p.t. samt om Carlsberg aktien er korrekt værdiansat. 

 

Problemformulering: 

Der foretages her en konkretisering af de problemstillinger, der ønskes analyseret og besvaret 

gennem opgaven. Dette realiseres ved at dekomponere opgavens formål i operationelle 

problemstillinger, der bearbejdes i de enkelte analyseafsnit. Problemformuleringen skal dog ikke 

kun ses som projektets rettesnor, men i lige så høj grad opgaveskrivernes egen målformulering. 

 

Hovedproblemformuleringen i opgaven er på baggrund af problemidentifikationen, og de valgte 

interessenter, følgende: 

 

Er den aktuelle markedskurs for en B-aktie i Carlsberg A/S pr. 31.12.2012 prisfastsat korrekt? 
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For at besvare dette overordnede spørgsmål besvares følgende: 
 
Strategisk analyse:  
 

 Hvordan er Carlsbergs strategiske situation og hvad er de strategiske udfordringer? 

 Er Carlsberg på de markeder og forretningsområder de bør være? 

 Hvordan er konkurrencesituationen, og har Carlsberg de nødvendige kompetencer? 

 Hvad er muligheder og trusler 
 
Regnskabsanalyse: 

 Hvordan har de historiske nøgletal udviklet sig gennem de seneste 3 år? 

Værdiansættelsen:  

 Hvordan forventes det at Carlsberg's fremtidige budgetter se ud? 

 Hvad bliver Carlsberg's teoretiske markedsværdi baseret på værdiansættelsen? 

 Har Carlsberg aktien et kurspotentiale på baggrund af den valgte strategi? 
 

Med baggrund i de ovennævnte spørgsmål, vil en værdiansættelse kunne udarbejdes på et bredt 

fundament. Dertil er de strategiske analyser med til at underbygge budgetteringen samt til at se 

på kurspotentialet ved udnyttelse af virksomhedens muligheder. 

 

Model- og metodevalg 

I dette afsnit beskrives opgavens struktur og der redegøres for valg af modeller og metoder. 

For at forstå hvilken ”størrelse” Carlsberg er og har, har jeg valgt at beskrive Carlsbergs 

organisation, ejerforhold, historie og markeder, så læser lettere kan forstå hvilke beslutninger der 

ligger til grund for at Carlsberg er, hvor de er i dag. 

For at få et nuanceret billede af Carlsberg har jeg valgt at analysere Carlsberg ved hjælp af 

følgende modeller: 

 Ekstern strategisk analyse (PEST-analyse) 

 Konkurrencesituationen (Porters Five Forces) 

 Udviklingsmuligheder for produkter og forretningsområder (Boston-modellen) 

 Intern strategisk analyse (Kernekompetencer) 

 Opsamling af den strategiske situation (Kritisk SWOT analyse) 
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For et få et nærmere indblik af økonomien i virksomheden Carlsberg A/S og markedet, hvorpå de 

opererer, har jeg udarbejdet en 

 Regnskabsanalyse, hvor de reformulerede regnskaber anvendes i Dupont-pyramiden.  

Grundlaget for værdiansættelsen er herefter: 

 Budgetteringen som sammenfatter den strategiske analyse og regnskabsanalysen 

Til at finde diskonteringsrenten estimeres: 

 Wacc’en, som er det samlede afkast til både ejere og långivere. Wacc’en estimeres ud fra 

CAPM teorien. CAPM beregnes ud fra de underliggende parametre som ejernes 

afkastkrav, risikofri rente, beta, forventet afkast samt markedsrisikopræmie. 

Endelig foretages selve værdiansættelsen ved hjælp af 

 DCF- modellen-  Discounted Cash Flow 

 

Afgrænsning 

Formålet med dette afsnit er at beskrive og begrunde projektets problemafgrænsning, så den i 

sammenhæng med problemstillingen og problemformulering skaber et solidt fundament for 

udarbejdelsen af projektet. 

Analysearbejdet er afsluttet 18. oktober 2013, hvorfor forhold efter denne dato ikke vil blive 

behandlet i opgaven. 

Opgaven vil behandle Carlsberg A/S på et overordnet niveau. Der vil ikke i regnskabsanalysen blive 

gået i detaljen inden for de enkelte områder(produkter) eller datterselskaber. Der vil blive 

analyseret ud fra de tre fokusmarkeder Carlsberg selv har defineret: Vesteuropa, Østeuropa og 

Asien.  

Opgaven vil ikke behandle muligheden for potentielle akkvisitioner samt større fremtidige 

anlægsinvesteringer i den eksplicitte budgetperiode. Dette sker på trods af, at Carlsberg som en 

del af deres ”Group strategy 2012” har defineret, at de vil være den hurtigst voksende bryggeri 

virksomhed i verden.  ”Group strategy 2012” kan kun føres ud i livet ved fortsat opkøb af 

bryggerier i deres fokus områder. Afgrænsningen begrundes med, at jeg ikke har tilstrækkelig 

indsigt i Carlsberg og bryggeri branche til at kunne estimere en sådan akkvisition. 
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Regnskabsanalysen foretages på baggrund af de historiske regnskabstal i årsrapporterne fra 2010, 

2011 og 2012. 

Opgaven tager alene udgangspunkt i en going concern betragtning, idet Carlsberg er en 

virksomhed med fortsat drift for øje. 

De anvendte teorier og modeller vil ikke blive beskrevet udtømmende, da de må anses for 

værende kendt teori. Til værdiansættelse anvendes som udgangspunkt Discounted Cash Flow-

modellen (DCF-modellen), hvorfor modeller som Dividende-modellen, Earnings-Capitalization-

modellen og andre ikke vil blive behandlet. 

Der vil løbende i opgaven blive foretaget mere specifikke afgrænsninger, hvis dette findes 

relevant. 

Der vil gennemgående blive arbejdet med en skattesats på 25 % og den vil blive brugt i alle 

perioder, idet der ikke tages højde for kommende sænkninger eller stigninger i skatten.  

Der benyttes udelukkende eksterne kilder og offentliggjort materiale.  

Ved udarbejdelsen af den strategiske analyse anvendes også avisartikler og andre offentligt 

tilgængelige materialer.  

Da der udelukkende anvendes materiale, der er offentligt tilgængeligt, er den svageste del af 

opgaven de interne forhold.  

 

Kildekritik 

Denne hovedopgaves formål er at skabe anvendelig viden og at anvendeligheden opnås igennem 

en tillidsfuld metode. Nedenstående verificerer den producerede viden ved at belyse områder, 

hvor undersøgelsens validitet og reliabilitet om muligt kan anfægtes.   

Hovedopgavens validitet er et udtryk for metodens gyldighed og relevans. Et område, hvor 

hovedopgavens validitet kunne anfægtes, er min indsamling af empiri om Carlsberg. Der er ikke 

foretaget interview med personer med særlig kendskab til Carlsberg eller folk der arbejder i 

koncernen. Havde jeg foretaget interviews kunne disse i høj grad have nuanceret og kontrolleret 

min viden. Det kan anfægtes, at analyser baseret på enkeltudsagn kan udgøre et problem for 

tilliden til undersøgelsesresultaterne. Jeg vurderer dog ikke, at dette udgør et væsentligt problem, 

idet jeg har forsøgt at tilpasse analyseniveauet til empiriniveauet, hvilket syntes lykkedes. 
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Opgavens struktur 

Nedenstående figur illustrer opgavens struktur. Denne struktur er valgt for bedst muligt at 

kunne belyse de tre hovedområder; strategisk analyse, regnskabsanalyse samt 

værdiansættelsen. 

 

 

Kapitel 2 Præsentation af Carlsberg  

 

Carlsbergs historie 

 

Carlsberg blev grundlagt af J.C. Jacobsen i 1847. På en rejse til udlandet fik han øjnene op for 

Bayersk øl, som var anderledes end den hvidtøl type man kendte, producerede og drak i Danmark 

indtil da. At J. C. Jacobsen blev interesseret i ølbryggerhåndværket (nogle vil sige kunsten), 

skyldtes med stor sandsynlighed, at hans egen fader også var brygger. J.C. Jacobsen havde efter 

faderen arvet og overtaget hans bryggeri. 

Jacobsen var meget opmærksom på øllets kvalitet, hvilke også var en af grundene til at han havde 

søgt kongens tilladelse til at bygge bryggeriet uden for de københavnske volde og producere her – 

da miljøet var for dårligt inden for voldene og vilkårene for trange. 

Jacobsens kvalitetskrav og ønske til eget produkt gjorde, at han oprettede Carlsberg Laboratorium, 

i dag Carlsberg Research Center (CRS). Carlsberg Laboratorium forskede inden for de kemiske 

processer i øl brygningen. Forskningen har gennem tiden opnået store resultater – således er det 

Carlsberg Laboratorium, der har opfundet pH skalaen, samt nok endnu vigtigere den rendyrkede 
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gær type ”Saccharomyces Carlsbergensis” rendyrkelsen af gæret, gjorde at man kunne undgå den 

ødelæggende øl syre. Metoden blev frit skænket til andre bryggerier, og den dag i dag er det 

denne gærtype som bruges verden over - til brygning af øl af typen pilsner.  

Navnet Carlsberg er sammensat af hans søns navn Carl og tyske ord for bjerg, da bryggeriet lå på 

Valby bakke.  

 

I 1868 blev Carlsbergs øl første gang eksporteret til udlandet, nemlig til Edinburgh, Scotland  1 

Sidenhen er mange flere eksportmarkeder kommet til. 

I 1964 købte Carlsberg det nordsjællandske bryggeri Wiibroe, i 1970 købte man Tuborg, men der 

havde allerede fra starten af 1900 være et samarbejde Carlsberg og Tuborg imellem, for at få 

bedre fodslag i udlandet. 

Fra 2001 til 2004 indgås samarbejde med Orkla, samarbejdet udviklede sig dog ikke som parterne 

havde ønsket, og Carlsberg ender derfor med at købe Orkla ud af det fælles projekt. 

Carlsberg anses herefter som værende verdens 5. største bryggeri.  

I 2008 foretager Carlsberg opkøb af Scottish & Newcastle, sammen med konkurrenten Heineken. 

Heineken og Carlsberg deler aktiverne i Scottish & Newcastle, herefter er Carlsberg verdens 4. 

største bryggeri. Vigtigst ved denne transaktion må siges dengang og især nu, at Carlsberg fik aktie 

majoriteten i BBH (Baltic Beverage Holding) herved den fulde kontrol over bryggeriet i det vigtigste 

land - Rusland. Dette er Carlsbergs platform for vækst på det østeuropæiske marked.  

Gennem årerne har det været en del af Carlsbergs strategi at opkøbe bryggerivirksomheder, dels 

for at vinde markedsandele og dels for at erhverve stærke lokale brands.2    

Carlsberg er i dag en global spiller med produktion mange lande.  

 

Carlsbergs organisation 

Carlsberg A/S koncernen er opbygget med et moderselskab Carlsberg A/S der er registreret på 

Københavns fondsbørs Nasdaq OMX og er med i OMX C20 indekset. Nedenfor er illustreret de 

respektive operationelle enheder.  

                                                        

1 http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/FoundingCarlsberg.aspx 
2 http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/carlsbergefterfusionmedtuborg/Pages/default.aspx  

 

http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/FoundingCarlsberg.aspx
http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/carlsbergefterfusionmedtuborg/Pages/default.aspx
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Organisationen fremgår af Carlsbergs egen hjemmeside 3  

 

Carlsberg har historisk set haft en beholdning af ejendomme. Ud over anlægsejendomme er der 

placeret grunde og ejendomme i forskellige ejendomsselskaber hvis funktion var og er at udvikle 

og sælge grundene og ejendommene. Jord og ejendomsbesiddelse stammer blandt andet fra 

nedlagte bryggeriaktiviteter.  

Da bryggeri aktiviteterne, tidligere Tuborg stoppede i Hellerup begyndte man at omdanne 

området til beboelse og erhverv (i dag Tuborg Havn). Den samme udvikling sker i øjeblikket på det 

historiske område i Valby, hvor man i dag kun har produktion af den særlige Jacobsen øl. 

Omdannelsen af bryggeriområdet i Valby til beboelse og erhverv, er dog gået noget langsommere 

end i Tuborg, da finanskrisen, kom lidt i vejen. 

Ifølge årsrapporten fra 2012 ejer Carlsberg i dag 25% af det konsortium der udvikler området – 

Carlsberg Byen.4  

 

Carlsberg har en del datterselskaber i andre lande, som de ejer helt eller delvist, herigennem 

sælges Carlsberg, Tuborg Kronenbourg og en lang række lokale mærker. Nedenfor er nævnt nogle 

af landene og lokalmærkerne, samt bryggerier hvorpå mærkerne sammen med Carlsberg bliver 

produceret.  

I Frankrig er det Kronenbourg. 

                                                        

3http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/carlsbergefterfusionmedtuborg/Pages/default.aspx  

  
4 Jf. Årsrapporten 2012, note 17 side 90 

Carlsberg fondet Free Float 

Carlsberg A/S 

Carlsberg 

Breweries A/S 

Operating Companies 

http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/carlsbergefterfusionmedtuborg/Pages/default.aspx
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I Norge sælger man igennem bryggeriselskabet Ringnes, bla. Ringnes pilsner, Dahls pilsner og 

Frydenlund. 

I Rusland via BBH (Baltic Beverages Holding), som blandt andet ejer Baltika bryggeriet. 

I Storbritannien ejes Carlsberg UK, som udover at producere Carlsberg også producere Tetley. 

I Sverige Carlsberg Sverige som har Pripps, Falcon og så er der Ramlösa, som er kildevand. 

I Tyskland har man Holsten Brauerei, med Holsten pils, men ellers er Tuborg også meget populær.  

 

Koncernen har på globalt plan 343 forskellige brands. Disse brands udgør en væsentlig del af 

værdien i Carlsberg.  

 

Carlsbergs ejerforhold 

 

Der er 152.556.806 aktier i Carlsberg A/S bestående af henholdsvis 33.699.252 A-aktier og 

118.857.554 B aktier. Hver A aktier har 20 stemmer, hvorimod hver B aktier kun har 2 stemmer. 

Carlsberg fondet ejer 30 % af aktierne men har 75 % af stemmerettighederne. 70 % af aktierne er 

floating free på aktie markedet, de har kun 25 % af stemmerettighederne. I slutningen af 2012 

havde Carlsberg over 57.000 aktionærer. 

 

Per 2007, fik Carlsberg fondet ændret i fundatsen således at fondet nu kan ”nøjes” med at eje 25 

procent af aktiekapitalen, så længe de har minimum 51 procent af stemmerne. (Kravet til 

ejerandel har Carlsberg netop søgt om at få reduceret yderligere 5 

Det vil sige Carlsberg fondet fortsat har stemmemajoriteten i Carlsberg A/S.   

Der er for og imod den danske model, som muliggør at beslutningstagen er samlet et andet sted 

end hos dem der sidder på aktiekapitalen. 

Lejren som er imod argumenterer for at det værn som en eventuelt fond har, ved at sidde på 

stemmemajoriteten, giver en mindre skarp og årvågen ledelse - eller der er en overhængende 

risiko herfor.  

                                                        

5 Berlingske uge 43-2013 
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Lejren som er for systemet, argumenterer for at ledelsen har ro og muligheder for at tænke mere 

strategisk og dermed agere klogere på mellemlangt- og langt sigt. Ledelsen undgår at skulle 

tilfredsstille de evigt ærgerrige aktionærer på kort sigt, men der er fra ejers side forståelse og 

tålmodighed, for at ting kan tage tid. Denne tålmodighed har selvfølgelig en pris, som retmæssigt 

er, at ejer over tid forventer et større afkast, for at stille en bedre tidsmæssig ramme til rådighed 

for den daglige ledelse.  

Konkret er Carlsberg Fondet mindre ærgerrig på kort sigt, for så til gengæld at stille større krav til 

virksomheden på mellemlangt og langt sigt. 6  

 

Carlsbergs markeder  

 

Carlsberg har 3 fokus markeder: Vesteuropa, Østeuropa og Asien. På fokusmarkederne har 

Carlsberg bryggerier og distributionsnetværk. De markeder der ligger uden for de 3 fokus 

markeder sælger Carlsberg også øl på, men ikke lige så meget og det er på licens basis, hvor 

Carlsberg har en aftale med et af de bryggerier som har disse markeder og lande som deres 

hjemmemarked. 

Carlsberg producerer øl i ca. 50 lande, men er til stede i mere end 150 lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

6 Carlsbergs årsrapport, note 35 side 108. 
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Nedenfor ses hvorledes omsætningen for 2012 fordeles på de 3 fokusområder  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på årsrapporten 2012 

 

Carlsbergs 3 fokus markeder:        

 

Vesteuropa  

Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, 

Letland, Litauen, Norge, Polen, Serbien, Sverige, UK, Schweiz. 

Carlsbergs gamle hjemmemarkeder, modne markeder, som står for et samlet salg af 50,3 mio. 

hektoliter øl,7 således står dette marked for 41,8 procent af det samlede ølsalg, et vigtigt marked 

for Carlsberg, men som nævnt et modent marked, med utrolig høj konkurrence, hvor det er svært 

at forbedre tallene, på andre måder end at forsøge at stjæle markedsandele fra konkurrenterne. 

Endnu bedre er det at optimere på driften, ved at gøre denne mere lønsom, via effektivisering. I 

en produktionsvirksomhed som Carlsberg, kan dette opnås ved at centralisere så mange 

arbejdsopgaver som muligt, så man får synergi heraf. Dette har man gjort særdeles effektivt i 

Carlsberg via excellenceprogrammerne både på distributionsnettet, administration og i driften. 

Dette var blandt andet begrundelsen for, at produktionen i sin tid blev lukket på det historiske 

område i Valby. Her var for gamle bygninger af en for uhensigtsmæssig størrelse og frem for alt 

var der, som man sagde på stedet ”for mange meter rør”. I forbindelse med produktionen skulle 

                                                        

7 Carlsbergs årsrapport 2012, s. 12 
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øllet transporteres for langt. Man besluttede derfor at satse på det mere moderne bryggeri i 

Fredericia. 

Nogle af Carlsbergs brands på det Vesteuropæiske marked er: Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 

Holsten og Mythos. 

 

Østeuropa 

Aserbajdsjan, Hviderusland, Kasakhstan, Rusland, Ukraine, Usbekistan. 

Et marked som har været i en rivende udvikling, dels har forbruget af øl per indbygger ændret sig 

over årene. Der har blandt andet været et skift fra stærk alkohol til specielt øl. Dette marked står 

for et samlet salg af 44,7 mio. hektoliter øl8, således står dette marked for 37,1 procent af det 

samlede ølsalg. Dette er imponerende og der er endda udsigt og potentiale til at kunne sælge 

endnu mere øl. 

I Østeuropa nyder Carlsberg godt af BBH (Baltic Beverage Holding), som man overtog det 

fuldstændige ejerskab af i 2008, efter købet af Scottish & Newcastle sammen med konkurrenten 

Heineken. BBH (Baltic Beverage Holding) er regionens største bryggeri. I tiderne efter Carlsbergs 

overtagelse er ølsalget steget markant og derved også Carlsbergs indtjening i regionen. Dette kan 

tilskrives flere ting, en af dem er som tidligere nævnt, at alkoholkulturen har ændret sig.  På det 

Østeuropæiske marked drikkes der oftere stærkere øl end i Vesteuropa. Det er samtidig således at 

der stadig er mange potentielle nye kunder at få på det mere uopdyrket marked i Østeuropa, 

sammenlignet med det mere modne Vesteuropæiske marked.   

Vurderingen af at der er mange nye potentielle kunder, bygges blandt andet på at Rusland, som på 

dette marked er det vigtigste land, har verdens højeste alkoholforbrug per indbygger. 

Nogle af Carlsbergs brands på dette marked er: Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg og Baltika. 

 

Asien 

Kambodja, Kina, Hongkong, Indien, Laos, Malaysia, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Vietnam og 

Malawi (Afrika). 

Asien er et marked med utrolig mange potentielle kunder samlet set, men de enkelte lande i dette 

fokus markeds region er også det marked med størst variation i mæthed. Det er også det marked 
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der rent kulturelt skiller sig mest ud i forhold til Vesteuropa og Østeuropa. En af de i øjenfaldende 

tendenser, der har været at se i regionen - er at befolkningen tager flere vestlige vaner til sig.  

Asien står i dag for et samlet salg af 25,4 mio. hektoliter øl, således står dette marked i dag for 

21,1 pct. af Carlsbergs samlet ølsalg. Herved bidrager den asiatiske del af Carlsberg i dag med hele 

17 pct. af gruppens primære drift. 9 

Den øgede velstand i dette marked giver grundlag for et stort vækst potentiale, i takt med at 

forbrug per indbygger stiger. Forbruget stiger både generelt forbrug og når det drejer sig om 

konsumering af øl. 

Markederne i denne store region er meget forskellige rent kulturelt, normerne omkring alkohol 

indtagelse er vidt forskellige. 

Men trods det mindre ølforbrug i denne region, står Carlsberg stærkt på mange af markederne, 

som for eksempel i Malaysia og Singapore. I Kina har mange af Carlsbergs konkurrenter fået bedre 

fat i Østkina hvor væksten virkelig har været stor i takt med den store transformering Kina har 

gennemlevet, men undervejs har Carlsberg også bevidst valgt at have fokus på Vestkina, som ikke 

har oplevet den samme vækst i velstand, som Østkina, men det kommer nu. 

Ydermere skal man huske, at Carlsberg stadig har et stort veletableret bryggeri i Hongkong. 

Nogle af Carlsbergs brands på dette marked er: Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg og SKOL  

 

Det er bemærkelsesværdigt at Carlsberg har et bryggeri liggende uden for sine 3 fokusmarkeder – 

dette bryggeri er beliggende i Afrikanske Malawi. Bryggeriet blev bygget som et led i ulandsbistand 

og er i dag det eneste ”state of the art” bryggeri og hertil hørende pakkeri. (Malawi medregnes i 

fokusmarkedet Asien)10 

I Nord- og Sydamerika, Australien og Afrika bliver Carlsberg solgt på licens, disse regioner er 

fokusområder og hjemmemarkeder for nogle af Carlsbergs konkurrenter, som herved er meget 

dominerende i disse regioner. 

 

                                                        

9 Carlsbergs årsrapport 2012, s. 16 
10 : http://www.carlsberggroup.com/Markets/asia/Pages/Malawi.aspx 

http://www.carlsberggroup.com/Markets/asia/Pages/Malawi.aspx
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Carlsberg har mange brands under sig og mange af disse sælges frem for alt på deres respektive 

lokale markeder, hvorimod brands som Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg markedsføres og sælges 

globalt.  

Finansielle risici 

Carlsberg er et stort globalt foretagende. Carlsberg vil selvfølgelig, som alle andre større 

virksomheder, have behov for lån og kreditfaciliteter både korte og lange, for at udjævne 

forskydninger i Cash flow og for at kunne manøvrere smidigt på de finansielle markeder, for også 

at optimere på denne del af forretningen. 

Som gennemgået ovenfor, opererer Carlsberg på flere markeder og et endnu større antal lande. 

Denne spredning af aktiviteter på kloden, afleder flere finansielle risici, som der skal tages stilling 

til, og ageres på. 

Carlsberg opdeler og sondrer imellem finansielle risici som værende flere forskellige ting.  

Markedsrisiko: Ændring i valuta, rente og råvarer priser. 

Kreditrisiko: Kreditrisikoen på likvider, investeringer og finansielle instrumenter opstår ved 

usikkerhed om, hvorvidt en modpart kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser i takt med, at de 

forfalder. 

Likviditetsrisiko: Er risikoen for, at Carlsberg-gruppen ikke kan opfylde sine egne finansielle 

forpligtelser såsom tilbagebetaling af gæld, betaling af leverandører eller finansielle 

leasinggivere.11 

 

Det er væsentligt at nævne valutakursudsving fordi Carlsberg har så meget produktion og salg i 

lande med anden møntfod end Danske Kroner. Et eksempel på valutarisikoen nævnes i Carlsbergs 

årsrapport 2012 s.14 her skrives ”…  Usbekistan, hvor produktionen var suspenderet hele året på 

grund af manglende råvarer som følge af stigende problemer med valutaveksling”.  

Herudover bliver Carlsbergs resultat påvirket væsentligt af udviklingen i Engelske Pund (GBP), 

Russiske rubler (RUB), I takt med at fokusmarked Asien fylder mere af det samlet salg og derved 

resultat, da vil udviklingen i de asiatiske valutaer også have en betydning ved evt. udsving. 

 

                                                        

11 Årsrapporten 2012, s. 108-116 



HD F. Hovedopgave Værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Christian Beckmann CBS 17 

Som virksomhed kan man sikre sig imod valutakursudsving, via diverse finansielle produkter, 

instrumenter og derivater, ved hjælp af eksempelvis fx spot markedet for valuta sker den egentlige 

omveksling (bytteforholdet to valutaer imellem). Dette forgår som bekendt valør spot. For langt 

de fleste valutaers tilfælde, vil det betyde to bankdage fra transaktionsdagen. Via 

valutaterminer/fx forwards, kan man sikre sig længere ud i fremtiden (man lægger termin på fx 

spot forretningen), dette vil koste et tillæg eller fradrag i kursen (alt afhængig af hvilke side man 

handler på og hvilke valutaer det er). Valutaterminer repræsenterer værdien af de respektive 

penge/valuta, altså som bekendt rente (pris på penge). 

 Virksomhederne kan tænke på valutaterminer/fx forwards, og se på dem som værende en 

valutaforsikring. Disse bruges fordi man har kendskab til nogle betalingsstrømme ude i fremtiden, 

men man ved ikke hvad der sker med fx spot kursen (bytteforholdet man omveksler på). Derfor 

ønsker man at sikre sig, og denne forsikring koster som alle andre forsikringer lidt, men herefter 

ved man hvad man kan regne med som værende virksomhedens indtægt eller udgift. Man har så 

at sige låst kursen fast og derved elimineret usikkerheden og risikoen.  

Udfordringen for Carlsbergs som alle andre virksomheder er, at forsikringen koster penge, men 

mest af alt, at man ikke kan evigheds afdække (hedge) sig på valutamarked. Man kan godt 

afdække sin risiko flere år ud i fremtiden, men Carlsberg kan selvsagt kun forudsige/prognosticere 

deres behov for valutaafdækning. Prognoserne vil dog altid være behæftet med usikkerhed, fordi 

betalingsstrømme generet af fremtidigt salg ligger uden for Carlsbergs beslutningssfære og derfor 

styring. Dette medfører, at Carlsbergs ikke afdækker sig langt ud i fremtiden og kun for kendte 

transaktioner, for at undgå en overdækning, som ville føre til den ”modsatrettede position” i 

valutamarked, men uden noget underliggende behov – altså egentlig spekulation. Udfordringen er 

derfor, at en virksomhed, der afdækker mere valuta end den har behov for eller ikke får ind via 

salg, pludselig har en valutaeksponering til de finansielle markeder uden egentligt bagved liggende 

behov. Dette er spekulation i valuta, altså kan virksomheden risikere at tabe penge hvis 

”valutaafdækningen” går imod dem.  

Nogle virksomheder og ikke mindst virksomheder af Carlsbergs størrelse og eksponering til mange 

landes valuta- og rentemarkeder, har via deres Treasury afdeling (for Carlsberg: Group Treasury), 

mandat til at spekulerer i valuta og rentemarked, disse mandater er dog under og igennem 

finanskrisen blevet mindre eller helt ophørt. Da håndtering og afdækning af de finansielle risici 
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som fremkommer via den egentlige drift, er opfattende for en virksomhed som Carlsberg giver det 

god mening. Group Treasury, får via deres daglige virke et indgående kendskab til valuta- og 

rentemarked - både globalt og på de landes finansielle markeder, som de opererer på. 

Egentlig spekulation er som ovennævnt stort set forsvundet pga. finanskrisen, men som det står i 

Carlsbergs årsrapport12, så vurderer man i Group Treasury hele tiden hvorvidt afdækning af risiko 

har en for høj pris, hvorfor man for nogle lande specielt på fokusmarked Østeuropa har valgt at 

løbe valutarisikoen idet det er dyrt at afdække risikoen. 

Som jeg ovenfor var inde på, er renteudvikling og herved renterisiko også et økonomisk forhold, 

som Carlsberg må forholde sig til i relation til den gæld og de finansielle forpligtelser som 

Carlsberg har. Alt afhængig af den gæld og finansielle forpligtelser en virksomhed har, findes der 

flere forskellige finansielle rente produkter, instrumenter og derivater, hvortil man kan afdække 

sin renterisiko. Blandt disse kan nævnes OIS’er (Overnight Index Swaps), renteswapper, FRA’er 

(Forward Rate Agreement) og ligeledes kan forskellige obligationer også benyttes til afdækning 

rente risiko. 

 

 

                                                        

12 Carlsbergs årsrapport, note 35 side 108-116 
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Kapitel 3 Strategisk analyse 

Formålet med at udarbejde den strategisk analyse er at analysere, hvordan eksterne og interne 

faktorer påvirker Carlsbergs evne til at skabe værdi i fremtiden. Den strategiske analyse skal 

supplere regnskabsanalysen med kvalitative vurderinger af Carlsbergs nuværende og fremtidige 

situation, for derved at kunne foretage en værdiansættelse. 

 

De eksterne forhold, kan Carlsberg ikke styre, de kan prøve efter bedste evne at påvirker, ved 

diverse lobby arbejder, men reelt vil de ikke kunne påvirke disse forhold, det kan være forhold 

som forskellige landes alkoholafgifter, deres ”oplysning til folket” som for eksempel anbefalinger 

om maksimal alkohol indtagelse per uge. De interne forhold kan Carlsberg naturligvis styre. 

Eksemler på dette er at Carlsberg har valgt at være på 3 fokus markeder, valg af produkter, 

produktudvikling samt optimering af værdikæden. 

Både interne som eksterne forhold, vil blive gennemgået via den kritiske SWOT-analyse, for at 

analysere og se nærmere på om der evt. er nogle forandringsbehov som er nødvendige eller 

kritiske for Carlsberg. 

Ekstern strategisk analyse (PEST – analyse) 

 

I dette afsnit vil jeg analyserer faktorer som har en indvirkning på Carlsbergs eksterne strategier. 

Dette gøres ved at se på den politiske, økonomiske, social og teknologiske udvikling, dette 

analyseres ved den følgende PEST-analyse13. 

Forholdene omkring konkurrencen i branchen må analyseres, hertil anvendes Porters Five Forces. 

Slutteligt en analyse af alle Carlsbergs 3 valgte fokusmarkeder (Vesteuropa, Østeuropa og Asien), 

for at gøre dette benyttes Boston modellen. 

 

                                                        

13  Andersson, Hedegaard og Lauritsen, Grundlæggende erhvervsøkonomi s.24 
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PEST-analysen bruges til at analysere og danne overblik over virksomhedens omverden. 

Omverdensanalysen omfatter principielt alle tænkelige faktorer, der har indflydelse på en 

virksomheds værdiskabelse. PEST-analysen er derfor velegnet som første element i en 

omverdensanalyse af Carlsberg, og dermed første element i analysen af Carlsbergs strategiske 

muligheder idet PEST-analysen giver et billede af de faktorer Carlsberg bør tage med i sine 

strategiske betragtninger. 

PEST-analysen udvides ofte med andre vigtige faktorer, hvis de har kraftig indflydelse på den 

virksomhed der analyseres. Det kan for eksempel være lovgivningsmæssige, miljømæssige og 

demografiske faktorer. 

PEST står for Politiske, Økonomiske, Sociale og Teknologiske faktorer. 

 

Politisk 

De politiske faktorer omfatter lovgivernes indgriben i økonomien. Det kan for eksempel være 

miljølovgivning, skattepolitik, afgifter og arbejdsmarkedslovgivning. I mange tilfælde har disse 

forhold en afgørende betydning for, hvordan virksomhederne agerer. 

 

Økonomisk 

De økonomiske faktorer omfatter de makroøkonomiske tendenser, der har betydning for 

virksomhedernes strategiske muligheder. Som eksempler kan nævnes inflation, konjunkturer og 

valutakurs. 

 

Social 

De sociale faktorer omfatter aldersfordeling, befolkningstilvækst, ændring i livsstil, værdier, 

indkomstfordeling, kultur m.v. 

 

Teknologisk 

De teknologiske faktorer belyser hvordan teknologien udvikler sig, og omfatter for eksempel 

forskning og offentlige programmer til fremme af teknologi. 
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For en virksomhed som Carlsberg, der opererer globalt, vil der naturligvis være områder, hvor de 

forskellige markeder påvirkes forskelligt af PEST modellens forskellige faktorer; men modellen er 

stadig velegnet til at afdække væsentlige faktorer i omverdenen. 

 

PEST-analyse vil blive foretaget på koncern niveau præcist som regnskabsanalysen og ikke på 

datterselskaber eller enkelte forretningsområder. 

 

Politiske forhold: 

Carlsberg er en global bryggerikoncern, som opererer på mange forskellige kontinenter og endnu 

flere lande på mere end 150 forskellige markeder derfor vil de være stærkt påvirket af evt. 

politiske ændringer og indgreb. I den vestlige del af verden kommer der et øget fokus på sundhed, 

livsstilssygdomme og følgerne heraf, hvorfor man har forsøgt at ændre befolkningens vaner. Dette 

har man fra den politiske side gjort ved øget oplysning til folket omkring alkohols virkning. I 

Carlsbergs oprindelsesland Danmark – kender vi de tidligere kampagner med maksimalt 14 og 21 

genstande per uge til henholdsvis kvinder og mænd – hvor man nu anbefaler maksimalt 7 

genstande for kvinder for og 14 genstande for mænd per uge.14 

Dette kan ske på alle Carlsbergs markeder, og Carlsberg har da også mærket effekten af dette 

fokus på folkesundheden.  

Et af de mere alvorlige eksempler på de politiske forholds indvirkning på forretningen, som har 

spillet en stor rolle for Carlsbergs indtjening, er alkohol politikken i Rusland, hvor man fra politisk 

side har valgt at hæve afgiften på alkohol. Dette har været for at mindske forbruget af alkohol, 

idet Rusland holder en kedelig verdensrekord for højeste alkohol forbrug per indbygger. 15  

Et andet sundhedspolitisk tiltag fra russisk side var da man lukkede for salg af alkoholiske drikke på 

over 0,5 % alkohol, på ikke stationære salgssteder (primært kiosker), ydermere en lukning af salget 

af alkoholiske drikke på mere end 0,5 % alkohol i det øvrige off-trade segmentet (primært 

supermarkeder) i tidsrummet kl. 23 – 08. Et politisk indgreb, som ligger uden for Carlsbergs 

indflydelse.  

                                                        

14 Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx 
15 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/01/01/01174517.htm  

 

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/01/01/01174517.htm
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Denne type indgreb er uden for Carlsbergs beslutningssfære. De kan prøve at påvirke processerne 

af forskellige veje, så det er mest gunstigt for dem, hvilket de ganske sikkert også gør via diverse 

lobbyister, men i sidste ende er det begrænset, hvor meget de kan påvirke de politiske 

beslutningsprocesser.  

Samtidig er det sådan, at disse sundhedspolitiske tiltag (med øgede alkoholafgifter) bidrager godt 

til statskasserne, så politikkerne har en dobbelt gevinst ved afgiftsforhøjelserne. 

For Carlsbergs 3 fokusmarkeder, må man sige at den politiske stabilitet er relativ høj på det 

Vesteuropæiske marked, da der her er tale om ældre og mere veletablerede demokratier, 

hvorimod Østeuropa og Asien er præget af en fortsat udvikling på vej til en mere veletableret 

politisk scene; men denne udvikling tager tid.  

Der er også eksempler på enkelte lande, hvor staten har været majoritets ejer af det bryggeri 

Carlsberg har været med i. Ofte er det startet som et joint venture, og Carlsberg har langsomt men 

sikkert formået at øge sin ejerandel af aktierne. Der er talrige eksempler herpå. Et konkret 

eksempel herpå er at Carlsbergs vej ind i BBH, gik via et fællesskab med Orkla tilbage til 2001 og 

først i 2012, kunne man købe de sidste minoritets aktionærer ud. 

I 2012 har Carlsberg øget ejer andelen i en række af deres asiatiske selskaber. 

 

Økonomiske forhold: 

Udviklingen i økonomien er vigtig for Carlsberg, da gode og sunde økonomiske forhold, udgør et 

godt fundament for at Carlsberg kan levere et godt salg og derved godt resultat. Derfor har de 

seneste års finanskrise på nogle markeder ikke gjort det lettere for Carlsberg.  

I Vesteuropa hvor markedet og salget er relativt stabilt, har finanskrisen samlet set nok ikke 

betydet det store for salget (det har været stagnerende til svagt faldende). Nogle forbrugere har 

fået mindre disponibel indkomst (rådighedsbeløb), og for en del af disse kunder vil dette havde 

medført et skift til billigere discount ølmærker, hvorimod det for andre har betydet at de drikker 

mindre dyr vin og at de derfor nu drikker mere øl.  

På det Østeuropæiske marked har der specielt i Rusland været tale om at befolkningen er gået fra 

at drikke hård alkohol (vodka) til at drikke mere øl (også stærk øl). Dette skyldes blandt andet 

politikerens fokus på sundhed, mest af alt nok mere fokus på den samlede STORE mængde alkohol 
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der blev konsumeret pga. det traditionelle valg af stærk alkohol som vodka og herved generelle 

alkoholvaner.  

Det asiatiske marked har selv under finanskrisen været i rivende udvikling økonomisk. Der 

kommer hver dag flere og flere købedygtige kunder i middelklassen. Samtidig tager asiaterne i 

stigende grad vesteuropæisk kultur til sig. Denne kulturtilpasning sker i flere sammenhænge 

herunder på et område som ølkultur, så Carlsberg oplevere et støt sigende marked. Ifølge 

årsrapporten 16  har fokusmarkedet Asien haft en organisk vækst i øl volumen på 9 pct.  Under 

økonomiske forhold er det væsentligt at nævne valutakursudsving fordi Carlsberg har så meget 

produktion og salg i andre lande på deres 3 fokusmarkeder.  

Som virksomhed kan man sikre sig imod valutakursudsving, via finansielle produkter, instrumenter 

og derivater.  

Ligeledes er renteudvikling og derved den medfølgende risiko også et økonomisk forhold som 

Carlsberg skal følge nøje, for at foretage evt. afdækning af risikoen i hertil mulige finansielle rente 

produkter, instrumenter og derivater. 

En uddybning af valuta- og renterisiko forligger i Kapitel 2, finansielle risici. 

 

                                                        

16 Årsrapporten 2012, s. 5 
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Kilde: Data fra IMF 

 

Det er naturligvis godt for Carlsberg at Asien har vist gode stigningstakter fra begyndelse og under 

selve finanskrisen, dog skal det nævnes, at resultatet i Asien var relativt lille procentuelt i forhold 

til Carlsberg koncernens samlede resultat. Da man kom fra en mindre omsætning, samt 

markedsandel og dermed et mindre resultat var det ”lettere” at forbedre sig med de 

stigningstakter som Carlsberg har oplevet. Asien var ydermere som nævnt flere andre steder i 

opgaven – et mindre modent marked end Vesteuropa, men til gengæld har det været et 

vækstmarked.  

Mange steder i Asien oplever befolkningen en øget ”velstand”, i hvert fald hvis man måler på BNP 

per indbygger, som grafen ovenfor viser, og derfor er købekraften stigende. Dette medfører, at 

Carlsberg ser en stigning i alkoholforbruget, hvilke også betyder en stigning i konsumering af øl per 

indbygger.  
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Socialkulturelle forhold 

Socialkulturelle forhold hænger nøje sammen med forbrugsvaner og livsstile. For Carlsberg er det 

yderst vigtigt at være på forkant hermed, og som minimum være opdateret på hvad der rører sig i 

samfundene på deres fokusmarkeder, således at man om nødvendigt kan ændre 

produktsammensætning. 

Socialkulturelle forhold handler også meget om hvordan der kommunikeres. Over de senere år 

sker meget kommunikation folk og masser imellem via sociale medier. 

Igennem sport, specielt fodbold har Carlsberg markedsført sig og skabt en platform til at få deres 

budskaber ud og øge salget. Carlsbergs brandingstrategi udtrykkes blandt andet gennem 

udtrykket: ”Carlsberg Part of the Game”. Carlsberg har gennem mange år været sponsor for flere 

fodboldhold, nogle mere internationale end andre (Liverpool, FC København). Carlsberg var også 

sponser for EM i fodbold 2012, men netop dette mesterskab har de i mange år været 

hovedsponsor for.17  

Socialkulturelle forhold handler ikke kun om Carlsberg og kunderne, det handler også i høj grad 

om Carlsberg og deres ansatte. Lige såvel som at kundernes efterspørgsel kan ændre sig fra et til 

noget andet, kan de ansatte også efterspørge andre ting, afhængigt af for eksempel situationen på 

jobmarkedet. Hvis de ansatte føler at der er rig mulighed for at få et job et andet sted, vil de 

måske have noget mere i løn, mere fordelagtige og fleksible arbejdstider, mulighed for bonus og 

andre ydelser knyttet til ansættelsesforholdet.   

 

Det er klart at trenden om øget opmærksomhed omkring sundhed og minimering af alkoholindtag 

har en negativ effekt på Carlsbergs indtjening. Carlsberg engagerer sig i ”ansvarsfuld alkohol-

indtag etc.18  Hverken en ”trendy sund sportsdrik” eller alkoholfrie kan ikke salgsmæssigt gøre det 

op for tabt indtjening på øl hos Carlsberg, da Carlsbergs koncernens primære fokus er på 

ølbrygning. På trods af dette er det vigtigt at Carlsberg redder hvad reddes kan ved at have en 

”trendy sund sportsdrik” som kan indbringe noget af det tabte øl salg. 

Carlsberg har prøvet en række tiltag for at forny sig, og for at ramme udviklingen i markedet.  

                                                        

17 Årsrapporten 2012, s. 11 
18 Årsrapporten 2012. s. 28-31 
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I 2004 lancerede Carlsberg profilflasken. Flasken var mindre, lettere og af lysere og mere ”fancy” 

grønt glas. Lanceringen gik ikke som forventet, den blev ikke taget godt imod. Øllet i flasken var 

det sammen som den normale standardflaske, mængden i flasken var mindre og prisen var højere. 

Flasken skulle være smart at stå med på barer og natklubber, men strategien lykkedes ikke. 

Ydermere blev caféer, barer og værtshuse sure på Carlsberg blandt andet på grund af den høje 

pris for mindre indhold, samt uhensigtsmæssighederne der var ved det klare glas. Øl tåler ikke for 

høj varme eller for meget lys, den gamle standardflaske med det mørkegrønne glas beskyttede 

øllet bedre imod sollys. 

I slutningen af 90’erne kom der en stigende interesse for øl. Interessen skyldtes ikke den så 

velkendte danske pilsner øl; men det var specialøl som interessen samlede sig om. På dette 

tidspunkt oplevede ølmarkedet ”storytelling” specielt fra microbryggerier, og foreningen ”Danske 

øl entusiaster” dannedes i 1998.19  En mængde forbrugere skiftede nok dele eller hele deres 

ølforbrug fra pilsner (som Carlsberg Hof og eller Grøn Tuborg) ud med alle mulige forskellige 

øltyper brygget på microbryggerier beliggende i idylliske skovbryn eller lignende. Disse 

microbryggerier havde en god historie bag sig til at fremme ølsalget. Mange af microbryggerierne 

brygger på de gamle idylliske kobberkedler, fokuserer på mere reelt og autentisk håndværk og så 

videre.  

For at fange trenden og vinde tabte markedsandele tilbage etablere/åbner Carlsberg deres eget 

selvstændige mircobryggeri Jacobsen i en af de gamle bygninger på Carlsberg bryggeriet 

beliggende i Valby, med de store flotte gamle kobber kedler.  

Carlsberg har nu en lang række specialøl som retter sig mod et kræsent øl publikum – der er 

parate til at betale en høj pris for et kvalitetsprodukt. Samtidig er det Carlsberg, der importerer en 

stor del af de udenlandske specialøl, der sælges i Danmark.  

 

Kan Carlsberg løbende fange tidens trend og produktudvikle hertil, da kan de øge salget via disse 

nye produkter på de markeder som Carlsberg allerede er til stede på. Et eksempel på dette er 

Somersby Cider, en æblecider, som senere blev lavet i pære, hyldeblomst og tranebær også. 

                                                        

19 http://www.ale.dk/index.php?id=8 

http://www.ale.dk/index.php?id=8
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Adoption af vestlige forbrugsvaner for befolkningen på det asiatiske marked har som nævnt også 

en betydning. Udviklingen er, at forbrugsmønstrene i stigende grad ligner forbrugsmønstrene på 

det vesteuropæiske marked, og dermed drikkes der mere øl på dette marked. 

Befolkningstilvæksten på det asiatiske marked har naturligvis også en væsentlig betydning for 

Carlsbergs strategiske valg. En voksende befolkning, der oplever økonomisk fremgang, og som i 

stigende grad efterspørger produkter som øl, vil nødvendigvis få meget opmærksomhed fra en 

virksomhed som Carlsberg. 

På et af Carlsbergs vigtigste markeder - Rusland - har man set en udvikling i alkohol vanerne væk 

fra de stærke alkoholiske drikke (som for eksempel vodka) og over til et stadig større forbrug af øl. 

 

Teknologiske forhold: 

Carlsberg er en stor spiller på det globale ølmarked og for Carlsberg såvel som deres peers – 

gælder det om at producere til de laveste priser per enhed/stk. Skal denne strategi lykkes er det 

yderst nødvendigt at være med helt fremme på den teknologiske front. Selve øl brygningen er den 

samme som den altid har været. Den største ændring er, at den i dag er fuldautomatiseret, hvor 

den tidligere var et håndværk, præget af langt mere manuelt arbejde. 

Vigtigheden af teknologi så Carlsbergs stifter J.C. Jacobsen tidligt. Derfor har man på Carlsberg, 

som nævnt tidligere i afsnit omkring historie, haft Carlsberg laboratorium (i dag Carlsberg 

Research Center) som skulle forske og være på forkant med udviklingen. 

Den gamle brygger var i sandhed foran sin tid og det er kun blevet endnu vigtigere for en global 

brygger som Carlsberg at have de rigtige maskiner og metoder i alle produktions- og distributions 

faser. 

Et af de områder, der påkalder sig øget opmærksomhed, er miljø. I forhold til teknologien vil det i 

stigende grad være afgørende at finde de produktions og distributionsformer, der giver den 

mindste miljøbelastning. Der har været en del eksempler på, at manglende opmærksomhed på 

miljøområdet kan have store imagemæssige konsekvenser for virksomhederne. For en 

virksomhed, der fremstiller fødevarer, er dette særlig vigtigt.  

Samtidig er det afgørende for virksomhederne at være opmærksomme på de 

arbejdsmiljømæssige forhold. For en global virksomhed som Carlsberg indebærer det blandt andet 
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høj opmærksomhed på sikkerhed på arbejdspladsen, herunder sikkerhed for at der ikke bruges 

børnearbejdere med videre. 

Det øgede fokus på miljø kan dog meget vel være en fordel for en virksomhed som Carlsberg, idet 

virksomheden har en årelang tradition for at tænke i effektive, miljømæssige og 

arbejdsmiljømæssige løsninger. 20 

 

PEST analysen viser at der er mange faktorer, der kan påvirke Carlsbergs strategiske valg. 

Grundlæggende er Carlsberg dog på et marked, hvor det er svært at forestille sig at efterspørgslen 

på virksomhedens produkter forsvinder på kort sigt. Når man tænker på, at mennesker har 

drukket øl i århundreder, er det sandsynligt at de også vil gøre det i årene der kommer. 

De største udfordringer i forhold til de faktorer der indgår i PEST analysen synes at være 

lovgivningsmæssige tiltag (afgifter, regler for reklamering med videre) og øget bevidsthed om 

sundhed.  

De største muligheder i forhold til de faktorer, der indgår i PEST analysen synes at være, at både 

det asiatiske og østeuropæiske marked ser ud til at vokse, at verdensøkonomien ser ud til at være 

i bedring og at Carlsberg er en meget kompetent virksomhed – blandt andet på det teknologiske 

område. 

 

 

 

Porters Five Forces 

 

Five Forces modellen 

Michael Porters Five Forces model anvendes til at få et overblik over konkurrencesituationen. 

Modellen sætter fokus på, at en virksomhed ikke kun er i konkurrence med de andre udbydere på 

samme marked. Virksomheden kæmper også om profitten med leverandører, kunder, nye 

udbydere og substituerende produkter. 

                                                        

20 Årsrapporten 2012, s. 29 
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Kilde: Egen tilvirkning baseret på Michael E. Porter
21

 

 

Konkurrencemæssige forhold 

De eksisterende konkurrenter er centrale i Michael Porters model. Her er det afgørende, at se på 

hvor mange konkurrenter der er, størrelsen på konkurrenterne i forhold til egen virksomhed, 

markedsdækning, produkter og meget mere. 

 

Leverandører 

Det er vigtigt at se på hvilken forhandlingsstyrke leverandørerne har. Det har stor betydning for 

styrkeforholdet i forhandlingen mellem virksomheden og leverandørerne om virksomheden kan 

skifte leverandør, uden at det giver vanskeligheder. Hvis det er let for virksomheden at skifte 

leverandør bliver leverandørens forhandlingsstyrke svag. 

 

Kunder 

Hvis kunderne har let ved at skifte leverandør, vil virksomheden have en svag 

forhandlingsposition. Noget af det, der er afgørende for styrkeforholdet mellem virksomheden og 

kunderne, er hvor unikke produkter virksomheden leverer, hvor sikker kunden kan være på at 

virksomheden kan levere den aftalte mængde til aftalt tid og i aftalt kvalitet, hvor lang kredit 

virksomheden giver og en lang række andre forhold. 

                                                        

21 Porter, Competitive Strategy, s. 187 
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Nye udbydere 

Hvis det er let at etablere sig på det marked virksomheden opererer på, vil det påvirke den 

strategiske situation for virksomheden. I brancher hvor der for eksempel er store kapitalkrav eller 

krav om meget specialiseret viden for at kunne klare produktionen, vil det være svært for nye 

udbydere at etablere sig. Hvis der er stor profit i branchen vil det alt andet lige være mere 

attraktivt for nye udbydere at prøve at etablere sig. 

 

Substituerende produkter 

Hvis virksomheden har meget unikke produkter, vil deres styrke normalt være stor i forhold til 

substituerende produkter. Omvendt er virksomhedens position normalt svag, hvis der let kan 

findes substituerende produkter. Eksempelvis findes der rigtig mange produkter der kan bruges til 

at slukke tørsten med.  

Konkurrencemæssige forhold: 

 

Ølbranchen globalt er domineret af få store spillere såsom SABmiller, Anheuser-Busch Inbev, 

Heineken, Carlsberg og China Ressource Brewery. 

Til trods for at markedet er præget af få store spillere, er konkurrencen meget hård. På de 

etablerede markeder i Vesteuropa er de store linjer og dermed forbrugsmønstre stadig de samme.  

Dette medfører at den eneste måde at få større markedsandel er ved at kunne udkonkurrere de 

andre, via en kombination af bedst, billigst, mest eftertragtede brands. Dette opnås blandt andet 

ved at have rigtig gode produkter til konkurrencedygtige priser samt en marketingsindsats der 

overbeviser forbrugerne. 

Når man vurderer Carlsberg, er det vigtigt at skelne imellem den samlede globale konkurrence 

situation og så konkurrencesituationen i det enkelte land, samt i de enkelte lokalområder. For 

eksempel er der i Danmark en gammel tradition for, at man i de forskellige landsdele har 

præference for det lokale bryggeri. Som eksempel er det stadig sådan at mange øldrikkere på Fyn 

fortrækker Odense pilsner frem for Carlsberg, ligesom man i Sydjylland vælger Fuglsang, og 

omkring Århus drikker Ceres.  

Ydermere er der discount producenten Harboe, som via supermarkeder sælger en billigere pilsner, 

samt andre øltyper til meget konkurrencedygtige priser.  
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En speciel gruppe konkurrenter er microbryggerierne, som jeg også tidligere har været inde på 

under afsnittet socialkulturelle forhold i PEST analysen, og afsnittet om historie. Disse bryggerier 

konkurrerer normalt meget lokalt, og de har i høj grad været med til at øge interessen for 

specialøl. 

I andre lande, som også er markeder hvor Carlsberg opererer, er der endnu større brug af lokale 

egns øl, som i Tyskland, hvor det nærmest er sådan at hver by med respekt for sig selv har et lokalt 

bryggeri og derved lokal øl. 

 

Ved at se på branchen er det en sikker konklusion, at man skal være stor, hvis man vil gøre sig 

gældende på det globale ølmarked. Stordriftsfordele er nødvendige for at holde omkostningerne 

nede og derved maksimere indtjeningen. Et andet vigtigt område når man er global brygger er ud 

over selve ølproduktionen, distributionen af de færdige produkter. Carlsberg er en af de helt store 

spillere inden for global øl brygning, men der er langt op til nr. 3  

 

Kilde: Canadean 2011 – Canadean er en global virksomhed inden for markedsanalyse med fokus på international 

drikkevareindustri
22

 

                                                        

22 Årsrapporten 2010, s. 21 
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Carlsberg står godt i Vesteuropa, men der er benhård konkurrence og tilstedeværelse af alle de 

andre store globale bryggerier. Carlsberg kæmper med Heineken om at være markedsleder  

 

Carlsberg er markedsleder i Østeuropa 23  

Asien er et lovende marked, med forventning om fremtidig vækst, men det er ligeledes et svært 

marked da alle de store globale bryggere har tilstedeværelse. Især i Østkina står konkurrenterne 

stærkere end Carlsberg, men Carlsberg har bevidst ”meldt sig ud” af ræset i Østkina og har i stedet 

fokuseret på det vestlige Kina, hvor interessen ikke var lige så stor.   

Carlsberg har øget ejerandelen i forskellige datterselskaber på det asiatiske fokusmarked i 2012. 

Det drejer sig om Changqing Jianiang Brewery Co. Ltd., som er en dattervirksomhed af Changqing 

Brewery Co. Ltd. Og en associeret virksomhed i Carlsberg-gruppen. 24 

Carlsberg har helt konkret besluttet ikke at sprede sig over mere end de har formåen til at kunne 

klare. Det indebærer, at Carlsberg helt har fravalgt at forsøge at konkurrere med deres større 

konkurrenter på disses hjemmemarkeder. På nogle af disse markeder sælges Carlsberg dog på 

licens. 

Ser man på de forskellige markeder, er de forskellige steder i deres ”livscyklus”. Således er 

Nordamerika, Vesteuropa og Australien modne markeder, hvorimod, dele af Sydamerika og Asien 

er egentlige vækstmarkeder, lige som Østeuropa og Afrika er vækst markeder. På nogle af 

markederne er Carlsberg som før nævnt ikke repræsenteret, i andre sælger de mindre mængder 

på licensaftaler. Samlet set kan det siges at Carlsberg har valgt at have 3 fokusmarkeder, 

Vesteuropa hvor de står stærkt, Østeuropa hvor de er markedsleder, og Asien, hvor de er med og 

vokser. 

 

Leverandører: 

Øl produceres primært af malt (der hovedsageligt fremstilles af byg), vand og gær (omtalt i det 

historiske afsnit). Herudover kan tilsættes humle, porse, chokolade eller andre råvarer, der tilfører 

øllet den specielle smag. For disse varer er der et stort gennemsigtigt marked. Der er ydermere for 

                                                        

23 Årsrapporten 2012, s. 14 
24 Årsrapporten 2012, s. 19 og note 17, s. 90 
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en lang række af råvarerne mulighed for at handle på future marked, på de globale råvarebørser. 

Det kan derfor være en god ide for en bryggerivirksomhed at bruge finansielle instrumenter til 

afdækninger af disse risici.  

Ud over landbrugsråvarer skal Carlsberg bruge nogle råvarer til emballage, såsom 

aluminiumsdåser samt energi til produktionen og distributionen.25 På disse områder findes der 

færre leverandører end for landbrugsvarerne; men der er dog så mange leverandører, at Carlsberg 

er i en god forhandlingsposition. Disse risici kan Carlsberg også afdække via futures markedet. 

(Kap. 2, finansielle risici)         

 

Kunder: 

Carlsberg har ikke som sådan den direkte kontakt til slutbrugeren. Der vil næsten altid være 

mindst et led imellem Carlsberg og slutbrugeren. 

Carlsberg er derfor nødt til at have nogle brands som de markedsfører så godt, at kunderne 

efterspørger disse i de detailbutikker hvor de handler. Det er en af årsagerne til, at ølproducenter 

som Carlsberg bruger meget store summer på brandingaktiviteter. 

Som det er fremgået af dagspressen er det ikke lykkedes Carlsberg og Coop at blive enige om en 

ny samarbejdsaftale. Dette indebærer, at Coops kæder kun fører et meget begrænset sortiment 

fra Carlsberg, samt at Carlsbergs produkter normalt ikke kommer på tilbud hos Coop. Dette er et 

eksempel på, at kunderne (herunder de store detailhandelskæder) har stor styrke i 

forhandlingssituationen, og det er også et eksempel på, at en stor detailhandelskæde har 

vurderet, at de kan substituere Carlsbergs produkter med andre udbyderes produkter uden at det 

får afgørende betydning for deres indtjening. 

Som hovedregel er det dog således at detailbutikkerne fører de produkter kunderne efterspørger, 

og på mange markeder er Carlsbergs produkter de dominerende. 

 

Kundernes forhandlingsevner er svære at gennemskue, når det kommer til festivaler, koncerter og 

andre events. På den ene side er Carlsberg, afhængig af den pågældende event i forhold til 

markedsføring af deres enkelte brands eksempelvis ”Grøn koncert” har, events af en sådan 

størrelse, behov for en sponsor med ”dybe lommer”. En eventuel genforhandling med en ny 

                                                        

25 Årsrapporten 2012, note 35 s. 112 
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sponsor er en større opgave og den er samtidig tidskrævende. Nogle events forbindes så entydigt 

med et specielt brand, at det vil være en udfordring for en ny leverandør at ”overtage” fra den 

eksisterende samarbejdspartner. Hvis man forestiller sig at Heineken skulle være leverandør til 

Grøn koncert, vil det være en overvejelse for Heineken om koncertdeltagerne i tilstrækkelig grad 

tænker på Heineken. Selv om Heineken også sælges på grønne flasker, er der risiko for at den 

mangeårige sponsor (Carlsberg) løber med reklameværdien af sponsoratet. 

 

Kunder der foretrækker øl frem for vin vil ofte flytte deres ølforbrug fra de almindelige pilsnere til 

specialøl, når de får den økonomiske mulighed for at prøve noget mere avanceret end pilsnere. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at det ikke er alle pilsner nydere, som vil vælge at gå 

over til at drikke specialøl, da disse er dyrere og ofte smager af mere og andet end en pilsner. 

Specialøl er ofte øl med mere smag, farve og højere alkohol procent.  

 

Nye udbydere: 

Det kræver store investeringer at trænge ind på ølmarkedet. Både de modne, men også det nyere 

markeder vil kræve enorme anlægsinvesteringer. Bygninger til produktion, administration, salg, 

ledelse, maskiner, distributionsafdeling og materiel etc. Kort sagt store entry barriers for eventuel 

nyetablering.  

Ud over etableringen af selve bryggeriet med alle de maskiner der hertil hører, så er der en lang 

række udfordringer hvis man ønsker at gå ind som ny udbyder. Når bryggeriet er bygget færdigt og 

øllet er brygget, så skal det jo ud til slutforbrugeren/-kunderne. Som nyetableret bryggeri vil man 

derfor skulle etablere distributionsnet, salgsafdelinger og så videre.  

Som nystartet bryggeri vil man opleve, at virksomheden ikke har den eksponering til eksisterende 

kunder som et bryggeri, der har været mange år på markedet. Også som bryggeri har det en høj 

værdi, at man allerede kendes for gode produkter af høj kvalitet, og den årelange branding som 

alle de eksisterende bryggerier har, vil et nyetableret bryggeri mangle. 

 

For at vurdere truslen, for at Carlsberg får nye konkurrenter på et konkret marked, er det 

nødvendigt at se på hvilke adgangsbarrierer, der er på det pågældende marked. Overordnet set 

opererer Carlsberg blandt de største, og at komme op og konkurrere og opererer i samme klasse 



HD F. Hovedopgave Værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Christian Beckmann CBS 35 

som Carlsberg, vil tage lang tid og koste mange penge. Ølproduktionen på globalt plan er behæftet 

med store entry barriers.  

På nogle markeder, som tidligere nævnt det danske og tyske, kan der være tale om specielle 

forhold og markeder. I Danmark mødte Carlsberg konkurrence og tabt salg til microbryggerierne 

fra slutningen af 1990’erne. Mange af disse små bryggerier eksisterer stadig og har et fornuftigt 

salg. 

I Tyskland, er der en lokal udfordring, mange er meget loyale overfor lokale bryggerier og hver by 

med respekt for sig selv, har et lokalt bryggeri. 

På dele af det asiatiske marked kan der også være tale om plads og muligheder for mindre 

konkurrenter fordi marked ikke er mættet på sammen måde som de to andre fokusmarkeder, som 

Carlsberg har, men Carlsberg står stærkt på alle sine fokusmarkeder og underliggende lande. 

 

Substituerende produkter: 

Der er mange produkter, der kan bruges til at slukke tørsten, og der er mange der producerer øl, 

så det er meget nemt at substituere de fleste af de produkter Carlsberg sælger. 

En af de måder bryggerierne (herunder Carlsberg) beskytter deres omsætning, er ved at opbygge 

markante brands for deres produkter. Forbrugerne påvirkes gennem kampagner, events m.v. til at 

foretrække netop det øl mærke, som Carlsberg udbyder.  

Da forbruget af øl som tidligere omtalt også påvirkes af kultur og normer, og da disse er ret 

robuste, arbejdes der fra bryggeriernes side meget på at udvikle og fastholde en præference for øl 

Før i tiden drak man øl for tørst, nu er det mere politisk korrekt at drikke vand for tørst. Øl er 

blevet et nydelsesmiddel, så i en lang række situationer i dagligdagen er øl blevet erstattet af 

vand. Carlsberg har været opmærksom på denne udvikling og har i mange år solgt ”vand på 

flasker”. 

 

Konklusioner på Five Forces 

De væsentligste konklusioner på konkurrencesituationen efter at have anvendt Michael Porters 

Five Forces model er: 

Der er rigtig mange konkurrenter på markedet for bryggeriprodukter. Konkurrenterne findes både 

som globale udbydere og som lokale bryggerier. 
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Til gengæld er der også mange leverandører af de produkter Carlsberg skal bruge for at producere 

sine produkter, så her står Carlsberg stærkt. 

Kunderne er i stigende grad store internationale detailhandelskæder med et meget stort 

indkøbsvolumen. Da øl er et produkt, der som de fleste forbrugere ser det kan substitueres, er 

Carlsberg på hårdt arbejde, når profitten skal deles mellem dem og kunderne. 

Det er ikke så svært at etablere et lille bryggeri. Det så vi som nævnt med bølgen af 

microbryggerier i Danmark. Til gengæld, er det meget dyrt at etablere sig i større skala, og dermed 

blive et bryggeri, der blander sig i kampen om kunderne globalt. 

Selv med en historie som Carlsbergs, er det svært at påstå, at deres produkter er unikke. 

Carlsbergs produkter er af en meget høj kvalitet; men det er i dag en betingelse for at være på 

markedet snarere end en konkurrenceparameter.  

 

Boston-Modellen 

Bostonmodellen, der er udviklet af Bruce Henderson fra Boston Consulting Group, er en model for 

klassifikation af produkter. Modellen viser de strategiske udviklingsmuligheder virksomheden har 

for sine forskellige produkter og forretningsområder. Modellen anvendes bl.a. til at få styr på, 

hvordan produkterne er placeret i forhold til hinanden. Man kan se hvilket stadie de forskellige 

produkter befinder sig på, og dermed får virksomheden input til afgørelsen af, hvilke produkter 

der skal satses på. Bostonmodellen anvendes ofte sammen med PLC-modellen (produkt livs 

cyklus). 

Modellen er (som de fleste andre modeller) en forenkling af virkeligheden, og der kan sagtens 

være forhold der bevirker, at en ledelsesmæssig vurdering giver en anden handlingsplan for et 

produkt end modellen tilskriver. Dette gælder for eksempel hvis der er gensidig afhængighed 

mellem forskellige produkter. 

Et produkt kan befinde sig i fire faser/situationer ifølge Boston modellen: 

Malkeko – er et produkt, der er på et marked med lav vækst, men hvor virksomheden har en 

relativt stor markedsandel. 

Stjerne er et produkt, der befinder sig på et marked med høj vækst, samtidig med at 

virksomheden har en relativt stor markedsandel.  
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Spørgsmålstegn er et produkt i et marked med høj vækst; men med en relativt lille markedsandel. 

Her vil virksomheden ofte skulle afgøre om man skal investere for at udvikle produktet på 

markedet. 

Hund er et produkt hvor markedet har lav vækst, og hvor firmaet har en relativt lille 

markedsandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 HØJ                          

             

             

  SPØRGSMÅLSTEGN   STJERNE  

             

             

MARKEDSVÆKST               

               

             

             

    HUND     MALKEKO  

             

             

 LAV              

         

    MARKEDSANDEL    HØJ 
         

Kilde Egen tilvirkning baseret på Grundlæggende erhvervsøkonomi s. 31 
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Da jeg har besluttet at analysere Carlsberg samlet og da jeg kun har adgang til offentligt 

tilgængeligt materiale, vil jeg tillade mig at forenkle analysegrundlaget i Bostonmodellen og se på 

øl som ét produkt.  

Carlsbergs 3 fokusmarkeder er meget forskellige på flere områder, i forhold til hvor modne og 

mættede man kan tale om de 3 markeder er. Ydermere er de 3 fokusmarkeder opdelt i lande og 

disse lande imellem er der også forskelle, så der kan dermed være tale om store regionale 

forskelligheder. Det vil derfor være nødvendigt for Carlsberg at være opmærksomme på dette ved 

valg af strategi. 

  

Vesteuropa er Carlsbergs ældste marked, den markedsandel som man besidder i hvert enkelt land 

må betegnes som værende høj.26 Markedsvæksten på dette fokusmarked er dog stagnerende til 

svagt faldende, hvorfor Carlsbergs eneste mulighed er at arbejde benhårdt og målrettet med at 

effektivisering og rationalisering alle processor i hele værdikæden hvorved en egentlig 

maksimering af kan finde sted. 

Vesteuropa må derfor betegnes som malkeko for Carlsberg. 

 

Østeuropa er et af Carlsbergs nyere markeder, som Carlsberg har sin tilgang til via BBH.27 Enkelte 

lande på dette marked bidrager enormt til Carlsbergs samlede resultat (Rusland). Generelt har der 

været høj markedsvækst og Carlsberg holder en god position for markedsandel i alle lande på 

dette marked, præcis som deres strategi foreskriver det. Det skal selvfølgelig tages med, at der for 

enkelte lande på dette fokusmarked og for fokusmarkedet som helhed har været bump på vejen, i 

form af økonomisk afmatning som følge af den globale krise, enkelte landes fokus på 

folkesundhed og derved forøgelse af alkohol afgifterne, for at kunne ændre alkoholforbruget hos 

befolkningen. 

Dette marked må derfor betegnes som en stjerne. 

 

 Asien er det af Carlsbergs fokusmarkeder, hvor man forventer sig den største vækst.28 Carlsberg 

er kommet fra et niveau hvor man havde en lille markedsandel til at have en noget større andel af 

                                                        

26 Årsrapporten 2012, s. 12-13 
27 Årsrapporten 2012, s 14-15 
28 Årsrapporten 2012, s 16-17 
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dette interessante vækstmarked. Baggrunden for denne markedsposition er blandt andet, de 

tilkøb af bryggerier man fik ved købet af Scottish & Newcastle sammen med Heineke. Ved denne 

handel fik Carlsberg BBH, samt tilgang til det asiatiske marked. Ydermere har Carlsberg også selv 

øget deres tilstedeværelse på dette fokusmarked ved at købe en øget procent del af de bryggerier, 

som de allerede var medejer af, samt udbygget og effektiviseret eksisterende bryggerier.  

Dette marked befinder sig et sted imellem spørgsmålstegn og stjerne. 

 

Som det ses af figuren af Boston modellen ovenfor, spiller Carlsbergs 3 fokusmarkeder meget godt 

sammen. Der er udsigt og forventning til store vækststigninger på det asiatiske fokusmarked 

drevet af flere faktorer som er gennemgået på forskellig vis i denne Boston model og i PEST-

analysen. Ligeledes er der fra Carlsbergs side og med god grund fortsat forventninger om god 

vækst på fokusmarkedet Østeuropa.  

Vesteuropa har ikke det store vækst potentiale, man regner faktisk med en stagnerende til 

faldende tendens, så maksimering af indtjening må komme fra effektivisering af hele værdikæden, 

som Carlsberg allerede har dokumenteret at de kan levere. Fokusmarked Vesteuropa har til 

gengæld stabil indtjening.  

Samlet set giver Carlsbergs 3 fokusmarkeder dem en stabil og solid indtjeningsbase med 

fremtidige muligheder for god og stigende vækst. Altså en udvikling netop som deres strategi 

tilskriver det - de er til stede på modne og nye markeder. 29  

Intern strategisk analyse 

Kernekompetencer 

Kompetencer kan beskrives som evnen til at leve op til de krav, der stilles. En kompetent 

virksomhed kan det der er behov for. 

Når en virksomhed skal finde sine kernekompetencer, vil den ofte se udefra og ind, for at afdække, 

hvad virksomheden er virkeligt god til. 

For af afdække kernekompetencerne må virksomheden analysere alle sine aktiviteter som for 

eksempel produktions, udviklings-, opkøbs- og markedsføringsaktiviteter, for at finde ud af, hvad 

                                                        

29 Årsrapporten 2012 s. 20 
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det er ved aktiviteten som virksomheden er specielt kompetent til. Mange gange er det en 

kombination af aktiviteter, der udgør virksomhedens kernekompetencer. 

 

Hvis en kompetence skal være en kernekompetence, skal den leve op til følgende betingelser: 

Kunderne oplever kompetencen som værdifuld 

Kompetencen skal differentiere virksomheden fra konkurrenterne 

Kompetencen skal besidde et indbygget udviklingspotentiale30 

 

Carlsbergs kernekompetencer  

 

Carlsberg har fra sin begyndelse /stiftelse været med langt fremme på den teknologiske scene. 

Dette skyldes Carlsberg Laboratorium, i dag Carlsberg Research Center. Her er en åre lang viden 

opbygget omkring alt der er værd at vide i og omkring bryggeprocessen. 

 

Gennem Carlsbergs levetid har virksomheden opkøbt en lang række bryggerier i det meste af 

verden. Carlsberg har derigennem opnået en stor erfaring i at integrere og optimere ny opkøbte 

bryggerier, og de har erfaring med at indpasse disse opkøb i blandt andet den samlede 

distributionskæde. 

 

Carlsberg har gennem årene optimeret deres ølproduktion, dels ved at etablere produktionen i 

faciliteter, der er bygget til ølproduktion, og dels gennem en lang række automatiseringer af hele 

processen. Dette har givet mulighed for markante omkostningsreduktioner, og har dermed 

forbedret Carlsbergs konkurrenceevne. 

 

Carlsberg ejer en lang række brands. Disse er igennem en årrække opbygget gennem målrettet 

markedsføring og en generel fokus på at forfine og tilpasse de enkelte brands produkter. Således 

har man nøje forsøgt for hvert brand at udvælge events af en særlige kategori, som man ønsker sig 

associeret med eksempelvis Carlsberg ”part of the game” sport – fodbold. 

                                                        

30 www.Brandchannel.com  http://afs1.systime.dk/index.php?id=144, den 31.10.13 

http://www.brandchannel.com/
http://afs1.systime.dk/index.php?id=144
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Tuborg har på det danske hjemmemarked givet musikscenen meget opmærksomhed. Et eksempel 

på dette er Grøn koncert. 

 

Kritisk SWOT analyse 

En SWOT (strengths, Weaknesses, opportunities og threats) analyse anvendes ofte i forbindelse 

med strategiarbejdet i en virksomhed. SWOT vurderer styrker og svagheder (det interne 

perspektiv) og muligheder og trusler (det eksterne perspektiv). 

Jeg anvender også SWOT analysen til en opsamling på Carlsbergs strategiske situation. En række af 

de væsentligste punkter fra de øvrige analyser er også en del af SWOT’en. 

 

Carlsbergs stærke sider: 

 I Vesteuropa har man igennem årene haft succes med at effektivisere hele værdikæden 

ved hjælp af excellenceprogrammerne, derved er det lykkes Carlsberg på et ellers modent 

marked, med stagnerende til faldende omsætning, til stædighed at forbedre indtjeningen. 

 Stærke brands, både på lokalmarkederne og globalt, langt de fleste af Carlsbergs brands 

har kun lokal tilstedeværelse, men der er nogle få af Carlsbergs brands som brandes 

globalt, dette værende sig Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664. 

Samtidig har Carlsberg været gode til at få sponsoraterne på markante begivenheder og 

klubber – blandt andet inden for fodbold. 

 Carlsbergs distributionsnet som er i de fokusmarkeder man har valgt at være tilstedet på er 

særdeles veludbygget.  

 Forskningscentret Carlsberg Research Center med alle deres kompetencer, hvor man 

konstant forsøger at være med fremme på teknologier finde nye og bedre måder at gøre 

tingene på. Centret har igennem Carlsbergs levetid være med til at forfine måderne hvorpå 

man gjorde tingene og i nogen grad helt ændre metoder til det bedre. 

 Luft i økonomien, siden købet af Scottish & Newcastle, har Carlsberg afdraget fornuftigt og 

hurtigt på gælden, så de nu igen står bedre, hvis der skulle byde sig nogle oplagte 

opkøbsmuligheder 

 Carlsberg fondens ejerskab sikrer, ”ro på bagsmækken” da de har magten i 

afstemningssituationer på generalforsamlingerne. Dette kan give den nødvendige 
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tidsmæssige snor for ledelsen, for at få implementeret nye strategier og tiltag. Dette er set 

ud fra Carlsbergs side, hvis vi ser ejerforholdets betydning for aktionærernes synspunkt, 

virke ejer værnet som en hindring for en hurtig gevinst, hvis der skulle være nogle der ville 

overtage /opkøbe Carlsberg.  

 Fundatsens regler med hensyn til hvor mange procent af aktiekapitalen de skal ejer og hvor 

mange af stemmerne de skal besidde, er ændret efter 2008, hvor Carlsberg indgik 

samarbejde om opkøb med Heineken om køb af Scottish & Newcastle i en grad, så det ikke 

længere har de samme vanskeligheder for Carlsberg at hente ny kapital.  

 Stor erfaring i håndtering af miljømæssige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål. 

 Virksomheden har været god til at udvikle forretningen, blandt andet via opkøb og joint 

ventures, og har stor erfaring i at indpasse nye enheder i produktions- og 

distributionsapparatet. 

 

 

Carlsbergs svage sider:  

 Selvom Carlsberg er verdens 4. største bryggeri, er der langt op til de tre største, og 

Carlsbergs økonomiske ”muskler” er derfor ikke lige så store som konkurrenternes. 

 Carlsberg er ikke til stede med egne bryggerier på flere af de store markeder, idet de har 

overladt disse til de store konkurrenter. (Hvis der ses bort fra licens produktion) 

 Forhandlingspositionen i forhold til kunderne er relativ svag. Dette hænger sammen med 

at mange af kunderne er store detailhandelskæder med et markant indkøbsvolumen, samt 

det forhold at Carlsbergs produkter ikke kan siges at være unikke.  

 Øl kan substitueres af en lang række andre drikke produkter, og derfor er Carlsberg 

påvirkelig for ændringer i forbrugsvaner. 

 

Carlsbergs muligheder: 

 God tilstedeværelse i mange lande, hvoraf en lang række af dem har mulighed for vækst. 

Man er både tilstede på stabile lavvækst markeder og på højvækst markeder. Fælles for 

begge er at man står stærkt, der hvor man har tilstedeværelse i dag, med en bred produkt 
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pallette, inden for øl og læskedrikke og har på alle Carlsbergs 3 fokusmarkeders lande har 

en god markedsposition, med en høj markedsandel.  

 I Østeuropa har Carlsbergs indtjening de seneste år været præget af to forhold, der 

trækker i den forkerte retning og et forhold, som trækker i den rigtige retning. Det ene 

forhold der trækker i den forkerte retning er finanskrisen, det andet er forøgelsen af 

alkoholafgiften i Rusland, som er det største afsætnings land på Carlsbergs Østeuropa 

marked. 

Det forhold, der trækker i positiv retning på omsætning og indtjening, er at de russiske 

forbruger har fået andre alkohol vaner. Før har de drukket spiritus med en høj 

alkoholprocent og nu er drikker mange alkohol med lavere procent – herunder øl. Dette 

skyldes flere forhold, en af dem er at der også i Rusland er kommet en øget fokus på 

sundhed og alkoholindtag.  

 I Asien har Carlsberg gode markedspositioner i alle landene, som de er tilstede i. Asien står 

for Carlsbergs mindste omsætning og indtjening af de tre fokusmarkeder. Dog har 

omsætningen gennem årene, selv under finanskrisen, været i vækst og fremgang på det 

asiatiske marked. Da flere lande i asien ikke er så modne, som andre lande i Carlsbergs 

portefølje, vurderes der fortsat at være gode vækstmuligheder. Vækstmulighederne 

vurderes blandt andet på baggrund af befolkningstilvæksten, den øgede købekraft og den 

kulturelle ændring i retning af mere vestlig levevis. 

 For Carlsberg er noget af det vigtigste, når man ser på alle de muligheder man har som 

virksomhed, at man vælger at prøve at fokusere på de muligheder, hvor man kan bruge 

sine kernekompetencer bedst og mest. 

Altså ville udvidelse og ekspandering på allerede etablerede markeder være godt for 

Carlsberg, herved ville man kunne udnytte det allerede eksisterende distributionsnet, og 

det generelle kendskab til markedet. Problemet er imidlertid, at der ikke er nogen oplagte 

opkøbsmuligheder i hovedparten af de lande, hvor Carlsberg er til stede. 

På to af Carlsbergs fokusmarkeder, Vesteuropa og Østeuropa er markederne rimelig 

modne, i særdeleshed på fokusmarked Vesteuropa. 

Det er muligt at Carlsbergs konkurrenter der er større end Carlsberg vil have lettere ved at 

klare finansieringen til et evt. opkøb/overtagelse, og indlemme det nyopkøbte bryggeri i 
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den samlede enhed og koncern, men Carlsberg har som verdens 4. største bryggeri også en 

betragtelig økonomisk styrke. Carlsbergs lidt mindre størrelse kan i nogle henseender være 

positivt ved opkøb, da mange landes konkurrencemyndigheder også kigger på samlet 

markedsandel, her vil det i nogle tilfælde være mere fleksibelt og lettere at opkøbe og 

konsolidere for Carlsberg relativt til større konkurrenter.  

Ud over deres nuværende produkter kunne Carlsberg vælge at følge 

sundhedsanbefalingerne, og gå mere ind på markedet for drikkevarer uden alkohol. En 

særlig mulighed for en virksomhed som Carlsberg kunne være øl uden alkohol. 

 Carlsberg har på deres mest modne marked haft succes med deres excellenceprogrammer, 

som har trimmet hele værdikæden og effektiviseret Carlsberg i sær på det Vesteuropæiske 

marked. Disse erfaringer skal de tage med videre til de to andre fokusmarkeder (Østeuropa 

og Asien), samt forfine dem på det Vesteuropæiske marked. 

 

Carlsbergs Trusler: 

 Carlsberg er kun til stede på 3 markeder, og står yderst dårligt uden for disse 3 markeder, 

da man på disse markeder får produceret på licens. Det vil reelt sige at Carlsberg går glip af 

en kæmpemæssig indtjening på markeder som Nord- & Sydamerika, Australien og Afrika 

(lige med undtagelse af Malawi). Nu er det primært Carlsbergs store konkurrenter, der 

sidder godt på disse markeder. Det ville derfor være en bekostelig affære for Carlsberg, at 

bygge nye bryggerier på disse markeder, for derefter at lave målrettet branding af nye 

produkter. Det er måske ikke en umulighed, men det ville komme til at belaste Carlsbergs 

økonomi hårdt. Det vil tage lang tid fra beslutningen er taget om at bygge et stort bryggeri 

til at det rent faktisk ville stå færdigt, og selvom man bygger et stort top moderne bryggeri 

med stor kapacitet er det ikke ensbetydende med, at Carlsberg ville få afsat deres 

produkter i ønsket antal og til ønsket pris.  

Tuborg prøvede i 1980’erne at komme ind på det amerikanske marked, men man valgte en 

forkert pris strategi, så Tuborg fejlagtigt fik et discount præg og succesen udeblev. Dette 

eksempel viser, hvor vanskeligt det er, at kæmpe sig ind på et marked, hvor de store 

konkurrenter i forvejen dominerer.  



HD F. Hovedopgave Værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Christian Beckmann CBS 45 

 Der er stærk konkurrence på alle Carlsbergs 3 fokusmarkeder. Som forbruger er der mange 

næsten ens produkter at vælge imellem. Når kunderne står i supermarkedet foran hylder 

fulde af forskellige øl produkter, kan det være vanskeligt at skelne mellem produkterne. 

Som forbruger er det dejligt med mange valgmuligheder, og for de fleste er det 

uproblematisk at skifte fra et mærke til et andet. Samtidig sælger mange af de store 

detailkæder egne mærker, som i en verden hvor mærkevareloyaliteten er dalende, tager 

markedsandele fra de kendte brands. 

 Opkøbsmulighederne er få, og som tiden går, bliver de færre og færre. 

På Carlsbergs 3 fokusmarkeder er det reelt kun i Asien, at markederne i nogle af landene er 

så unge, at der er muligheder for opkøb. På de to andre fokusmarkeder er konsolidering 

sket i en sådan grad, at markante markedsforbedringer næsten kun kan opnås ved køb af 

bryggerier fra de store konkurrenter – og dette er som regel ikke en mulighed.  

 Politiske ændringer i form af alkoholafgiftsændringer, som formentlig vil være en forøgelse 

af afgiften, hvorved det vil bliver dyre for forbrugerne at købe Carlsbergs alkohol 

produkter. 

 Politiske ændringer i form af sundheds tiltag som for eksempel ændring af maksimalt 

ugentlig alkoholindtag (mængde) som man anbefaler. 

 Carlsberg har en risiko på udsving i valutakurserne idet Carlsberg er til stede på mange 

markeder, og mange af disse har flydende valutakurser og ikke som vi i Danmark kender 

det med forholdet imellem EUR/DKK som er fast og kun har et meget lille udsvingsbånd at 

bevæge sig i. Udsvingene kan have kolossal indvirkning på Carlsbergs resultat/indtjening. 

Det er derfor yderst vigtigt at Carlsberg sørger for at afdække deres eksponering og derved 

risiko til valuta - og ikke mindst rentemarked.  

Et marked som det russiske der gennem tiden har bidraget til en god indtjening for 

Carlsberg koncernen og ikke mindst efter at Carlsberg overtog ejerskabet af BBH 100 

procent. Her er det vigtigt at sørge for at have en helt klar strategi, for hvor meget af 

valutakurs risikoen der skal afdækkes og hvordan.  

 Prisen på korn og andre råvarer til produktionsprocessen har en stor indvirkning på 

Carlsbergs profit, og disse priser svinger en hel del. Naturligvis kan der være år med godt 

eller dårligt høstudbytte, men der må Carlsberg vurdere lige såvel som med 
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valutakursudvikling og renteudvikling om de skal hedge noget af deres eksponering til disse 

landbrugsprodukter, som de bruger i stor stil, i deres produktion. 

 

SWOT analyse - kort sammenfatning: 

 

Carlsberg befinder sig, som det fremgår af analyserne på et meget konkurrencepræget marked, 

hvor det kræver betydelig økonomisk styrke at ekspandere.  

Carlsbergs globale markedstilstedeværelse er god – også selv om de ikke er repræsenteret på alle 

store markeder med egne bryggerier. Flere af de markeder de er på er vækstmarkeder, og 

analyserne viser, at der er grund til at tro på et vækstpotentiale. 

De stærke brands Carlsberg har, udgør en meget stor værdi. Der skal være konstant fokus på at 

markedsføre virksomhedens brands, så de til stadighed forbliver stærke brands i forbrugernes 

bevidsthed på alle markederne. 

Carlsberg er en meget erfaren, velrenommeret og kompetent organisation på samtlige de 

områder, der kræves for at drive en global bryggerikoncern, så investorerne kan føle sig trygge ved 

Carlsberg aktien.  

Carlsberg står godt, idet der, som det fremgår af ovenstående analyser, er flere stærke sider end 

svage sider og større muligheder end trusler.  

Kapitel 4 Regnskabsanalyse 

Jeg har valgt at analysere på regnskabsår hvoraf det seneste er årsrapporten for 2012. 

For at udarbejde DuPont analyse af Carlsbergs regnskab har jeg være nødt at reformulere 

regnskabet. For reformuleret regnskab henvises til bilag 1-4. 

Der vil også blive fortaget en analyse af væksten i Carlsberg.                 

Reformulering af regnskabet 

Carlsbergs regnskab er nødvendigt at reformulere, for at kunne tage højde for de omkostninger og 

indtægter der er indregnet i egenkapitalen. 
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Egenkapital opgørelse 

I min reformulering af egenkapitalopgørelsen skelner jeg imellem transaktioner vedrørende ejere 

eller transaktioner vedrørende totalindkomsten. 

Resultatopgørelse  

Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at skelne imellem poster der vedrører den 

almindelige drift, altså driftsposter og poster der vedrører finansiering, altså finansielle poster. 

Jeg har i reformuleret resultatopgørelse renset for afskrivninger fra note 7. 

Balance  

Balancen reformuleres, for at skelne mellem poster der vedrører driften og poster der vedrører 

finansieringen. Reformuleringen medfører at der er driftsaktiver og driftsforpligtelser, samt 

finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. 

Under likvider er 1 % af nettoomsætningen placeret under driftsaktiver, da det anses som 

minimum for hurtig tilgængelig likviditet ved normal drift, hvorfor dette beløb er fjernet fra 

finansielle aktiver, hvor resterende likviderer placeret. 

Udlån til associerede virksomheder er flyttet fra driftsaktiver til finansielle aktiver, i 2012 var 

denne på 137 mio. 

Jeg har flyttet pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser, hensatte forpligtelser (note 27) samt 

anden gæld fra finansielle aktiver til driftsaktiver. I 2012 var poster på 3.961 mio., 1.230 mio., 

1.201 mio. 

Under posten anden gæld har jeg flyttet 4 poster fra finansielle aktiver til driftsaktiver, da de 

vedrører driften, det drejer sig om skyldig moms og afgifter 3.690 mio., skyldige 

personaleomkostninger 1.602 mio., gæld vedr. køb af virksomheder 1.129 mio. og slutteligt posten 

andre 1.985 mio. alle fra 2012. 

Under anden gæld mv. har jeg flyttet periodeafgrænsninger fra finansielle aktiver til driftsaktiver, 

posten udgjorde i 2012, 1.146 mio. Slutteligt har jeg flyttet værdipapirer fra driftsaktiver til 

finansielle aktiver, posten var 133 mio. i 2012. 
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Rentabilitetsanalyse 

For at udarbejde rentabilitetsanalysen anvender jeg DuPont modellen.  

ROE er et vigtigt tal her og findes ved hjælp af andre vigtige nøgletal, således er ROE 

Egenkapitalens forretning ROE = ROIC + (FGEAR x ROIC – r). 

ROIC er afkast på nettodriftsaktiverne, plus den finansielle gearing. Hvis afkastet på 

nettodriftsaktiverne er større end den rente der betales på den finansielle gearing (også kaldet 

SPREAD), vil det påvirker ROE positivt. 

 

 

  2010 2011 2012 

Niveau 1     

ROE 8,33% 7,68% 7,98% 

ROE før minoritetsinteresser 8,56% 7,82% 8,48% 

ROIC 6,60% 6,18% 6,45% 

Drivere for finansiel gearing     

R 3,58% 3,48% 3,04% 

SPREAD 3,02% 2,70% 3,41% 

FGEAR 70,26% 66,08% 62,23% 

 

ROE (Retur on, Equity) bevæger sig fra 8,33 %til 7,98 % fra perioden 2010 til 2012, men er i 2011 

nede i 7,68 % dette skyldes at valutakursreguleringer bidrog med hele 9,19 % af 

nettoomsætningen i 2010, hvor samme post i 2011 bidrager med -3,05 %, i 2012 bidrager posten 

med et plus på 2,90 %. 

På trods af vi stadig er i efterslæbet efter finanskrisen, er det lykkedes Carlsberg at få styr på deres 

forretning i en sådan grad at de leverer et stabilt afkast. 

ROIC (Retur on Invested Capital), udtrykker afkast på nettodriftsaktiverne. Fra 2010 til 2012 falder 

denne fra 6,60 % til 6,45 % igen med et større fald i 2011 til 6,18 %. Denne udvikling er et billede 

på en stabil, omend lille omsætnings fremgang over de sidste 3 år. Der er en gennemsnitlig 

forøgelse af nettoomsætningen på 4,23%, primært drevet af den enorme vækst i 

nettoomsætningen på Carlsbergs Asien fokusmarked (29,33% gennemsnitlig stigning), men dette 

marked er trods fremgangen stadig det mindste af Carlsbergs tre fokus markeder målt på 

nettoomsætning. 
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FGEAR, som er Carlsbergs finansielle gearing falder, støt og roligt fra 70,26 % til 62,23 % - 

Carlsberg afdrager altså meget på gælden. Mange vil jo mene at det er sundt at afdrage på sin 

gæld, men kan man tjene mere på sin drift, kan det godt betale sig at finansiere væksten. Dette 

viser tallet SPREAD som er positivt hele vejen i den periode vi ser på. Fra 3,02 % til 3,41 %, dog 

med et fald til 2,70 % i 2011. 

Mange har spekuleret i nye større opkøb, som har været udpeget som en af Carlsbergs muligheder 

for at fastholde og forbedre positionen på det globale bryggeri marked. I den kontekst hjælper det 

at have en lav gæld, inden man skal ud og optage et stort lån for at fortage et opkøb. Nu kan man 

så se at Carlsberg fonden forsøger at hjælpe ved at ændre fundatsen, således at det blevet lettere 

at stifte gæld, til brug for større opkøb – Carlsberg kan med ændringen købe ind for 120 mia.31 

Carlsberg har afdraget meget på gælden til trods for at renten r (gennemsnitlig rente på gælden) 

er faldet fra 3,58 % til 3,04 %, og det dermed er blevet billegere af finansiere gælden. Ydermere er 

der positivt SPREAD. En mulig forklaring på hvad de strategiske bevæggrunde for dette har været, 

er beskrevet ovenfor – og buddet er muligt opkøb, inden for nærmeste fremtid. 

 

Niveau 2 2010 2011 2012 

ROIC 6,60% 6,18% 6,45% 

OG 16,65% 14,88% 14,70% 

AOH 0,4751 0,4999 0,5145 

 

Her på niveau 2 springer det i øjnene, at vi ikke får opgivet ROIC, ved at sige: OG x AOH (16,65% x 

0,4751, som giver 7,61%), dette skyldes reformuleringen af regnskabet, hvor de subtotaler tallene 

frembringes af, grundet flytning af nogle poster bliver anderledes. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

31 Berlingske, 29.10.13, Business sektion, s. 4 
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Via niveau 3, ser vi mere på de enkelte drivere for overskudsgraden, på denne måde kan det 

anskueliggøres hvor meget overskudsgraden er påvirket af hver enkelt post i resultatopgørelsen. 

Overskudsgradsdrivere (%) 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 

Produktionsomkostninger 48,26% 50,01% 50,34% 

Salgs- & distributions omkostninger 28,57% 29,08% 29,23% 

Administrationsomkostninger 6,73% 6,14% 6,23% 

Andre driftsomkostninger 1,10% 2,28% 2,12% 

Valutakursregulering 9,19% -3,05% 2,90% 

OG salg (før skat) 16,65% 14,88% 14,70% 

Skatteomkostninger 4,04% 3,69% 3,43% 

OG salg (efter skat) 12,62% 11,19% 11,27% 

OG andre poster (efter skat) 9,92% 8,81% 9,29% 

OG 16,65% 14,88% 14,70% 

 

Fra driverne kan vi konstaterer omtalte problematik fra årsrapporten 2012, nemlig at der er 

stigende produktionsomkostninger. Som det ses af tabellen ovenfor er 

produktionsomkostningerne steget fra 48,26 % til 50,34 %. For salgs- & 

distributionsomkostningerne ses en mindre stigning fra 28,57% til 29,23%. For hver gang Carlsberg 

køber en større andel i et bryggeri, med det formål at opnå en kontrollerende ejerandel, vil man 

via effektiviseringstiltag kunne forvente at se dette tal falde. Dette var tilfældet da Carlsberg gik 

fra at være joint venture partner i BBH til at have den kontrollerende ejerandel. 

Effektiviseringen på administrationssiden ses ud af tabellen hvor et mindre fald ses fra 6,73 % i 

2010 til 6,23 % i 2012. 

AOH-drivere (1/AOH) 2010 2011 2012 

Immaterielle aktiver 1,46 1,40 1,36 

Materielle aktiver 0,54 0,50 0,48 

Kapitalandele i associeret virksomheder 0,08 0,08 0,09 

      

      

Tilgodehavender fra kunder 0,09 0,12 0,12 

Likvider 0,04 0,04 0,08 

1/AOH 2,10 2,00 1,94 

  

Af ovennævnte tabel ses en række driver af aktivernes omsætningshastighed, men det er den 

inverse værdi. 

På denne måde kan man se hvor meget der er bundet i nettodriftsaktiver for at skabe en krones 

salg. Da Carlsberg har en stor portefølje af brands som er meget værdifulde og som har gode 
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vækstrater, er det ikke mærkeligt at man kan se at der bindes relativt meget i immaterielle aktiver, 

men der ses dog en forbedring fra 1,46 til 1,36 i denne driver.  

Materielle aktiver udgør også en fremtrædende størrelse, men falder fra 0,54 i 2010 til 0,48 i 

2012. 

Der er en stigning i tilgodehavender fra kunder, fra 0,09 i 2010 til 0,12 i 2012. Det er ikke en god 

udvikling, men set i lyset af de seneste år ”finansielle stormvejr”, er det nok forventeligt.  

Likvider stiger fra 0,04 til 0,08, men dette er helt i tråd med det øgede likviditets beredskab 

Carlsberg har. Beredskabet er over de seneste år blevet større.32   ”Pr. 31. december 2012 havde 

Carlsberg uudnyttede bekræftede langfristede kreditter på 14.863 mio. kr. (2011: 8.070 mio. kr.) ”.  

I samme periode er den likvide beholdning jf. balance gået fra 3.135 mio. til 5.760 mio., hvilket 

hænger fint sammen med driverens udvikling ovenfor. 

Vækstanalyse 

For at se nærmere på væksten i Carlsberg, ses på værdierne illustreret nedenfor:  

 

Vækstanalyse 2012 2011

Vækst i netteomsætning 5.73% 5.84%

Vækst i primær drift -0.23% -4.22%

Vækst i EK 1.46% -4.77%

Vækst i totalindkomst 139.08% -70.86%  

 

I skemaet ovenfor ses at væksten i nettoomsætningen er relativ stabil (marginalt faldende) fra 

2011 til 2012. På trods af at væksten i nettoomsætningen, var på 5,84 % var 2011 et svært år.  

Dette ses blandt andet af at vækst i primær drift falder med 4,22 % og vækst i EK ligeledes falder 

med 4,77 %. 

2012 var heller ikke et let år, dog holdes væksten i nettoomsætningen relativt stabil, stadig 5,73 %, 

men trods et mindre fald i primær drift på -0,23 %, så stiger vækst i EK dog med hele 1,46 %. 

Mest interessant er det dog, at se hvor stor en betydning valutakurs udviklingen kan have på 

vækst i totalindkomsten. Det er på disse to år meget i øjenfaldende, at se hvorledes en negativ 

påvirkning ødelægger totalindkomsten fra 2010 til 2011 og derved får vækst i totalindkomst for 

                                                        

32 Årsrapporten 2012, note 35, s. 114 
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2011 til at stå som -70,86 %. Carlsbergs valutaeksponering er signifikant.33 Dette ses tydeligt på 

totalindkomsten i alt og dennes volatile ændring fra 2011 til 2012 på hel 138,08 %. 

Kapitel 5 Værdiansættelse af Carlsberg A/S  

Ved værdiansættelsen af Carlsberg, såvel som værdiansættelse af et hvilket som helst andet 

selskab, vil afhænge af faktorer man tillægger forskellig værdi og hvordan disse over tiden udvikler 

sig. Derfor vil værdiansættelsen af et selskab hænge nøje sammen med hvordan hver enkel 

analytiker vurderer fremtidsudsigterne. 

Men udgangspunktet for alle værdiansættelser er at se på de strategiske forhold, eksterne, såvel 

som interne som tidligere i rapporten er analyseret ved hjælp af ekstern strategisk analyse (PEST-

analyse), Porters Five Forces, Boston Modellen, intern strategisk analyse og kritisk SWOT-analyse. 

Ydermere tager værdiansættelsen udgangspunkt i hvordan den nuværende finansielle situation er 

i virksomheden. 

I denne værdiansættelse vil jeg se fem år frem ved at budgettere - og ud fra de værdier jeg 

tillægger de forskellige faktorer budgettere de fremtidige resultater.  

Nogle af de helt store usikkerhedsfaktorer i denne budgettering er renteudvikling, eventuelle 

opkøb Carlsberg fortager og sidst men ikke mindst valutakursudsving, som Carlsberg igennem 

årene har mærket, specielt på to ud af tre af deres fokusmarkeder, nemlig Vesteuropa og 

Østeuropa. For Vesteuropa er det specielt det engelske Pund (GBP), som kan svinge og derved 

have negativ såvel som positiv indflydelse på indtjeningen, resten af indtjeningen på dette marked 

er primært i europæiske Euro (EUR). Som bekendt er der en fastkurs aftale imellem EUR og danske 

Kroner (DKK), med et meget lille procentuelt udsvingsbånd på +/- 2,25 pct., ud fra centralkurs 

7,46038 (altså kan EURDKK svinge fra 7,29252 til 7,62824m, men historisk set over de seneste par 

år svinger kursen kun imellem 7,44 og 7,47 niveauet.34  

 

 

                                                        

33 Årsrapporten 2012, s. 61 
34 Danmarks Nationalbanks hjemmeside: 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Valutasamarbejde__ERM2!OpenDocument  

 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Valutasamarbejde__ERM2!OpenDocument
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For Østeuropa er det i særdeleshed den russiske Rublens (RUB), som kan svinge og derved påvirke 

Indtjeningen i op- og nedadgående retning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgettering 

 

Til budgettering, vil jeg tage udgangspunkt i mine egne reformuleringer af regnskabet fra 

Carlsberg.  

Som jeg har været inde på tidligere i opgaven, og som det aflæses i regnskaberne over årene, kan 

valutakursudsvingene have en stor betydning for det samlede resultat. I 2011 havde udsvingene 

stor negativ indvirkning mens de i 2012 påvirkede resultatet positivt. Udsvingene er uden for 

Carlsbergs påvirkning, hvorfor der ses bort fra disse. 

 

Carlsbergs 3 fokusmarkeder behandles i budgetteringen for vækst af omsætningen særskilt. Dette 

er nødvendigt, da markederne er meget forskellige. 

Vesteuropa 

 

Vesteuropa er det af Carlsbergs fokusmarkeder, som er det ældste. Markedet er modent og med 

kraftig konkurrence. Kun for de Nordiske lande vurderer Carlsberg at konkurrencen er af lokal 
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karakter, mens resten af deres Vesteuropa marked primært er præget af international 

konkurrence. Forventningerne til omsætningen er faldende. I bedste fald kan et stagnerende salg 

opretholdes. 

Indtjenings forbedringerne på dette marked forventes at komme via en forenkling af Carlsbergs 

forretningsmodel og øget effektivisering og omkostnings reducering.35 Carlsberg overskudsgrad 

var på dette fokusmarked i 2012 på 13,6 %, Carlsberg har i årsrapporten 2012 fjernet guidens for 

deres forventninger til overskudsgraden på mellemlang sigt, men i 2011 havde de en forventning 

hertil på en 15-17 %. Jeg forholder mig kritisk til, at det meste af indtjeningsforbedringen i sidste 

ende skal komme fra omkostningsreduktion og effektivitets tiltag i øvrigt. Et her og nu billede viser 

en overskudsgrad på 13,6 %. Sammenholdt med Carlsbergs tidligere forventninger med en top på 

17 %, lander jeg på en blød mellemvare, som min terminal værdi på 15,0 %. Carlsberg har 

retfærdighedsvist vist gode resultater ved effektivisering. Jeg forholder mig kritisk til den globale 

udvikling, samt at det er effektivitetsprogrammer der skal trække det hele og ikke en øget 

omsætning, som Carlsberg selv forventer er stagnerende til svagt faldende.  

 

 

Østeuropa  

 

 

Østeuropa er det ældste af Carlsbergs to vækstmarkeder. Carlsbergs vigtigste land på dette 

fokusmarked er Rusland. Her har man dog haft et ”fladt ølmarked”, idet den globale økonomiske 

situation også har påvirket Ruslands økonomi. Lukning af ikke stationære salgssteder, har 

kortvarigt forringet salget, og afgifts forhøjelserne på alkohol har også skabt en del forstyrrelser.  

Disse tiltag har påvirket salget generelt, men det har også gjort det svære at prognosticere salget, 

da en hvis lageropbygning hos forbrugerne kan konstateres i forbindelse med afgiftsforhøjelser. 

Når afgiftsændringen er implementeret opleves der typisk et vigende salg i en periode. 

                                                        

35 Årsrapporten 2012, s.4 
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 Ud fra en grov gennemsnitsbetragtning baseret på det marked Carlsberg definerer som 

Vesteuropa, er det samlede antal indbygger 388,1 mio. Disse drikker samlet 25.435,1 mio. liter øl, 

hvilket giver gennemsnitligt 65,5 liter pr. indbygger. I Rusland isoleret set er det gennemsnitlige 

forbrug pr. 64 liter. Se bilag 4-7. 

  

Min pointe er, at Carlsberg og markedet må anerkende, at forbruget af øl i Rusland for 

nærværende allerede har en betragtelig størrelse. Det er klart at man kan drage sammenligner til 

hvor stor en procentdel af det samlet alkoholforbrug, der udgøres af øl. Disse tal oplyser Carlsberg 

dog senest i deres årsrapport fra 2011, men har ikke valgt at tage dem med i 2012, hvorfor der i 

sammenligningen vil være lidt ”støj”. Men ser vi bort fra nogle af de europæiske vinlande 

(Frankrig, Schweiz og Italien) på Carlsbergs fokusmarked Vesteuropa, så er et meget groft 

”gennemsnit” at ølforbruget udgør ca. 45 pct. af det samlet alkohol forbrug, hvor det i Rusland kun 

udgør ca. 25 procent (2011 tal), vi kender desuden ikke den fulde effekt af de seneste 

afgiftsforhøjelser på alkohol. Hvis vi forstiller os at russernes alkohol forbrug går mere fra stærk 

alkohol til alkoholprodukter som øl, er der imidlertid et enormt potentiale. Ydermere skal man 

ikke glemme de andre lande på Carlsbergs Østeuropa fokusmarked.  

 

Som det fremgår af ovenstående er der argumenter for og imod, et øget salg i Østeuropa, når der 

primært tages udgangspunkt i det største enkeltmarked og -land Rusland.  

Udgangspunktet for fokusmarked Østeuropa er en overskudsgrad på 21,3 %. Jeg har dog vurderet 

jf. mit sidste argument ovenfor, omkring potentialet for Rusland vil nærme sig den 

”gennemsnitlige” øl forbruger på det Vesteuropæiske marked, at der er plads og muligheder for 

en øget overskuds grad, som min budgettering også viser da jeg ender på en terminal 27,5 %. 

Hvis vi igen ser på Carlsbergs egne forventninger på mellemlang sigt, fra 2011 årsrapporten side 4, 

havde de en forventning til en stigning på 26-29 %. Trods min optimisme i forhold til udgangs 

punktet på ”blot” 21,5 % så ligger jeg fint i ”midten”.  

 

 

 



HD F. Hovedopgave Værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Christian Beckmann CBS 57 

Asien 

 

Carlsberg havde en positiv akkvisitionseffekt i 2012, som resulterede i en fremgang i 

nettoomsætningen på hele 33 % fra 2011 til 2012. Jeg ser et enormt potentiale på Carlsbergs 

fokusmarked Asien. Dette underbygges af den kraftig voksende udvikling, som der har været i 

BNP/indbygger i Kina (se graf s. 23). Dog forholder jeg mig endog meget kritisk til kinesiske 

nøgletal, samt den enorme ulighed der er af fordeling af goderne i Kina. Det til trods kommer vi 

ikke udenom, at Kina er en størrelse, som man ikke kan udlade at forholde sig til, og trods en 

meget skæv indkomstfordeling mellem rig og fattig, er det stadig et kæmpe marked med et 

enormt antal indbyggere.  

Laver vi en grov sammenligning til den gennemsnitlige ”Vesteuropæiske indbygger” på Carlsbergs 

fokusmarked, er det særdeles interessant at se at ølforbrug pr. person pr. år er 65,5 liter i 

Vesteuropa og 21,7 liter i Asien. Selv hvis Vesteuropa sænker deres årlige forbrug, grundet fokus 

på sundhed, er der stadig et gap af betydelig størrelse som er interessant for Carlsberg.  

Jeg er skeptisk omkring vækstforventningerne til regionen, i særdeleshed Kina. De har 

gennemlevet en udvikling på et årti, som mange andre lande har været flere årtier om at 

gennemleve. Den statslige kontrol og støtte har været massiv, men jeg tror på, at økonomien er 

som vand, den vil altid finde nye veje. Man kan prøve at styre den, men slutteligt vil den altid finde 

det svageste sted og bryde igennem.  

Ydermere kommer vi globalt set fra en situation, hvor regeringer og centralbanker verden over har 

støttet landenes økonomier, med lavere renter, overflod af likviditet. På et tidspunkt når krisen er 

overstået, skal alle disse anormaliteter tilbage til normal situationen. Forventeligt vil det ikke ske 

så hurtigt, at det dræber den gode udvikling, men vi kommer nok ikke uden om, at det i nogen 

grad vil være vækst hæmmende, også for Asien og Kina. 

Jeg tror denne tilbagerulning fra regeringer og centralbanker kommer fra 2015 og frem, hvorfor 

mine vækstforventninger er justeret herfor og nok er i den lave ende.  
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Udgangspunktet er en overskudsgrad på 18,5%, men jeg ender på en terminal på ”bare” 20%. Min 

pessimisme skyldes i høj grad skepsis baseret på, om der er en general overvurdering af, hvor 

meget Asien og i særdeleshed Kina kan blive ved med at trække, for sig selv og hele verden. 

Dog ligger jeg på linje med Carlsbergs tidligere omtalte 2011 målsætning for overskudsgrad 

på mellemlang sigt (15-20 %). 

 

Samlet set for Carlsberg giver det 

 

Jeg har en forventning om at Carlsberg løbende vil købe sig til mere ejerskab af eksisterende 

bryggerier primært i Asien. Samtidig vil de måske senere vil foretage et større opkøb, og derved 

løbende øge driftsforpligtelserne. Aktivernes omsætningshastighed vurderes derfor at ville falde. 

Af ovennævnte årsager budgetteres minoritets interesser som uændret, da Carlsberg går efter at 

være den kontrollerende ejer af deres bryggerier. 

 

Beta 

Betaværdien fortæller noget om et bestemt aktivs risiko, i dette tilfælde Carlsberg B aktie, i 

forhold til markedsporteføljen. Er betaværdi under 1, da har aktien lavere risiko end 

markedsporteføljen, skulle betaværdien være præcis 1, da har aktien en risiko præcis som 

markedsporteføljen og slutteligt har aktien en betaværdi over 1, da har aktien større risiko end 

markedsporteføljen. 

I valg af markedsportefølje benyttes OMX C20 indekset, et indeks som indeholder Carlsberg aktien 

og som er et indeks over de 20 mest handlede aktier på Københavns fondsbørs. 

Formel for : 

 = ((  a) / (  m)) * r 

 = Beta 

 a = Risiko (altså standardafvigelse) på aktivet, her en Carlsberg B aktie. 
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 m = Risiko (altså standardafvigelse) på markedsporteføljen, her OMX C20 indekset. 

r = korrelationen imellem aktivet og markedsporteføljen, her Carlsberg B aktie og OMX C20 

indekset.  

Danske Bank oplyser Beta til at være 0,99 og Bloomberg har Beta som værende 0,95 beregnet på 

data fra de seneste 5 år. Jeg vil i min opgave bruge 0,99 som Beta. 

 

Beregning af CAPM  

Ved hjælp Capital Asset Pricing Model (CAPM), kan man hvis en række forudsætninger af opfyldt 

(som følger nedenfor) finde hvilke afkast der kan fås ved at investere i en aktie (et aktiv), i forhold 

til hvad afkast der kunne opnås, ved at investere i markedsporteføljen. 

Forudsætninger: 

- Investorerne har fuld information. 

- Investorerne er rationelle og risikoaverse, de ønsker derfor at maksimere forventet afkast til en 

given risiko. 

- Alle investorer kan placere eller låne til den risikofrie rente. 

- Der er ingen transaktionsomkostninger. 

- Der er et perfekt marked for aktivere, dvs. Der er ingen skat, intet forbud imod kortslag etc. 

- CAPM modellen er statisk (følger kun en periode). 

- Fuldkommen konkurrence, ingen kan påvirker priserne mere end andre. 

- Afkastet er normalfordelt.  

- Alle aktiver er mulige at handle og antallet af disse er konstant.36 

 

Flere af forudsætningerne på listen ovenfor er ikke realistiske, derfor har mange også kritiseret 

den, men til trods dette er den stadig noget af det bedste der er inden for økonomiens verden. 

Stort set alle handler med aktiver på det finansielle marked er behæftet med en 

transaktionsomkostning. Der er bland andet skat på handler med finansielle aktiver. Til trods for 

det arbejde som selskaberne i flere lande har gjort inden for Corperate Governance, så må vi 

                                                        

36 Koed og Nielsen, Kompendium i finansiering, s. 65 
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konstatere at noget information holdes tilbage for altid eller for en tid, hvorfor der ikke er fuld 

information i marked. 

CAPM har følgende formel: 

CAPM = E(Ri) = (E(Rm) – Rf) *  + Rf 

Hvor: 

E(Ri) = Aktivets forventede afkast 

E(Rm) Markedsporteføljens forventede afkast 

Rf = Den risikofrie rente 

 = Aktivets betaværdi  

 

E(Rm) Markedsporteføljens forventede afkast er regnet på baggrund af data fra Bloomberg de 

seneste 5 år, for OMX C20 indekset, som er steget fra 438,10 til 546,50 altså en stigning på 24,75 

pct. Da OMX C20 indekset svinger meget i den 5-årige periode blandt andet på grund af 

finanskrisen, vælger jeg at sætte E(Rm) Markedsporteføljens forventede afkast til 12 pct., da 

perioden vi måler på har været påvirket af finanskrisen, og været en periode med overflod af 

likviditet, som diverse porteføljemanager har skulle have ud at arbejde og forrente. 

Da OMX C20 indekset er indeks over de 20 mest handlet aktier, er det ikke et overraskende valg 

mange træffer for at få deres formue eller dele af den til at arbejde, hvorfor jeg mener de 24,75 

pct. er for meget at bruge, hvorfor 12 pct. vælges. 

 

Rf - risikofrie rente jeg vælger at bruge en 10-årige dansk statsobligation (ISIN DK0009923054), 

hvor den effektive rente er 1,85 pct.  

 

 Carlsbergs betaværdi er som tidligere beskrevet under afsnittet Beta fundet til 0,99. 

 

Aktivets afkast forventning: (0,12 – 0,0185) * 0,99 + 0,0185 = 0,118985  

Altså er det forventede afkast ved at investere i Carlsberg B aktien 11,9 pct. 
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Beregning af WACC 

WACC er de gennemsnitlige kapitalomkostninger i virksomheden (Weighted Average Cost of 

Capital). Vi skal finde WACC da den skal benyttes som diskonteringsfaktor, når vi senere i opgaven 

skal tilbagediskontere vores frie cash flow til år nul, for at finde værdien af Carlsberg B aktien. 

WACC formel.37 

 

 

Hvor: 

Rek = Egenkapitalens afkastkrav, altså CAPM, ejernes afkastkrav. 

Rfk = Fremmedkapitalens afkastkrav, finansielle afkastkrav 

T = Skat, som jeg har sat til 25 pct. 

EK = Markedsværdien af egenkapitalen 

FK = Markedsværdien af fremmedkapital 

Markedsværdien for Carlsberg finder jeg ved at tage markedskurs gange antal aktier, denne øvelse 

gøres for både A og B aktien. 

    

             A-aktier          B-aktier              I alt 

Antal aktier 33,699,252.00 118,857,554.00 152,556,806.00 

Markedskurs 580.00 554.00   

Markedsværdi af egenkapital 19,545,566,160.00 65,847,084,916.00 85,392,651,076.00 
  Kilde: Årsrapport 2012, s. 53 

 

Beregning af WACC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

37 Koed og Nielsen, Kompendium i finansiering, s. 185 
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DCF-modellen 

 

 

Discounted Cash Flow model - her tilbagediskonteres det frie cash flow som virksomheden har. 

Derfor budgettering, for på den måde fremkommer Carlsbergs fremtidige cash flows. 

For at kunne tilbagediskonterer cash flowet skal vi bruge WACC. 

 

Værdien af en Carlsberg B-aktie, bliver således kr. 506,75, men per 31.12.2012 var kursen 567,5. 

Da budgettering har rigtig meget at sige for fremtidige frie cash flows, er det ikke overraskende, at 

jeg kommer frem til en noget mindre værdi, da jeg netop har holdt mig I den lave ende på min 

budgettering, og med en skepsis til den globale økonomiske udvikling. 

Kapitel 6 Diskussion 

Ved værdiansættelsen fandt jeg at Carlsberg er overvurderet og derfor ville være et godt salg. 

Aktien er overvurderet med hele 10,70%.  

Set I bagklogskabens uendelig klare lys, kan man jo aflæse at kursen stadig er højere (548,5, altså 

kun et 3,35% fald). Dog skal det nævnes, at der har været udsving i kursen både til over de 567,5 

men også til ned I nærheden af min fundende værdi. Her et det selvfølgelig vigtigt at huske på, at 

værdiansættelse bygger på tal fra ultimo 2012, men her står vi næsten et helt år efter og ser på 

kursudsvingene. 
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Kapitel 7 Konklusion 

Via min værdiansættelse og analyse af Carlsberg, har jeg fundet Carlsbergs fremtidige budgetter, 

hvor mine forventninger er i den lave ende sammenlignet med mange og ikke mindst markeds 

forventninger. Jeg har argumenteret for min skepsis. 

 

Carlsbergs teoretiske markedsværdi baseret på min værdiansættelse blev på 506,77, hvorfor jeg 

ikke finder der er et positivt kurspotentiale i Carlsberg aktien med den nuværende valgte strategi. 

 

Dog skal det nævnes, at det kan se anderledes ud, hvis Carlsberg fortager større opkøb. Specielt 

hvis dette er i Asien. Det er her vigtigt, at Carlsberg rammer rigtigt ved at byde korrekt, men også 

den geografisk beliggenhed. Specielt i Kina betyder geografien meget idet Carlsberg er stærkt 

repræsenteret i Vestkina, men står ringe i Østkina i forhold til deres konkurrenter.  

En af udfordringerne bliver, om Carlsberg formår at tiltrække sig eventuelle sælgeres interesse.  

Efterfølgende vil det være vigtigt at se på udviklingen i rentabiliteten, for at tage den endelige 

vurdering af, om købet er sket billiget, fornuftigt eller for dyrt. 

Ovennævnte er et aktivt valg fra Carlsbergs side. Et andet forhold, som det også er vigtigt at holde 

øje med, som Carlsberg investor er udviklingen i de russiske rubler (RUB), fordi Rusland bidrager så 

betragteligt til det samlet resultat, som det gør. 

I mindre grad skal man holde øje udviklingen i de asiatiske valutaer, da resultat fra fokusmarked 

Asien, ikke vægter lige så tungt som fokusmarked Vesteuropa eller Østeuropa. Dog har en 

betragtelig vækst fundet sted på dette marked, så det er ikke uvæsentligt. Skulle et stort opkøb 

finde sted på fokus marked Asien vil det naturligvis forrykke billedet. 
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