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EXECUTIVE SUMMARY 
Den finansielle krise har medført usikkerhed i de fleste industrier. Den globale ølindustri er ikke 

en undtagelse, og der er således stor usikkerhed omkring fremtidig indtjening i industrien. Dette 

gælder også for Carlsberg, som har deltaget meget i den seneste tids konsolidering og oplevet 

signifikant vækst. Carlsberg har i dag oparbejdet en stor gældsbyrde fra akkvisitioner, og 

indtjeningen har de seneste år været drevet af en stor vækst på det russiske marked. Det er 

svært for analytikere og aktionærer at vurdere, hvorvidt Carlsberg vil fortsætte de gode takter i 

fremtiden. Derfor er det også svært at vurdere værdien af selskabet og dets aktier.  

Indeværende analyse sætter fokus på værdiansættelse af virksomheder i usikre industrier.   

Analysen viser, at scenarier med fordel kan benyttes til at modellere den fremtidige 

udvikling  for Carlsberg. Analysen konkluderer, at selskabsværdien for Carlsberg ændrer sig 

signifikant ved brug af scenarieanalyse i forhold til en simpel base-case-værdiansættelse.  

Det fremgår ligeledes af indeværende analyse, at konventionel NPV-teknik undervurderer 

værdien af strategiske muligheder . Således viser det sig, at realoptionsanalyse tildeler værdi 

til muligheder. Statisk DCF-værdiansættelse ignorerer derimod værdien af sådanne muligheder. 

I indeværende realoptionsanalyse af Carlsberg viser det sig endvidere, at valg af input og 

model er afgørende . Således opnås signifikante forskelle ved ændringer i input og ændringer 

af model. Det ses ligeledes, at der er stor værdi at hente i applikation af scenarier i 

realoptionsanalyse. Således ændrer optionsværdien sig signifikant ved brug af scenarier.  

Slutteligt konkluderes det i indeværende analyse, at realoptionsanalyse og scenarieanalyse er 

gode redskaber til at analysere værdi og muligheder i en usikker verden. 
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DEFINTIONER OG FORKORTELSER 

BBH Baltic Beverage Holding (Carlsbergs russiske datterselskab) 

BNP Bruttonationalprodukt 

COGS Omkostninger for solgte varer 

CAPEX Kapitalomkostninger 

DCF Tilbagediskonteret pengestrøm 

DKKm Millioner danske kroner 

EBIT   Indtjening før finansielle poster og skat 

EBITDA  Indtjening før afskrivninger, amortiseringer, finansielle poster og skat 

EPS Indtjening per aktie 

EV Selskabsværdi 

FCFF Fri pengestrøm til selskabet 

IC Investeret kapital 

M&A Sammenlægninger og akkvisitioner 

NIBD Netto rentebærende gæld 

NOPLAT Netto driftsresultat justeret for skat.  

NPV Nettonutidsværdi 

Off-trade-salg Salg fra supermarkeder og lign. 

On-trade-salg Salg fra barer, restauranter og diskoteker 

OPEX Operationelle omkostninger 

P/E Pris per indtjening 

P/B Pris per bogført værdi 

ROE Afkast fra egenkapitalen 

ROIC Afkast fra den investerede kapital 

RONIC Afkast fra den nye investerede kapital 

RUB Rubel 

SCP Structure-Conduct-Performance-paradigmet 

S&N Scottish and Newcastle 

WACC Vægtet gennemsnitligt afkastkrav for kapitalen 

Y-o-Y År i forhold til foregående år 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 4 

INDHOLDSFORTEGNELSE  

1 Introduktion ..................................... ..........................................................................................7 

1.1 Forord.......................................................................................................................................7 

1.2 Problemdefinition .....................................................................................................................7 

1.2.1 Fokus .............................................................................................................................7 

1.2.2 Problemidentifikation .....................................................................................................8 

1.3 Struktur.....................................................................................................................................8 

1.4 Motivation.................................................................................................................................8 

2 Metode........................................... .............................................................................................9 

2.1 Essensen i problemet...............................................................................................................9 

2.2 Empirisk filosofi ........................................................................................................................9 

2.3 Empirisk tilgang......................................................................................................................10 

2.4 Empirisk design......................................................................................................................10 

2.5 Dataindsamling ......................................................................................................................10 

2.6 Dataanalyse og teori ..............................................................................................................11 

2.6.1 Analyse af kvalitativ data .............................................................................................11 

2.6.2 Analyse af kvantitativ data ...........................................................................................11 

2.7 Afgrænsning...........................................................................................................................12 

3 Strategisk analyse............................... ....................................................................................14 

3.1 Industri- og positionsanalyse .................................................................................................14 

3.1.1 Structure ......................................................................................................................14 

3.1.2 Conduct........................................................................................................................22 

3.1.3 Performance ................................................................................................................25 

3.1.4 External shocks............................................................................................................27 

3.1.5 Konklusion på industri- og positionsanalyse................................................................29 

4 Scenarieanalyse .................................. ....................................................................................30 

4.1 Omfang af scenarier...............................................................................................................30 

4.1.1 Tidsramme...................................................................................................................30 

4.1.2 Afgrænsning.................................................................................................................31 

4.1.3 Interessenter ................................................................................................................31 

4.2 Usikkerhed & vigtige spørgsmål ............................................................................................31 

4.3 Dominerende eksterne kræfter ..............................................................................................32 

4.4 Vigtige trends og nøgleusikkerheder .....................................................................................32 

4.4.1 Trends..........................................................................................................................32 

4.4.2 Usikkerheder................................................................................................................33 

4.5 Udvikle detaljerede scenarier.................................................................................................34 

4.6 Vurdering af scenarier............................................................................................................38 

5 Identifikation af vækstoption .................... .............................................................................38 

6 NPV- og multipelanalyse .......................... ..............................................................................43 

6.1 NPV-analyse ..........................................................................................................................43 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 5 

6.1.1 Budgettering.................................................................................................................43 

6.1.2 FCFF og ROIC.............................................................................................................46 

6.1.3 Fremtidigt resultat og residualværdi ............................................................................48 

6.1.4 WACC..........................................................................................................................49 

6.1.5 Kalkulation ...................................................................................................................53 

6.1.6 Sensitivitet....................................................................................................................54 

6.1.7 Scenarier......................................................................................................................54 

6.2 Multipler..................................................................................................................................55 

6.2.1 Handlet multipler ..........................................................................................................56 

6.2.2 Transaktionsmultipler...................................................................................................56 

6.3 Værdiinterval DCF og multipler ..............................................................................................56 

7 Realoptionsanalyse ............................... .................................................................................57 

7.1 Værdiansættelse af optioner ..................................................................................................58 

7.2 Black-Scholes-modellen.........................................................................................................59 

7.2.1 Modellen ......................................................................................................................59 

7.2.2 Realoptionsanalyse .....................................................................................................60 

7.2.3 Applikation af scenarier ...............................................................................................63 

7.3 Vurdering................................................................................................................................65 

7.3.1 Sensitivitet og risikomål ...............................................................................................66 

7.3.2 Realoptionsmodel ........................................................................................................66 

7.3.3 Vurdering af realoption ................................................................................................68 

7.4 Endelig værdivurdering ..........................................................................................................68 

8 Diskussion ....................................... ........................................................................................71 

8.1 Strategisk analyse..................................................................................................................71 

8.2 Scenarieanalyse.....................................................................................................................71 

8.3 Investeringsanalyse ...............................................................................................................72 

8.4 Perspektiver ...........................................................................................................................73 

8.5 Kildekritik ................................................................................................................................74 

9 Konklusion....................................... ........................................................................................74 

10 Appendiks....................................... .......................................................................................77 

10.1 Materialer .............................................................................................................................77 

10.1.1 Bøger .........................................................................................................................77 

10.1.2 Artikler og udvalgte kapitler .......................................................................................77 

10.1.3 Investeringsrapporter.................................................................................................78 

10.1.4 Andre rapporter..........................................................................................................79 

10.1.5 Præsentationer, conference calls, og pressemeddelelser ........................................79 

10.1.6 Rapporter publiceret af Carlsberg og dens peergruppe ............................................79 

10.1.7 Databaser ..................................................................................................................79 

10.2 Bilag .....................................................................................................................................80 

 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 6 

STRUKTUR  

Executive summary

Introduktion

Metode

Industri- og 
positionsanalyse

Scenarieanalyse

Identifikation af 
vækstoption

NPV-analyse Realoptionsanalyse

Diskussion Konklusion

Appendiks

1

2

3

Strategisk 

analyse

Investerings-

analyse

Vurdering

Introduktion

Appendiks

 

 

 

 
 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 7 

1 INTRODUKTION 

1.1 FORORD 

Den finansielle krise har medført brud på covenants1 i mange virksomheder. Således ser man 

et stigende fokus på kreditsikkerhed i gearede virksomheder. Den globale ølindustri har i den 

seneste tid været karakteriseret af store akkvisitioner og stærkt stigende ølforbrug per capita i 

Østeuropa og Asien. Dette har medført store gældsposter kombineret med stor usikkerhed 

omkring indtjening på udviklingsmarkeder. Denne usikkerhed har stor betydning for långivere og 

værdien af bryggerierne. Derfor er det essentielt, at værdiansættelse tager al usikkerhed i 

betragtning. I værdiansættelser benytter flere praktikere scenarieplanlægning til at modellere 

usikkerhed i traditionelle Discounted Cash Flow (DCF) værdiansættelser. Scenarieanalyserne 

minder dog ofte mere om sensitivitetsanalyser, og det er sjældent, at man ser detaljerede 

scenarier kombineret med realoptionsværdiansættelse af strategiske muligheder (Courtney, 

2001). Globale ølproducerende virksomheder har ikke umiddelbart været genstand for 

værdiansættelse med reale optioner, men er dog karakteriseret ved konstante beslutninger om 

udvidelse og ekspansion.  

Denne analyse søger at analysere værdien af et globalt bryggeri i en usikker industri. Analysen 

vil benytte scenarier til at modellere fremtiden, benytte konventionel DCF-teknik til 

værdiansættelse samt benytte realoptionsværdiansættelse til værdiansættelse af strategiske 

muligheder. Små investeringer på udviklingsmarkeder betragtes i indeværende analyse som en 

strategisk mulighed, en realoption, til at foretage større investeringer på et senere tidspunkt. 

1.2 PROBLEMDEFINITION 

1.2.1 Fokus 

Analysen er baseres på en specifik virksomhed, som opererer i en usikker industri og har 

oplevet signifikant vækst. Det globale bryggeri Carlsberg A/S (Carlsberg) vælges som 

analysevirksomhed. Valget skal ses i lyset af industrien virksomheden opererer i og dens 

position i industrien: 

Den globale ølindustri har været præget af stor M&A-aktivitet, tocifret vækstrater i mange 

regioner, stor stigning i ølforbrug per capita og mange beslutninger om nedlukning og 

ekspansion. Alle fire parametre har medført stor usikkerhed omkring indtjeningen de kommende 

år.  

Virksomheden Carlsberg er et globalt bryggeri og er i høj grad eksponeret på vækstmarkederne 

Ø Europa og Asien. Virksomheden har været aktiv på markedet for M&A og skal nu søge at 

                                                      

1 Covenant er lig med et minimum påkrævet præstationsmål for låntager udstukket i forbindelse med udstedelse af 
gæld. Et eksempel på en finansiel covenant kan være en gælds/EBITDA ratio på maksimum 5. Efterhånden som 
låntagers risiko stiger, bliver covenants mere restriktive (S&P, 2009). 
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klare sig igennem den økonomiske krise, imens den generer et stærk frit cashflow til at 

nedbringe dens gæld.  

1.2.2 Problemidentifikation 

Baseret på ovenstående bliver problemformuleringen således: 

”Med udgangspunkt i Carlsberg, hvad er værdien af en virksomhed i en usikker 
industri?” 

Formålet med analysen er således at identificere værdien af Carlsberg ved brug af 

scenarieanalyse, traditionel DCF-analyse og realoptionsanalyse. Opgaven vil blive drevet af 

hypoteser, som søger at besvare problem formuleringen.  

1.3 STRUKTUR 

Analysen i denne opgave vil være delt op i tre overordnede sektioner: 1) strategianalyse, 2) 

investeringsanalyse og 3) vurdering. 

I første sektion analyseres den globale ølindustri og Carlsbergs position. Analysen søger blandt 

andet at identificere trends, usikkerheder og Carlsbergs position. Heraf kan udledes fremtidige 

scenarier for Carlsberg. For at sikre at hele værdien tages i betragtning, identificeres slutteligt 

om Carlsberg har realoptioner med værdi.   

I anden sektion udfærdiges en NPV-analyse baseret på Enterprise DCF-værdiansættelse 

kombineret med relativ værdiansættelse. DCF-værdiansættelsen tager udgangspunkt i det mest 

sandsynlige scenarie. De resterende scenarier benyttes til at vurdere værdiintervallet for 

virksomheden. Anden sektion afsluttes med værdiansættelse af eventuelle realoptioner i 

Carlsberg.  

I tredje sektion vurderes resultatet af de to tidligere sektioner, og resultaterne diskuteres.  

1.4 MOTIVATION 

Den primære motivation består i at undersøge hvordan valg af forudsigelsesteknik og 

værdiansættelsesteknik kan påvirke værdien af et selskab, som opererer i en usikker industri. 

Interessen er tæt knyttet til undertegnedes H.D.-studie i finansiering, hvori værdiansættelse af 

virksomheder er et centralt element. 

Valget af den globale ølindustri skyldes mest den seneste tids store M&A-aktivitet, og 

usikkerheden omkring den økonomiske krises indflydelse i industrien.  

Det er essentielt, at opgaveløser har adgang til den fornødne data (Thornhill, 2007: s.20). Det 

vurderes at være tilfældet. 
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2 METODE 
Denne opgave vil følge en empirisk proces inspireret af Thornhill, 2007: 

Undersø-
gelses-

spørgsmål

Empirisk 
filosofi

Empirisk 
tilgang

Empirisk 
design

Data ind-
samling

Data 
analyse

Vur-
dering

 
Figur 1: Empirisk proces 
Egen kreation. Kilde: Thornhill, 2007: s.10 samt egen tilvirkning 

Normalt vil første skridt være at definere problemformulering, men da dette er gjort tidligere, er 

første skridt at klarlægge essensen i undersøgelsesemnet ved at definere 

undersøgelseshypoteser.  

2.1 ESSENSEN I PROBLEMET 

For at sikre at problemformuleringen analyseres tilbundsgående, nedbrydes den i 

undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmålene vil være hypotesedrevet og vil blive 

behandlet i analyse- og vurderingssektionerne: 

Hypotese 1 : Industrien som Carlsberg opererer i, er karakteriseret ved en stor grad af 

usikkerhed, som sår tvivl om den fremtidige indtjening.  

Hypotese 2 : Ved at benytte scenarier til at forudsige udviklingen for Carlsberg opnås et 

mere konsistent og nuanceret billede end ved traditionelle 

fremskrivningsteknikker. 

Hypotese 3 : Realoptioner repræsenterer væsentlig værdi i Carlsberg og 

realoptionsværdiansættelse bør derfor medtages i værdiansættelse af 

Carlsberg. 

Hypotese 4 : Konventionel NPV-teknik, så som DCF-modellen, undervurderer systematisk 

investeringsobjekters værdi ved at ignorere strategiske muligheder. 

Hypotese 5 : Brug af scenarieanalyse og realoptionsanalyse udgør overordnet en forskel for 

værdien i forhold til traditionel DCF-værdiansættelse med værdiinterval baseret 

på sensitivitetsanalyse.  

Ovenstående hypoteser er baseret på konklusioner fra relevant litteratur (Koller, 2005; 

Ringland, 2006; Damodaran, 2002 m.fl.) samt undertegnedes motivation.  

2.2 EMPIRISK FILOSOFI  

Denne sektion søger at beskrive, hvordan verden er anskuet i denne opgave. Om end det lyder 

abstrakt, vil den empiriske filosofi definere tilgang, strategi og hvilke metoder, der benyttes til 

dataanalyse i opgaven. 

Filosofien i denne opgave er først og fremmest epistemologisk. Dvs. at empirisk tilgang og 

empirisk strategi er baseret på, hvad der må betegnes som accepteret viden indenfor 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 10 

undersøgelsesområdet. Endvidere vil opgaven anskues på en måde, der reflekterer 

principperne om positivisme (Remenyi, 1998: s.32). Det vil sige, at opgavens filosofi er 

naturvidenskabeligt funderet. Hypoteserne beskrevet i forrige afsnit leder dermed til indsamling 

af data, som igen danner grundlag for efterfølgende test af hypoteser. Denne dataindsamling vil 

snarere koncentrere sig om fakta snare end om indtryk.  

2.3 EMPIRISK TILGANG 

Den empiriske tilgang vil primært være deduktiv og designe den empiriske strategi til at teste 

hypoteserne. Således vil opgaven gå fra teori til data, udtrykke kausale sammenhænge mellem 

variable, indsamle kvantitativt data og gennemgående tilstræbe at være struktureret. I den 

indledende strategiske analyse vil tilgangen dog være mere induktiv igennem indsamling af 

kvalitativt data samt valg af analyseteknik.  

2.4 EMPIRISK DESIGN 

Empirisk design dækker over strategi, metodevalg og tidshorisont.  

Den empiriske strategi kan defineres som et casestudie, da opgaven søger at undersøge et 

specifikt samtidigt fænomen indenfor naturvidenskabelig kontekst (Thornhill, 2007: s.139). 

Således vil opgaven analysere Carlsbergs værdi og vurdere denne ved brug af forskellige 

analyse- og værdiansættelsesteknikker på Carlsbergs udviklingsmarkeder.  

Metodevalget vil være et mikset metodestudie, som er karakteriseret ved at en eller flere 

dataindsamlingsteknikker kombineres med f.eks. analyseteknikker indenfor både kvantitativ og 

kvalitativ data.  

Tidsmæssigt vil opgaven være et longitudinale studie og beskæftige sig med data over tid, samt 

analysere udvikling og forandring.  

2.5 DATAINDSAMLING 

Primært data er ikke benyttet i særlig høj grad. Visse interviews fra eksterne kilder er dog 

benyttet i den strategiske analyse.  

Langt den største del af data består af sekundært data, det vil sige data, der er bearbejdet eller 

gengivet i skematisk oversigt el. lign. Til den strategiske analyse består en stor del af data i 

årsrapporter, industrirapporter samt investeringsrapporter. Til investeringsanalysen er endvidere 

benyttet offentligt tilgængelige indrapporteringer til børser mv. 

Den teoretiske empiri er indhentet fra den litteratur, der synes bedst egnet. Det være sig 

lærebøger, artikler mv.  
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2.6 DATAANALYSE OG TEORI 

Som beskrevet tidligere er metodestudiet mikset, og der vil indgå både kvalitativt data og 

kvantitativt data. Overordnet set, udføres en strategisk analyse og efterfølgende en 

scenarieanalyse med henblik på at udlede kvantitativt data til værdiansættelsesmodellen.  

2.6.1 Analyse af kvalitativ data 

Den strategiske analyse vil primært bygge på kvalitativt data. Analysen vil være karakteriseret 

ved en såkaldt skabelonsanalyse (King, 2004), som bl.a. indbefatter kategorisering, 

mønsteranalyse og kausalitetsanalyse.  

Den første del af den strategiske analyse vil være industri- og positioneringsanalysen, som 

baseres på Structure-Conduct-Performance paradigmet (SCP). Dette er den traditionelle tilgang 

til forholdet mellem markedsstruktur og præstation i industrien. Carlsbergs præstation er i fokus 

i denne opgave, da historisk præstation bestemmer trends, og fremtidig præstation er givet af 

trends og usikkerheder. Det vurderes, at præstationen primært er bestemt af markedsstruktur 

og herefter markeds conduct. Faktorer i PEST(EL)-modellen og elementerne fra modellen 

Porters Five Forces bliver alle behandlet i SCP-paradigmet. Se venligst bilag 1 for oversigt over 

SCP-paradigmet. I SCP-analysen vil industri og Carlsbergs position blive analyseret. SCP 

analysen afsluttes med en konklusion, hvor de fundne valuedrivers vil blive opsummeret.  

Til at modellere den fremtidige præstation benyttes scenarieanalyse. Scenarieanalyse er ikke 

baseret på kvalitativt data alene. Cornelius nævner, at scenarieanalyse giver mulighed for at 

kombinere kvalitativt og kvantitativt data, således at scenarieplanlæggeren kan inkorporere data 

fra andre analysemodeller. Ringland beskriver scenarieanalyse som den del af strategisk 

planlægning, der relaterer sig til værktøjer og teknikker til at modellere usikkerheden i fremtiden 

(Ringland, 2006: s.4).  En af de mere banebrydende tekster om scenarieanalyse er fra Miller og 

Waller, 2003, hvori scenarieanalyse og realoptionsanalyse for første gang bliver kædet 

sammen. De beskriver scenarieanalyse som følgende: ”Scenario planning is a process for 

structured thinking in which stories are created that bring together factual data and human in-

sight to create scenario ”plots” exploring possible futures” (Miller, 2003: s.95). Schoemaker 

bemærket at scenarieanalyse er nyttefuld i 8 forskellige tilfælde. To tilfælde er interessante i 

indeværende analyse. Det gælder, hvis usikkerheden er høj eller industrien har oplevet 

signifikant ændringer eller vil opleve signifikant ændringer i fremtiden (Schoemaker, 1991). 

Ølindustrien vurderes at have oplevet signifikante ændringer gennem den seneste tids 

konsolidering og usikkerheden vurderes ligeledes at være stor, især hvad angår fremtidig vækst 

på udviklingsmarkeder. Derfor foretrækkes scenarieanalyse som strategisk 

fremskrivningsværktøj.  

2.6.2 Analyse af kvantitativ data 

Analysen af det kvantitative data sker ved brug af værdiansættelsesmodeller. For at belyse 

værdien fra flere vinkler udfærdiges både en standard enterprise DCF-model, en multipel 
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analyse og en realoptionsanalyse2. Enterprise DCF-modellen vælges som primær 

værdiansættelsesmodel, idet kvalitative konklusioner kan bygges nøjagtigt ind i modellen (PwC, 

2001: s.3). Multipelanalysen vil fungere som supplement til Enterprise DCF-analysen. 

Enterprise DCF modellen baseres på scenarieanalysen. Der søges at estimere et værdiinterval 

for virksomhedsværdien, og værdiintervallet baseres på usikkerheden. Usikkerheden vurderes 

at være repræsenteret ved sensitivitetsanalyse og standardafvigelsen mellem de forskellige 

virksomhedsværdier fundet i scenarieanalysen. Til den endelige estimering, benyttes et simpelt 

gennemsnit af selskabsværdierne udledt fra de forskellige scenarier og hertil tillægges eventuel 

værdi fra realoptioner. Dette gennemsnit vægtes overfor handlet multipel-modellen, og der 

opnås en udvidet NPV (Trigeorgis, 1995). Således fås: 

Udvidet NPV=¾*(Vægtet Scenarie Enterprise DCF+værdi  af realoption)+¼*Handlet multipel 

Amram nævner, at det er fornuftigt at benytte realoptionsanalyse, når der er så stor usikkerhed, 

at det giver mening at vente og se om visse parametre udvikler sig fordelagtigt (Amram, 1999: 

s.24). Dette vurderes at være tilfældet for Carlsbergs investeringer i udviklingslande, og 

realoptionsanalyse benyttes til at analysere værdien af Carlsbergs vækstoptioner i et eller flere 

udviklingslande.    

Copeland definerer en option som en mulighed til at træffe en beslutning, efter man har set 

hvordan begivenhederne udvikler sig (Copeland, 2003). Miller bemærker, at realoptioner er 

muligheder for at købe et aktiv (som finansiel call option) eller sælge aktiver (som finansiel put 

option) i fremtiden til priser, som muligvis er relativt attraktive til dem der ikke har en option 

(Miller, 2003: s.97). Ved at inkorporere scenarieanalysen i realoptionsanalysen tilføjes der 

struktur til at vurdere den strategiske værdi af realoptionerne. 

2.7 AFGRÆNSNING 

Carlsberg opererer ikke på alle geografiske markeder i den globale ølindustri. Da det er 

Carlsbergs værdi, som er i fokus, vil denne opgave ikke lave en tilbundsgående 

markedsanalyse af de markeder, hvor Carlsberg ikke opererer.  

Grundet det begrænsede omfang af opgaven, udføres der ikke nogen RIDO-værdiansættelse, 

som ellers nævnes som en anden primær værdiansættelsesteknik af flere (Koller, 2005; Elling, 

2005 m.fl.). 

Endvidere foretages der ikke nogen realoptionsanalyse på alle asiatiske markeder grundet det 

begrænsede omfang af opgaven. Der foretages heller ikke nogen realoptionsanalyse på 

eventuelle nedlukningsrealoptioner, selvom det kan argumenteres, at der er signifikant værdi i 

sådanne for Carlsberg.  

 

                                                      

2 Nogle gange refereret som ”managerial options” eller ”flexibility options”.  
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3 STRATEGISK ANALYSE 

3.1 INDUSTRI- OG POSITIONSANALYSE 

Som angivet i introduktionen er indeværende analyse et forsøg på at værdiansætte en 

virksomhed, som opererer i en industri karakteriseret ved en høj grad af usikkerhed. Det 

vurderes, at dette er tilfældet for den industri, som Carlsberg opererer i, hvilket leder over til den 

første hypotese:  

Hypotese 1: Industrien som Carlsberg opererer i er karakteriseret ved en stor grad 
af usikkerhed, som sår tvivl om den fremtidige indtjening.  

Afsnit 3 søger delvist at tage stilling til denne hypotese og delvist at udlede konklusioner, som 

præcist kan bygges ind i DCF-modellen og scenarierne. Før den strategiske analyse foretages, 

er det nødvendigt at definere hvilken industri, der er tale om. 

Carlsberg er primært involveret i både produktion, distribution, marketing og salg af øl. 

Carlsbergs produktportefølje inkluderer øl, mineralvand, cider og malt-baserede drikke. 

Carlsberg opererer dens forretning igennem to segmenter: Alkoholiske og ikke alkoholiske 

drikke. Carlsberg A/S er moderselskab til Carlsberg Gruppen, som er aktiv i det meste af verden 

med mere end 100 datterselskaber. Traditionelt var ølindustrien mest lokal, men i de sidste par 

årtier er der dog sket en stigende konsolidering i branchen – en udvikling, der tog sin 

begyndelse i Vesteuropa og Nordamerika. Senere kom konsolideringen til at omfatte bryggerier 

på vækstmarkederne i Østeuropa, Asien og Latinamerika.  

I de seneste ti år har den globale konsolideringsproces taget fart. I 1998 tegnede de ti største 

bryggerier sig for 34% af det globale ølmarked, mens tallet i 2008 var steget til 59%.  Industrien, 

som Carlsberg opererer i, defineres som den globale ølindustri.  

3.1.1 Structure 

Den globale ølindustri er kendetegnet ved en række regionale markeder, hvor karakteristika er 

relativt forskellige. Der fokuseres i indeværende analyse på Nord Vest (NV) Europa, Øst (Ø) 

Europa og Asien, da Carlsberg stort set ikke opererer i USA, Afrika og Syd Amerika. Nedenfor 

ses Carlsbergs 2008 omsætning (t.v.) og EBIT (t.h.) fordelt på geografiske markeder. 

NV Europe

62%

Ø Europe

32%

Asia

6%

Other

0%

 

NV Europe

42%

Ø Europe

43%

Asia

5%

Other

-10%

 

Figur 2: Carlsberg omsætnings- (t.v.) og EBIT-split (t.h.) per geografisk marked 2008 
Egen kreation. Kilde: Selskabsdata fra Thomson One Banker, 2009-03-07 
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Det bemærkes endvidere, at Carlsbergs datterselskab BBH udgør 85% af nettoomsætningen i 

Ø Europa for Carlsberg, hvorfor der naturligvis vil være et stort fokus på Rusland, når det drejer 

sig om Ø Europa. 

Til analysen benyttes en peergruppe som repræsentativt grundlag for industrien. Peergruppen 

er valgt ud fra lignende operationel risiko samt lignende operation (Se venligst bilag 2 for 

oversigt).  

3.1.1.1 Efterspørgsel 

Differentiering af produkter . Produktmiks er vigtigt i ølindustrien. Kunderne efterspørger 

forskellige produkter, så det er centralt, at man er i stand til at tilbyde en bred vifte af øl i 

markedet. Man skelner typisk mellem discount, mainstream, premium og licensberettiget øl. 

Som den største spiller i markedet har AB INBEV selvfølgelig en global portefølje af discount, 

mainstream, premium og licensberettigede mærker, der henvender sig til stort set alle 

forbrugere (AB INBEV1, 2008: s.13). Porteføljen af øl plejes, og bryggerierne søger klart at 

definere hvilke øl, der henvender sig til hvilken forbrugergruppe. Marketing og prisfastsættelse 

er direkte bestemt af denne produktstyring, som det fremgår under Conduct afsnittet senere i 

analysen. Det er endvidere værd at bemærke, at bryggerierne hele tiden søger at have nye 

produkter, således at man altid har produkter i intro-, vækst- og modenheds-fasen i Produkt 

livscyklus-modellen. Det ses delvist ved Carlsbergs Step-change-innovation program, som 

søger at balancere udviklingen af nye produkter med optimering af eksisterende (Carlsberg, 

2008: s.23). På markedet i Ø Europa er det tydeligt, at de globale bryggerier har en bred 

produktportefølje. Nedenfor t.v. ses et udklip af de forskellige produktsegmenter i Rusland og 

nedenfor t.h. ses markedsandele i Rusland: 
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Figur 3: Oversigt over Ruslands produktsegmenter 2008 og markedsandele 2007-08 
Egen kreation. Kilde: Selskabsdata fra Thomson One Banker, 2009-03-07 

Det ses, at SAB Miller alene er godt repræsenteret når det kommer til topsegmentet: De 

licensberettigede øl. Det kan samtidigt ses på markedsandelsgrafen, at deres markedsandel 

generelt er lille. Dette fortæller noget om, at man bør have et stort produktmiks, såfremt man vil 

opnå en stor markedsandel. Markedsandele målt på omsætning, fremgår af afsnit 3.1.3.1. 
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Substituerende produkter . På markedet hvor de alkoholiske drikke bliver afsat, er der tre 

primære typer af drikke, der bliver efterspurgt. Det er øl, vin og spiritus. En øget efterspørgsel af 

én drik vil typisk resultere i faldende salg for en anden drik.  

Vinforbruget har fra 2001 til 2007 været stigende over hele verden delvist drevet af en kraftig 

vækst i den amerikanske efterspørgsel på vin. Efterspørgslen efter vin har også været kraftig 

stigende i Tyskland, Rusland og Asien. I 2007 importerede Kina ca. 54 millioner flasker vin, 

hvilket var en vækst på 125% i forhold til 2006 (GMD1, 2009: s.9).   

Spiritusforbruget har været faldende i visse dele af verden. Det gælder især i Ø Europa, men er 

også ved at ske i Asien. I Indien har flertallet, af dem der drak alkohol historisk, foretrukket 

spiritus. Det er ved at ændre sig i takt med, at vestlig levevis vinder indpas, og den voldsomme 

økonomiske vækst giver flere og flere råd til at købe øl (Kronborg, 2008). 

 I Rusland har væksten i ølforbrug heller ikke været givet ved et stigende totalt alkoholforbrug, 

men er snare sket på bekostning af vodka. Forbrugere har skiftet fra lokal vodka til de mere 

moderne øl drevet af faktorer så som mode, højere disponibel indkomst, større forbrug på on-

trade-salgssteder, sundhedsbekymringer omkring vodka og regeringspolitik. Den russiske 

regering har fokuseret på det relativt store alkoholproblem i fattige områder samt stigende 

dødelighed blandt den ældre del af befolkningen. Den lavere alkoholprocent i øl i forhold til 

vodka vurderes at være gavnlig overfor dette sundhedsproblem, og man gør hvad man kan fra 

regeringens side for at skifte fra vodka til øl (RBS, 2009).  

AB INBEVs 2008 årsrapport afslørede en ny trend i ølforbruget. Det viser sig, at folk under den 

nuværende økonomiske krise, tilsyneladende er begyndt at købe øl i stedet for vin: "What 

happens is people trade down from spirits and wine to beer …" (Blenkinsop, 2009). Det 

indikerer, at ølindustrien er mere stabil under afvigende økonomisk vækst i forhold til 

substituerende produkter. 

Det vurderes at substituerende produkter, især vin, kan have en mindre negativ betydning for 

efterspørgslen af øl i fremtiden. 

Vækst i efterspørgsel.  Væksten i efterspørgslen er forskellig alt efter hvilken geografisk region 

der er tale om. NV Europa og USA er de to mest modne markeder, hvor der er et højt ølforbrug 

per capita, men også aftagende eller nul vækst. Dette kunne ses i Carlsbergs 2008 

rapportering, hvori man rapporterede et fald i volumen i NV Europa3. Ø Europa og Asien er 

derimod voksende. Især i Ø Europa har Carlsberg, gennem deres datterselskab BBH, været 

succesfuld i den seneste tid. Dette skyldes, at virksomheden har formået at holde en vækst i 

volumen på mere end 10% indtil 2008, selvom det generelle ølforbrug per capita er steget 

mindre i samme periode. Dette fremgår af grafen nedenfor t.v.: 

                                                      

3 Faldet i volumen i V Europa er dog uden at medtage den akkvisitive vækst fra S&N opkøbet.  
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Figur 4: BBH Volumen vækst, per capita ølforbrugsvækst og BNP per capita vækst og disponibel indkomst 
Egen kreation. Kilde: Carlsberg selskabsdata 

På ovenstående graf t.v. ses det endvidere, at per capita ølforbrugsvæksten har drevet en stor 

del af volumen væksten for BBH. Grafen t.h. ovenfor viser sammenhængen mellem disponibel 

indkomst og ølforbrug per capita. Generelt kan det siges, at markedsvæksten i volumen er 

drevet af ølforbrug per capita og økonomiske disponibel indkomst. Den sidste er stærkt 

korreleret med den økonomiske vækst.  

De kommende år bliver udfordringsrige i den globale ølindustri. J.P. Morgan m.fl. forventer 

negativ BNP per capita vækst i Ø Europa i 2009 og forventer ligeledes et mindre fald i 

ølvolumen (JPM1, 2009: s. 4 og Natixis, 2009: s.1). Carlsbergs egen guidance for 2009 

forudsætter en nulvækst i volumen i 2009 i Ø Europa, mens volumen i NV Europa vurderes at 

ville falde marginalt (ECC1, 2009: s. 3). På det korte til mellemlange sigt forventer Carlsberg en 

vækst på 3% til 5% i Ø Europa samt en nulvækst i NV Europa.  

Den asiatiske volumenvækst er langt mere usikker. Trods finansiel krise i sidste halvdel af 2008, 

steg Carlsbergs asiatiske volumen med 16% i 2008 (Carlsberg, 2008: s. 40). AB INBEV havde 

dog ikke samme vækst i regionen og rapporterede en organisk vækst i volumen på 0,1% i 2008, 

som inkluderede et fald i volumen i Q4. Overordnet set rapporterer flere, at den asiatiske 

ølindustri var under pres i 2008, men forventer dog stadig volumenvækst i 2009 på 3% til 5% 

(AB INBEV2, 2008: s.10). Estimatet for Carlsbergs asiatiske volumen er noget højere grundet 

den relative lave nuværende markedsandel. Estimater og guidance er ikke tilgængelig for 

Carlsbergs volumen. Til gengæld er analytikernes middelestimat for omsætningsvæksten på 

15% i 2009 for Carlsberg globalt, mens middelestimatet for omsætningen fra 2010 til 2011 er 

10% (Thomson one banker, 2009-03-07).  

Væksten i ølforbrug har været højest i urbane centre, primært. Dette skyldes stigende 

kommerciel udvikling i form af økonomisk vækst og stigende interesse for on-trade-salgssteder 

så som barer, diskoteker, natklubber, restauranter og hoteller (RBS, 2009: s. 9). Denne 

urbaniseringseffekt karakteriseres af flere som afgørende for premiumization-tendensen og har 

øget efterspørgslen efter øl i både Ø Europa og Asien (JPM1, 2009; RBS, 2009 m.fl.) 

Ser man overordnet på Carlsbergs tre geografiske markeder, er udviklingen i efterspørgslen 

forskellig. De geografiske markeder kan med fordel afbildes i en industri-livscyklus-oversigt: 
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Asien Ø Europa NV Europa

 
Figur 5: Industri livscyklus oversigt 
Egen kreation. Kilde: Thompson, 2005 og egen tilvirkning 

Som det ses på ovenstående figur, vurderes det, at det asiatiske marked stadig er på 

introduktionsstadiet.  

Volatilitet i efterspørgsel og volumen.  Øl karakteriseres umiddelbart som et stabilt 

forbrugsgode, men efterspørgslen påvirkes dog stadig af makroøkonomisk nedgang. Det 

skyldes primært, at faldende økonomisk vækst leder til faldende disponibel indkomst og dermed 

faldende ølforbrug (Carlsberg, 2008: s.54; AB INBEV2: s.15). Ser man på den organiske vækst 

i omsætning fra 2003 til 2007 for Carlsberg, har den været relativ stabil. I 2008 blev den 

organiske vækst påvirket af uroen i makroøkonomien. Det gav sig især til kende på 

vækstmarkederne i Ø Europa og Asien. Det har betydet, at en organisk vækst i volumen i 

intervallet 8% til 15% i gennemsnit forventes at blive afløst af en organisk vækst på (5)% til 5% i 

2009 (Thomson one banker, 2009-03-07). Det ses også på medianen i peergruppen, hvor 

omsætningsvækst er estimeret til at falde fra 7% i 2008 til 2% i 20094. 

En anden tendens i forbindelse med den økonomiske krise er skiftet fra on-trade-salg til off-

trade-salg. Dette skyldes primært, at folk ikke går på bar og cafe i samme grad under 

økonomisk krise. Denne salgsmikstendens har betydning for indtjeningen, da licensberettigede 

øl og premium øl har større indtjeningsmargin end f.eks. discount-øl (RBS, 2009 og Blenkinsop, 

2009).  

Konklusion.  Det leder til de følgende konklusioner omkring efterspørgsel: 

Styrende konklusion  Betydning for Carlsberg 

- Differentiering af produkter og produktmiks er 
centralt for forbrugerne. 

 - Stor betydning for 
omsætningsfølsomhed  

- Urbanisering har betydning for ølsalget og for 
indtjeningen. 

 - Mindre betydning for 
omsætning 

- Økonomisk vækst per capita har direkte betydning 
for disponibel indkomst og dermed ølforbrug.  

- Den økonomiske krise fremprovokerer skift fra on-
trade-salg til off-trade-salg. 

 - Stor betydning for 
robustheden i efterspørgsel.  

- Negativ betydning for 
salgsmiks grundet forskellige 
produkt-marginer 

                                                      

4 Thomson One Banker middelestimat d. 23. marts 2009. 
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3.1.1.2 Udbud 

Koncentration . Konkurrencen i ølindustrien er steget signifikant den seneste tid, ikke mindst 

grundet den stigende koncentration af de store selskaber på alle væsentlige geografiske 

markeder. Endvidere er den globale ølindustri konsolideret kraftigt de seneste fem år. Dette ses 

tydeligt på markedsandelene: 
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Figur 6: Konsolidering i ølindustrien. AB og INBEV er lagt sammen i 2000 for sammenligningens skyld 
Egen kreation. Kilde: Euromonitor, 2009-03-07 

Det betyder blandt andet, at der er endnu mere fokus på, hvor meget man kan tillade sig at lade 

priserne stige, uden at forbrugerne vælger konkurrentens produkt.  

Hvis bryggerier tidligere søgte at ekspandere udenfor deres hjemmemarkeder, tabte man ofte til 

det lokale bryggeri. Dette skyldes i høj grad kundepræferencer for lokale øl, høje importtariffer, 

reguleringer og begrænsede stordriftsfordele ved kryds-grænse operation (Koller, 2000: s.191). 

Bryggerierne er dog blevet bedre til at markedsføre, udnytte deres brand og udnytte 

stordriftsfordele. Samtidig har man set nogle store akkvisitioner, der har sammenført en række 

brands i det samme selskab. Samlet set er koncentrationen i industrien blevet større, og det har 

gjort udbuddet større og mere konkurrencepræget.   

Producenter. Umiddelbart er der to strategier for bryggerierne: De kan fokusere på at 

specialisere sig indenfor et bestemt link i værdikæden, eller fokusere på regional integration 

med tilhørende fokus på best-practice, stordriftsfordele og marketing. Guiness (nu diageo) var 

et eksempel på en virksomhed, som valgte at fokusere på et produkt igennem aggressiv 

markedsføring. De mange små bryggerier, er eksempler på bryggerier, som fokuserer på én 

eller flere øl i begrænset omfang igennem produktionsfokus og produktionskvalitet. Carlsberg, 

Heineken og AB INBEV er eksempler på bryggerier med fokus på regional integration. Denne 

form vinder frem, i kraft med konsolideringen i industrien, primært grundet stordriftsfordele og 

produktmiks-gevinster. 

Omkostningsstruktur . Omkostningsstrukturen er forskellig alt efter hvilken model man vælger, 

men det er klart, at de virksomheder som vælger at specialisere sig indenfor et bestemt link i 

værdikæden har større omkostninger forbundet med forædlingsprocessen. De er derfor også 

tvunget til at kræve en højere pris. Da både premium-øl og almindelig øl bliver efterspurgt i 
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markedet, har virksomhederne, med fokus på regional integration, både premium-øl og lokale 

øl. Dette gør dem i stand til at tilbyde et godt produktmiks, og der kan ofte hentes 

kapacitetsbesparelser, distributionsbesparelser og marketingsbesparelser.  

Omkostningerne på solgte varer (COGS), så som materiale-, løn- og maskinomkostninger 

svinger meget imellem de forskellige bryggerier. Således varierer niveauet fra omkring 27% til 

65% målt i % af nettoomsætningen mellem de fire største bryggerier. Carlsberg ligger her ca. 

som gennemsnittet med 43% COGS i % af omsætning. Det bør nævnes at COGS-definitionen 

ikke er entydig blandt bryggerierne, hvilket kan forklare en del af den relative store variation. AB 

INBEV og SAB Miller har den laveste COGS i 2008, mens Heineken har den største. Det 

bevidner om, at størrelse muligvis har betydning, men også at stor Asien tilstedeværelse kan 

have betydning. Den sidste faktor er primært grundet de lavere indirekte 

medarbejderomkostninger i Asien. COGS er primært drevet af 5 omkostningskategorier. Det er 

malt og humle priserne (14% til 18% af COGS), pakningsomkostninger (25% til 30% af COGS), 

energipriserne (5% til 10% af COGS), medarbejderomkostningerne (12% til 14% af COGS) og 

andre COGS (35% til 40%) (DME1, 2009: s.17). Det giver følgende estimeret COGS split: 
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Figur 7: COGS split på Carlsberg 2008 fuld års resultat 
Egen kreation. Kilde: DME1 

De sidste par år er de fleste af COGS-kategorierne steget (fra indeks 100, jan. 2006, til indeks 

128, jun., 2008). Denne udvikling stoppede dog i juni 2008, hvorefter COGS-udviklingen har 

været fordelagtig for bryggerierne og er i dag faldet 19 procentpoint siden juni 2008. Man søger 

at begrænse sådanne udsving ved at tegne forward-kontrakter på en stor del af emballage og 

råmaterialer, men er stadig sårbare overfor udsvingene på disse poster (SMD1, 2009: s.16). 

Samlet set har COGS stor betydning for marginerne i Carlsberg. Grundet hedging vurderes 

omkostningsfaldet dog først for alvor at slå igennem i NV Europa og Asien fra 2010, mens Ø 

Europa vil være mere positivt eksponeret overfor omkostningsfaldet allerede fra 2009. 

Kapacitetsomkostningerne udgør en mindre del opgjort i % af nettoomsætningen og vurderes at 

ligge mere fast (RBS, 2009).  

I og med den økonomiske vækst er faldende, er der stor fokus på omkostningsbesparelser. 

Således øgede AB INBEV sin guidance for kostbesparelser over de næste tre år med USD 0,75 

milliarder. Dette kom knap to uger efter, at Carlsberg og Heineken meldte om øget 
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omkostningsfokus og aggressive CAPEX- og OPEX-mål (Jones, D., 2009), hvilket leder over til 

næste afsnit 

Kapacitetsudnyttelse og muligheder  

Ser man på Carlsberg, så øgede virksomheden CAPEX med 10% i 2008. Derfor må det 

forventes, at man ikke ser de store CAPEX i 2009, hvilket også er på linje med Carlsbergs 

umeldinger om drifts-CAPEX på DKK 3,75 milliarder (ECC1, 2009: s.8). Der er generelt store 

besparelser at hente i kapacitetsudnyttelse, og flere af bryggerierne melder om besparelser ved 

bedre kapacitetsudnyttelse. Det må også forventes, at det nuværende fald i volumen (grundet 

den økonomiske situation) og de seneste års store investeringer i kapacitet vil føre til 

overskudskapacitet for mange bryggerier.  

Adgangsbarrierer . Som tidligere nævnt kræver det branding og kendskab til værdikæden at 

drive et bryggeri. Ølindustrien er dog en asset-light-industri, hvilket betyder, at det ikke koster 

store initiale investeringer at opstarte sit eget mikrobryggeri. Det er dog forholdsvis på de lokale 

markeder, at truslen for nye konkurrenter er til stede, da det vil kræve væsentligt kapital at starte 

et globalt bryggeri. Derudover har de seneste års konsolidering skabt øget fokus på 

stordriftsfordele, og bryggerierne er blevet mere effektive. I den globale industri vurderes 

adgangsbarriererne at være høje, mens der inden for de små lokale markeder vurderes at være 

bedre vilkår for opstart.  

Konklusion.  Det leder til de følgende konklusioner omkring udbud: 

Styrende konklusion  Betydning for Carlsberg 

- Hastigheden i konsolideringen har været stor de 
seneste fem år. 

 - Direkte betydning for priser og 
volumen 

- Det er centralt at tilbyde produkter som matcher 
lokale præferencer. 

 - Ikke nok at tilbyde de samme 
produkter over hele verden 

- Hedging, stordriftsfordele og markedstilstedeværelse 
har stor betydning for COGS og CAPEX. 

 - Hedging & stordrift har 
betydning for omkostninger 

- Adgangsbarrierer er relativt høje grundet 
stordriftsfordele og produktportefølje krav. 

 - Mindre trussel for nye 
konkurrenter 

3.1.1.3 Dynamik i Industrien 

Leverandørernes forhandlingskraft.  For malt og humle er der verdensmarkedspriser. Det 

medfører, at der ikke er meget vertikal integration i industrien, og virksomhederne i industrien 

fokuserer generelt på deres kernekompetencer. Der er derfor ikke meget forhandlingskraft fra 

leverandørerne. Dette fremgår også af AB INBEV årsregnskab, hvori det bemærkes, at man har 

i sinde at genforhandle alle leverandørkontrakter for at opnå bedre vilkår (AB INBEV, 2008). 

Kundernes forhandlingskraft . Salget deles op i on-trade-salg på barer, restauranter og lign. 

og off-trade-salg i supermarkeder og lign. Da supermarkederne ofte er multinationale og bliver 

stadigt mere konsoliderede, har de en vis forhandlingskraft. I on-trade-segmentet har der i NV 

Europa været en tradition for, at bryggerierne ejede barer og solgte deres øl derfra. Det har dog 

ændret sig meget, hvilket har medført, at bryggerierne skal forhandle med flere on-trade-
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salgssteder. Disse er dog ofte ikke organiseret, så deres forhandlingskraft er ikke signifikant. 

England er dog undtagelsen der bekræfter reglen, da pubberne forhandler i sammenslutninger 

med bryggerierne (RBS, 2009).  

Slutforbrugeren har også forhandlingskraft, da denne kan beslutte hvilken vare personen vil 

købe. Det leder tilbage til afsnittet om differentiering af produkterne, som er altafgørende.  

Konklusion.  Det giver følgende konklusioner om dynamikken i industrien: 

Styrende konklusion  Betydning for Carlsberg 

- Pub-sammenslutninger har stor forhandlingskraft på 
on-trade-salgssteder, mens stigende konsolidering i 
supermarkedsindustrien øger forhandlingskraften for 
salg til off-trade-salgssteder. Der er dog stadig relativ 
lille forhandlingskraft overfor prisstigninger fra 
bryggerierne.  

 - Mindre pres på priserne. 

3.1.2 Conduct 

3.1.2.1 Marketing 

Prisfastsættelse og marketing.  Differentiering og branding er vigtigt i ølindustrien. Man taler 

meget om premiumization i industrien, da denne er en god indikator for hvilken pris, man kan 

tage for ens produkt. En global tilstedeværelse, førende markedsposition og de mange 

reklamekampagner hjælper bryggerierne med at tiltrække nye kunder samt fastholde salg ved 

prisstigninger (GMD1, 2009: s. 8 og ECC1, 2009: s. 16). I den sammenhæng taler AB INBEV 

om Value based brands og nævner, at alle deres produkter skal have tydeligt defineret og 

konsistente kommunikeret værdier (AB INBEV1, 2008: s. 13). Denne 

produktdifferentieringsstrategi er kendetegnet for alle de store bryggerier. I den sammenhæng 

bliver prisstigninger med efterfølgende uændret afsætning karakteriseret som succesfuld 

markedsføring.  

Ser man på den historiske premiumization, har Carlsberg haft succes med at lade priserne stige 

i både NV Europa og Ø Europa. Det gjaldt også i 2008, hvor man opnåede en prisstigning på 

5% i NV Europa og 11% i Ø Europa. På efterfølgende graf ses premiumization oversigt for det 

russiske marked i 2007 mod 2008. Her ses det, at Carlsberg har formået at øge sit salg i de 

mere indtjeningsrige premium- og licensberettigede-produktsegmenter: 
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Figur 8: Premiumization i Rusland 2007 mod 2008 
Egen kreation. Kilde: ECC1, 2009: s.18 samt egen tilvirkning 

Heineken udtaler i deres 2008 årsrapport, at deres investering i brand building, innovation og 

execution er det, der ultimativt tillader dem at øge deres priser (Heineken, 2008: s.10) 

I den kommende periode bliver premiumization en central valuedriver for bryggerierne. 

Carlsberg udtaler, at man forventer at kunne opnå prisstigninger i den kommende tid i både NV 

Europa, Ø Europa og Asien ved at udnytte deres brand, marketing og efterfølgende 

premiumization.  

Det vurderes, at differentiering vil have en middel til stor betydning for indtjeningsvæksten i 

budgetperioden. 

3.1.2.2 Kapacitetsændringer 

M&A.  Som nævnt tidligere har den globale ølindustri være karakteriseret af meget M&A aktivitet 

det sidste årti. Sammenlægningen af INBEV og Anheuser Busch dannede verdens suverænt 

største bryggeri. Carlsbergs og Heinekens opkøb af S&N bragte dem begge op i den globale 

top, og der er for alvor fokus på stordriftsfordele og nye ekspansionsmuligheder. Carlsberg er 

for alvor begyndt at investere i Indien og Kina, hvor man med opkøb af små lokale bryggerier 

søger at skabe sig en platform til vækst. Dette vil blive berørt senere i denne opgave, men der 

er ingen tvivl om, at den stigende konsolidering ikke gør væksten billigere.  

Det er også interessant at se, at AB INBEV tilsyneladende er ved at luge ud i deres portefølje. 

Der er således rygter om salg af Sun InBev (deres russiske datterselskab) samt salg af deres 

tjekkiske og dele af deres kinesiske datterselskab. Ifølge flere er AB INBEV stærkt fokuseret på 

at skabe så stort frit cash flow som muligt for at kunne nedbringe deres gæld (Jones, 2009 og 

Blenkinsop, 2009 m.fl.). Dette ses også i Carlsberg, hvor man har solgt Türk Tuborg og sin 

aktiepost i Israel Breweries (Carlsberg, 2008: s. 6). Generelt gælder det alle som har deltaget i 

den seneste konsolidering, hvorfor man ikke umiddelbart skal forvente kæmpe 

sammenlægninger i den kommende tid.  
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Synergier.  Efter akkvisitionen af S&N interesser, har Carlsberg budgetteret med en række 

omkostningsbesparelser som følge af synergier. Blandt andet udtaler Carlsberg, at man 

forventer at have synergier på DKK 1 Milliard i Rusland på trods af den faldende valutakurs 

(ECC1, 2009: s. 15).  

Ekspansion.  Selvom man nok ikke skal forvente store sammenlægninger den nærmeste tid, 

kan man godt forvente at se øget ekspansion på vækstmarkeder for at styrke sin platform. Det 

gælder i sær i Asien, hvor markedet i mange lande er meget fragmenteret. Således udtaler 

Carlsberg i deres 2008 årsrapport: ”Målsætningen for den asiatiske region er at udvikle 

forretningen, så regionen kan supplere Østeuropa som vækstmotor for gruppen” (Carlsberg, 

2008: s.24). Som det blev set tidligere, er det meget svært at starte op fra bunden i nye lande 

grundet lokale præferencer for brand og smag. En måde at komme omkring dette faktum er at 

købe små kapitalandele i markeder, hvor risikoen er meget høj og profitten meget usikker. 

Denne teknik skaber en såkaldt realoption for større investeringer i disse udviklingslande. På 

den måde behøver bryggerierne ikke at investere store beløb i at købe en hel virksomhed fra 

starten eller bygge et helt distributionsnet fra bunden. Ved at investere i en mindre kapitalandel i 

et J/V el. lign., kan bryggerierne lære omkring de individuelle præferencer på disse nye 

markeder og om det lokale marked generelt, inden man binder en stor kapital. Dette vil blive 

berørt senere i analysen. 

3.1.2.3 Intern effektivitet 

Der er meget stor fokus på intern effektivitet blandt bryggerierne i dag. Det være sig 

centralisering af støttefunktioner, deling af best-practices, implementering af 

standardiseringsprocesser og organisatoriske ændringer for at simplificere. Carlsberg giver en 

meget vag guidance for, hvor meget de tror deres forskellige tiltage kan øge indtjeningen. AB 

INBEV har som en af de få givet guidance for en 3-årig omkostningsreduktion på USD 2,25 

milliard i deres Blue Ocean plan. Denne plan ligner Carlsbergs marginplan i NV Europa. AB 

INBEV EBIT-MARGIN er i dag på 25,5% (Thomson One Banker, 2009-03-07). Forudsætter 

man en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 3%, OPEX på 74 % af nettoomsætningen, 

som det var tilfældet i 2008, og en effektivitetsbesparelse på USD 2,25 million som budgetteret, 

kommer billedet til at se ud som følgende t.v. for AB INBEV imens Carlsberg NV Europa plan 

kan ses t.h.: 
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Figur 9: AB INBEVs Blue Ocean plan og Carlsbergs plan for NV Europa samt dets effekt på EBIT marginen. 
Egen kreation. Kilde: Blenkinsop, 2009 og Thomson One Banker, 2009-03-01 samt egen tilvirkning 

Det vil sige, at AB INBEV får en margin-forbedring på næsten 2% point ved 

omkostningsbesparelserne. Heineken har en lignende plan beskrevet i deres 2008 årsrapport. 

Såfremt alle bryggerierne har succes med de budgetterede planer, vil fremtiden umiddelbart 

byde på nye opkøb efter en årrække med gældsnedbringelse. 

Det vurderes, at den interne effektivitet har meget stor betydning for den fremtidige 

performance. 

Konklusion.  Det leder til de følgende konklusioner om Conduct i ølindustrien: 

Styrende konklusion  Betydning for Carlsberg 

- Bryggerierne benytter branding til at opnå 
premiumization og prisstigninger. Premiumization 
har været betydeligt de sidste to år.  

 - Stiller krav til investering i 
branding og markedsføring. 

- Konsolidering har været signifikant de seneste år, 
hvilket medfører fokus på synergier og 
kapacitetsstyring. 

 - Konstant krav om synergier og 
kapacitetsoptimering. 

- Ekspansion i udviklingsområder har været 
signifikant. Initialinvesteringer har været benyttet 
som vent-og-se-realoptioner. 

 - Stor bevågenhed omkring 
ændrede præferencer og 
mulig ekspansion. 

- Ekspansionen er under pres grundet fokus på 
gældsnedbringelse 

 - Kort- til mellemsigtet pause i 
ekspansion. 

- Bryggerier har fokus på standardisering og best-
practice-sharing for at optimere marginer. 

 - Carlsberg optimerer NV 
Europa med samme metodik. 

3.1.3 Performance 

3.1.3.1 Finance 

Relativ størrelse.  For at evaluere finansiel præstation i industrien sammenlignes Carlsbergs 

præstation med dets peergruppe ved brug af både børsrelaterede markedsnøgletal og 

underliggende finansielle indikatorer. Det ses på bilag 3, at Carlsberg er den femte største aktør 

målt på omsætning relativt til peergruppen. Endvidere ses det, at Carlsberg er omkring halv så 

stor som AB INBEV og ca. 3/5 størrelse af Diageo og Heineken målt på omsætning.  



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 26 

Præstation på børser.  For at vurdere præstation i aktiemarkedet analyseres EPS, P/E og P/B 

ratio. På bilag 3 ses det, at Carlsbergs EPS generelt har været middel i forhold til peer 

gruppens. Carlsberg har præsteret dårligere end AB INBEV og Olvi men bedre end Heineken 

og mere eller mindre på niveau med SAB Miller. Derfor kan det undre, at aktien handles til en 

lavere P/E end de fleste i peergruppen. Ligeledes kan det undre, at Heineken handles til en 

både en højere P/B og P/E ratio end Carlsberg. Det er dog nødvendigt at se på både finansiel 

og operationel eksponering, for at vurdere P/E nøgletallet og den underliggende værdiskabelse. 

Underliggende præstation.  Den underliggende finansielle præstation vurderes ved 

omsætnings- og EBIT-vækst samt profitabilitets målene ROIC, ROE og kapital omsætning (Se 

bilag 3). Heraf fremgår det, at Carlsberg igen ligger over Heineken men også over SAB Miller. 

AB INBEV ligger dog i top i denne opgørelse med en ROIC på 12,9% mod Carlsbergs 11,8%. 

Det er interessant at bemærke, at Carlsberg ikke formår at omsætte deres kapital i samme grad 

som peergruppen. Således er omsætningshastigheden for Carlsbergs aktiver den laveste i hele 

peergruppen. Det ses, at Heinekens aktivers omsætningshastighed er mere end dobbelt så stor 

som Carlsbergs. Her skal det medtages, at Carlsberg stadig ejer en række ejendomme som 

man er ved at skille sig af med. Det er dog stadigvæk en signifikant forskel, og det fortæller 

umiddelbart noget om kapacitetsudnyttelsesproblemer. Ser man på den gennemsnitlige vækst i 

EBIT fra 2004-2008, har Carlsberg haft en imponerende periode med en gennemsnitlig vækst i 

EBIT på 28,4%. Det er klart, at de store akkvisitioner som man har deltaget i har haft stor 

indvirkning på dette tal. Det er stadigvæk imponerende, at man formår at holde en relativ høj 

ROIC efter sådan en vækstperiode.  

Kredit og likviditet. Fra et kredit- og likviditetsperspektiv analyseres peergruppens 

likviditetsgrader og soliditet. Det ses på bilag 3, at Carlsbergs gæld til markeds capitilization er 

væsentlig højere end de fleste andre fra peergruppen. Carlsberg har dog sin finansiering på 

plads for en længere periode; således er 95% af gælden langsigtet. Endvidere udtaler 

Carlsberg, at der er DKK 8,9 milliarder i langsigtet kredit, som der ikke er trukket på endnu. 

Trækker man den kortsigtede nettofinansielle gæld fra, har Carlsberg stadig et beløb på DKK 

6,4 milliarder på den langsigtede kreditfacilitet, der ikke er trukket på. Derfor føler virksomheden 

sig sikker på at den kan dække dens forpligtelser uden at skulle omlægge gæld (ECC1, 2009: 

s.8). Ser man på Carlsbergs gæld har NIBD/EBITDA været relativ høj i den historiske periode. 

Dette er primært grundet akkvisitionerne af Orkla og S&N interesser. Man udtaler fra mange 

sider i industrien, at man fokuserer på cash flow, for at kunne nedbringe gælden, som er steget 

efter den seneste tids konsolidering (Blenkinsop, 2009 og ECC1, 2009: s.2). I forbindelse med 

S&N akkvisitionen var en af Carlsbergs betingelser, at man ville beholde sin investment-grade-

status hos Fitch rating. Dette blev opfyldt, men Carlsberg er i dag tvunget til at fokusere på at 

overholde dets finansielle covenants på gælden for 2009, som lyder på en NIBD/EBITDA på 

maksimum 4 ultimo 2009. Med en NIBD/EBITDA på 4,4 primo 2009 er dette et relativt stramt 

mål, men Carlsberg meddeler dog, at virksomheden forventer en NIBD/EBITDA på ca. 3 ultimo 

2009. Fitch rating vurderer ligeledes, at Carlsbergs nuværende NIBD/EBITDA ikke presser 

prisen på gælden, da virksomheden vurderes at ville overholde dens covenants (Fitch, 2008).   
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3.1.3.2 Teknologiske fremskridt 

Man ser ikke de helt store teknologiske fremskridt i industrien, men det er dog værd at 

bemærke, at der sker en række centraliseringer og best-practice-sharing i industrien. Man har 

set enkelte teknologiske udviklinger på bryggerier, som har ført til bedre kapacitetsudnyttelse, 

og der er umiddelbart stadig en del teknologiske fremskridt at tage i værdikæden. Således 

melder Carlsberg om et stigende antal forbedringer i værdikæden. Dette gælder i salgsleddet 

f.eks., hvor man har udviklet en ny sofistikeret metode samt nogle intelligente værktøjer. Disse 

er taget i brug med henblik på at analysere forbrugeradfærd og dermed forbedre 

produktplaceringen og salget i supermarkeder, kiosker, restauranter, caféer, barer mv.  

Derudover er der selvfølgelig konstant fokus på kapacitet herunder lukning af bryggerier, som 

det blev set hos Carlsberg i år 2008 i Valby, Ceccano i Italien, og i Loulé i Portugal. Alle grundet 

overskudskapacitet på bryggerier i nærheden og tilhørende stordriftsfordele (Carlsberg, 2008: 

s.6).  

Historisk har det været kapacitetsudnyttelse og værdikædeoptimering, der har drevet 

fremskridtet, snarere end egentlige teknologiske fremskridt. 

3.1.4 External shocks 

Ændring i politik og regulering . Bryggerierne bliver ofte berørt af offentlig regulering. Det 

gjaldt f.eks. Carlsbergs on-trade-salg under den stigende regulering mod rygning i NV Europa. 

Endvidere har der for nyligt været et forslag om forbud mod salg af alkohol til større sportslige 

begivenheder (Sperling, 2008). Det vurderes dog, at chancen herfor er lille grundet den store 

efterspørgsel efter alkohol til sportsbegivenheder. Man ser også, at bryggeriernes on-trade-salg 

har været ramt af lukninger af barer og pubber, som af nogen begrundes med ufordelagtige 

skattevilkår (Direkt, 2009). 

Derudover er bryggerierne også berørt af afgifter og skatter på alkohol. I den sammenhæng var 

ændringen i den russiske selskabsskat en kæmpe gevinst for bryggerierne. Således faldt 

selskabsskatten fra 24% til 20%. For Carlsberg betød denne ændring en regnskabsgevinst på 

DKK 1,5 milliard i 2008, og fremover får det selvfølgelig også cash flow effekt.  

Modsat ser man dog også, at stigende negativ regulering mod reklamering for øl påvirker 

ølsalget.  

Ændring i kundepræferencer . Som nævnt tidligere er det afgørende for bryggerierne, hvor 

hurtigt uviklingslandene skifter præference fra andre drikke mod øl. Således er det interessant 

at notere, at Kina nu er den mest øldrikkende nation i verden, og at det kinesiske ølforbrug er 

steget med en gennemsnitlig rate på 10,7% fra 1991 til 2007 (SMD1, 2009: s.16). Ser man på 

de kinesiske kunder, så har en stor del en lav indkomst og en lav levestandard relativt til NV 

Europa og Ø Europa. Det betyder også at øllet der bliver efterspurgt primært er fra Discount 

segmentet. Dette skyldes prisbevidsthed samt at øl ofte forbruges i hjemmet snarere end på bar 

og cafe. Derfor har en stor del af kunderne heller ikke nogen væsentlig loyalitet overfor de 
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forskellige brands. Den stigende urbanisering i Kina er derfor en interessant udvikling for de 

store bryggerier. Pub-kulturen er på fremmarch i byerne, og man har for nyligt set større 

vækstrater i premium-segmentet end i discount-segmentet. Man har i de seneste par år set en 

bud-krig om visse kinesiske bryggerier. Dette skyldes, at flere internationale bryggerier har 

opfanget den stigende trend i premium segmentet og vil tage del i væksten. Et eksempel var 

kampen om Harbin mellem AB INBEV og SAB Miller (NewsVOA, 2004). Carlsberg har 

stadigvæk en relativ lille position på det asiatiske marked.  

Ændring i valutakurser. Valutakurser er et signifikant usikkerhedsmoment for bryggerierne. 

For Carlsberg har devalueringen af den russiske rubel været en årsag til et væsentligt dyk i 

DKK indtjeningen, da en stor del af omsætningen er i russiske rubler. I alt faldt den russiske 

valuta med 28% overfor kronen i 2008. Samtidig faldt det engelske pund ligeledes med 25% 

overfor kronen i 2008. Gennemsnitskursen for Rublen i 2008 var 36,64 RUB/EUR. For 2009 er 

forventningen fra Carlsberg selv, at man opnår en gennemsnitlig valutakurs på 47 RUB/EUR, 

dvs. et fald på 22% Y-o-Y. Den 26. februar er den på 45,29 RUB/EUR, dvs. Carlsberg stadig 

har lidt rum at give af, inden deres forudsætning kommer negativt under pres.  

Makroøkonomi . Den nuværende uro på de finansielle markeder, som i stort omfang har spredt 

sig til realøkonomien, har selvfølgelig betydning for den økonomiske vækst på de regionale 

ølmarkeder. Faldet i olieprisen, kapitalflugt og regeringsforbrug af finansielle reserver på at 

forsvare rublen har alle været årsager til dystre udsigter for den russiske økonomi. For 

Carlsberg har det også været tydeligt, da man har set faldende slutforbrug samt lageropbygning 

i detailledet i Rusland (JPM1, 2009). Carlsberg har dog haft succes med at erobre 

markedsandele i Rusland i 4. kvartal i 2008 og opnåede dermed en lille vækst modsat 

markedet, som faldt med 5,4% (ECC1, 2009: s.17). Grundet den stærke korrelation mellem den 

disponible indkomstvækst og ølforbruget per capita er der en risiko for et fald i volumen i 

Rusland i 2009. For 2009 forventer Carlsberg selv et lille fald i volumen, og BNP per capita 

væksten forventes at blive 0% i 2009.  

I Asien så man ligeledes en nedgang i den økonomiske vækst i alle lande i 2008. Carlsberg 

formåede dog, modsat AB INBEV, at præsentere organiske vækst i volumen på 13% og 8% 

målt på omsætning. Næste år forventer analytikerne volumenvækst for Carlsberg i omegnen af 

10% til 13% i 2009 vs. 2008 og en tilsvarende omsætningsstigning på ca. 5% . 

I NV Europa afledte den signifikante økonomisk nedgang i 4. kvartal et fald i ølvolumen på 4%. 

Carlsberg formåede dog at gro med 2% i 4. kvartal og 3% set over hele året. Grundet 

ufordelagtige valutakurser blev omsætningsvæksten efter valutakurser og inden 

akkvisitionsvækst på 1% fra 2007 til 2008. I 2009 forventes der nulvækst i de fleste økonomier i 

NV Europa, og Carlsberg giver ikke selv nogen guidance for, hvordan man ser den økonomiske 

stilstand påvirke den organiske vækst. J.P. Morgan estimerer en vækst i omsætningen i NV 

Europa på ca. 10% i 2009 (JPM2, 2009).  

Ser man på den gennemsnitlige forventning til den organiske vækst i omsætning for Carlsberg, 

ligger middelestimatet fra analytikerne på 3,5% d. 26 marts 2009 på Thomson One Banker.  
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Konklusion.  Det leder til de følgende konklusioner om eksterne chok i ølindustrien: 

Styrende konklusion  Betydning for Carlsberg 

- Ændringer i skatte- og afgiftsregler har betydning for 
omsætningen og netto resultatet.  

 - Kan have stor betydning for 
skat og indtjening. 

- Ændringer i præferencer og/eller urbanisering kan 
føre til ændret produktmiks og ændret ølforbrug per 
capita. 

 - Stiller store krav til konstant 
optimering af miks. 

- Ændring i valutakurser har stor betydning for DKK 
indtjeningen. 

 - Skal overveje om indtjening og 
gæld er i samme valuta. 

- Den økonomiske vækst bestemmer den disponible 
indkomst. 

 - Forbruget er bestemt af den 
disponible indkomst. 

3.1.5 Konklusion på industri- og positionsanalyse 

Carlsberg er en relativ stor spiller i den globale ølindustri. Den organiske vækst i volumen i 

industrien er drevet af og korreleret med den økonomiske vækst. De forskellige geografiske 

regioner har forskellige karakteristika, og Carlsbergs regionale markeder kan inddeles i et 

udviklingsmarked (Asien), et udviklings- til modent marked (Ø Europa) og et marked som er 

modent eller på retur (NV Europa). Carlsberg har valgt at fokusere på global integration, stærk 

markedsføring, produktmiksoptimering, omkostningsstyring og best-practice-sharing. Det har 

ledt til en præstation over middel i forhold til peergruppen, og aktien handles i dag til en billigere 

pris end konkurrenterne. Analysen kan sammenfattes i følgende valuedrivers: 

Kommentar Valuedriver Carlsbergs position 

Efterspørgslen er i høj grad 
korreleret med den økonomiske 
vækst som bestemmer den 
disponible indkomst. Stor 
usikkerhed omkring fremtiden. 

→ Økonomisk vækst 
- Disponibel indkomst 
- Befolkningsvækst 
- Ølforbrug per capita  
     

Positioneret godt med 
Asien og delvist Ø Europa 
som vækstlokomotiver. 

Der bliver efterspurgt forskellige 
produkter, og der har været en 
stigende premiumization de 
seneste par år. Usikkert om trenden 
vil fortsætte. 

→ Premiumization 
- Prisen på øl 
- Salgsmiks 

Har historisk været god til 
at opnå prisstigninger og 
salgsmiksforbedringer. 

Omkostningslederskab er i stærk 
fokus grundet aftagende vækst og 
den store gæld fra konsolideringen. 
Rimelig sikkert at konsolidering vil 
fortsætte på lang sigt. 

→ Omkostningsstyring 
- COGS 
- CAPEX 

I midten af peergruppen 
hvad angår COGS. 2009 
Guidance: Lavere 
CAPEX. 

Den stigende finansielle uro har 
medført usikkerhed omkring 
valutakurser, skift fra on-trade- til 
off-trade-salg, faldende 
urbanisering og negativ 
volumenvækst.  

→ Eksterne faktorer 
- Valutakurs 
- Ændring i præferencer 
- Nedgang i afsætning 

Stor eksponering i 
Rusland overfor faldende 
rubel og økonomisk 
nedgang. Lille 
eksponering i Asien. 

De ovenstående valuedrivers vil blive inkorporeret i scenarieanalyse og værdiansættelse.  

Et af målene med indeværende afsnit var at determinere, hvorvidt Carlsberg opererer i en 

usikker industri, og om hypotese 1 dermed kan accepteres. Det vurderes, at der er stor 
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usikkerhed omkring de væsentligste value-drivers for omsætningen. Det gælder især disponible 

indkomst og ølforbrug per capita. Endvidere er der tvivl om valutakurser og urbanisering, samt 

omkostninger. Overordnet set vurderes det derfor, at den globale ølindustri er usikker og 

hypotese 1 accepteres. Dette leder videre til scenarieanalysen, som vil søge at modellere 

denne usikkerhed. 

4 SCENARIEANALYSE 
Scenarieanalysen vil selvfølgelig tage udgangspunkt i de mange trends og usikkerhedsfaktorer, 

der blev identificeret under industrianalysen. Det leder over til anden hypotese: 

Hypotese 2: Ved at benytte scenarier til at forudsige udviklingen for Carlsberg 
opnås et mere konsistent og nuanceret billede end ved traditionelle 

fremskrivningsteknikker. 

Umiddelbart er det svært at kvantificere hvad nuanceret og konsistent indebærer. Det vurderes, 

at hypotesen umiddelbart kan accepteres, såfremt scenarieanalysen formår at sammenflette 

alle trends og usikkerheder i realistiske og sammenhængende scenarier.  

Scenarieanalysen vil følge en metodik beskrevet af Schoemaker, 2002: 

Omfang af 
scenarier

Usikkerhed & 
vigtige 

spørgsmål

Dominerende 
eksterne 
kræfter  

Vigtige trends 
og nøgle 

usikkerheder

Udvikling af 
detaljerede 

scenarier

Vurdering af 
scenarier

 
Figur 10: Proces for konstruktion af scenarier 
Egen kreation. Kilde: Schoemaker, 2002. 48-66 

Ovenstående proces er valgt, da den vurderes at give en systematisk tilgang til det at 

planlægge scenarier. Ligeledes er den valgt, fordi modellen i høj grad er baseret på at 

determinere, hvad man ved, og hvad man ikke ved. 

4.1 OMFANG AF SCENARIER 

4.1.1 Tidsramme 

Første skridt er at definere tidsrammen for scenarierne. En af målene med analysen er at 

vurdere værdien af Carlsberg ved brug af forskellige værdiansættelsesteknikker. Derfor giver 

det mening, at scenarierne bliver designet på en måde, så det passer til realoptionsanalysen og 

DCF-analysen. DCF-analysen stiller ikke nogen ultimative krav til tidsramme, så 

scenarieanalysens tidsramme vil primært være baseret på realoptionsanalysen. 

Realoptionsanalysen indebærer at der bliver tilskrevet en tidshorisont, på den option der 

benyttes. Realoptionsanalysen vil koncentrere sig om investeringer i Asien for Carlsberg, og har 

en horisont for det underliggende aktiv på ca. 5 år startende fra år 2015.  Derfor sættes 

tidsrammen på scenarieanalysen til 11 år.  
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4.1.2 Afgrænsning 

Scenarierne vil tage udgangspunkt i de primære usikkerheder og vigtige spørgsmål, men vil 

endvidere være baseret på Carlsbergs tre geografiske segmenter: NV Europa, Ø Europa og 

Asien. Realoptionsanalysen vil koncentrere sig om det asiatiske marked, hvilket også berettiger 

at splitte scenarieanalysen op i disse kategorier.  

Scenarieanalysen baseres på de forskellige scenarier på de valuedrivers fundet i industri- og 

positioneringsanalysen.  

4.1.3 Interessenter 

For at øge robustheden i scenarierne vurderes analytikernes og konkurrenters syn på 

udviklingen i industrien.  

I følge analytikerne er konsolideringen på et mellem-stadie. Konsolideringen har medført en 

stigende tilstedeværelse på alle nøglemarkeder af de forskellige bryggerier, hvilket intensiverer 

konkurrencen. Efter den seneste periodes konsolidering er nogle bryggerier tvunget til at 

fokusere på gældsnedbringelse, hvorfor man måske kan forvente at se exit-strategier på visse 

markeder fra enkelte af konkurrenterne. Kundernes præference bliver også altafgørende i 

fremtiden, og nedgangen i disponibel indkomst bliver interessant for væksten i ølforbruget og 

robustheden i de seneste års skift i forbrugsvarer på udviklingsmarkederne. Den stigende 

globale middelklasse og volatiliteten i disponibel indkomst får ligeledes betydning for den 

fremtidige præstation (JPM1, 2009; DME1, 2009). Investeringsbankerne ser ligeledes fokus på 

nedbringelse af gæld, den globale finansielle krises indvirkning på den disponible indkomst som 

afgørende usikkerhedsmomenter i fremtiden. Ligeledes nævner investeringsbankerne COGS 

fokus, valutakursusikkerhed og skift i forbrugsmønstre som usikkerhedsmomenter (JPM1, 2009, 

DME1, 2009 og RBS, 2009).  

Ovennævnte dagsorden er sammenlignelig med konkurrenternes perception af fremtiden. AB 

INBEV nævner deres brand som en af de helt store afgørende faktorer for den fremtidige 

afsætning og konkluderer ligeledes, at gældsnedbringelse ligger højt på den kortsigtede 

dagsorden. Ligeledes er Heineken stærkt fokuseret på den fremtidige nedbringelse af gæld 

efter akkvisitionen af enkelte S&N interesser. SAB Miller nævner fokus på COGS og effektivitet 

som afgørende faktorer for den fremtidige indtjening (SAB Miller, 2008, AB INBEV, 2008 og 

Blenkinsop, 2009) 

Der er altså lighed mellem de fundne valuedrivers i industri- og positionsanalysen og 

konkurrenternes samt investeringsbankernes syn på valuedrivers og usikkerhed.  

4.2 USIKKERHED & VIGTIGE SPØRGSMÅL 

Interessenternes syn på fremtiden leder over i definition af de vigtige spørgsmål. Her tages 

udgangspunkt i de fundne valuedrivers fra industri- og positionsanalysen, da den primære 

usikkerhed knytter sig hertil. På makroniveauet var valuedriverne 1) ændringen i økonomisk 
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vækst, 2) valutakurs og 3) urbaniseringen jf. afsnit 3.1.1 primært. Valutakursændringerne har til 

dels været drevet af nedgangen i regional økonomisk vækst, mens afsætningen har været 

afledt af den disponible indkomst, hvis man ser bort fra ændringer på mikroniveauet. 

Urbaniseringen medførte ændringer på mikroniveauet omkring opfattelse af øl mm. På 

mikroniveauet er perceptionen af de forskellige ølmærker afgørende, og bestemmer hvilken pris 

og hvilket salgsmiks bryggerierne benytter. Bryggerierne søger at øge indtjening gennem 

branding, omkostningsminimering og styring af salgsmikset jf. primært afsnit 3.1.2. Det leder til 

følgende vigtige spørgsmål omkring fremtiden: 

• Hvad bliver den økonomiske vækst i NV Europa, Ø Europa og Asien, og hvilken 

organisk volumenvækst medfører dette for Carlsberg i henholdsvis on-trade- og off-

trade-salget? 

• Hvordan udvikler valutakursen sig i Ø Europa, NV Europa og Asien? 

• Hvordan vil den nuværende premiumization udvikle sig og hvor store prisstigninger har 

Carlsberg held til at gennemføre? 

• Hvor stor en forbedring vil man se i COGS i % af omsætning? 

• Vil urbaniseringen fortsætte i Asien og Rusland? 

Normalt vil det næste skridt være at indsamle information om hvert enkelt spørgsmål, men 

denne indhentning af information skete allerede i industri- og positionsanalysen. 

4.3 DOMINERENDE EKSTERNE KRÆFTER 

De dominerende eksterne kræfter er blevet berørt i den strategiske analyse. Heraf fremgik det, 

at den økonomiske vækst er afgørende for en lang række af de forskellige valuedrivere, samt at 

den økonomiske vækst forventes at blive mindre i 2009 end i 2008, jf. afsnit 3.1.4.  

En anden dominerende kræft var forbrugernes opfattelse af produkterne. Præferencerne for øl 

kan ændre sig i takt med demografisk og sociologisk udvikling, hvilket stiller krav til 

markedsføring og branding for bryggerierne. Dette er ligeledes blevet berørt i den strategiske 

analyse.   

4.4 VIGTIGE TRENDS OG NØGLEUSIKKERHEDER 

4.4.1 Trends 

Ved at gennemgå de styrende konklusioner fra SCP-analysen, de vigtige spørgsmål og de 

dominerende eksterne kræfter fremkommer følgende vigtige trends: 

Trends Udfaldsrum for Carlsberg 

T1: COGS i % af omsætningen vil falde på det korte sigt grundet faldende 
underliggende omkostningsbase. 

Årlig COGS i % af oms.: 
2009 - 10: 43 - 49% 
2011 - 14: 40 - 49% 
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2015 - 19: 35 - 52% 

T2: Den organiske vækst i volumen vil aftage på det korte sigt, grundet 
den nuværende finansielle krise.  

Årlig organisk vækst i vol.: 
2009 - 10: (2) - 6% 
 

T3: Industrikonsolideringen forventes at fortsætte på det mellemlange til 
lange sigt igennem ekspansion og M&A. 

Årlig Indvirkning på oms.: 
2011 - 13: 0 - 10% 
2014 - 19: 0 - 30% 
 

T4: Fokus på salgsmiks og branding forventes at fortsætte og tiltage.  Årlig Indvirkning på oms.: 
2009 - 10: 3 - 7% 
2011 - 14: 2 - 10% 
2015 - 19: 2 - 10% 

T5: Kapacitetsforbedringer vil fortsætte på kort sigt, men usikkerhed på 
lang sigt.  

Årlig CAPEX: 
2009 - 10: DKK 3 - 4,5 mia 
2011 - 14: DKK 3 - 10 mia 
2014 - 19: DKK 2 - 20 mia 

4.4.2 Usikkerheder 

Ligeledes identificeres følgende nøgleusikkerheder: 

 

Usikkerheder Udfaldsrum for Carlsberg 

U1: Hvornår vender den nuværende negative trend i økonomisk vækst i 
Rusland, NV Europa og Asien? 

Fra år 2010 til 2012 
Betydning over 5 år lang periode = 
DKK (3) - 3 mia.   

U2: Hvor meget vil valutakurser påvirke omsætningen? Årlig Indvirkning på oms.: 
2009 - 10: (20) - 10% 
2011 - 19: (30) - 20% 

U3: Vil forbrugerne skifte væk fra øl når deres disponible indkomst falder? Årlig Indvirkning på oms.: 
2009 - 10: (3) - 0% 
2011 - 14: (4) - 0% 
2015 - 19: (5) - 0% 

U4: Hvor stor bliver urbaniseringen i Asien og Rusland? Årlig Indvirkning på oms.: 
2009 - 10: 1 - 3% 
2011 - 14: 0 - 5% 
2015 - 19: 0 - 10% 

U5: Vil man se bryggerierne ekspandere på det korte til mellemlange sigt? Årlig Indvirkning på oms.: 
Hvis ja: 2009 - 11: 1 - 10% 
Hvis nej: 2009 - 11: 0%  

Herefter udvælges de to mest betydningsfulde trends og/eller usikkerheder. Usikkerhederne og 

de forskellige trends prioriteres efter sandsynlighed og betydning for Carlsbergs fremtidige 

præstation. Betydningen er ikke entydig, som det ses i ovenstående udfaldsrum. Indeværende 

analyse vurderer den fremtidige præstation på nutidsværdien af det fremtidige FCFF. Ens for 

alle de ovenstående trends og usikkerheder er, at de alle påvirker FCFF. Derfor måles 

betydning for fremtidig præstation på hvor stor fremtidig FCFF indvirkning trenden eller 

usikkerheden har. Sandsynlighed afledes af den strategiske analyse samt analytikernes 

forventninger til fremtiden. Det kan ikke undgås at denne kvantificering af strategianalyse og 

analytikerobservationer bliver relativ abstrakt. Det vurderes dog at være den bedste løsning. 

Heraf fås følgende: 
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Trend/Usikkerhed Usikkerhed Betydning Primære kilde og  analyse afsnit

T1 DME1, 2009; RBS, 2009 og afsnit 3.1.1.2

T2 DB1, 2009; RBS, 2009 og afsnit 3.1.1.1

T3 Carlsberg, 2008; AB INBEV, 2008 og afsnit 3.1.2

T4 DME1, 2009 og afsnit 3.1.2

T5 ECC1, 2009 og AB INBEV 2008 og afsnit 3.1.2

U1 DME1, 2009; Natixis, 2009 og afsnit 3.1.1

U2 RBS, 2009 og afsnit 3.1.3

U3 DME1, 2009 og afsnit 3.1.1.1

U4 RBS, 2009 og afsnit 3.1.1.1

U5 Blekinsop, 2009; Carlsberg 2009 og afsnit 3.1.2.2

= Meget stor = Ubetydelig  
Figur 11: Scenariematrix 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses af ovenstående, at de to parametre med størst usikkerhed og størst sandsynlighed er 

U1 og U3. Disse to benyttes til at udvikle de initiale scenarier. U1 og U3 indbefatter følgende: 

• U1: Ændring i den økonomiske vækst trend : Hvornår vender den nuværende 

negative trend i den økonomiske vækst i Rusland, NV Europa og Asien? 

• U3: Ølforbrug per capita : Vil forbrugerne forbruge mindre øl når deres disponible 

indkomst falder? 

Disse to usikkerheder benyttes i næste afsnit. 

4.5 UDVIKLE DETALJEREDE SCENARIER 

Disse to scenarier benyttes til at opstille en simplificeret scenariomatrix med fire scenarier. 

Scenarierne er defineret af grænseudfaldene fundet i forrige afsnit: 

 

  Ændring I økonomisk vækst 
  

Recessionen bliver lang og 
dyb 

Den økonomiske vækst 
vender hurtigt tilbage 
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Kunderne tro 
overfor øl 
som produkt 

Scenarie A: 
Øl stabilt forbrugsgode 

Scenarie B: 
Tilbage til vækst 

En del af 
kunderne 
skifter væk fra 
øl. 

Scenarie C: 
Krise og nye vaner 

Scenarie D: 
Ændrede vaner 

 
 

Figur 12: Scenariematrix 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Disse scenarier er selvfølgelig meget simplificeret, men detaljen kommer ved efterfølgende at 

inkorporere de andre trends og usikkerheder i de overordnede kernescenarier: 

Trend / Usikkerhed 
Scenario A: 

Øl stabilt 
Forbrugsgode 

Scenario B: 
Tilbage til vækst 

Scenario C: 
Krise og nye 

vaner 

Scenario D: 
Ændrede 

Vaner 
T1: COGS i % af omsætningen 
falder; kort sigt. 

Signifikant fald Mindre fald Signifikant fald Mindre fald 

T2: Organiske vækst i volumen 
aftager; kort sigt 

Mindre fald i 
organisk vækst 

Mindre fald i 
organisk vækst 

Signifikant fald i 
organisk vækst 

Signifikant fald i 
organisk vækst 

T3: Industrikonsolideringen 
fortsætter; mellemlang til lang sigt. 

Ingen ekspansion 
og M&A 

Store 
ekspansioner og 

M&A 

Ingen 
ekspansion og 

M&A 

Ekspansion og 
M&A i nogen 

grad 
T4: Fokus på salgsmiks og 
branding fortsætter. 

I nogen grad I stor grad I stor grad I stor grad 

T5: Kapacitetsforbedringer vil 
fortsætte; kort sigt. 

I høj grad I mindre grad I høj grad I mindre grad 

U2: Hvornår stopper Rublen med 
depreciere? 

Efter to år Med det same Efter to år Efter et år 

U4: Vil urbaniseringen i Asien og 
Rusland fortsætte? 

I meget lille grad I nogen grad I meget lille grad I lille grad 

U5: Bryggerierne ekspanderer; 
kort til mellemlang sigt? 

Ingen ekspansion 
og M&A 

Ekspansion i 
mindre grad 

Ingen 
ekspansion og 

M&A 

Ekspansion i 
mindre grad 

Efter denne detaljering undersøges om scenarierne stadig er konsistente, og de formuleres. 

Resultatet bliver som følger: 

Scenarie 1: Øl stabilt forbrugsgode.  Den seneste tids stigning i ølforbrug per capita i Asien og 

Ø Europa viser sig at være robust og kun i mindre grad berørt af nedgangen i disponibel 

indkomst. Den økonomiske krise viser sig at være lang og have store betydning for 

verdensøkonomien. Det viser sig, at den lave økonomiske vækst fortsætter indtil slutningen af 

2011, hvor tilstanden begynder at nå tilbage til før krisen. Grundet det svagt aftagende forbrug 

er virksomhederne tvunget til at skære i COGS for at opnå forbedrede marginer. Salgsmiks og 

prisstigninger er ligeledes nødvendige i nogen grad, grundet den mindre nedgang i volumen. 

Man er fokuseret på at skære kapacitet for at tilpasse sig efter den seneste tids konsolidering. 

Valutaen i Rusland fortsætter med at være under pres i et par år grundet den svage verdens 

økonomi, som har store konsekvenser for olieprisen og dermed den disponible indkomst for den 

russiske befolkning. Asien har været hårdt ramt på eksporten over en længere periode, og 

urbaniseringen i både Rusland og Asien har været ramt af manglende købekraft og stilstand i 

økonomierne. Enkelte virksomheder har råd til små ekspansioner, mens man stort set ikke ser 

nogen M&A aktivitet.  

I 2014 og fremefter ser man, at økonomierne igen begynder at skabe økonomisk vækst. Den 

disponible indkomst stiger, og der forbruges mere øl. Efter stilstand i ølforbruget per capita i NV 

Europa og svage stigninger i Asien, begynder ølforbruget per capita for alvor at stige i Asien. 

Bryggerierne begynder at fokusere på ekspansion igen efter mange års gældsnedbringelse. 

Man ser ekspansioner og M&A aktivitet i 2015-2019 og pres på omkostningerne grundet 

materiale omkostningspres og stigninger i lønninger.  

Dette scenarie ligger op af estimatet fra flere analytikere og vurderes at være det mest 

sandsynlige af de fire scenarier (JPM1, 2009, DME1, 2009 og RBS, 2009). Det tildeles således 

en sandsynlighed på 0,6. Denne sandsynlighed repræsenterer, at der en stor sandsynlighed for 
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at de underliggende valuedrivers udvikler sig jf. indeværende scenarie. Dette fremgik af 

strategianalysen samt af interessenternes holdning, som blev beskrevet tidligere.  

Scenarie 2: Tilbage til vækst. Heldigvis var den økonomiske krise kun kort og økonomierne er 

fra midten af 2010 igen begyndt at vise stigende erhvervs- og forbrugertillid, større forbrug og 

mere eksport. De fleste stater har ført ekspansiv finanspolitik, hvilket har bevirket at 

urbaniseringen fortsætter i Asien og Rusland med tilsvarende stigende on-trade-salg, 

premiumization og dertilhørende fokus på branding og salgsmiks fra bryggeriernes side. Den 

stigende tillid har medført nyt pres på olieprisen, og Ruslands økonomi er tilbage på rette spor 

efter en mindre nedgang. Det har medført, at Rublen har stabiliseret sig omkring RUB/EUR 52-

57. Selvom vin stadig viser stigende salg, er ølsalget stadig stærkt og forbruget per capita i 

Rusland nærmer sig NV Europæisk niveau på 85 liter per capita per år. Nedgangen fra 2009 til 

og med 2010 var kun lille, og COGS faldt kun marginalt i % af omsætningen. Virksomheder 

havde succes med at nedbringe deres gæld efter den seneste tids konsolidering og er fra 2010 

parat til at ekspandere igen. De første nye M&A-rygter starter i slutningen af 2010, og man ser 

de første M&A gennemført i 2011. Der er ikke for alvor fokus på kapacitetsforbedringer, da 

virksomhederne allerede fra slut 2010 kan mærke stigende produktion og kapacitetsbehov.  

M&A aktiviteten fortsætter indtil 2018, hvor konsolideringen er blevet signifikant. I 2019 

begynder bryggerierne at fokusere på omkostningslederskab i stadig højere grad, da de 

konkurrencemæssige fordele er blevet delvist udvasket mellem de få signifikante aktører i 

markedet grundet konsolideringen og pres på materiale omkostningspres og stigninger i 

lønninger. Markedet er blevet relativt modent. 

Det vurderes af flere analytikere, at salgsvæksten vil stabilisere sig omkring et lavere niveau 

end før den økonomiske krise i både Asien og Ø Europa (JPM1, 2009 og DME1, 2009). 

Således vurderes det, at dette scenarie er relativt optimistisk i forhold til konsensus i markedet, 

og dette scenarie vurderes derfor, at være mindre sandsynligt. Scenariet tildeles en 

sandsynlighed på 0,2,som baseres på mindre sandsynlig udvikling i underliggende valuedrivers 

samt interessenters vurdering. 

Scenarie 3: Krise og nye vaner. Den økonomiske krise har vist sig langt mere dyster end først 

antaget og flere økonomier har problemer ind til og med 2014, selvom de største økonomier nu 

er begyndt at vise fremgang. Et af de helt store problemer har været, at det stigende ølforbrug 

per capita i Rusland og Asien delvist stoppede. Man så den russiske befolkning delvist skifte 

tilbage mod vodka, mens den kinesiske befolkning holdt sig til discount segmentet, delvist 

grundet at urbaniseringen stoppede. Krisen har medført et signifikant volumenfald på -4% i 

markedet generelt, og bryggerierne kæmper for at kompensere for faldet i gennem 

prisstigninger og salgsmiks. Ligeledes ser man et kæmpe fokus på omkostningsminimering og 

kapacitetsreduktioner. Således ser man heller ingen ekspansion og M&A-aktivitet, og rublen 

stabiliserer sig helt nede på RUB/EUR 37-42. Konsolideringen i industrien er også sat på pause 

som følge af aftagende vækst muligheder på det korte sigt samt fokus på profitabilitet i den 

eksisterende forretning. 
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I 2014 og fremefter ser man at økonomierne igen begynder at skabe økonomisk vækst. Den 

disponible indkomst stiger, og der forbruges mere øl. Ølforbrug per capita begynder at stige 

igen efter mindre fald i de fleste regioner. Bryggerierne begynder så småt at fokusere på 

ekspansion igen, efter mange års gældsnedbringelse. Man ser enkelte ekspansioner og M&A-

aktivitet i 2015-2019 og et mindre pres på omkostningerne, grundet materiale omkostningspres 

og stigninger i lønninger.  

De fleste analytikere forventer, at øl trods de store stigninger i ølforbrug per capita vil forblive et 

relativt stabilt forbrugsgode (JPM1, 2009, DME1, 2009 og RBS, 2009). Scenariet tildeles en 

sandsynlighed på 0,2 baseret på mindre sandsynlig udvikling i underliggende valuedrivers samt 

interessenters vurdering jf. Afsnit 4.1.3.  

Scenarie 4: Ændrede vaner. Desværre viste den økonomiske krise, at forbrugerne ikke var så 

loyale overfor øl som hidtil antaget. Således så man desværre, at forbrugerne i Ø Europa og 

Asien delvist foretræk andre produkter, mens premiumization i byerne delvist aftog. På den 

positive side så man, at økonomierne hurtigt vendte tilbage til et fornuftigt niveau, og at 

efterspørgslen efter discount-produkterne begyndte at stige fra år 2010 i Asien i særdeleshed. 

Urbaniseringen startede også så småt igen, men kunderne efterspurgte ikke så meget øl som 

før. Fra 2011 ser man bryggerier, der søger at ekspandere i landområderne for at øge volumen 

indenfor discount-segmentet igennem off-trade-salg. Fokus på branding fortsætter, og 

bryggerierne kæmper for at overbevise befolkningen i de urbane områder om at drikke øl på 

diverse on-trade-salgssteder. Man ser rublen delvist komme sig og stabilisere sig omkring 

RUB/EUR 42 - 47. Der vil blive mindre fokus på kapacitetsforbedringer, da den stigende 

volumen i discount-segmentet vil udligne det faldende forbrug i premium-segmentet. Man ser 

ikke den helt store M&A-aktivitet, men enkelte bryggerier begynder at vise interesse fra 2012 og 

fremefter.  

Der er ikke mange analytikere, der både ser en kort økonomisk krise og ændrede 

forbrugsvaner. Selvom enkelte har beskrevet dette som en risiko, beskrives risikoen for 

ændrede vaner primært i forbindelse med en længerevarende økonomisk krise. Derfor vurderes 

dette scenarie at være mindre sandsynligt og medtages ikke som et af de tre hovedscenarier. 

Således fås følgende tre scenarier: 

Nuværende situation

Tilbage til vækst p=0,2

Øl stabilt forbrugsgode p=0,6 

Krise og nye vaner p=0,2

Tid 20132009
 

Figur 13: Scenarie tidslinje 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 
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4.6 VURDERING AF SCENARIER 

Hvert scenarie har betydning for den fremtidige præstation for Carlsberg. For at vurdere 

betydningen af hvert scenarie, beregnes værdien af Carlsberg under hvert scenarie. Dette 

gøres i budgetteringsafsnittet. Ser man tilbage på den indledende hypotese, er det svært at 

vurdere, hvorvidt de ovenstående scenarier giver et mere nuanceret billede af fremtiden end en 

simpel fremskrivningsanalyse. I forhold til en sensitivitetsmåling som kun tager et begrænset 

antal variable i betragtning, vurderes det dog, at scenarierne giver et bedre helhedsindtryk af 

fremtiden. I det afsluttende vurderingsafsnit vurderes hypotesen igen, efter betydningen af 

scenarierne er blevet analyseret finansielt i værdiansættelsesafsnittet.  

Scenarieanalysen har nu tilføjet struktur til de fremtidige forventninger, og det er nu tid til at 

vurdere om der er inkluderet strategiske optioner i nogle af de eksisterende investeringer. 

Således identificeres eventuelle optioner, som eventuelt har værdi for Carlsberg.  

5 IDENTIFIKATION AF VÆKSTOPTION 
Carlsberg startede i år 2000 i Rusland med en investering i et mindre bryggeri, hvorfra man 

solgte en lokal øl samt øllen Tuborg. I midt 2004 var ølforbruget per capita i Rusland omkring 56 

liter per capita og havde vokset fra 43 liter per capita i 2001. En imponerende vækst på godt 

30%. Det er interessant at se, at Carlsberg gennem en investering i en egenkapitalsandel i et 

finsk bryggeri allerede i år 2000 gik ind på det russiske marked for at lære markedet at kende. 

Efter Carlsberg havde vurderet, at markedet var modent til yderligere investeringer, investerede 

selskabet stort i 2003 og overtog i 2003 Orkla, som ejede 40% af aktierne i Carlsberg samt et 

russisk bryggeri ved navn BBH. BBH bestod af bryggerier, varemærker og produkter i Øst 

Europa herunder primært Rusland. Set i bakspejlet har investeringen i BBH været en succes, 

og man valgte for nyligt at købe den resterende halvdel i BBH af S&N. I 2000 var succesen dog 

ikke synlig, da ølforbruget per capita var væsentligt lavere, end tilfældet er i dag. Der var altså 

behov for en ændring i visse parametre, før investeringen gav mening. Alt efter hvordan 

udviklingen forløb, kunne man tage en beslutning om at investere yderligere i Rusland. En 

sådan vent-og-se-mulighed eller option kan betegnes som en realoption.  

Denne opgave søger at udbygge værdiansættelsen af Carlsberg med værdiansættelse af 

realoptioner. Opgaven belyser, hvordan køb af små egenkapitalandele kan være en teknik til at 

skabe realoptioner for større investeringer i udviklingslande. Dette afsnit søger at identificere, 

hvor Carlsberg har designet investeringer til at indeholde vækstoptioner. Senere vil de 

identificerede optioner blive analyseret, og deres værdi vil blive estimeret. 

Ser man på figur XX tidligere i opgaven, fremgår det, at Carlsberg har en relativt velbalanceret 

segmentportefølje på industri-livscyklus-oversigten. Det har delvist også været tilfældet tidligere, 

hvor man har fokuseret på asiatiske lande som Malaysia og Singapore til at levere væksten og 

opveje et mere stabilt NV Europæisk forbrug per capita. Man valgte i 2006 at rette ambitionerne 

mod Kina, Indien og Vietnam. Disse ambitioner har udviklet sig til investeringer i 
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egenkapitalandele og små bryggerier med henblik på at skabe en platform i de respektive 

lande. I Kina har Carlsberg en enkelt egenkapitalandel, mens Carlsberg har egenkapitalandele i 

tre bryggerier samt en markedsposition som nummer 3 i Vietnam. I forhold til 100% ejerskab, 

giver egenkapitalandelene en fordel med henblik på vækst i form af mulighed for at øge den 

eksisterende platform relativt nemt igennem udvidelse af ejerskab i det eksisterende J/V. Det 

gør Kina mindre interessant set med realoptions-briller, da man ikke kan øge tilstedeværelse 

uden at skulle købe nye produktionssystemer enten igennem opkøb eller bygning af 

produktionssystemer. I Vietnam har Carlsberg allerede en relativ stor tilstedeværelse, så 

potentialet er derfor også tilsvarende mindre, og der er dermed ikke et stort værdipotentiale 

(ECC1, 2009: s.43). I Indien har Carlsberg investeret i et Joint Venture i Indien, South Asia 

Breweries, som har investeret i fire lokale bryggerier. Det vurderes, at denne Joint Venture 

investering i Indien danner et godt grundlag for at foretage realoptions analyse. Dette skyldes, 

at 1) det Indiske ølforbrug per capita er stærkt stigende (Indo-Asian News Service, 2008), 2) 

Carlsberg har en relativ lille markedsandel (~4%) og vil gerne have en større (Mukherjee, 2009) 

og 3) den nuværende makroøkonomiske situation er relativ usikker og påvirker vækstudsigterne 

for det indiske ølforbrug per capita. 

Carlsberg kunne have valgt at købe et komplet bryggeri- og distributionssystem, men valgte i 

stedet at investere i en egenkapitalsandel i Indien. Den første strategi var risikabel, grundet den 

signifikante kapital en sådan investering ville kræve. Bygning af bryggerier, investeringer i 

pakningssystemer og distributionsnet i Indien ville koste så meget som DKK 2,5 mia for at give 

Carlsberg en markedsandel på ca. 18% i Indien, såfremt Heinekens overtagelse af S&N 

interesser i Indien benyttes som estimat (The Times, 2009; Mukherjee, 2009). Efterspørgslen 

efter et Carlsberg-produkt vil være tæt forbundet med lokale præferencer og økonomisk vækst, 

og alt andet en signifikant stigende efterspørgsel kunne være lig med fiasko, hvis Carlsberg 

valgte at bygge og investere massivt fra start. Carlsberg har muligvis derfor valgt at investere i 

egenkapitalsandelen, da denne begrænser risikoen for at tabe mange penge. Ligeledes giver 

denne metode Carlsberg muligheden for at lære om det lokale indiske marked og 

efterspørgslen efter premium-øl i Indien, inden virksomheden behøver at investere massive 

mængder kapital. Carlsberg har investeret DKK 240,3m i South Asia Breweries. Dette gav en 

45% ejerandel. For en meget begrænset investering har Carlsberg derfor en mulighed for at 

øge deres viden om marked og efterspørgsel og dermed afgøre, om det indiske marked er værd 

at investere mere i. Kombineres dette med scenarieanalysen fås følgende: 
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Nuværende situation:
Investering i 45% af South 

Asia Breweries for DKK 
240,3m og etablering af JV

Tilbage til vækst p=0,2

Investere yderligere

Undlad at investere

Øl stabilt forbrugsgode p=0,6 

Investere yderligere

Undlad at investere

Krise og nye vaner p=0,2

Investere yderligere

Undlad at investere

Tid 2009 2014

Nutid FremtidNy viden dannes

 
Figur 14: Simpelt realoptionsdiagram 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det ses i ovenstående figur, har egenkapitalsandelsinvesteringen givet Carlsberg 

muligheden for at investere store mængder kapital såfremt det viser sig fordelagtigt. Derfor har 

Carlsbergs strategi følgende udbytte-profil: 

Options 

Værdi

Værdi af investeringsobjekt

Ekspansion har negativ 
NPV, forbliv passiv

Ekspansion har 
positiv 

NPV, udnyt real 
option og 

ekspander

DKK 
0

Options 

Værdi

Værdi af investeringsobjekt

DKK 
0

Initial ekspansion = 
Investering i J/V

 
Figur 15: Værdi af vækstoptionsstrategi 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning og Amram 1999. 

Ovenfor t.v. ses det, at initialinvesteringen i J/V er en fast investering med lineært afkast, og den 

efterfølgende ekspansion er en option. Ovenstående figur t.h. er udbytte-diagrammet for en call-

option. Carlsbergs ”vent og se” strategi kan anskues som en call-option for en alternativ 

investering i et fuldtudviklet bryggeri i Indien med en strike-pris, der er lig med den påkrævede 

investerede kapital. Ved at investere i South Asia Breweries kan Carlsberg lære 2014-værdien 

af et fuldt udviklet bryggeri i Indien, før Carlsberg behøver at lave en investeringsbeslutning. 

Takket være investeringen i South Asia Breweries i 2007-2008 har Carlsberg nu rettigheden, 

ikke pligten, til at investere flere milliarder kroner i Indien i 2013-2014.  

Det er ikke alle investeringer der indbefatter optioner, og ikke alle optioner har værdi. 

Damodaran opererer med tre afgørende spørgsmål for at determinere om investeringen i Indien 

indeholder værdifulde optioner (Damodaran, 2002).  
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Disse spørgsmål besvares for at vurdere værdien af Carlsbergs investering i Indien: 

Indikation af værdifuld option Carlsbergs investering i Indien 

Er den første investering en forudsætning for 
senere ekspansion, eller ses den første 
investering mere som umiddelbart nødvendig 
for den senere? 

Investeringen i Indien er ikke en 
forudsætning for senere ekspansion, men 
den første investering giver viden om 
markeds potentiale og anses for nødvendig 
for at kunne ekspandere i større omfang. 

Har firmaet en eksklusiv rettighed til den 
senere ekspansion, eller giver den initiale 
investering signifikante konkurrencemæssige 
fordele for senere investeringer? 

Det vurderes, at den første investering 
giver en konkurrencemæssig fordel til 
Carlsberg, da man skaber kendskab 
omkring sit brand i Indien, og lærer at 
kende de lokale præferencer.  

Hvor vedvarende er den 
konkurrencemæssige fordel? 

Da der i høj grad er tale om branding, når 
det kommer til afsætning af øl, vurderes 
det, at den initiale branding-indsats vil have 
vedvarende konkurrencemæssig fordel. 
Dette har man også set i NV og Ø Europa. 

Figur 16: Indikation af værdifuld option 
Inspireret af Damodaran, 2002. Kilde: Egen tilvirkning og Damodaran 2002. 

Overordnet set vurderes det jf. ovenstående, at der er værdi i optionen i Indien. Værdien af 

realoptionen, som Carlsberg har skabt i Indien, vil blive analyseret i afsnit 7.  

Den strategiske analyse er afsluttet, og der er nu klarhed omkring industrien, Carlsbergs 

position i industrien og fremtidige scenarier. Ligeledes er der identificeret en vækstoption, som 

vil blive værdiansat i investeringsanalysen, som bygger på konklusionerne fra den strategiske 

analyse. 
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6 NPV- OG MULTIPELANALYSE 

6.1 NPV-ANALYSE 

NPV-analysen tager udgangspunkt i det mest sandsynlige scenarie, hvilket blev bestemt til at 

være Øl stabilt forbrugsgode. 

6.1.1 Budgettering 

6.1.1.1 Budgetperiodens længde 

Den konkurrencemæssige fordelsperiode bestemmes til seks år. Dette vælges dels som følge 

af, at industrianalysen er fokuseret på det korte til mellemlange sigt og dels baseret på 

Plenborg, som angiver, at dette typisk anvendes af kapitalfonde og finansielle rådgivere 

(Plenborg 2006, s.2). Således vil vækst mv. være konstant herefter. Andre argumenterer dog 

for en længere budgetperiode på omkring 10 år (Koller, 2000). Det kan ikke udelukkes, at 

selskabet vil være i stand til at generere overnormal profit i mere end seks år, og der kan 

argumenteres for, at værdien i residualperioden er underestimeret i modellen. Det vurderes 

dog, at der ikke kan forudsiges en længere konkurrencemæssig fordelsperiode end 6 år. 

Budgetterne fremgår af bilag 4-6. 

6.1.1.2 Estimering af budgetposter 

Salgets vækstrate. Som nævnt i strategianalysen og ligeledes jf. Carlsbergs egne 

forventninger vurderes det, at Carlsbergs 2009 resultat vil blive berørt af uroen på de finansielle 

markeder. Således vurderes det, at Carlsbergs russiske omsætning vil blive berørt negativt 

grundet faldende valutakurser. Carlsbergs nettoomsætningsguidance på DKK 63 mia. er 

baseret på 1) et fald i volumen i NV Europa på -2%, men små prisstigninger, 2) uændret 

volumen i Ø Europa men også forbedrede priser og salgsmiks 3) fortsat, om end mindre, vækst 

i Asien på især volumen. I det store hele vurderes Carlsbergs egen guidance at være realistisk 

om end i et mindre positivt omfang. 

For at tage de væsentligste faktorer i betragtning bygges en omsætningsmodel. Den indeholder 

de væsentligste faktorer og er forskellige fra region til region, da karakteristika er forskellige. 

Omsætningsmodellen kan ses på bilag 4. Forudsætningerne bygger på scenariet Øl stabilt 

forbrugsgode og forudsætningerne er derfor også opsummeret på samme bilag. De 

væsentligste forudsætninger er en stort set uændret volumen over budgetperioden i NV Europa 

kombineret med små prisstigninger. På kort sigt ses svagt stigende ølforbrug per capita i Ø 

Europa grundet den økonomiske krise. Endvidere opnås svagt stigende markedsandel for 

Carlsberg i Rusland over hele budgetperioden samt held til at opnå signifikante prisstigninger i 

Ø Europa over budgetperioden. Der budgetteres med en negativ salgsmiks-effekt på det korte 

sigt grundet skift fra on-trade- til off-trade-salgssteder og relative små salgsmiks gevinster i den 

sene del af budgetperioden. Grundet den økonomiske krise aftager væksten i Asien på kort sigt. 
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Prisstigninger og salgsmiks-gevinster aftager også pga. nedgang i urbaniseringen. For anden 

omsætning vurderes omsætningen at stige 2% Y-o-Y over budgetperioden. Det medfører, at 

Carlsbergs omsætning vil blive omkring DKK 60 mia. Dette giver konsolideret en organisk vækst 

i omsætning på ca. 0,5%. Til sammenligning var den organiske vækst mellem 2004 til 2008 på 

ca. 7%5. Se venligst bilag 4. 

Driftsomkostninger.  COGS er det største usikkerhedsmoment i OPEX. Carlsberg har hedget 

en stor del af sin COGS i NV Europa for det meste af 2009 i starten af 2008, mens Ø Europa 

først blev delvist hedget i slutningen af 2008. Grundet den fordelagtige udvikling i sidste halvdel 

af 2008 er dette sandsynligvis blevet gjort til et fornuftigt niveau. Carlsberg melder selv, at der 

stadig er en signifikant del af omkostningerne, som ikke er hedget i Ø Europa og derfor har 

positiv indvirkning på marginerne i 2009. Carlsberg selv siger, at der er tale om mindre 

stigninger for råmaterialer i 2009 i forhold til tidligere år (ECC, 2009: s.15). Det vurderes, at 

Carlsberg formår at nedbringe COGS i % af omsætningen fra 47,9% i 2008 til ca. 46% i 2009. 

Dette reflekterer en nedgang i materialeomkostninger i % af omsætningen fra 28% i 2008 til 

26% i 2009. Som nævnt i scenarieanalysen forventes det, at den økonomiske vækst vil 

begynde at stige igen fra 2012. Det forventes, at der kun vil komme pres på 

materialeomkostningerne og de indirekte produktionsomkostninger i sidste år i budgetperioden. 

Der budgetteres med et samlet fald i COGS i % af omsætningen over budgetperioden fra 46% i 

2009 til 43% i 2014. De resterende variable omkostninger vurderes at ville udvikle sig ligesom 

omsætningen og er således fremskrevet med samme stigningsprocent som den konsoliderede 

nettoomsætning. Der er ikke bygget nogen omkostningsmodel, da der ikke foreligger 

tilstrækkeligt med information omkring de forskellige omkostningsdrivere for de forskellige 

regioner. Det vurderes således, at der ikke vil være tilstrækkelig gevinst ved at lave en 

detaljeret omkostningsmodel.  

Afskrivninger og amortiseringer.  Historisk set har afskrivningerne i gennemsnit udgjort 7% til 

12% af anlægsaktiverne, hvilket vurderes som et rimeligt niveau. Der fremskrives derfor med 

10% i budgetperioden. Udviklingen i immaterielle anlægsaktiver har været særdeles volatil og 

afhænger af foretagne akkvisitioner. Et forsigtigt skøn er at de immaterielle aktivers værdi årligt 

vil forringes med 1,5%. Således vurderes det, at amortiseringer og impairments bliver på 1,5% 

af de immaterielle aktivers primo-balance. Det antages endvidere, at der vil tilgå immaterielle 

aktiver på ca. 0,1% af de immaterielle aktivers primo-balance i residualperioden i form af 

kapitaliserede brandinvesteringer, da det vurderes nødvendigt for at beskytte omsætningen. Det 

vurderes, at det ikke nødvendigt for Carlsberg at foretage en ekstraordinær stor nedskrivning på 

de tilkøbte S&N-interesser, selvom Heineken gjorde det for nyligt. Det bemærkes at selskabet 

fortager nedskrivningstests jf. IFRS regnskabspraksis, og at de 1,5% således er et fald i 

genindvindingsværdi. Det vurderes, at Carlsberg ikke vil foretage nogen større akkvisitioner i 

budgetperioden grundet det store fokus på gældsnedbringelse.  

                                                      

5 Simpelt gennemsnit af den organiske vækst estimeret af RBS1 og DME1.  
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Finansielle poster.  De finansielle poster påvirker ikke værdiansættelsen, og der vælges derfor 

en simpel estimering (Koller, 2005: s.240). I afsnit 6.1.4.2 estimeres afkastkravet til 

fremmedkapitalen til 7,3 % før skat. Dette niveau ganges med den rentebærende gæld primo 

for at finde de finansielle udgifter. Det gennemsnitlige historiske afkast på likviditeten er 38,1%, 

hvilket ikke vurderes at være et realistisk estimat til at finde de finansielle indtægter. I stedet 

anvendes den risikofrie rente (se venligst afsnit 6.1.4.1), som ganges på likvid beholdning 

primo. 

Skat.  Den store positive overraskelse i 2008 regnskabet var et fald i selskabsskat i Rusland. 

Dette leder, ifølge Carlsberg, til en effektiv skattemarginal for hele Carlsberg i 2009 på omkring 

26% (ECC1, 2009: s. 11). Denne skattesats benyttes i hele budgetperioden.  

Anlægsaktiver.  Anlægsaktiverne har i analyseperioden udgjort en stabil del af omsætningen 

på omkring 52%. Som tidligere nævnt vurderes det, at de senere års konsolidering har medført 

overskudskapacitet. Således behøver en omsætningsvækst ikke at medføre krav til 

investeringer i anlægsaktiver. Med udgangspunkt i en stigende omsætning vurderes det, at 

Carlsberg gennem stordriftsfordele og optimeret kapacitetsudnyttelse gradvist vil opnå en 

højere aktivomsætning, således at anlægsaktiver vil falde i budgetperioden og nå et niveau i 

residualperioden på ca. 49% i forhold til omsætningen. 

Arbejdskapital.  Inden akkvisitionen af S&N interesser var den årlig gennemsnitlige investering i 

arbejdskapitalen på omkring DKK 400m. Med tilgangen af et udskudt skattepassiv på DKK 

9.921m fra S&N steg investeringerne i arbejdskapitalen signifikant fra 2007 til 2008.   

Lagerdagene på råmaterialer og færdigvarer har haft en nogenlunde stabil udvikling og har 

faktisk været svagt stigende fra 2004 til 2008. Det vurderes, at Carlsbergs excellence 

programmer og standardiseringstiltag vil øge fokus på dette forhold i takt med den tiltagende 

konkurrence. Derfor forventes lagerdagene at falde 0,4 dag p.a. ned til 57 i 2014. Kreditdagene 

har været faldende de seneste fem år, hvilket illustrerer den relativt gode forhandlingskraft 

overfor kunderne gennem det økonomiske opsving. Faldet i kundernes forhandlingskraft 

forventes dog ikke at fortsætte. On-trade-salgsstederne er pressede af den lavere disponible 

indkomst og stilstand i urbaniseringen, og de er tvunget til at forhandle om kredittid. Off-trade-

salgsstederne, især supermarkederne, forventes også at blive bedre forhandlere grundet 

konsolidering i deres industrier. Det vurderes derfor, at kreditdagene vil stige over 

residualperioden.  

Den ikke-rentebærende-gæld udgøres primært af anden gæld og varekreditorer. Førstnævnte 

er fremskrevet med omsætningsvæksten. Sidstnævnte måles i skylddage, og fra 2005 til 2007 

har Carlsberg stort set haft det samme antal skylddage. Akkvisitionen af S&N-interesser 

påvirkede skylddagene positivt for Carlsberg, da S&N havde opnået bedre kreditaftaler 

(Carlsberg, 2008). Det vurderes, at Carlsberg vil benytte sin forhandlingskræft overfor 

leverandørerne og fastholde det lave 2008 niveau for skylddage. Der forventes således et 

uændret antal skylddage i budgetperioden og et normaliseret skylddage niveau i 

residualperioden på 2008 niveau.  
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Samlet set kan det konstateres, at øget standardisering og best-practice-sharing vil påvirke 

arbejdskapitalen positivt, men vil blive modsvaret af stærkere forhandlingskræft hos kunderne i 

fremtiden. Således vil arbejdskapitalen stige med 1% fra 2009 til 2014. 

Budgetkontrol.  For at sikre kontinuitet mellem den historiske periode og budget sammenlignes 

de to perioder med udgangspunkt i en række essentielle værdidrivere: 

2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

Vækst i Omsætning (inkl. inflation) n/a 7,5% 7,8% 27,4% 0,4% 1,9% 4,7% 8,9% 8,1% 6,2%

COGS i % af omsætningen 45,2% 44,8% 46,4% 47,9% 45,6% 45,1% 45,1% 44,1% 41,9% 43,1%

EBIT margin 9,2% 9,8% 11,8% 13,3% 13,1% 12,7% 12,9% 14,5% 17,1% 16,1%

Vækst i EBIT n/a 15,0% 30,1% 51,6% -1,2% -1,4% 6,8% 21,9% 27,6% 0,4%

Investeret kapital i DKKm 41.875 40.939 42.861 108.945 108.915 108.642 108.292 108.386 108.798 108.994

ROIC (NOPLAT/gns. investeret kapital) n/a 7,0% 9,0% 7,8% 5,4% 5,3% 5,7% 6,9% 8,8% 8,8%
Wacc 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%
Værdispread -3,3% -3,4% -3,0% -1,7% 0,2% 0,2%

Skatte % 27,5% 28,3% 28,6% -11,2% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0%

NIBD/EBITDA 4,6 3,5 3,0 4,4 3,5 3,1 2,6 1,9 1,2 0,7  

Figur 17: Essentielle valuedrivers 
Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 

Historisk set har den organiske omsætningsvækst været omkring 6% til 8%. Som tidligere 

nævnt forventes det i indeværende scenarie, at den finansielle krise medfører en mindre 

nedgang i omsætningsvæksten på kort sigt, hvilket er budgetteret fra 2009 til 2011. Fra 2012, vil 

Carlsberg igen have en høj omsætningsvækst på 8,9%. ROIC har ligget omkring 7% til 9% fra 

2005 til 2008, dog medfører konjunkturerne i industrien at ROIC når et lokalt minimum i 2010 på 

5,3% mod en RONIC på 8,8% i 2014. Ovenstående medfører en stigning i værdispreadet 

(ROIC-WACC) fra (3,4)% i 2009 til 0,1% i 2014. Den stigende EBIT margin kan begrundes med 

faldende COGS i % af omsætningen. Interessant er det også at se, at Carlsberg i indeværende 

scenarie ikke formår at nedbringe sin NIBD/EBITDA ratio til sit guidance niveau på 3 i 2009. 

Dette sker først i 2010 i indeværende analyse. Herefter nedbringes NIBD yderlig til et niveau på 

0,7 i 2014. Overordnet set vurderes udviklingen at være realistisk. 

Scenarier. De to alternativscenarier påvirker primært omsætning og COGS. Således foretages 

estimeringen af parametre med en ceteris paribus tilgang for alle andre valuedrivers. 

Scenarieanalysen fra tidligere benyttes til at bestemme omsætning og COGS påvirkning i de to 

andre scenarier. De afledte procentvise påvirkninger ses på bilag 7. Terminalværdien beregnes 

med konvergensmodellen og alle andre størrelse betragtes ceteris paribus. På bilag 7 er der 

endvidere opstillet to grafer, som illustrerer hvorfra omsætningsstigningerne stammer. Således 

er graferne baseret på en basis omsætning afledt af en 2% basisomsætningsstigning (langsigtet 

inflation) og viser i %-vise termer, hvilke nøgletrends og usikkerheder der kontribuerer mest til at 

opnå de budgetterede omsætninger. Det vurderes, at de to scenarier er realistiske og er begge 

baseret på mulige scenarier for de væsentligste valuedrivers fundet i den strategiske analyse. 

6.1.2 FCFF og ROIC 

6.1.2.1 Horisont 

Efter at have estimeret Carlsbergs budget, initieres den mere tekniske del af 

værdiansættelsesprocessen. Først udledes FCFF og terminalværdien. Her efter bestemmes en 
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diskonteringsfaktor, som FCFF og terminalværdi tilbagediskonteres med. Slutteligt foretages en 

række følsomhedsanalyser og scenarieanalyser, så et værdiinterval kan bestemmes. 

Værdiansættelsen er pr. 31. december 2009, og der anvendes nominelle termer. 

6.1.2.2 FCFF 

Med udgangspunkt i de opstillede budgetter udledes FCFF, som kan opfattes som den efter-

skat-pengestrøm, der genereres til virksomhedens ejere og långivere. Første skridt i 

beregningen er at finde NOPLAT. Dette gøres ved at korrigere EBIT for alle poster, der ikke er 

relateret til driften. Herefter beregnes skat på den justerede EBIT ved at korrigere for skatte 

fordelen på de finansielle poster. Det er valgt at EBIT benyttes, da det vurderes, at goodwill er 

relateret til driften (Elling, 2005: s.135). Herefter tillægges alle afskrivninger og amortiseringer 

og brutto cash flow fremkommer, hvilket repræsenterer den kapital, som Carlsberg kan 

geninvestere til vedligeholdelse og vækst uden yderligere kapitaltilførsel. Ved at fratrække 

Carlsbergs investeringer findes de endelige pengestrømme, som tilfalder långivere og de 

residualaflønnede ejere: 

DKKm 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

EBIT 5.262 7.979 7.881 7.767 8.299 10.119 12.916 12.964

Skat på EBIT (2.049) (2.020) (2.158) (2.631) (3.358) (3.371)

NOPLAT 5.832 5.748 6.141 7.488 9.558 9.594

Afskrivninger 3.064 3.473 3.542 3.606 3.703 3.803

Amortiseringer og impairments 1.016 1.257 1.241 1.226 1.213 1.201

Brutto cash flow 9.912 10.478 10.925 12.320 14.474 14.598

Investeringer i anlægsaktiver (3.919) (4.335) (4.428) (4.907) (5.108) (5.349)

Investeringer i arbejdskapital (130) (123) (5) (19) (220) 149

Free cash flow 5.863 6.020 6.491 7.394 9.147 9.398  

Figur 18: Free cash flow to firm (FCFF) 
Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 

6.1.2.3 ROIC 

ROIC beregnes på baggrund af ovenstående NOPLAT og den investerede kapital (IC). IC er lig 

driftsaktiver minus driftsforpligtelser. Det bemærkes herunder, at den driftslikviditet der er 

nødvendig som en buffer, f.eks. for at kunne betale regninger, medregnes til driftsaktiverne 

(Elling, 2005: s.125). Driftslikviditeten beregnes ved at sammenligne likviditet i % af 

omsætningen mellem virksomhederne i industrien (Koller, 2005: s.173). Det bemærkes, at 

peergruppen holder stort set den samme likviditet i forhold til omsætningen, som Carlsberg har 

gjort i den historiske periode. Således er gennemsnittet i peergruppen 5,2% likviditet/omsætning 

i 2007, mens Carlsberg gennemsnitligt har holdt 5,3% likviditet/omsætning fra 2006 til 2008. Det 

vurderes hermed, at hele Carlsbergs kassebeholdning har været driftslikviditet i den historiske 

periode, og at driftslikviditeten vil være på 5% af omsætningen i budgetperioden. 

Overskudslikviditeten medregnes ikke til driftsaktiverne. Ligeledes medregnes finansielle aktiver 

ikke i driftsaktiverne, da disse vedrører værdipapirer og kapitalandele, som ikke vurderes at 
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tilhøre driften (Carlsberg, 2008). Herefter kan ROIC udregnes som NOPLAT over den 

gennemsnitlige investerede kapital: 

DKKm 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

Langfristede driftsaktiver 44.393 44.200 46.156 123.908 123.747 123.352 122.997 123.071 123.263 123.607

Lagerbeholdning 2649 2.987 3.529 4.968 4.475 4.481 4.659 4.929 5.029 5.455

Kortfristede driftsaktiver 9930 8.487 9.095 11.286 11.326 11.702 12.414 13.703 15.014 16.146

Driftslikviditet 1788,21 1.931 2.103 2.817 3.008 3.066 3.209 3.496 3.781 4.014

Ikke rentebærende gæld 13.767 13.409 15.088 22.056 21.664 21.980 23.009 24.835 26.311 28.250

Hensættelser 3.118 3.257 2.934 11.978 11.978 11.978 11.978 11.978 11.978 11.978

Arbejdskapital (2.518) (3.261) (3.295) (14.963) (14.833) (14.710) (14.704) (14.685) (14.465) (14.614)

Investeret driftskapital (IC) 41.875 40.939 42.861 108. 945 108.915 108.642 108.292 108.386 108.798 108.994

ROIC (NOPLAT/gns. investeret kapital) n/a 7,0% 9,0% 7,8 % 5,4% 5,3% 5,7% 6,9% 8,8% 8,8%  

Figur 19: ROIC og investeret capital kalkule 
Egen kreation. Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående, byder de to kommende år på signifikant lavere ROIC for 

Carlsberg sammenlignet med den historiske periode. 

6.1.3 Fremtidigt resultat og residualværdi 

Som tidligere nævnt anses en virksomhed som et aktiv, der giver et uendeligt cash flow. 

Finansiel litteratur (Koller, 2005: s.272) påviser, at værdien i terminalperioden gennemsnitligt 

udgør mere end 56% af et selskabs samlede værdi. Derfor er det absolut afgørende, at der 

foretages nogle overvejelser om værdiskabelsen i denne periode, og hvorledes værdien skal 

beregnes.  

6.1.3.1 Estimering af normaliseret FCFF 

De virksomheder som har høj vækst i terminalperioden er karakteriseret ved en kombination af 

langsigtet vækst i efterspørgslen i et marked med begrænset risiko for prispres og etablering af 

nye konkurrenter (FSR, 2003: s.74). Dette vurderes ikke at være tilfældet for Carlsberg, hvilket 

også til dels fremgik af strategianalysen. På baggrund af de fremførte argumenter i 

strategianalysen forventes det, at konkurrencen på lang sigt vil udhule profitten, og 

virksomheden alene vil vokse med inflationen. Likviditetsbindinger i arbejdskapital og 

anlægsaktiver vokser tilsvarende, og det antages, at afskrivningerne svarer til CAPEX. Heraf 

kan et normaliseret FCFF udledes: 

DKKm 2014F Residual Vækst fra 2014
Omsætning 80.279 81.885 2%

EBIT 12.964 10.362 -20%
Skat på EBIT (3.371) (2.694) -20%

3.610
NOPLAT 9.594 7.668 -20%
Afskrivninger 3.803 3.910 3%
Amortiseringer og impairments 1.201 1.190 -1%

5.901
Gross cash flow 14.598 12.768 -13%
Investeringer i anlægsaktiver (5.349) (6.195) 16%
Investeringer i arbejdskapital 149 374 152%

98
Free cash flow 9.398 6.947 -26%

Arbejdskapital i DKKm (14.614) (14.988) 3%  

Figur 20: Estimering af normaliseret FCFF i terminalperioden 
Egen kreation. Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 
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Det ses, at FCFF falder fra 2014 til terminalperioden. Der sker altså et niveauskifte fra 2014 til 

det normaliserede niveau i residualperioden.  

6.1.3.2 MODELLER TIL BEREGNING AF TERMINALVÆRDIEN  

Bilag 8 opstiller tre formler til beregning af terminalværdien: Vækstmodellen, Value-driver-

modellen og konvergensmodellen. De to førstnævnte forudsætter begge at FCFF vokser med 

en konstant vækstrate, som nødvendigvis må være konsistent med den normaliserede 

pengestrøm i terminalperioden. Konvergensmodellen kan udledes af de to øvrige formler når 

afkastet på nye investeringer modsvarer afkastkravet. Formlen tager højde for inflation og 

vækst, men antager markedsligevægt og dermed at overnormal profit (RONIC>WACC) ikke er 

opnåelig på lang sigt. Carlsbergs stigende konkurrence vil umiddelbart blive afgørende for den 

fremtidige vækst i industrien, og på det lange sigt vurderes det, at den organiske vækst 

sandsynligvis vil aftage i kraft med at konsolideringen gennemføres. Det forventes på baggrund 

af strategianalysen, at industrien vil modnes og omkostningslederskab, i endnu højere grad vil 

blive den primære forretningsmodel, selvom aktørerne vil forsøge at diversificere sig igennem 

vækst på udviklingsmarkeder. Dette vil presse marginerne signifikant, og der vil ikke være 

overnormal profit på lang sigt, hvorfor konvergensmodellen vælges. For sammenligningens 

skyld er EV beregnet med både vækstmodel, value-driver-model og konvergensmodel på 

baggrund af WACC, som estimeres i næste afsnit: 

DKKm Equity Value Enterprise value Formel til terminal vær di

Vækstmodellen(ROIC=21,28%) 52.471             102.737                   

Valuedriver formlen(ROIC=21,28%) 52.471             102.737                   

Valuedriver formlen(RONIC=WACC) 41.580             91.847                     

Konvergensmodellen 41.580             91.847                     

6.947
0,087-0,02

7.668 * (1-(0,02/0,2128))
0,087-0,02

7.668
0,087

Vækstmodellen =

Valuedriver formlen =

Konvergensmodellen =

7.668 * (1-(0,02/0,087))
0,087-0,02

Valuedriver formlen =

 

Figur 21: Estimering af terminalværdi 
Egen kreation. Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 

Det ses, at resultatet bliver det samme for value-driver-formlen og konvergensmodellen såfremt 

forudsætningerne er de samme.  

6.1.4 WACC 

Bestemmelsen af selskabets kapitalomkostninger udføres gennem en dekomponering af 

WACC-formlen: 

WACC=
�
�
∙ �	
1 − �� +

�
�
∙ �� 

�� = �	 + ����
��� − �	� + ��  

�	 = ��	 + ���
1 − � 
 

Figur 22: WACC dekomponering 
Egen kreation. Kilde: FSR 2003, s. 50, 53, 54 og 61. Ubearbejdet 
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6.1.4.1 Afkastkrav til egenkapital 

Som risikofri rente anvendes den effektive rente for den danske statsobligation 2017 i 

overensstemmelse med Elling, J.O. et al., 2005: s.51, idet varigheden på denne approksimativt 

svarer til budgetperiodens længde (bilag 9). Endvidere bemærkes, at det er den lokale 

statsobligation, der er benyttet for at behandle inflation konsistent (Koller, 2005: s.302).  

Selvom flere (Myers, 2006: s.190) retter skarp kritik af anvendelsen af CAP-modellen og dens 

forudsætninger, anvendes den, idet den vurderes at være den bedste approksimation (formel 

ses i afsnit 6.1.4). Ifølge PwC 2007: s.4, er markedets risikopræmie 4,6%. Analysen er dog kun 

på nationalt plan, og der henvises i stedet til en analyse fra KPMG, 2007: s.1, som angiver at 

det globale niveau er 5% samt en rapport fra DME1, 2009: s.24, som angiver niveauet til 5,5%. 

Sidstnævnte benyttes, da denne værdi er den senest angivne. 

Der anvendes et gennemsnit af flere metoder til bestemmelsen af beta: 

• Damodarans betaestimat for ”bryggerier” benyttes(Damodaran1, 2009), hvor 41 

observationer er analyseret (bilag 11).  

• Et estimat fra investeringsrapporter benyttes 

• Der opstilles en simpel regressionsanalyse med Carlsberg og peergruppe-

virksomhedernes aktieafkast som den afhængige variabel og afkast på aktieindeks som 

den uafhængige variabel.  

Den sidste metode er ofte genstand for diskussion i finansiel litteratur, idet den i praksis kan 

udføres på forskellig vis. Nærværende estimering er udført på basis af Koller, 2005: s.307 og 

gennemgås i det efterfølgende.  

Peergruppe-selskabernes seneste 5 års kursinformation er opstillet på månedlig basis, og 

afkastet er beregnet som det månedlige afkast, og der forudsættes kontinuert tilskrivning. Disse 

60 observationer er regresseret mod afkastet på MSCI. Dette indeks vurderes som vurderes 

som bedste sammenligningsindeks, idet pågældende investorer er global, virksomhederne 

opererer i det globale marked og MSCI repræsenterer en bred og veldiversificeret global 

portefølje. Carlsbergs samt Harboes og SAB Millers regressionsmodeller er angivet i bilag 12 

for at illustrere fremgangsmåden og fordi de sidste to også udgør grænseværdierne for 

determinationskoefficienterne. Det fremgår derfor, at determinationskoefficienterne er relativt 

små i peergruppen (0,086-0,378), hvilket betyder at den systematiske variation inden for de 

estimerede middelværdier er lav i forhold til den samlede variation. Implikationen heraf kan 

være, at det valgte indeks ikke er specielt godt til at forklare aktivernes udvikling eller at aktivet 

er illikvidt. Dette er problematisk, når der måles mod et marked, hvor der handles konstant. 

Regressionsanalysernes p-værdier angav, at sammenhængen mellem aktierne og indekserne 

er signifikante baseret på et signifikansniveau på 5% (Overø, 2005: s.283). Derfor anvendes 
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estimaterne på trods af de lave forklaringsgrader. Herefter bestemmes den ugearede beta 

baseret på følgende formel, idet det antages at beta på gælden er 5%, skattesatsen er 16,46% 

(Damodaran1, 2009) og at beta på skatteskjoldet er lig beta på det ugearede selskab: 

βugearet = βgearet / (1+(D/E)) = ((1-T)*D/((1-T)*D+E)*βgæld+(E/((1-T)*D+E)*βegenkapital 

Figur 23: Beta formel. Ugearet Beta justeret for likvider = Justeret Beta/ (1 - likvid beholdning / Selskabs Værdi) 
Egen kreation. Kilde: Koller et al., 2005: s.313. Damodaran, 2009. Ubearbejdet 

Middelværdien i peergruppen findes og en beta på 0,66 fremkommer (markeret nedenfor). 

Herefter justeres for likvider, hvor en likviditets per EV på 3,25% er benyttet (Damodaran1, 

2009). Heraf fås en justeret ugearet beta på 0,68: 

Selskab R2 Gearet 
råbeta

D/E ratio Gælds beta Skatte sats Ugearet 
beta

Likvider/ 
selskab MV

Ugearet 
beta 
justeret

Anheuser-Busch Inbev SA 0,219 1,016 17,60% 5,00% 16,46% 0,89 3,25% 0,92

Diageo PLC 0,190 0,442 31,32% 5,00% 16,46% 0,36 3,25% 0,37

Harboes Bryggeri A/S 0,249 0,585 11,87% 5,00% 16,46% 0,54 3,25% 0,55

Heineken NV 0,249 0,713 87,07% 5,00% 16,46% 0,43 3,25% 0,45

Molson Coors Brewing Company 0,253 1,005 28,55% 5,00% 16,46% 0,82 3,25% 0,85

Olvi OYJ 0,253 1,004 24,22% 5,00% 16,46% 0,84 3,25% 0,87

Royal Unibrew A/S 0,337 1,756 261,62% 5,00% 16,46% 0,59 3,25% 0,61

Sabmiller PLC 0,378 1,039 38,95% 5,00% 16,46% 0,80 3,25% 0,82

Simpelt gennemsnit 0,266 0,945 62,65% 5,00% 16,46% 0,66 3, 25% 0,68

Median 0,251 1,005 29,94% 5,00% 16,46% 0,69 3,25% 0,71

Carlsberg A/S 0,219 1,016 30,00% 5,00% 25,00% 0,84 3,25% 0, 87  

Figur 24: Beta estimering af peergruppe og Carlsberg 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Thomson one banker 22/03/2009 og Damodaran, 2009. 

I investeringsrapporterne er betaestimaterne relativt forskellige. Deutsche Bank benytter en 

ugearet beta på 0,857, mens Danske Markets benytter en ugearet beta på 1,12 (DB1, 2009:s.4 

og DME1, 2009: s. 24). Der benyttes et gennemsnit af de to ovenstående, hvilket medfører et 

ugearet beta på 0,9885. 

Herefter benyttes et gennemsnit af alle metoder til at finde det ugearede beta. Således fås et 

gennemsnitligt ugearet beta justeret på 0,85. Herefter justeres for Carlsbergs kapitalstruktur, 

hvilket giver et gearet beta på 1,21 for Carlsberg. Det betyder, at Carlsbergs markedsværdi 

ændrer sig med 1,21 enheder, når markedet ændrer sig med 1 enhed.  

For at finde det endelige afkastkrav til egenkapitalen vurderes, om der skal tillægges et 

likviditetstillæg (FSR, 2003: s.61). Det vurderes ikke at være tilfældet grundet den relative høje 

likviditet i aktien, størrelsen af selskabet samt det faktum, at virksomheden er børsnoteret.  

6.1.4.2 Afkastkrav til fremmedkapital 

Dette beregnes som den risikofrie rente tillagt et selskabsspecifikt risikotillæg, fratrukket 

skatteskjoldet (formel angivet i starten af afsnit 6.1.4).  

Estimeringen af det nøjagtige selskabsspecifikke risikotillæg tager udgangspunkt i 

kreditvurderingen fra Moody og FitchRatings samt rentedækningen. Metoden baseres på en 

toneangivende analyse fra Altman, som viser, at rentedækning er afgørende for kreditvurdering 

(Altman, 1968). Hos Moody har Carlsberg en kreditvurdering på Baa3, mens kreditvurderingen 
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hos Fitch er BBB-, den såkaldte ”stabile udsigt” som er en ”investment-grade” kreditvurdering. 

Carlsbergs rentedækning ultimo 2008 er relativ lav primært grundet akkvisitionen af S&N 

interesser. Damodaran bemærker, at man bør benytte en sandsynlig fremtidig rentedækning 

snarere end den nuværende. I indeværende analyse vil Carlsberg opnå en rentedækning i 

budgetperioden på mellem 2,223, som svarer til en BB+ kreditvurdering, og 4,083, som svarer 

til en A kreditvurdering. Således er der usikkerhed omkring det selskabsspecifikke risikotillæg. 

Det vurderes, at usikkerheden omkring covenants på gælden giver Carlsberg en gennemsnitlig 

kreditvurdering mellem BBB- og BB+. Konverteringstabellen fra kreditvurdering til rentemarginal 

over den risikofrie rente ses i bilag 10. Således fås et risikotillæg mellem 350 og 425 

basispunkter. Gennemsnittet på 387,5 benyttes. 

 Afkastkravet til fremmedkapitalen før skat er således 7,3% og efter skat afkastkravet til 

fremmedkapitalen er således 5,4% (se venligst bilag 13).  

En vigtig, men ofte overset, note i denne sammenhæng er vurderingen af dette afkastkrav fra 

en lånyders synspunkt. Med andre ord; er det realistisk at en lånyder vil yde et lån til Carlsberg 

til 7,3% i årlig rente, når man sammenligner med andre tilsvarende muligheder med tilsvarende 

risikoprofil. Ser man på AB INBEV, som også er gået igennem en sammenlægning, er 

kreditvurderingen fra Moody også BBB. Risiko og afkast er mere eller mindre identisk for denne 

virksomhed jf. afsnit 3.1.3, og virksomheden har altså en lignende kreditvurdering, hvilket 

indikerer at Carlsbergs kreditvurdering er realistisk. Ser man på den 10-årige treasury bill, er 

den p.t. på 2,95% (17.4.2009), hvilket giver en risikopræmie til en eventuel långiver på mere 

end 4% point ved en investering i Carlsberg. Ser man på Carlsbergs historiske præstation, har 

der ikke været mange negative overraskelser jf. Thomson One Bankers overraskelseshistorik. 

Det vurderes at en investering i virksomheden ikke indbefatter nogen signifikant default risiko og 

ikke vil have en signifikant loss-given-default risiko hvorfor et risikotillæg på 4% point vurderes 

sandsynligt. Da Carlsbergs gæld ligger på grænsen til ”below-investment-grade” kan det 

diskuteres om en konvertering fra kreditvurdering til rentemarginal er den rette måde at 

estimere fremmedkapitalens afkastkrav på. Koller, 2005: s. 326-327 argumenterer for at tilføje 

en præmie på rentemarginalen, hvis kreditvurderingen er ”below-investment-grade”, imens det 

fremgår i en analyse fra PWC i 2001, at 39% af analytikerne i analysen benytter informationer 

fra årsregnskabet eller ledelsen til at bestemme afkastkravet på egenkapitalen. Da den effektive 

rente opgivet i Carlsbergs 2008 årsrapport er mindre end den fundne værdi i indeværende 

afsnit (Carlsberg, 2008: s.104), benyttes et efter-skat-afkastkrav til fremmedkapitalen på 5,4%. 

6.1.4.3 Kapitalstruktur  

Da driftens kapitalomkostninger udtrykker, hvad kapitalindskyderne ofrer ved at investere i 

virksomheden, skal der benyttes markedsværdier ved fastlæggelsen af kapitalstruktur. Denne 

kendes dog ikke, og den langsigtede target kapitalstruktur skal bestemmes (FSR 2003, s. 64). 

Ifølge afsnit 6.1.4.1 er medianen for D/EV i peer gruppen på 30,0%6. I investeringsrapporterne 

                                                      

6 Medianen er valgt frem for middelværdien, da der er nogle outliers med meget høj D/EV ratio.  
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opereres der med 25,0% (DME, 2009: s. 24) og 40,0% (DB1, 2009: s. 32). Nærværende 

værdiansættelse er en base-case, stand-alone-betragtning, hvor der skal sammenlignes med 

en alternativ brancheinvestering. Derfor vælges 30%. 

På baggrund af ovenstående estimeringer, fremkommer en WACC på 8,7%, hvilket vil blive 

anvendt som diskonteringsrente i værdiansættelsen (bilag 13). Teoretisk vil det være mest 

korrekt at kalkulere en WACC for hvert år, såfremt man forventer, at kapitalstrukturen vil ændre 

sig signifikant (Koller, 2005: s.298). Selvom Carlsberg har oparbejdet en vis gældsbyrde, er der 

ikke noget der tyder på, at man vil begynde at ændre sin kapitalstruktur signifikant. Derfor 

benyttes samme WACC over budget- og terminalperiode.  

6.1.5 Kalkulation 

Efter at have estimeret FCFF, terminalværdien og diskonteringsfaktoren, kan selskabets 

estimerede værdiinterval beregnes for scenariet øl stabilt forbrugsgode: 

DKKm 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Free cash flow (FCFF) 5.863 6.020 6.491 7.394 9.147 9.398 6.947
År (halvårsjustering) 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5
Diskonteringsfaktor 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,69

Nutidsværdi af FCFF (værdi pr 31. oktober 2009) 5.77 5 5.732 6.009 6.841 6.470 61.020  

Figur 25: Nutidsværdier af FCFF 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Koller, 2005 

Idet FCFF genereres løbende igennem året, er det ikke korrekt at tilbagediskontere beløbene, 

som var de efterbetalte pengestrømme. Det antages derfor, at beløbene genereres symmetrisk 

omkring halvåret, og t er således i halve. 

Efter tilbagediskonteringen aflæses markedsværdien (EV) af selskabet til DKK 91.847m. Hertil 

tillægges markedsværdien af ikke-driftsaktiver. Det vurderes at den bogførte værdi er lig 

markedsværdien da majoriteten af ikke-driftsaktiverne er overskudslikviditet. Heraf fås en 

justeret EV på DKK 94.793m. Herefter justeres for minoritetsinteresser og værdien af 

rentebærende gæld. Følgende resultat opnås:  

Estimeret værdi d. 31 December 2009 (DKKm)

PV af FCFF i budgetperioden 30.827 34%
PV af FCFF i terminalperioden 61.020 66%

Markedsværdi (EV) 91.847 100%
Markedsværdi af ikke driftsaktiver 2.946

Markedsværdi inkl. ikke driftsaktiver 94.793
Markedsværdi af mineoriteter 5.395
Markedsværdi af rentebærende gæld 47.818

Estimeret markedsværdi af egenkapitalen 41.580
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Figur 26: Markedsværdi (t.v.) samt værdispread (t.h.) 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Koller, 2005 

Ovenfor t.h. ses en oversigt over værdispreadet for Carlsberg. Det ses, at der i størstedelen af 

budgetperioden vil være et negativ spread, hvilket betyder, at Carlsberg destruerer værdi for 

aktionærerne i forhold til en alternativ investering.  
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6.1.6 Sensitivitet 

På baggrund af de mange vurderinger og antagelser må det anføres, at ovennævnte værdi er 

behæftet med en vis usikkerhed. Derfor udfærdiges en sensitivitetsanalyse. Følgende fire 

centrale finansielle værdidrivere vurderes at være særligt relevante at anvende som variable i 

analysen: Omsætningsvæksten, COGS i % af omsætningen, EBIT i terminalperioden og 

WACC. I bilag 14 fremgår de to matricer. Det ses, at resultatet er relativt følsomt overfor små 

ændringer. I matricerne er de nærmeste værdier omkring base-casen markeret. Det fremgår, at 

såfremt der tillægges et risikotillæg til WACC på 0,6 procentpoint, vil selskabsværdien ændre 

sig med DKK 5.789m. Denne ændring er signifikant, og vurderes at være væsentlig såfremt 

Carlsberg ikke formår at overholde sine covenants. Det kan resultere i en sub-investment-grade 

kreditvurdering og tilsvarende højere afkastkrav for fremmekapitalen.  

Disse værdiers maksimale procentvise afvigelser benyttes til at beregne et gennemsnit af de 

procentvise afvigelser i de to tabeller. De procentvise afvigelser tager udgangspunkt i minimum 

og maksimum i følsomhedsanalysens mørkegrå værdifelt på bilag 14, og bliver som følger: 

DKKm %vis afvigelse DKKm %vis afvigelse Gns. afvigelse Resultat

Øl stabil forbrugsgode 91.847 n/a 91.847 n/a n/a 91.847
Minimum 83.762 -8,8% 84.122 -8,4% -8,6% 83.942
Maximum 99.973 8,8% 100.036 8,9% 8,9% 100.005

Følsomhedsanalyse 1 Følsomhedsanalyse 2 Gennemsnit

 
Figur 27: Afvigelser på sensitivitetsanalyser 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Disse værdier tages i betragtning i fastlæggelsen af værdiintervallet, da det vurderes, at 

scenarierne sammen med sensitivitetsanalysen giver et nuanceret billede af værdien.  

6.1.7 Scenarier 

Herefter kan selskabsværdien (EV) for scenarierne Kriser og nye vaner og Tilbage til vækst 

beregnes på baggrund af forudsætningerne omkring omsætninger og COGS beregnet i afsnit 

6.1.1.2. For kriser og nye vaner giver det følgende resultat: 

Kriser og nye vaner

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Nettoomsætning 52.277 56.379 61.132 67.481 69.744 71.395 72.823

COGS (23.293) (24.839) (26.933) (29.055) (28.495) (30.027) (33.176)

EBIT (operating profit) 4.113 5.618 7.233 9.428 10.199 8.619 6.247

FCFF 3.075 4.430 5.702 6.883 7.136 6.182 53.440

NPV af cash flow i budgetperiode 24.472

NPV af cash flow i terminalperiode 36.789

Enterprise value 61.261  

Figur 28: Selskabsværdi for Kriser og nye vaner 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses, at EV er signifikant lavere end i basis scenariet Øl stabilt forbrugsgode.  

 

 

 

 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 55 

Herefter beregnes scenariet Tilbage til vækst: 

Tilbage til vækst

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Nettoomsætning 66.389 69.338 71.119 73.100 81.935 82.223 83.868

COGS (30.245) (31.935) (32.755) (32.937) (34.295) (35.403) (39.885)
EBIT (operating profit) 11.273 11.482 11.397 11.165 16.590 1 4.071 10.583

FCFF 8.373 8.769 8.784 8.169 11.865 10.217 90.528
NPV af cash flow i budgetperiode 38.715
NPV af cash flow i terminalperiode 62.321
Enterprise value 101.036  

Figur 29: Selskabsværdi for Tilbage til vækst. 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Dette scenarie viser en relativ stor opside til basisscenariet øl stabilt forbrugsgode. 

Standardafvigelsen mellem selskabsværdierne for de tre scenarier kan dermed beregnes til 

19,7%. Det vurderes, at usikkerheden omkring selskabsværdien er godt repræsenteret ved et 

gennemsnit mellem standardafvigelsen på EV for scenarierne og sensitivitetsanalysen for 

hovedscenarier Øl stabilt forbrugsgode. Usikkerheden for selskabsværdien (EV) bliver dermed 

½*8,7% + ½*19,7% = 14,2%. Værdiintervallerne er dermed som følger: 

DKKm

Simpelt gennemsnit af sensitivitet og scenarier 14,2 %

Sensitivitet
COGS i % af omsætning / Omsætningsvækst 83.762 - 99.973
EBIT i terminalperioden / Wacc 84.122 - 100.036

Scenarier 
Øl stabil forbrugsgode 78.809 - 104.884
Kriser og nye vaner 52.565 - 69.956
Tilbage til vækst 86.694 - 115.377

Værdiinterval

 

Figur 30: Selskabsværdier baseret på sensitivitet og scenarier. 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Den første del af enterprise-DCF er således færdiggjort, og næste skridt vil normalt være at 

estimere værdi per aktie. Det vurderes dog, at det er nødvendigt at se på flere forskellige 

værdiansættelsesmetoder for at sikre sig mod usikkerheden omkring den fremtidige præstation. 

Derfor udfærdiges to relative værdiansættelser. 

6.2 MULTIPLER 

Som beskrevet i teoriafsnit 2.6.2 vil multipelanalyser blive anvendt til at estimere værdien af 

Carlsberg. Dette gøres dels på baggrund af hvad peergruppe-virksomhederne handles til på 

børsen, og dels baseret på virksomhedstransaktioner, hvor sammenlignelige virksomheder er 

blevet handlet. En sådan analyse er normalt særdeles omfattende, idet udvælgelse af 

peergruppe-virksomheder, reformulering af regnskaber, bestemmelse af eventuelle discounts 

og bestemmelse af endeligt værdiinterval samt vurdering af værdidrivere i de sammenlignelige 

selskaber, herunder vækst, WACC, skattesats og EBIT-margin er krævende. I dette tilfælde 

anvendes analysen til at vurdere rimeligheden af DCF-analysen og udføres på et mere 

pragmatisk niveau. 
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6.2.1 Handlet multipler 

Nærværende analyse er beskrevet af Koller, 2005: s.371 og fremgår af bilag 16. Den estimerer 

selskabets værdi på baggrund af forholdet mellem peergruppe-virksomhedernes værdi og deres 

salg, EBITDA og EBIT i de to nærmeste budgetår. Et udvalg af peergruppens værdidrivere 

fremgår, og det ses således at EBITDA-marginen er relativt snævert fordelt omkring 

middelværdien, som er 21%. EBITDA-væksten er med en høj spredning fordelt omkring 21%, 

hvilket indikerer væsentlige forskelle i aktørernes M&A-aktivitet.  

Et simpelt gennemsnit af multiplerne applikeres til Carlsbergs finansielle poster, og således 

opnås seks værdiestimater af selskabet, som er resulterende i følgende interval: 

DKKm 2009F 2010F 2009F 2010F 2009F 2010F

Carlsberg A/S 60.158 61.316 11.961 12.498 7.881 7.767
Applikeret multipel 1,6x 1,4x 7,2x 6,1x 16,2x 11,4x

Estimeret værdi af selskabet 93.928 85.441 86.121 76.2 33 127.411 88.526

Omsætning EBITDA EBIT

 

Figur 31: Applikeret handlet multipel 
Egen kreation. Kilde: Thomson One Banker d. 24.02.2009 

6.2.2 Transaktionsmultipler 

Der er udvalgt 11 sammenlignelige transaktioner, som alle er beskrevet i bilag 15. Eftersom at 

opkøbsmålets budgetterede finansielle poster ikke kendes, divideres transaktionssummen med 

den seneste rapporterede omsætning, EBITDA og EBIT (bilag 17). Disse estimater varierer fra 

de handlede multipler, hvilket skyldes to forhold. Dels er selskabsværdier p.t. lave i forhold til 

tidspunkterne, hvor de sammenlignelige transaktioner fandt sted. Dels viser empiriske 

undersøgelser, at investor er villig til at betale en præmie, når det er hele selskabets aktiemasse 

der akkvireres. Flere empiriske undersøgelser påviser at det betales signifikante 

afnoteringspræmie. Således viser forskellige undersøgelser, at der betales en præmie på 

mellem 23% og 60% i forhold til aktiekursen inden købstilbuddet (Weston, 2004: s.202). 

Således er værdiintervallet af selskabet højere end i de øvrige analyser: 

Carlsberg A/S Omsætning EBITDA EBIT

2008 poster 59.944 10.491 7.979

Applikeret multipel 1,7x 13,4x 22,7x

Estimeret værdi af selskabet 99.990 140.800 181.035  

Figur 32 Applikeret transaktionsmultipel 
Egen kreation. Kilde: Thomson One Banker d. 24.02.2009 

Da afnoteringspræmie ikke er fokus i denne opgave tillægges transaktionsmultiplerne ikke 

nogen vægt i udregningen af den gennemsnitlige estimerede værdi af selskabet.  

6.3 VÆRDIINTERVAL DCF OG MULTIPLER 

Som nævnt tidligere vægtes de tre scenarier og de handlede multipler med hver en fjerdedel. 

På baggrund af den foretagne analyse fremkommer dermed følgende værdiintervaller: 
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DKKm
Øl stabil forbrugsgode 78.809 - 104.884
Kriser og nye vaner 52.565 - 69.956
Tilbage til vækst 86.694 - 115.377
Handlet multipler 76.233 - 127.411
Sammenlignelige transaktioner 99.990 - 181.035
Estimeret værdi af selskabet 73.575 - 104.407
Gennemsnit 88.991

Værdiinterval

 

Figur 33: Værdiinterval eksklusiv realoptionsværdi 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses, at selskabsværdien nu er DKK 88.991m. Dette repræsenterer et fald på DKK 2.855m i 

forhold til selskabsværdien estimeret i afsnit 6.1.5. Der kan derfor argumenteres, at applikation 

af scenarier og multipelanalyse har en signifikant værdi i usikre industrier. 

Ovenstående værdier er dog uden værdiansættelse af strategiske optioner. Derfor foretages 

den endelige værdiestimering efter realoptionsanalysen. 

7 REALOPTIONSANALYSE 
Flere teoretikere nævner, at traditionel investeringsanalyse ikke formår at tage strategiske 

muligheder i betragtning i værdiansættelsen (Damodaran, 2002; Amram, 1999; Copeland, 

2003). Derfor benyttes optioner til at vurdere værdien af Carlsbergs interesser på 

udviklingsmarkeder. En option defineres som ”en rettighed, men ikke en pligt, til at foretage en 

handling i fremtiden” (Amram, 1999: s.5). Som nævnt i afsnit 2.6.2 er optioner asymmetriske 

værktøjer, der kan udnyttes såfremt situationen er fordelagtig, og afskrives såfremt situationen 

ikke er fordelagtig. Denne mulighed repræsenterer selvfølgelig værdi. Jo større usikkerheden 

og volatiliteten er, des større er værdien af optionen derfor: 

Værdi

Usikkerhed

Real options …
Tradionel værdi

Strategiske 

optioner øger 

værdi

 
Figur 34: Usikkerhed øger værdi 
Kilde: Amram, 1999: s.15, samt egen tilvirkning 

Dette står i modsætning til traditionel DCF-analyse, hvor usikkerhed og volatiliteten direkte 

påvirker Beta og dermed resulterer i lavere tilbagediskonterede nutidsværdier af det fremtidige 

cashflow. En realoption er en videreførelse af traditionel finansiel optionsteori i form af optioner 

på reale (ikke finansielle) aktiver. Mens finansielle optioner er detaljerede i kontrakter, er 

realoptioner indfanget i strategiske investeringer og skal identificeres og specificeres. Et 

væsentligt spørgsmål er om realoptioner repræsenterer nok værdi til at blive behandlet i 

værdiansættelse af Carlsberg.  
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Dette leder over til den følgende hypotese: 

Hypotese 3: Realoptioner repræsenterer væsentlig værdi i Carlsberg, og 
realoptionsværdi-ansættelse bør derfor medtages i værdiansættelse af Carlsberg.  

Denne hypotese vil blive diskuteret senere i opgaven. Indeværende sektion udfærdiges delvist 

med henblik på at godkende eller forkaste hypotesen. Først er det dog væsentligt at 

kategoriserer realoptionen identificeret tidligere. Der findes forskellige typer af realoptioner 

(Amram, 1999: ss.14-28): 

• Nedlæggelses- og lukningsoptioner (lukke ned og sælge udstyr). 

• Vækstoptioner (mulighed for at udvide på senere tidspunkt). 

• Skifte optioner (skifte til andet output eller input). 

• Udskyde optioner (vente og se hvordan usikre faktorer udvikler sig). 

I indeværende analyse er realoptionen en vækstoption og defineres som en investering, der 

skaber muligheden for at deltage i et hurtigt voksende firma eller industri gennem en initial 

investering. Sidstnævnte giver mulighed for senere udvidelse (Amram, 1999: s.21). Optionen 

minder om den klassiske udskyde-option, men forskellen er, at der investeres fra starten af i 

vækstoptionsscenariet. Både vækstoptionen og udskydelses-optionen er opside-potentielle 

opererende optioner (call-optioner). 

7.1 VÆRDIANSÆTTELSE AF OPTIONER 

Værdiansættelse af optioner er ikke entydig; der er således flere metoder til at værdiansætte 

optioner. Værdiansættelse af realoptioner startede efter Nobelpris vinderne Fischer Black og 

Myron Scholes i 1973 publicerede deres banebrydende arbejde om at prisfastsætte en finansiel 

optionskontrakt. Det er deres værk, der danner rammen om nutidens realoptionsteori. Senere 

tilføjede Stewart Myers, at Black-Scholes kunne benyttes til at værdiansætte 

investeringsmuligheder i reale markeder, det vil sige markeder for produkter og servicer (Myers, 

1973). Den anden model der findes kaldes binomialmodellen og bygger på en simpel 

formulering af Black, Scholes og Myers teori. Modellen tager ligesom Black Scholes modellen 

udgangspunkt i en skyggeportefølje med samme cash flow profil som aktivet der bliver 

værdiansat. Binomialmodellen bygger endvidere på, at værdien over små tidsintervaller vil 

ændre sig i enten opadgående eller nedadgående retning med en given sandsynlighed. Cox, 

Ross og Rubinstein viser i 1979 at binomialmodellen kan formuleres indenfor den risikoneutrale 

verden, hvilket vil sige, at det forventede afkast for ethvert aktiv vil være lig med den risikofrie 

rente. Denne kan anvendes til at diskontere alle fremtidige cashflows for de relevante aktiver 

(Cox, 1979). Binomialmodellen kræver en lang række input til forventede fremtidige priser i 

hvert tidsstadie, og forudsætter ligeledes, at værdien kan antage to former ved hvert tidsstadie 

(Damodaran, 2002: ss.10-14).  
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Black-Scholes-modellen antager, at prisfastsættelse er en konstant proces og at der således 

ikke er nogen spring i aktiv priserne. Endvidere bygger modellen på normalfordelingen snare 

end binomialfordelingen.  

Grundet det signifikante antal af påkrævede input og den relative simple antagelse om at 

aktivpriser bevæger sig i skridt i binomialmodellen, vælges Black-Scholes-modellen som primær 

model, og vil blive forklaret i efterfølgende afsnit. Binomialmodellen benyttes som 

perspektivering til Black-Scholes-modellen, baseret på antagelser fundet i Black-Scholes-

modellen.  

7.2 BLACK-SCHOLES-MODELLEN 

7.2.1 Modellen 

Modellen var designet til at værdiansætte europæiske optioner, som er optioner der kun kan 

udnyttes på et vilkårligt tidspunkt i optionens løbetid.  

 

Værdien af call-optionen i Black-Scholes-modellen kan skrives som følgende (Amram 1999: 

s.121 og Damodaran, 2002: s.15): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2121 dNEXPVdNSdNKedNSdiOptionsvær rt ⋅−⋅=⋅−⋅= −   

Hvor S   = PV af underliggende aktiv EX = Udnytte pris, dvs. prisen for ekspansionen

 t  = Tid indtil mulig ekspansion σ  = Standardafvigelse for underliggende aktiv

 r = Risikofrie rente for t. K = Strike prisen på optionen.   

og hvor  

( ) ( )( )
t

trKS
d

σ
σ ⋅++= 2//ln 2

1  tdd σ−= 12  

Nutidsværdien af udnytteprisen, PV(EX), er lig med rtKe −  

Størrelsen S – PV(EX) kaldes indre værdi. Den indre værdi repræsenterer forskellen mellem 

markedsværdien på det underliggende aktiv, og værdien som det underliggende aktiv kan 

erhverves til, såfremt man er i besiddelse af realoptionen. Realoptionen betegnes som in-the-

money når den indre værdi er positiv, at-the-money når den indre værdi er nul og out-of-the-

money når den indre værdi er negativ.  

Ovenstående model tager ikke muligheden for tidlig udnyttelse af optionen i betragtning og ej 

heller udbetaling af udbytte fra det underliggende aktiv. Modellen forudsætter, at det 

underliggende aktiv bliver handlet, da der på den måde kan skabes en skyggeportefølje ved 

brug af det underliggende aktiv og den risikofrie rente. Denne forudsætning passer fint, når der 

er tale om likvide aktier. Ved brug af relativt uhandlede aktiver, så som opstart af bryggerier, er 

det vigtigt at være kritisk overfor det prisen på det underliggende aktiv.  
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Modellen forudsætter, at standardafvigelsen for det underliggende aktiv er kendt, og at den ikke 

varierer over livstiden på optionen. Da tidshorisonten, ca. 6 år, er relativ kort, vurderes denne 

antagelse at være holdbar i indeværende analyse (Damodaran, 2002: s.22).  

7.2.2 Realoptionsanalyse 

Analysen er baseret på konklusionerne fra scenarieanalysen. Derfor bygger analysen på de tre 

mulige scenarier estimeret tidligere. Første skridt er at bestemme, hvad det underliggende aktiv 

er. Herefter determineres værdien af en investering i det underliggende aktiv i dag.  

Det underliggende aktiv er, hvad man får, hvis man udnytter optionen. I denne analyse er 

optionen at bygge et komplet bryggeri og distributionskapacitet i Indien. Det underliggende aktiv 

er således et fuldt udbygget bryggeri og distributionssystem i Indien. For at simplificere 

analysen antages det, at den samlede investering i South Asia Breweries blev gennemført d. 

31. december 2009.  

7.2.2.1 Tid indtil mulig ekspansion 

Det er nødvendigt at lave nogle antagelser om timingen af den fremtidige 

ekspansionsbeslutning og omkring fremtidige omkostninger for et fuldt udbygget bryggeri- og 

distributionsoperation. I scenarieanalysen sås det, at den økonomiske krise forventes at ende 

mellem 2011 og 2013. Det vurderes, at Carlsberg ultimo 2014 har nedbragt gælden 

tilstrækkeligt til at foretage en sådan signifikant ekspansion. Det vurderes, at denne periode er 

ækvivalent med den tid det tager for Carlsberg, at se om ølforbrug per capita udvikler sig 

fordelagtigt og om forbrugerne efterspørger Carlsbergs produkter. Det antages endvidere, at år 

2014 er det endelige afgørelsestidspunkt, hvor det skal bestemmes, hvorvidt man vil foretage 

ekspansionen eller ej. Derfor sættes udnyttedatoen på realoptionen til ultimo 2014. Dette 

medfører, at det underliggende aktiv er et fuldt udbygget bryggeri og distributionssystem i Indien 

i år 2014.  

For at kunne værdiansætte realoptionen er det nødvendigt at kende værdien af det 

underliggende aktiv i år 2009.  

7.2.2.2 PV af underliggende aktiv 

Estimeringen af nutidsværdien på det underliggende aktiv foretages vha. en traditionel 

enterprise DCF værdiansættelse. Estimeringen foretages i nominelle DKK termer for at undgå 

problemer med konvertering af cash flows i Indiske Rupees. Første skridt er at kalkulere 

forventet NOPLAT, som genereres af den nye forretning i 2014. Andet skridt er at 

tilbagediskontere denne værdi tilbage til 2009 ved brug af den rigtige WACC. Såfremt 

investeringen foretages i dag, antages det, at bryggeri- og distributionskapaciteten vil tage et år 

at konstruere og distributionen vil starte på dette tidspunkt. Det antages i DCF-analysen, at 

scenariet Øl stabilt forbrugsgode fra tidligere bliver en realitet, og analysen tager udgangspunkt 

i dette scenarie.  
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Det totale marked i Indien er estimeret til 12,3 mHL ved udgangen af 2008, og ølforbrug per 

capita var estimeret til 0,7 liter per år (Euromonitor, d. 24 marts 2009). Sammenlignes dette 

niveau med resten af verden, er det meget lavt, og der forudsiges signifikant vækst de 

kommende år. Således forventes der en volumenvækst i Indien på 15% de kommende år, og 

enkelte forventer at ølforbruget per capita vil stige helt op til 6 liter per capita i 2014 (Asianews, 

2008; Nomura, 2009). De høje vækstestimater begrundes med forventet voksende disponibel 

indkomst, øget urbanisering og det høje antal af unge mennesker, som træder ind i den 

øldrikkende gruppe.  

Der budgetteres med en trefaset omsætningsvækst. Det vurderes, at det nyopstartede 

fuldtudbyggede bryggeri- og distributionssystem vil kunne afsætte ca. 500.000 HL og have 

signifikant omsætningsvækst de første tre år på omkring 130%. Dette baseres på oplysninger 

omkring Carlsbergs eksisterende bryggerier i Indien (Carlsberg, 2008). Derefter  budgetteres 

med 19% omsætningsvækst per år indtil og med 2022, og derefter en vækstrate på 2% per år. 

Prisen per HL efter afgift baseres på Carlsbergs Asien forretning, hvilket var DKK 301,72. Det 

vurderes, at investeringen ville koste DKK 3.096m, se venligst afsnit 7.2.2.3. For COGS og 

andre variable omkostninger benyttes Carlsbergs globale 2008 tal. Sammen med andre 

forudsætninger som kan ses på bilag 18, giver det følgende resultat: 

DKKm 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Free cash flow (FCF) 53 88 169 201 239 286 343 412 3.540

År 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5
Diskonteringsfaktor 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,63 0,58 0,54 0,54

2009 værdi af Cash flow samlet 2.608
2014 Kapital investeret 3.096
2014 NPV (13,27)
2009 NPV (11,23)  

Figur 35: Værdiansættelse af underliggende aktiv 
Egen kreation. Kilde: Carlsberg selskabsdata 

Fortolkningen af bilag 18 og ovenstående figur er, at købet af et fuldtudbygget bryggeri- og 

distributionssystem i 2014 ikke vil være værdiskabende. Projektet ville faktisk destruere værdi 

for DKK 11m i 2009 værdi. Optionen er derfor vigtig; den lille investering i South Asia Breweries 

giver Carlsberg muligheden for at observere efterspørgslen for Carlsbergs produkter, før de 

siger ja til at investere milliarder af kroner i bryggeri-, paknings- og distributionssystemer. 

Værdien af det underliggende aktiv er lig med 2009-værdien af de fremtidige frie cashflow fra 

det nyopstartede bryggeri. Da investeringscashflowet på DKK 3.096m er medtaget i strike 

prisen, er værdien af det underliggende aktiv på DKK 2.608m i år 2009. Det er her vigtigt at 

vurdere, hvorvidt det underliggende aktiv kan handles til denne pris. Med andre ord, kan der 

skabes en skyggeportefølje, ved at investere i aktiver som det ovenstående kombineret med 

den risikofrie rente. Såfremt der ikke kan etableres en skyggeportefølje, vil ingen udstede en 

option, da deres position ikke er hedget. Det er centralt for en hedget position, at 

skyggeporteføljen har samme nutidsværdi som det underliggende aktiv, har samme fremtidige 

cashflow, reagerer på samme måde overfor ændringer i valuedrivers og kan opdateres jævnligt 

for at sikre alle disse krav (Amram, 1999: s.124). Flere teoretikere argumentere for at foretage 

en Market asset disclaimer (MAD) el. lign., som antager at værdien af det underliggende aktiv 

kan beregnes ved hjælp af traditionel NPV-teknik og markederne er arbitrage frie og komplette 
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(Copeland, 2003 og Amram, 1999). Det vurderes i denne sammenhæng, at MAD-antagelsen er 

bedst egnet til formålet. Den fundne NPV værdi på det underliggende aktiv justeres således 

ikke, da det antages, at det kan handles på et arbitrage-frit og komplet marked. 

7.2.2.3 Udnytteprisen 

Udnytte prisen eller strike prisen er lig med den nødvendige kapital til at gennemføre 

investeringen i 2014 og er bestemt af udstederen af optionen. Carlsberg har ved udgangen af 

2008 investeret ca. DKK 240,3m, hvilket har givet dem en markedsandel på ca. 4,3% målt på 

nuværende kapacitet (Asianews, 2008; Nomura, 2009). Ølmarkedet forventes at vokse med ca. 

15% per år indtil 2014 og inflationen vurderes til 3% (Indo-Asian News Service, 2008). 

Fremskrives Carlsbergs 2008 investering med prisinflationen og antages det, at Carlsberg skal 

have kapacitet nok til 20% markedsandel, vil Carlsberg skulle investere DKK 3.095m7.  

Da cash flowet er projekteret i DKK benyttes den danske risikofrie rente som blev fundet til at 

være 3,4% i WACC afsnittet. Det antages, at det er muligt at låne penge til en konstant risikofri 

rente (Brealey, 2006: s.576).  

7.2.2.4 Standardafvigelse 

Sidste variabel er volatiliteten målt på det underliggende aktiv i form af standardafvigelse. I et 

finansielt optionsperspektiv repræsenterer volatiliteten signifikansen og sandsynlighed af 

ændringer i den sande værdi af det underliggende aktiv. Det antages her, at standardafvigelsen 

er konstant over optionens levetid. For en aktie måles det ofte som standardafvigelsen på 

afkast. Volatilitetsestimatet beskriver en normalfordeling af procentvise prisændringer. I 

realoptionsteori benyttes en lignende definitionen. Den sande 2009-værdi af det underliggende 

aktiv (et fuldt udbygget bryggeri) kendes ikke. Alt der kendes er et groft estimat på DKK 2.608m. 

Som tiden går, opnås et mere sikkert estimat af den sande 2014 værdi af det underliggende 

aktiv, og jo tættere på 2014, desto mindre bliver usikkerheden for til sidst at falde sammen med 

den sande værdi i et estimat i 2014. Volatiliteten er derfor et udtryk for hvor meget der ikke er 

sikkert, eller hvor meget der ikke vides med sikkerhed. Det er derfor realoptionen har værdi. 

Den tillader virksomheder at lære, og derfor undgå at lave fejl. Det betyder også, at hvis 

volatiliteten er lav, er der lille usikkerhed omkring estimatet på det underliggende aktiv, og 

dermed en lav værdi af realoptionen.  

Flere teoretikere påpeger, at der ofte begås fejl hvad angår antagelserne omkring volatilitet. 

Således nævnes, at mange praktikere benytter volatiliteten på kun én af komponenterne i NPV-

modellen til at bestemme volatiliteten på hele det underliggende aktiv. En anden fejl der ofte 

begås er at benytte volatiliteten på egenkapitalen i selskabet benyttes til at bestemme 

volatiliteten. En sådan proxy ville medføre, at man ”afgearer” selskabets volatilitet og dermed 

ignorere betydningen af hedging samt de forskellige typer af projekter og tilhørende finansiering 

                                                      

7 Markedsstørrelse i 2014 = 12,3 mHL*(1,15)^6= 28,45 mHL. Investering per HL i år 2008 = DKK 456. Samlet 
investering = 20% * 28.450.000 HL * (456 DKK/HL*(1,03)^6) = DKK 3.095m 
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(Copeland, 2003 og Damodaran, 2002). Damodaran nævner tre forskellige metoder til at 

estimere standardafvigelsen på PV cashflow for det underliggende aktiv. Metode nummer to 

foregår ved at tildele sandsynligheder til forskellige scenarier og beregne nutidsværdier for de 

forskellige scenarier for det underliggende aktiv og beregne standardafvigelse mellem de 

forskellige scenarier. Scenarieanalysen var baseret på en tidsramme indtil 2019. Det vurderes, 

at de fem år fra det underliggende aktiv er operationelt i år 2015 og indtil scenarie analysen 

slutter i år 2019, er tilstrækkeligt til at beregne NPV for hvert scenarie.  

NPV fremgår af bilag 18. På baggrund af NPV værdierne kan standardafvigelsen beregnes: 

Scenarier

Krise og nye vaner (p=0,2) 2.113 -737 542.459

Øl Stabilt forbrugsgode (p=0,6) 2.608 -241 58.207

Tilbage til vækst (p=0,2) 4.309 1.460 2.132.479

Vægtet gennemsnit 2.849,2

Sum af kvadratafvigelserne 2.733.145

Sum af kvadratafvigelserne vægtet med observationssandsynlighed 911.048

Standardafvigelse i DKKm 954

Afvigelse i % fra middel 33,5%

PV af fremtidge FCFF        
(DKKm)

Afvigelse fra 
middel

Kvadrat 
afvigelser

 

Figur 36: Standardafvigelse for option baseret på NPV fra forskellige scenarier 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses, at standardafvigelsen er 33,5%, hvilket må betegnes som en signifikant usikkerhed. 

7.2.2.5 Kalkulation 

Hermed kan Black-Scholes-formlen benyttes, da alle input er kendte: 

2.608 6 3.096 33,5% 3,4% 0,450 -0,371 0,6736 0,3554 859

r d2 N(d1) N(d2)
Optionsværdi 

(DKKm)
S t K σ d1

 
Figur 37 Værdiansættelse af option 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det antages her, at selskabet ikke betaler dividende. Det ses, at optionen har en værdi på DKK 

859m, hvilket forklarer hvorfor Carlsberg vælger at foretage initialinvesteringer, før man 

foretager de store ekspansioner.  

Ser man tilbage på hypotese 2, må man sige, at en realoptionsværdi på DKK 859m er 

væsentlig værdi i forhold til den initiale negative NPV udledt fra en standard DCF. Således må 

man i indeværende analyse umiddelbart acceptere hypotese 2. Det kan selvfølgelig diskuteres 

hvorvidt DKK 859m er væsentlig når Carlsbergs samlede selskabsværdi er langt højere. Dette 

tages i betragtning i den afgørende diskussion, efter den endelige værdi af egenkapitalen er 

estimeret. Ovenstående resultat er endvidere baseret på et scenarie alene, og billedet der 

fremkommer, er derfor ikke nuanceret. Dette leder over i næste afsnit.  

7.2.3 Applikation af scenarier 

Som nævnt tidligere giver scenarieanalysen mulighed for at modellere fremtidig usikkerheder og 

trends. Disse sammenfattede billeder giver en mulighed for at forudsige hvordan den 
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økonomiske krise kommer til at påvirke værdien, og om stigningen i ølforbrug per capita vil 

fortsætte. Dette giver mulighed for at vurdere følgende hypotese: 

Hypotese 4 : Konventionel NPV-teknik, så som DCF-modellen, undervurdere 
systematisk investeringsobjekters værdi ved at ignorere strategiske muligheder. 

Ovenstående hypotese vil blive besvaret i diskussionsafsnittet.  

De forskellige scenarier giver følgende resultater for værdien af det underliggende aktiv: 

2.113 2.608 4.309

2.849

Vægtet gennemsnit

Tilbage til vækst (p=0,2)Øl Stabilt forbrugsgode (p=0,6)Krise og nye vaner (p=0,2)

Output fra scenarie analysen

 
Figur 38: Værdi af underliggende aktiv baseret på scenarie analysen 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Såfremt værdien fra scenarie analysen benyttes, bliver optionens værdi også anderledes: 

2.849 6 3.096 33,5% 3,4% 0,558 -0,263 0,7115 0,3963 1.027

S t K σ r d1 d2 N(d1) N(d2)
Optionsværdi 

(DKKm)

 
Figur 39: Værdiansættelse af option baseret på scenarier 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det fremgår, at optionsværdien efter applikation af scenarier er DKK 1.027m. Den fundne 

optionspræmie kan deles op i indre værdi og tidsværdi. Den indre værdi er givet ved S-PV(EX), 

mens tidsværdien er givet ved optionspræmien/indre værdi. Det giver følgende udbytteprofil for 

realoptionen: 

0
400
800

1.200
1.600
2.000
2.400

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Optionspræmie 
DKKm

Værdi af underliggende aktiv DKKmIndre værdi Tidsværdi  
Figur 40: Udbyttediagram for realoptionen.  
Egen kreation. Kilde: Kristensen, 2005: s. 177 samt egen tilvirkning 

Det ses, at realoptionen er in-the-money (den indre værdi er positiv), når nutidsværdien af det 

underliggende aktiv er større end DKK 2.619m. Det er derfor givet, at realoptionen i Indien er in-

the-money, da værdien af det underliggende aktiv er DKK 2.849m. Dermed er den indre værdi 

DKK 230m. Det ses endvidere, at tidsværdien repræsenterer DKK 837m, der måles som 

forskellen mellem optionsværdien og den indre værdi. 

Dermed kan en skyggeportefølje skabes ved at købe 0,7115 (kaldt options-delta) af det 

underliggende aktiv og låne 3963,0096.3 6034,0 ⋅⋅ ⋅−e . På den måde bør porteføljen være 

risikoneutral.  
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7.3 VURDERING 

Det viser sig, at scenarieanalysen medfører en ændring i optionsværdi på DKK 167m. Dette er 

lig med en procentvis ændring på 19% i forhold til den oprindelige optionsværdi uden brug af 

scenarier. Sammenlignes dette resultat med den simple DCF-værdiansættelse af det 

fuldtudbyggede bryggeri uden at tage optionen i betragtning, er der over DKK 1.000m i forskel. 

En signifikant værdi der bevidner om, at NPV udledt af traditionel DCF ikke formår at tage 

strategiske muligheder i betragtning i forhold til realoptionsanalyse (ROA): 

NPV; -11

ROA inkl. 
scenarier; 1.027

ROA ekskl. 
scenarier; 859

-200 0 200 400 600 800 1.000 1.200

DKKm

 

Figur 41: Værdisammenligning af investering i fuldtudbygget bryggeri i Indien 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Forskellene illustrerer gevinsten ved at benytte realoptionsanalyse og scenarieanalyse. Såfremt 

scenarieanalysen ikke benyttes, vil der være en risiko for at acceptere noget, som i 

virkeligheden burde forkastes. Der kan også være en risiko for at forkaste noget, som i 

virkeligheden burde accepteres. Sammenligner man den initiale værdiansættelse af det 

underliggende aktiv og værdien af realoptionen, er det tydeligt, at DCF-værdiansættelsen 

undervurderer den strategiske mulighed. Ser man tilbage på den strategiske analyse fremgik 

det, at en øget usikkerhed omkring covenants kan lede til en højere WACC. Ligeledes leder en 

øget usikkerhed omkring det fremtidige resultat typisk til et højere beta og igen en højere 

WACC. I indeværende realoptionsanalyse giver en større usikkerhed en højere optionsværdi, 

hvilket står i kontrast til den traditionelle DCF-værdiansættelse. Hypotese 4 accepteres derfor.  

Scenarieanalysen viser endvidere, at resultatet for optionsværdien er afhængig af værdien af 

det underliggende aktiv. Generelt afhænger optionsværdien af hvilke input, der benyttes. Den 

resterende del af indeværende afsnit søger at vurdere, hvor robust realoptionsanalysen er. 

Derfor vurderes de forskellige input benyttet i analysen, risikomål analyseres og valg af 

realoptionsværdiansættelsesmodel vurderes.  
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7.3.1 Sensitivitet og risikomål 

Der er en lang række input, der indgår i realoptionsværdiansættelsen. Der foretages en 

sensitivitetsanalyse på de mest væsentlige variable i realoptionsanalysen: 

Sensitivitetsanalyse for realoptionsværdi (DKKm)
Indikerer værdi mindre end værdiansættelse

1.074 Indikerer værdi større end værdiansættelse

1.027 (10,0)% (5,0)% 0,0 % 5,0 % 10,0 % 1.027 (10,0)% (5,0)% 0,0 % 5,0 % 10,0 %
(10,0)% 924 876 830 788 748 (10,0)% 885 916 946 974 1.001

(5,0)% 1.027 975 927 881 838 (5,0)% 924 956 987 1.015 1.043
0,0 % 1.133 1.078 1.027 978 932 0,0 % 963 996 1.027 1.056 1.084
5,0 % 1.242 1.184 1.129 1.078 1.029 5,0 % 1.001 1.035 1.066 1.096 1.124

10,0 % 1.353 1.292 1.235 1.181 1.129 10,0 % 1.039 1.074 1.106 1.136 1.165

Ændring i t

Æ
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g 
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Figur 42: Sensitivitetsanalyse på realoption for parametrene S, EX, σ og t.  
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses, at en ændring i det underliggende aktiv, S, har stor betydning for værdien af 

realoptionen. Således vil en ændring på +10% medføre en værdistigning på DKK 208m. 

Sensitiviteten omkring det underliggende aktiv er også givet ved hældningen på tidsværdi-

kurven i afsnit 7.2.3. Denne kaldes også delta (δ). Delta udtrykker følsomheden for 

realoptionspræmien ved en ændring i værdien på det underliggende aktiv. Delta er i 

indeværende Black-Scholes-model givet ved N(d1)=0,7115. Da optionen er in-the-money, er 

delta per definition tæt på 1. I indeværende analyse vil en værdistigning på DKK 100m medføre 

en stigning i optionspræmien på DKK 71m. Ændringer i udnyttekursen har ligeledes relativ stor 

betydning, dog ikke så stor som spotkursen.  

Det ses endvidere, at en ændring i standardafvigelsen har en mindre betydning for 

optionsværdien. Denne følsomhed kaldes også Vega og er udtrykt ved σν ∂∂= /diOptionsvær . 

Det kan konkluderes, at Vega er relativ lille i indeværende analyse. Ændringer i optionslængden 

har også relativ lille betydning for optionsværdien. Optionspræmiens følsomhed overfor 

tidsværdien kaldes også Theta og udtrykkes ved tdiOptionsvær ∂∂= /θ . 

Det ses overordnet, at alle parametre kan ændres med 10% ceteris paribus uden at det påvirker 

optionsværdien signifikant. Således er den maksimale afvigelse ceteris paribus på omkring DKK 

200m ved en ændring på 10% i en af parametrene.  

Som nævnt tidligere er de forskellige input dog ikke den eneste usikkerhed. Optionsværdien 

beregnes således også med binomialmodellen. Det bemærkes, at det blev forudsat, at optionen 

var Europæisk og derfor ikke kunne udnyttes løbende i Black-Scholes-modellen. Dette er ikke 

tilfældet i binomialmodellen. 

7.3.2 Realoptionsmodel 

Som supplement udfærdiges en binomialmodel som en diskret udgave af den kontinuerte 

Black-Scholes-model. Denne udfærdiges dels for at vurdere om optionsværdien ændrer sig 

væsentligt og dels for at illustrere hvordan en approksimativ optionspris kan beregnes i 
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binomialgitteret. Gitteret beregnes med udgangspunkt i Black-Scholes-modellen (Christensen, 

2005: ss.190-193).  

Standardafvigelsen, spotprisen og løbetiden fra Black-Scholes-modellen benyttes, og antallet af 

perioder i binomialgitteret fastlægges til 6. Hver periodelængde bliver da 6 år/6 = 1 år. Dermed 

er diskonteringsfaktoren uændret, da perioden i binomialmodellen er årlig opgjort ligesom 

WACC. Herefter kan udviklingen i pristræet for det underliggende aktiv, S, bestemmes som 

SLav= teS ⋅−⋅ σ og SHøj = teS ⋅⋅ σ . SLav er her værdien af det underliggende aktiv i det lave værdi-

stadie. SHøj er værdien er det undeliggende aktiv i de høje værdi-stadie 

Det giver følgende pristræ: 

Ultimo værdi af underliggendeaktiv baseret på scenarieanalyse og Black Scholes værdiansættelse
2009 2.849
2010 3.896 1.994
2011 5.327 2.726 1.395
2012 7.284 3.727 1.907 976
2013 9.960 5.097 2.608 1.334 683
2014 13.619 6.969 3.566 1.825 934 478

In the money Out of the money  

Figur 43: Pristræ . Grøn betyder også ”ekspander” og rød betyder ”ingen ekspansion” 
Egen kreation. Kilde: Kristensen, 2005: s.190 og egen tilvirkning 

Det ses, at værdien af det underliggende aktiv kan udvikle sig i meget forskellige retninger i 

forhold til de tre scenarier fra tidligere.  

Ud fra pristræet kan optionspristræet udledes. Dette sker ved at bestemme α og optionsværdien 

(Stj) til hvert tidspunkt t i hver tilstand (state) j, ud fra følgende formler: 

1:
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Værdien på hvert tidspunkt t og i hver tilstand j er givet som den maksimale værdi af 2 og 3 

ovenfor. Dette gælder dog ikke for udløbstidspunktet, hvor optionsværdien i stedet er givet 

udelukkende ved 2. Det fremgår endvidere, at sandsynligheden ikke længere er ½ som i simple 

binomialgitre. Sandsynligheden er i stedet endogen og givet ved α, som er beregnet på 

baggrund af prisgitteret fra tidligere. Optionstræet kan dermed beregnes ved at starte i 2014 og 

bevæge sig baglæns til 2009: 

Optionspristræet
2009 769
2010 418 1.171
2011 144 719 1.701
2012 0 298 1.188 2.120
2013 0 0 615 1.761 2.413
2014 0 0 0 1.271 2.162 2.618  

Figur 44: Optionspristræ baseret på pristræ for underliggende aktiv. 
Egen kreation. Kilde: Kristensen, 2005: s.191 og egen tilvirkning 
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Når der tages højde for, at optionen kan udnyttes på alle tidspunkter (amerikansk option), kan 

optionspræmien beregnes til DKK 769m. 

Hvis et binomialtræ gøres tilstrækkeligt fint, f.eks. opdelt i op til 20 perioder, vil optionspræmien 

konvergere mod den præmie, som kan bestemmes i Black-Scholes-modellen. Dette er dog 

forudsat at der er tale om en europæisk option (Kristensen, 2005: s.192).   

Det ses, at værdiforskellen mellem Black-Scholes-modellen og binomialmodellen er på DKK 

258m, hvilket må siges at være en signifikant forskel. Selvom der ligger væsentlig værdi i 

eventuelle realoptioner, er optionsværdien således forbundet med usikkerhed. Denne 

usikkerhed bunder blandt andet i valg af værdiansættelsesmodel og i mindre grad valg af input.  

7.3.3 Vurdering af realoption 

Det kan konkluderes, at realoptionsanalyse kan give forskellige resultater alt efter om scenarier 

benyttes, hvilken model der benyttes, og hvilke input der benyttes. Det medfører en vis 

usikkerhed omkring resultatet, og man bør generelt benytte flere modeller samt teste risikomål 

når man foretager værdiansættelse af realoptioner. Til den videre analyse benyttes 

optionsværdien fundet i Black-Scholes-modellen efter applikation af scenarier. 

7.4 ENDELIG VÆRDIVURDERING 

Værdien af realoptionen tillægges de allerede fundne selskabsværdier for Carlsberg som blev 

udledt i afsnit 6.3. Således fremkommer følgende justerede værdiintervaller og der henvises til 

bilag 19 for uddybning: 

DKKm

Børsværdi af selskabet 71.019 - 75.832
EV - Øl stabilt forbrugsgode 79.836 - 105.910
EV - Tilbage til vækst 87.721 - 116.404
EV - Krise og nye vaner 53.592 - 70.983
Handlet multipler 76.233 - 127.411
Sammenlignelige transaktioner 99.990 - 181.035

Estimeret værdi af selskabet 74.345 - 105.177
Vægtet Gennemsnit 

Værdiinterval
31.12.2009

89.761  

Figur 45: Værdiinterval 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning 
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De fundne værdier er illustreret i følgende graf: 
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Figur 46: Værdiinterval. 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det vurderes, at et rimeligt interval for værdien af Carlsberg er DKK 74.345m til DKK 105.177m.  

Denne selskabsværdi inkluderer dog ikke markedsværdien af ikke-driftsaktiver, som derfor 

tillægges. Som nævnt i afsnit 6.1.5, består disse primært af overskudslikviditet og er derfor taget 

op til markedsværdi.  

Herfra fratrækkes først minoritetsinteresser i BBH og Malaysia. Det vurderes, at 

minoritetsinteresserne er bogført til markedsværdi. Derefter fratrækkes den rentebærende gæld, 

som også antages, at svarer til markedsværdien. Herefter fremkommer den estimerede 

markedsværdi af egenkapitalen. For at få værdi per aktie divideres med antallet af aktier i 

omløb. Det forudsættes, at Carlsberg holder det samme antal aktier internt ultimo 2009 som ved 

udgangen af 2008, hvilket var ca. 7000 stk. (Carlsberg, 2008).  

Heraf fremkommer værdi per aktie: 

DKKm
Markedsværdi af selskabet i mio. 89.761
Markedsværdi af ikke driftsaktiver 2.946
Minoritetsinteresser i mio. 5.395
Rentebærende gæld 2008 i mio. 47.818

Markedsværdi af egenkapitalen i mio. 39.494
Antal aktier 118.850.554

Værdi pr. aktie 332

Afnoteringspræmie (31.12.2009) 14%

31.12.2009

 

Figur 47: Værdi per aktie. 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 

Afnoteringspræmien er på 14% i forhold til kursen d. 26.03.2009. Afnoteringspræmien vurderes 

at være relativ lille sammenlignet med den empiriske undersøgelse nævnt i afsnittet for 

transaktionsmultipler.  
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8 DISKUSSION 
I indeværende afsnit vil hypoteser og konklusioner fra tidligere blive diskuteret yderligere. 

Endvidere tilstræber dette afsnit at acceptere eller forkaste hypoteserne fra tidligere.  

8.1 STRATEGISK ANALYSE 

Som nævnt i metodeafsnittet er værdien af Carlsberg givet ved præstationen og muligheder i 

fremtiden. Da historisk præstation bestemmer trends, usikkerheder og muligheder, var første 

skridt i indeværende analyse at analysere Carlsbergs industri og position. SCP-paradigmet 

berørte de væsentligste trends og usikkerheder i industrien. Endvidere udledte SCP-paradigmet 

en række value-drivers for Carlsberg, som alle kunne bygges ind i scenarieanalyse og 

værdiansættelse.  

SCP-paradigmet fokuserede ikke på alle kontinenter, da Carlsberg ikke er til stede på alle 

regionale markeder. I forhold til strategiske muligheder medfører det en vis begrænsning i 

analysen, da alle muligheder for ekspansion på nye markeder eventuelt ikke bliver berørt. Dette 

ses også i enkelte investeringsrapporter, hvor analytikere nævner den geografiske 

diversificering som en svaghed for Carlsberg (GMD1, 2009). Således er der i indeværende 

analyse en risiko for, at global diversificering ikke bliver taget i betragtning i værdiansættelsen.  

Det fremgik endvidere af afnist 3, at hypotese 1 blev accepteret. Det skyldes signifikant 

usikkerhed omkring de væsentligste value-drivers for Carlsberg. Dette leder over i næste afsnit, 

som vil diskutere usikkerheden omkring de forskellige parametre. 

8.2 SCENARIEANALYSE 

Umiddelbart opnås et mere konsistent og nuanceret billede ved scenarieanalyse end ved 

traditionelle fremskrivningsteknikker. Traditionelle fremskrivningsteknikker, så som en simpel 

base-case-estimering, beskæftiger sig typisk med hver enkel valuedriver og fremskriver disse 

på baggrund af historiske trends alene. I scenarieanalysen er der en mere systematisk tilgang til 

både trends og usikkerheder. Især det faktum at scenarieanalyse beskæftiger sig med 

usikkerheder, giver teknikken en fordel i forhold til traditionelle fremskrivningsteknikker. I den 

anerkendte 20/20 foresight beskæftiger Courtney sig med fire typer af usikkerhed. Han 

konkluderer, at mange praktikere beskæftiger sig med niveau 1-2 usikkerheder alene. Således 

fremkommer diversifikations- og realoptionsmuligheder sjældent i traditionelle 

fremskrivningsanalyser (Courtney, 2001: s.103). I indeværende analyse blev usikkerheder 

flettet ind i scenarierne og behandlet i den efterfølgende værdiansættelse.  

Scenarierne er dog ikke eksakt videnskab. Således er de baseret på en lang række usikre 

parametre. Endvidere er samspillet mellem de forskellige trends og usikkerheder svært at 

estimere, og der er en uendelig interaktion mellem variablene. Scenarieanalysen er derfor ikke 

en perfekt forudsigelsesteknik, men dog umiddelbart et bedre værktøj end traditionelle 

fremskrivningsteknikker.  
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Usikkerheden omkring de forskellige inputs i scenarieanalysen relaterer sig primært til følgende 

parametre: 

• Ølforbruget i Rusland per capita har oplevet en enorm vækst det seneste årti og står nu 

overfor den første realøkonomiske krise i lange tider. Da ølforbrug har været korreleret 

med den disponible indkomst og været drevet af et i lokale præferencer, er det meget 

usikkert om forbruget vil forblive på sit nuværende niveau på kort sigt eller falde.  

• Historisk kan øl betegnes som et stabilt forbrugsgode, men den nuværende finansielle 

krise er tilsyneladende større og dybere end set de sidste mange år. Derfor er det 

usikkert, hvor store realøkonomiske konsekvenser man vil se og ligeledes usikkert, hvor 

stort et fald man vil se i on-trade-salg globalt og urbaniseringstendens i Asien og Ø 

Europa.  

• De seneste års opadgående pres på COGS vil stoppe i forbindelse med den 

nuværende finansielle krise. Det er usikkert om COGS vil falde eller forblive på 

nuværende niveau, idet der er begrænset information til rådighed omkring de forskellige 

omkostningskategorier. Ligeledes er detaljerne omkring bryggeriernes hedgingstrategi 

begrænset, hvilket medfører yderlig usikkerhed. Det giver overordnet et meget lille 

bedømmelsesgrundlag for de fremtidige scenarier for hvad angår omkostninger.  

Jo mere information der ikke er til rådighed, des mere usikkerhed vil der være omkring 

scenarierne. Det vurderes dog bedre at foretage sig nogle tanker omkring hver eneste af disse 

nøgleusikkerheder end ikke at foretage nogen vurdering overhovedet. Derfor vurderes 

scenarieanalysen at medføre afgørende værdi for værdiansættelsen.  

8.3 INVESTERINGSANALYSE 

Kvalitative konklusioner fra SCP-paradigmet og scenarieanalysen blev nøjagtigt bygget ind i 

værdiansættelsesmodellen. Det vurderes, at en enterprise DCF-model er god som platform for 

analyse af virksomheder i usikre industrier.  

Det blev generelt tilstræbt at benytte flere forskellige metoder til at estimere de mest centrale 

value-drivers for at minimere usikkerheden omkring de forskellige input. Det efterlader dog 

stadig en vis usikkerhed omkring den fremtidige situation. Dette gælder blandt andet den 

relative signifikante antagelse om, at WACC ikke ændrer sig budget- og terminalperioden. Med 

en relativ høj gearing i budgetperioden kan denne antagelse diskuteres.  

I indeværende analyse blev der foretaget en sensitivitetsanalyse for at bestemme hvordan 

ændringer i WACC påvirker resultatet. Heraf fremgik det, at såfremt der tillægges et risikotillæg 

til WACC på 0,6 procentpoint, vil selskabsværdien ændre sig med DKK 5.789m. Således er det 

centralt for Carlsberg, at man formår at beholde sin investment-grade-kreditvurdering. En 

dårligere kreditvurdering vil muligvis betyde en højere rentemarginal, tilsvarende højere WACC 

og et muligt fald i selskabsværdi på DKK 5.789m jf. ovenfor. 
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Hypotese 3 foreskrev at realoptioner repræsenterer væsentlig værdi i Carlsberg, og 

realoptionsanalyse derfor bør medtages i værdiansættelse af Carlsberg. Det fremgik, at 

vækstoptionen på det indiske marked havde værdi. Den estimerede værdi efter applikation af 

scenarierne var DKK 1.027m. Sammenlignes denne værdi med den samlede selskabsværdi på 

DKK 89.761m, vurderes værdien stadig at være signifikant. Sammenlignes værdien af optionen 

med den initiale investering på DKK 267m, er værdien hel tydeligt signifikant. På baggrund af 

det empiriske grundlag må hypotese 2 accepteres.  

Hypotese 4 foreskrev at konventionel NPV-teknik, så som DCF-modellen, systematisk 

undervurderer investeringsobjekters værdi ved at ignorere strategiske muligheder. For at 

behandle hypotesen sammenlignes værdien af et fuldt udbygget bryggerisystem, hvis bygget i 

dag, med værdien af realoptionerne under de forskellige scenarier: 

Øl Stabilt forbrugsgode

Værdi hvis bygget i 09'

Krise og nye vaner (p=0,2)
Øl Stabilt forbrugsgode 

(p=0,6)
Tilbage til vækst (p=0,2)

Option: Fuldtudbygget 
bryggeri system

DKK 549 DKK 859 DKK 2185DKK  -11

Værdi af realoption hvis udnyttet i 2014

 

Figur 48: Værdi af fuldtudbygget bryggeri i Indien. 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses, at der ligger væsentlig værdi i den strategiske mulighed af at bygge et bryggerisystem i 

2014. Afsnit 7.3 dokumenterede, at traditionel DCF-værdiansættelse bliver påvirket negativt af 

større usikkerhed, mens optionsværdien stiger under øget usikkerhed. Hypotese 4 blev således 

accepteret.   

8.4 PERSPEKTIVER 

Den sidste hypotese lyder som følgende:  

Hypotese 5: Brug af scenarieanalyse og realoptionsanalyse udgør overordnet en 
forskel for værdien i forhold til traditionel DCF-værdiansættelse med værdiinterval 

baseret på sensitivitetsanalyse.  

For at afgøre hvorvidt denne hypotese kan forkastes eller accepteres analyseres 

værdiforskellen. Værdien i en traditionel DCF-værdiansættelse forudsættes at være lig med 

værdien i scenariet øl stabilt forbrugsgode i indeværende analyse, uden at benytte relativ 

værdiansættelse, uden at benytte realoptionsanalyse og uden at benytte scenarier. Heraf 

fremkommer følgende værdier: 

Estimeret værdi d. 31 December 2009 (DKKm) Tradition el DCF Udvidet værdi Forskel i %

Markedsværdi (EV) 91.847 89.761 (2,3%)
Markedsværdi inkl. ikke driftsaktiver 94.793 92.708 (2,2%)

#DIVISION/0!
Estimeret markedsværdi af egenkapitalen 47.247 45.162 (4,4%)
Værdi pr. aktie 398 380 (4,4%)  

Figur 49: Værdi forskel 
Egen kreation. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses, at der er en forskel på 4,4% mellem den traditionelle base-case-DCF sammenlignet 

med den udvidede DCF, som baseres på scenarieanalysen og medtager værdien af eventuelle 
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realoptioner. I indeværende analyse er der altså en risiko for at overvurdere værdien af 

Carlsberg ved ikke at medtage scenarieanalysen. Derfor vurderes det, at hypotese 5 kan 

accepteres på baggrund af det empiriske grundlag. 

Nu er Carlsberg blevet analyseret, og en virksomhed i en industri karakteriseret ved en høj grad 

af usikkerhed er blevet værdiansat. Det fremgik af analysen, at scenarieanalyse er et nyttigt 

værktøj i usikre situationer. Det skal dog bemærkes, at der er stor usikkerhed behæftiget til 

udfaldsrummet i scenarieanalysen. Resultatet er derfor ligeledes behæftiget med en stor 

usikkerhed. Realoptionsanalysen gav en mulighed for at vurdere om strategiske muligheder har 

værdi. Umiddelbart er der en vigtig indlæring i det faktum, at usikkerhed øger værdi af optioner. 

Således bør realoptionsværdiansættelse men også scenarieanalyse indgå i enhver virksomhed, 

som opererer i usikre industrier. Såfremt det ikke er tilfældet, er der en stor risiko for at 

fejlvurdere investeringsbeslutninger. Dette er blevet illustreret for Carlsbergs interesser i Indien.  

Hvorvidt Carlsberg var den bedste analysevirksomhed er selvfølgelig svært at vurdere. I og med 

at scenarierne har en standardafvigelse på 19,7%, kan usikkerheden kategoriseres som 

signifikant. Dog er usikkerheden ikke på niveau med de mere cykliske industrier så som 

kemikalieindustrien, bilindustrien og IT-sektoren. I disse sektorer er der højere gennemsnitlige 

betaværdier, til tider større gearing og ofte større volatilitet i indtjeningen. Det vurderes dog 

stadigvæk, at ølindustrien er karakteriseret ved en relativ stor grad af usikkerhed. 

8.5 KILDEKRITIK 

I indeværende analyse er der benyttet både teoretiske og fagspecifikke kilder. Det er tilstræbt at 

benytte flere kilder til hver analyse for at sikre sig objektivitet og pålidelighed. De fagspecifikke 

kilder består i høj grad af årsrapporter, investeringsanalyser og artikler. Årsrapporterne er 

revisorgodkendte. Det vurderes, at de giver et retvisende billede af situationen, der hvor de 

benyttes. Investeringsrapporterne vurderes at være mere subjektive. Konklusionerne er dog 

ofte i overensstemmelse med årsrapporterne fra peergruppen og giver derfor ligeledes et 

retvisende billede, der hvor de benyttes. Databasen Thomson One Banker er benyttet i vid 

udstrækning, og bygger på offentliggjort information fra SEC, årsrapporter og børser. Denne 

database vurderes ligeledes at være objektiv. 

9 KONKLUSION 
Ved investeringsanalyse i industrier præget af høj usikkerhed, kan scenarieanalyse med fordel 

benyttes til at modellere fremtidsforventninger.  

Ligeledes kan det konkluderes, at scenarieanalyse kombineret med realoptionsanalyse giver et 

mere nuanceret billede af fremtidig værdi end realoptionsanalyse benyttet alene. Det fremgår 

endvidere, at traditionel DCF-værdiansættelse og relativ værdiansættelse med fordel kan 

kombineres med realoptionsanalyse, såfremt fremtidige beslutninger forbundet med usikkerhed 
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skal iscenesættes i investeringsanalyse. Realoptionsanalyse giver mulighed for at kvantificere 

strategisk værdi, som historisk har været med uhåndgribelig.  

I indeværende analyse fremkom en EV eksklusiv Ikke-driftsaktiver på DKK 89.761m for 

Carlsberg. Denne værdi inkluderer en værdi af strategiske muligheder på DKK 1.027m. 

Ligeledes er værdien udledt på baggrund af scenarieanalyse og handlet multipler, som 

reducerede EV med DKK 2.855m i forhold til en selskabsværdi uden brug af scenarier og 

multipel analyse jf. afsnit 6.3. Således er de samlede justeringer relateret til scenarieanalyse, 

multipelanalyse og realoptionsanalyse på DKK 3.882m. Dette repræsenterer ca. 5% af 

selskabsværdien. Der er således signifikant værdi at hente ved brug af ekstra 

værdiansættelsesmetoder. Det kan således konkluderes, at værdien i Carlsberg afhænger af 

værdiansættelsesteknik. 
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BILAG 1 - SCP-MODELLEN 

Technology breakthroughs

Changes in government 

policy/ regulations

Changes in consumer 

preferences/ lifestyles

External 
Schocks

Structure

Economics of demand          
- Availability of 
substitutes                           

- Differentiability of 
products                                  
- Rate of growth                      
- Volatility/cyclicality

Economics of supply          
- Concentration of 
producers                            

- Import competition            
- Diversity of producers     
- Fixed/variable cost 
structure                               
- Capacity utilisation               
- Technological 

opportunities                      
- Shape of supply curve        
- Entry/exit barriers

Industry chain 
economics                             
- Bargaining power of 

input suppliers                           
- Bargaining power of 
customers                                
- Informational market 
failure                                   
- Vertical market 

failure

Conduct

Marketing   
- Pricing                                       
- Volume                                   

- Advertising 
/promotion                            
- New products/R&D         
- Distribution

Capacity change                          
- Expansion/ 
contraction                     

- Entry/exit                                   
- Acquisition/merger 
/divestiture

Vertical integration
- Forward/backward 
integration                                 

- Vertical joint ventures            
- Long-term contracts

Internal efficiency              
- Cost control                           
- Logistics                              

- Process R&D                            
- Organisational 
effectiveness

Performance

Finance   
- Profitability                    
- Value creation

Technological progress

Employment 
objectives

Feedback

 

Egen kreation. Kilde: Berger, A.N., 1989 samt egen tilvirkning 
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BILAG 2 - PEER GRUPPE OVERSIGT  

Virksomhed Industri Land Beskrivelse Thomson One Banke r Markedsværdi DKKm
Anheuser-Busch Inbev SA Bryggeri Belgien Anheuser-Busch Inbev Sa Formerly known as InBev SA. The Group's principal 

activity is to produce and distribute beer. The Group owns over 200 brands and 
their global brands include Stella Artois, Brahma, Beck's and Leffe. The Group 
produces on an average 202 Million hectoliters of beer per year. The Group is 
also involved in production of soft drinks and markets it under the brand name 
Whitbread. The Group operates mainly in North America, Latin America, 
Europe and Asia-Pacific.

249.039

Diageo PLC Vin og bryggeri England Diageo PLC. The Group's principal activity is manufacturing and distributing 
premium drinks.The group produces, markets and distributes a range of 
premium brands, including Smirnoff vodka, Johnnie Walker scotch whiskies, 
Guinness stout, Baileys Original Irish Cream liqueur, Captain Morgan rum, J&B 
scotch whisky and Tanqueray gin. In addition, it also owns the distribution rights 
for the Jose Cuervo tequila brands in the United States and other countries. 
The Group's other product brands are Crown Royal Canadian whisky, Beaulieu 
Vineyard wine Harp Irish lager, Buchanan's De Luxe whisky, Sterling Vineyards 
wine, Smithwic's ale, Gordon's gin and vodka, Chalone Vineyards wine, Malta 
non-alcoholic malt, Windsor Premier whisky, Blossom Hill wine, Red Stripe 
lager, Bell's Extra Special whisky, Piat d'Or wine, Dimple/Pinch whisky, 
Seagram's 7 Crown American whiskey, Old Parr whisky, Seagram's VO 
Canadian whisky, Bundaberg rum, Ursus vodka and Bushmills Irish whiskey.

174.059

Harboes Bryggeri A/S Bryggeri Danmark Harboes Bryggeri A/S. The Group's principal activities are production and sale 
of beer, soft drinks, malt beverage and malt wort products. The Group also sale 
centrally packaged fresh and processed meat for the retail sector. The Groups 
operates in two segments: The brewery business and The foodstuff business. 
The Brewery business includes production and sale of beer, soft drinks, malt 
beverage and malt wort products. The foodstuff business includes processing 
and sale of foodstuff. The Group operates in Denmark, Norway, Sweden, the 
Baltic States and Germany which include the Danish-German cross-border 
trade.

675

Heineken NV Bryggeri Holland Heineken NV. The Group's principal activities are the production and 
distribution of beer. The Group's international brands of beer are Heineken and 
Amstel. The brands are supplemented and supported by national and regional 
brands and a portfolio of speciality beers (which differ from lager in flavor, color 
or brewing method), light beers (low-calorie beers) and alcohol-free beers. The 
Group also supplies a supporting range of soft drinks, wines and spirits to the 
on-trade. The Group has operations in the United States of America, Asia 
Pacific, Africa and other countries.

79.924

Molson Coors Brewing Company Bryggeri USA Molson Coors Brewing Company. The Group's principal activity is to 
manufacture, market and sell beer and other malt based beverages. Its 
Molson's beer business including the production and sale of the Molson brands, 
Coors Light and other licensed brands, principally in Canada. These brands 
include Molson Canadian, Molson Dry, Molson Export, Creemore Springs, 
Rickard's Red Ale and other Rickard's. It operates in Canada, the United States 
and the United Kingdom.

38.482

Olvi OYJ Bryggeri Finland Olvi Oyj. The Group's principal activity is to manufacture and market Brewery 
products and soft drinks. The products include beers, mineral waters and ciders 
and soft drinks. The products are sold under the brand names Olvi Special, Olvi 
Export, Olvi Strong beers, CXX, Sandels beers, Olvi Dark Craft Beer, FIZZ 
Ciders Gin Grape Long Drink, Gin Lemon Long Drink, Olvi Kevyt Olo, Olvi 
Vichy mineral waters and Olvi Classic soft drink series.

1.199

Royal Unibrew A/S Bryggeri Danmark Royal Unibrew A/S. The Group's principal activities are to manufacture, market, 
distribute and sell beer, malt and soft drinks. The Group produces both bottled 
and canned drinks. The major brands of the Group include Royal, Kalnapilis, 
Cido, Ceres, Vitamalt and Faxe International. The Group has operations in 
Denmark, Italy, Germany, the United Kingdom, France, Lithuania, Poland, the 
Caribbean, the United States, Canada, Africa, the Middle East and other 
markets. The Group acquired Browar Lomza and Liva Alus in 2007.

616

Sabmiller PLC Bryggeri England SABMiller plc. The Group's principal activities are brewing beers and bottling 
soft drinks. The Group's brands include Bahia, Golden Light, Henry Weinhard's, 
Icehouse, Imperial, Leinenkugel's, Mickey's Malt Liquor, Miller Genuine Draft, 
Miller Genuine Draft Light, Miller High Life, Miller Lite, Milwaukee's Best, 
Milwaukee's Best Ice, Milwaukee's Best Light, Olde English 800 Malt Liquor, 
Pilsener, Port Royal, Regia Extra, Salva Vida, Suprema, Arany Aszok, Ciucas, 
Debowe Mocne, Dog In The Fog, Dorada, Frisco, Gambrinus, Holsten, 
Kobanyai Sor, Ksiazece Tyskie, Lech Nastro, Radegast, Raffo, Redd's, Saris, 
Smadny, Timisoreana, Tri, Tropicals, Tyskie, Ursus, Velkopopovicky, Wuhrer, 
Zolotaya Bochka, Zubr, Port Royal, Snowflake, Blue Sword, Knock Out, Castle 
Lager, Castle Milk Stout, 2M, Carling Black Label, Hansa, Sterling Light, and 
Appletiser. The Group has brewing interest or major distribution agreements in 
over 60 countries spread across five continents.

133.816

 

Kilde: Thomson one banker, 22/03/2009. Ubearbejdet 
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BILAG 3 - PEERGRUPPE FINANSIELLE TAL 

Relativ størrelse mellem ølvirksomheder i peer gruppe. 
Selskab Omsætning EBIT Market Cap Egenkapital Free Cash Flow

USDm USDm USDm USDm USDm 
Anheuser-Busch Inbev SA 21.097 6.208 44.367 19.890 2.652
Carlsberg A/S 11.195 1.015 5.201 10.376 190
Diageo PLC 16.100 4.681 29.178 6.968 858
Harboes Bryggeri A/S 286 5 104 145 -9
Heineken NV 18.369 2.257 13.208 7.889 230
Molson Coors Brewing Company 4.774 615 6.477 5.980 42
Olvi OYJ 300 34 198 130 -6
Royal Unibrew A/S 761 55 66 212 -22
Sabmiller PLC 16.839 3.639 22.992 17.545 148

Simpelt gennemsnit 9.969 2.057 13.532 7.682 454
Median 11.195 1.015 6.477 6.968 148  

Egen kreation. Kilde: Thomson one banker, 2009-03-08 og egen tilvirkning 

Præstation på aktie markedet 
Selskab P/E ratio Price/Book

EPS 1 år EPS 3 år EPS 5 år

Anheuser-Busch Inbev SA 55 34 27 11,9 1,6
Carlsberg A/S -9 24 13 9 1
Diageo PLC 7 9 90 12,7 4,8
Harboes Bryggeri A/S -64 -38 -11 11,8 0,9
Heineken NV -33 14 0 9,7 2,3
Molson Coors Brewing Company -54 8 -15 12,2 1,1
Olvi OYJ 28 84 35 7,6 1,7
Royal Unibrew A/S -31 -1 2 2,3 0,4
Sabmiller PLC 16 10 31 10,0 1,7

Simpelt gennemsnit -9 16 19 9,7 1,7
Median -9 10 13 10,0 1,6

EPS vækst ratio

 

Egen kreation. Kilde: Thomson one banker, 2009-03-08 og egen tilvirkning 

Vækst og profitabilitet 

Selskab

Omsætning i % EBIT i % Kapital oms. ROE ROIC* 

Anheuser-Busch Inbev SA 15,6% 36,5% 51,0% 16,1% 12,9%
Carlsberg A/S 11,6% 28,4% 41,8% 7,1% 11,8%
Diageo PLC 3,6% 3,8% 52,0% 43,5% 17,3%
Harboes Bryggeri A/S 1,5% -35,0% 115,0% 2,9% 2,8%
Heineken NV 6,9% 6,9% 99,0% 14,9% 10,6%
Molson Coors Brewing Company 3,9% 19,3% 46,0% 6,3% 5,1%
Olvi OYJ 13,2% 25,0% 110,0% 21,3% 16,5%
Royal Unibrew A/S 6,9% 0,0% 103,0% 14,0% 7,7%
Sabmiller PLC 14,1% 26,5% 47,0% 11,4% 9,8%

Simpelt gennemsnit 8,6% 12,4% 73,9% 15,3% 10,5%
Median 6,9% 19,3% 52,0% 14,0% 10,6%

Gennemsnitlig vækst 2004-2008 Profitabilitet 2008 i %

 

*ROIC = NOLAT/ gennemsnitlig investeret kapital                                    
Egen kreation. Kilde: Thomson one banker, 2009-03-08 og egen tilvirkning 

Kredit og likviditet 

Selskab Gæld per
Likviditetsgrd. 1 Likviditetsgrd. 2 market capital

Anheuser-Busch Inbev SA 0,62 0,83 0,18
Carlsberg A/S 0,49 0,75 1,39
Diageo PLC 0,59 1,20 0,31
Harboes Bryggeri A/S 0,67 0,99 0,12
Heineken NV 0,64 0,92 0,87
Molson Coors Brewing Company 0,86 1,12 0,29
Olvi OYJ 0,63 1,13 0,24
Royal Unibrew A/S 0,81 1,19 2,62
Sabmiller PLC 0,42 0,67 0,39

Simpelt gennemsnit 0,64 0,98 0,71
Median 0,63 0,99 0,31  

Egen kreation. Kilde: Thomson one banker, 2009-03-08 og egen tilvirkning 
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BILAG 4 - OMSÆTNINGSMODEL 

 

DKKm 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

NV Europa

Organisk volumen vækst - - 2,0% (0,5%) (0,5%) - 1,0% 1,0% -

Prisstigninger - - 5,0% 4,0% - 1,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Salgsmiks - - 1,0% (0,5%) (1,0%) - 2,0% 2,0% 1,0%

Valutakurs - - (2,0%) - - - - - -

Samlet organisk omsætningsvækst - - 15,5% 3,0% (1,5%) 1,0 % 5,0% 5,0% 3,0%

Omsætning excl. akkvisitiv vækst DKKm - 32.087 37.059 38.171 37.598 37.974 39.873 41.867 43.123

Akkvisitiv vækst DKKm - - - - - - - - -

Omsætning samlet mDKK - - 37.059 38.171 37.598 37.974 39.8 73 41.867 43.123

DKKm 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

Ø Europa

Befolkning i Rusland (1.796) (1.474) (2.556) (3.064) (3.473) (3.542) (3.606) (3.703) (3.803)

Ølforbrug per capita i liter i Rusland 71 75 80 80 82 83 86 89 92

Total ølforbrug for det russiske marked 101 107 114 113 116 117 122 126 130

Carlsberg markedsandel i Rusland 36,4% 37,6% 38,3% 39,5% 39,7% 39,8% 40,1% 40,3% 40,5%

Carlsberg vol.; Rusland(HLm) 37 40 43 45 46 47 49 51 53

Carlsberg vol.; Resten af Ø Europa(HLm) - 4 3 4 4 4 4 5 5

Ændring y-o-y - - (17,7%) 5,0% 5,0% 9,0% 9,0% 9,0% 6,0%

Ø Europa volumen (HLm) 4.046 5.262 7.979 7.881 7.767 8.29 9 10.119 12.916 12.964

Organisk volumen vækst - - 6,0% 2,7% 3,7% 2,0% 4,7% 4,3% 4,0%

Prisstigninger - - 11,0% 11,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%

Salgsmiks - - 3,0% (1,0%) - 1,0% 3,0% 1,0% -

Valutakurs - - (6,0%) (20,0%) (5,0%) - - - -

Samlet organisk omsætningsvækst - - 14,1% (7,3%) 7,7% 11, 0% 14,7% 11,3% 9,0%

Omsætning excl. Akkvisitiv vækst DKKm - 9.658 11.022 17.737 19.099 21.192 24.303 27.059 29.491

Akkvisitiv vækst DKKm - - 8.114 - - - - - -

Omsætning samlet DKKm - - 19.136 17.737 19.099 21.192 24.3 03 27.059 29.491

DKKm 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F
Asien
Organisk volumen vækst - - 13,0% 11,0% 7,0% 7,0% 9,0% 10,0% 9,0%
Prisstigninger - - 9,0% 5,0% 2,0% 2,0% 4,0% 5,0% 4,0%
Salgsmiks - - 2,0% (2,0%) - - 2,0% 2,0% 2,0%
Akkvisitiv vækst - - 2,0% - - - - - -
Valutakurs - - (3,0%) - - - - - -
Samlet organisk omsætningsvækst - - 23,1% 14,0% 9,0% 9,0% 15,0% 17,0% 15,0%

Omsætning excl. Akkvisitiv vækst DKKm - 2.886 3.552 4.049 4.414 4.811 5.533 6.473 7.444
Akkvisitiv vækst DKKm - - - - - - - - -

Omsætning samlet DKKm - - 3.552 4.049 4.414 4.811 5.533 6.4 73 7.444  

Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2006-2008, Canadean, 2006-2014E, Russian Federal state statistics service, 2006-2008, 
Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning  
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BILAG 5 - RESULTATOPGØRELSE 

 

DKKm 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F

Nettoomsætning 38.047 41.083 44.750 59.944 60.158 61.316 6 4.186 69.922 75.616 80.279

Produktionsomkostninger(COGS) (17.213) (18.420) (20.776) (28.736) (27.406) (27.627) (28.920) (30.806) (31.651) (34.566)

Bruttoresultat 20.834 22.663 23.974 31.208 32.752 33.689 3 5.266 39.117 43.966 45.713

Salgs- og distributionsomkostninger (13.332) (14.173) (14.528) (17.592) (17.655) (17.995) (18.837) (20.520) (22.191) (23.560)

Administrationsomkostninger (2.961) (3.065) (3.123) (3.934) (3.948) (4.024) (4.212) (4.589) (4.963) (5.269)

Andre driftsindtægter 411 660 933 1.178 1.182 1.205 1.261 1.374 1.486 1.578

Andel af res. ef. skat i ass. virksh. 232 85 101 81 81 83 87 94 102 108
Andre driftsomkostninger - (393) (448) (450) (452) (460) (482) (525) (568) (603)

EBITDA 5.184 5.777 6.909 10.491 11.961 12.498 13.083 14.951 17.832 17.968

Afskrivninger (1.328) (1.796) (1.474) (2.556) (3.064) (3.473) (3.542) (3.606) (3.703) (3.803)

Amortiseringer og impairments (338) 65 (173) 44 (1.016) (1.257) (1.241) (1.226) (1.213) (1.201)

EBIT (operating profit) 3.518 4.046 5.262 7.979 7.881 7.7 67 8.299 10.119 12.916 12.964

Finansielle indtægter 548 725 651 1.310 97 193 292 409 559 760

Finansielle udgifter (1.788) (1.582) (1.852) (4.766) (3.530) (3.479) (3.426) (3.363) (3.283) (3.175)

Anden finansiel indkomst - - - - - - - - - -

Ekstraordinære indtægter - - - - - - - - - -

Resultat før skat 1.892 3.029 3.634 2.882 4.448 4.481 5.16 5 7.165 10.192 10.550

Skat (521) (858) (1.038) 324 (1.156) (1.165) (1.343) (1.863) (2.650) (2.743)

Minoritetsinteressers andel af resultatet (261) (287) (299) (575) (165) (166) (191) (265) (377) (390)

Årets resultat 1.110 1.884 2.297 2.631 3.127 3.150 3.631 5 .037 7.165 7.416  

Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning  
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BILAG 6 - BALANCE 1 

 

DKKm 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F
Immaterielle anlægsaktiver 20.672 21.279 21.205 84.678 83.831 82.741 81.749 80.849 80.041 79.320
Materielle anlægsaktiver 20.355 20.367 22.109 34.043 34.729 35.424 36.061 37.035 38.035 39.100
Udskudte skatteaktiver 1.005 822 733 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254
Andre driftsaktiver 2.361 1.732 2.109 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933

Langfristede driftsaktiver 44.393 44.200 46.156 123.908 123.747 123.352 122.997 123.071 123.263 123.607

Langfristede finansielle aktiver 3.038 279 157 125 125 12 5 125 125 125 125

Lagerbeholdning 2.649 2.987 3.529 4.968 4.475 4.481 4.659 4 .929 5.029 5.455

Tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser 5.979 6.108 6.341 6.369 6.392 6.672 7.149 7.968 8.811 9.561
Andre tilgodehavender 3.015 1.145 1.453 3.095 3.106 3.166 3.314 3.610 3.904 4.145
Periodeafgrænsningsposter 587 917 950 1.211 1.215 1.239 1.297 1.413 1.528 1.622
Igangværende arb. for fremmed regning 217 233 289 349 350 357 374 407 440 467
Tilgodehavender fra skat 132 84 62 262 263 268 281 306 331 351

Kortfristede driftsaktiver 9.930 8.487 9.095 11.286 11.3 26 11.702 12.414 13.703 15.014 16.146

Andre kortfristede aktiver 114 11 34 162 162 162 162 162 162 162
Likvide beholdninger 2.235 2.487 2.249 2.857 5.667 8.584 12.037 16.433 22.365 28.641

Andre kortfristede aktiver 2.349 2.498 2.283 3.019 5.829 8.746 12.199 16.595 22.527 28.803

Aktiver 62.359 58.451 61.220 143.306 145.503 148.406 152.394 158.423 165.958 174.135

DKKm 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F
Aktiekapital 1.526 1.526 1.526 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Kapital og reserver i alt 16.442 16.071 17.095 52.470 52.470 52.470 52.470 52.470 52.470 52.470
Overført overskud i budgetperiode - - - - 3.127 6.277 9.909 14.946 22.110 29.527
Forslag til udbytte for regnskabsåret - - - - - - - - - -

Egenkapital 17.968 17.597 18.621 55.521 58.648 61.798 65.4 30 70.467 77.631 85.048

Minoritetsinteresser 1.528 1.390 1.323 5.230 5.395 5.560 5 .752 6.017 6.394 6.784

Hensættelser 3.118 3.257 2.934 11.978 11.978 11.978 11.97 8 11.978 11.978 11.978

Prioritetsgæld - - - - - - - - - -
Lease commitments 134 87 65 47 47 47 47 47 47 47
Anden rentebærende gæld 25.844 22.711 23.189 48.474 47.771 47.042 46.179 45.080 43.597 42.028

Rentebærende gæld 25.978 22.798 23.254 48.521 47.818 47.0 89 46.226 45.127 43.644 42.075

Varekreditorer 5.737 6.306 7.040 9.448 9.011 9.083 9.509 10.128 10.406 11.365
Selskabsskat 720 187 197 279 280 285 299 325 352 374
Pens. og lignende forpligtelser 2.061 2.006 2.220 1.793 1.799 1.834 1.920 2.091 2.262 2.401
Forpl. vedr. aktiver bestemt for salg 10 - - 368 369 376 394 429 464 493
Anden gæld 5.239 4.910 5.631 10.168 10.204 10.401 10.888 11.861 12.826 13.617

Ikke rentebærende gæld 13.767 13.409 15.088 22.056 21.6 64 21.980 23.009 24.835 26.311 28.250

Gældsforpligtelser 39.745 36.207 38.342 70.577 69.482 69. 069 69.235 69.962 69.955 70.325

Passiver 62.359 58.451 61.220 143.306 145.503 148.406 152.394 158.423 165.958 174.135  

Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning  
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BILAG 7 - SCENARIE ANALYSE 

Forudsætninger 

Kriser og nye vaner

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Omsætning

Ændringen i økonomisk vækst, 2009 - 2011 100,0 % (5,0)% (6,0)% (4,0)% 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ændringen i økonomisk vækst, 2012 - 2014 100,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 %

Øl forbrug per capita, 2009 - 2011 38,0 % (4,0)% (5,0)% (4,0)%

Øl forbrug per capita, 2012 - 2014 38,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 %

M&A fortsætter, 2013 - 2014 100,0 % 1,0 % 1,0 %

Fokus på salgsmiks og produktmiks, 2009 - 2014 100,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 %

Valutakurser, 2009 - 2010 32,0 % (30,0)% (8,0)%

Urbanisering i Udviklingslande,  2009 - 2011 38,0 % (1,0)% (3,0)% (1,0)%

COGS

Ændring i procentpoint 100,0 % (1,0)% (1,0)% (1,0)% (1,0)% (1,0)% (1,0)% (1,0)%

Tilbage til vækst

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Omsætning

Ændringen i økonomisk vækst, 2009 - 2011 100,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 %

Ændringen i økonomisk vækst, 2012 - 2014 100,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 %

Øl forbrug per capita, 2009 - 2011 38,0 % 10,0 % 9,0 % 7,0 %

Øl forbrug per capita, 2012 - 2014 38,0 % 7,0 % 10,0 % 10,0 %
M&A fortsætter, 2013 - 2014 100,0 % 10,0 % 10,0 %
Fokus på salgsmiks og produktmiks, 2009 - 2014 100,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Valutakurser, 2009 - 2010 32,0 % (5,0)% 0,0 %
Urbanisering i Udviklingslande,  2009 - 2011 38,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %

COGS
Ændring i procentpoint 100,0 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 %

%  af omsætning påvirket 
baseret på 08' omsætning

%  af omsætning påvirket 
baseret på 08' omsætning

 

Note: Ovenstående input og antagelser er benyttet t il at skabe omsætningen i de to alternativ scenarie r. Se venligst næste 

side for oversigt over de forskellige usikkerheder og trends og hvordan de påvirker omsætningen. Grafe rne på næste side er 

skabt ved brug af en basis omsætning som forudsætte r at omsætningen stiger med 2% årligt jf. underligg ende inflation. 

Således er venstre kolonne udtryk for en omsætning fra år 2009 til år 2014 baseret på en årlig 2% stig ning i omsætningen.  

Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 

Resultater 

Kriser og nye vaner

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Nettoomsætning 52.277 56.379 61.132 67.481 69.744 71.395 72.823

COGS (23.293) (24.839) (26.933) (29.055) (28.495) (30.027) (33.176)

Generelle og administrationsomkostninger (22.054) (22.479) (23.531) (25.634) (27.722) (29.431) (30.020)

Anden indkomst 1.263 1.288 1.348 1.469 1.588 1.686 1.720

EBITDA 8.193 10.349 12.016 14.260 15.115 13.624 11.347

Afskrivninger (3.064) (3.473) (3.542) (3.606) (3.703) (3.803) (3.910)

Amortiseringer og impairments (1.016) (1.257) (1.241) (1.226) (1.213) (1.201) (1.190)

EBIT (operating profit) 4.113 5.618 7.233 9.428 10.199 8. 619 6.247  

Tilbage til vækst

2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F Terminal

Nettoomsætning 66.389 69.338 71.119 73.100 81.935 82.223 83.868

COGS (30.245) (31.935) (32.755) (32.937) (34.295) (35.403) (39.885)

Generelle og administrationsomkostninger (22.054) (22.479) (23.531) (25.634) (27.722) (29.431) (30.020)

Anden indkomst 1.263 1.288 1.348 1.469 1.588 1.686 1.720

EBITDA 15.353 16.212 16.181 15.998 21.506 19.075 15.683
Afskrivninger (3.064) (3.473) (3.542) (3.606) (3.703) (3.803) (3.910)
Amortiseringer og impairments (1.016) (1.257) (1.241) (1.226) (1.213) (1.201) (1.190)
EBIT (operating profit) 11.273 11.482 11.397 11.165 16.5 90 14.071 10.583  
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Omsætning i budgetperioden 

 

385.697

378.407

(2,4%)

1,4%

(0,8%)

0,2% 0,3%

1,6%

(1,9%)
(0,3%)

350.000

355.000

360.000

365.000

370.000

375.000

380.000

385.000

390.000

Ændring i 
økonomisk 
vækst, 200

9 - 2011

Ændring i 
økonomisk 

vækst,       
2012 -
2014

Øl 
forbrug 

per 
capita,  
2009 -
2011

Øl 
forbrug 

per 
capita, 
2012 -
2014

M&A 
fortsætter,

2013 -
2014

Fokus på 
salgsmiks 

og 
produktmiks, 
2009 - 2014

Valuta-
kurser, 
2009 -
2010

Urbanisering 
i Udviklings-
lande, 2009 

- 2011

Krise og nye vaner - Omsætning i budgetperiodeDKKm

Omsætning i 
budgetperiode 

baseret på 
2008 med 

CAGR på 2% 
(inflation)

Endelig 
omsætning

 

 

 

385.697

444.104

1,9%

3,3%
1,6%

1,8%

3,5%

3,0%

(0,3%) 0,4%

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

410.000

420.000

430.000

440.000

450.000

Ændring i 
økonomisk 
vækst, 200

9 - 2011

Ændring i 
økonomisk 

vækst,       
2012 -
2014

Øl 
forbrug 

per 
capita,  
2009 -
2011

Øl 
forbrug 

per 
capita, 
2012 -
2014

M&A 
fortsætter,

2013 -
2014

Fokus på 
salgsmiks 

og 
produktmiks,
2009 - 2014

Valuta-
kurser, 
2009 -
2010

Urbanisering 
i Udviklings-
lande, 2009 

- 2011

DKKm Tilbage til vækst - Omsætning i budgetperiode

Omsætning i 
budgetperiode 

baseret på 
2008 med 

CAGR på 2% 
(inflation)

Endelig 
omsætning

 

 

Kilde: Historiske data: Carlsbergs regnskaber 2005-2008. Bearbejdet. Budget: Egen tilvirkning 
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BILAG 8 - MODELLER TIL BEREGNING AF TERMINALVÆRDIEN  

 

Vækstmodellen   Terminalværdi = FCF t+1/WACC-g 

 

Graf: Egen tilvirkning, Kilde: FSR 2003, s. 70. Ube arbejdet 

 

 

Value driver-modellen  Terminalværdi = (NOPLAT t+1*(1-(g/ROIC)))/WACC-g 

 

Graf: Egen tilvirkning, Kilde: FSR 2003, s. 75. Ube arbejdet  

 

 

Konvergensmodellen  Terminalværdi =NOPLATt+1/WACC 

 

Graf: Egen tilvirkning, Kilde: FSR 2003, s. 76. Ube arbejdet 
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BILAG 9 - RISIKOFRI RENTE 

 

 
Kilde: Dagbladet Børsen, 20/03/2009. Ubearbejdet 

 

BILAG 10 - RENTE SPREAD OVER RISIKOFRI RENTE MÅLT I  BASISPUNKTER 

> ≤ to Rating is Spread is

0,10 0,20 D 20,00%

0,20 0,65 C 15,00%

0,65 0,80 CC 12,00%

0,80 1,25 CCC 10,00%

1,25 1,50 B- 8,50%

1,50 1,75 B 7,25%

1,75 2,00 B+ 6,00%

2,00 2,25 BB 5,00%

2,25 2,50 BB+ 4,25%

2,50 3,00 BBB/Baa 3,50%

3,00 4,25 A- 3,00%

4,25 5,50 A 2,50%

5,50 6,50 A+ 2,25%

6,50 8,50 AA 1,75%

8,50 9,00 AAA 1,25%

For large manufacturing firms

If interest coverage ratio is

 

Kilde: Koller m.fl. 2005, s. 326, og Damodaran, A.2, 2009. Ubearbejdet 
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BILAG 11 - BETAESTIMERING, DAMODARAN 

Industri Antal af 
firmaer

Gennemsnit Markeds gæld / 
egenkapital

Beta for 
gælden

Skatte sats Ugearet 
beta

Likvider/ 
Selskabsværdi ( MV 
af egenkapital + MV 

af gæld)

Ugearet 
beta justeret

…

Apparel 53 1,14 44,32% 5,00% 17,21% 0,83 10,44% 0,93

Auto & Truck 20 1,49 183,75% 5,00% 24,36% 0,62 17,82% 0,76

Auto Parts 54 1,56 94,19% 5,00% 19,61% 0,89 19,54% 1,10

Bank 477 0,71 91,52% 5,00% 25,91% 0,43 9,32% 0,47

Beverage 41 0,95 19,20% 5,00% 16,46% 0,82 3,25% 0,85

Biotechnology 108 1,25 9,98% 5,00% 3,59% 1,14 10,62% 1,27

Building materials 52 1,39 103,11% 5,00% 18,44% 0,76 5,88% 0,80

Cable TV 25 1,56 88,77% 5,00% 22,97% 0,92 2,80% 0,95

…  

Note: Det ugearet beta for selskabet reflekterer bå de dets driftsaktiver og likvid beholdning i selska bet. Da likviderne bør have 

en beta tæt på nul, estimeres beta alene på baggrun d af driftsaktiverne ved at bruge to variable - det  ugearede beta og likvid 

beholdning i procent af den overordnede værdi af se lskabet (i markeds termer). 

Ugearet Beta justeret for likvider = Justeret Beta/  (1 - likvid beholdning / Selskabs Værdi) 

Derfor hvid det ugearede beta for hele selskabet er  1,20 og selskabet har en likvid per værdi balance på 20%, er det justerede 

beta justeret for likvider 1,5 = 1,2/(1-0,20) 

Kilde: Demodaran, Stern.nyu.edu 2008. Ubearbejdet 
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BILAG 12 - BETAESTIMERING, REGRESSIONSANALYSER 

 

Multipel R 0,547632
R-kvadreret 0,299901
Justeret R-kvadreret 0,287618
Standardfejl 0,082556
Observationer 59

ANAVA
fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,166412 0,166412 24,417011 0,000007
Residual 57 0,388479 0,006815
I alt 58 0,554891

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%
Skæring 0,014321 0,010831 1,322236 0,191371 -0,007368 0,036010 -0,007368 0,036010
MSCI World index 1,262489 0,255494 4,941357 0,000007 0,750870 1,774108 0,750870 1,774108

Carlsberg A/S

Regressionsstatistik

 

Multipel R 0,293941
R-kvadreret 0,086401
Justeret R-kvadreret 0,070373
Standardfejl 0,081437
Observationer 59

ANAVA
fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,035750 0,035750 5,390614 0,023842
Residual 57 0,378019 0,006632
I alt 58 0,413769

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%
Skæring 0,000292 0,010684 0,027346 0,978279 -0,021103 0,021687 -0,021103 0,021687
MSCI World index 0,585159 0,252031 2,321770 0,023842 0,080475 1,089843 0,080475 1,089843

Harboes Bryggeri A/S

Regressionsstatistik

 

Multipel R 0,615213
R-kvadreret 0,378486
Justeret R-kvadreret 0,367583
Standardfejl 0,057016
Observationer 59

ANAVA
fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,112843 0,112843 34,711604 0,000000
Residual 57 0,185299 0,003251
I alt 58 0,298142

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%
Skæring 0,016334 0,007480 2,183561 0,033126 0,001355 0,031313 0,001355 0,031313
MSCI World index 1,039614 0,176455 5,891655 0,000000 0,686268 1,392959 0,686268 1,392959

Sabmiller PLC

Regressionsstatistik

 

Note:  

I afsnit 6.1.4.1 bestemmes det, at nærværende regressionsanalyser er signifikante, hvilket gøres på baggrund af p-værdierne. Denne T-
test uddybes.  

T Stat er t-teststørrelsen af de partielle tests, dvs. af om βj = 0. β værdierne fremgår af kolonnen Coefficients og testet er således: 

H0: βj = 0 

H1: βj ≠ 0 

P-value er den signifikanssandsynlighed, som svarer til t-teststørrelsen. Hvis signifikanssandsynligheden er mindre end 
signifikansniveauet (α), så forkastes H0 og Yi (den afhængige variabel) er i en vis grad en liniær funktion af 3j (den uafhængige variabel), 
dvs. der er accept af den lineære model (Strandkjær 2006: s.4). Bemærk i øvrigt af der ikke er foretaget modelkontrol, idet det ville give 
opgaven et forkert fokus taget sidebegrænsningen i betragtning. Således antages det at der er linearitet, konstant varians, stokastisk 
uafhængighed og normalitet (Overø  et al., 2005: s.226).  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Reuters 21/03/2009. Beregnet med Excels dataanalyse funktion. 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Thomson one banker 21/03/2009.  
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BILAG 13 - WACC 

 

WACC Note

Ugearet beta - Damodaran 0,85 Bilag 11
Ugearet beta - Broker rapporter 0,99 DME1, 2009: s. 24 og DB1, 2009: s.4
Ugearet beta - Carlsberg vs. MSCI 0,87 Bilag 12
Ugearet beta - Peer gruppe 0,68 Bilag 12 og afsnit 6.1.4.1
Gennemsnitlig ugearet beta 0,85 Simpelt aritmetisk gennemsnit 

Gearet beta 1,21 Jf. formel afsnit 6.1.4.1
Risikofri rente 3,40% Bilag 9
Markedets risikopræmie 5,50% DME1, 2009: s.24
Likviditetstillæg 0,00% Afsnit 6.1.4.1

Egenkapitalens afkastkrav 10,1% Jf. formel afsnit 6.1.4

Risikofri rente 3,40% Bilag 9
Fremmedkapitalens risikotillæg 3,88% Bilag 10
Skatteskjold 26,0% Carlsbergs guidance 

Fremmedkapitalens afkastkrav efter skat 5,4% Jf. formel afsnit 6.1.4

Target kapitalstruktur (egenkapital/EV) 70,0% Afsnit 6.1.4.1 og 6.1.4.3

Estimeret wacc 8,65% Jf. formel afsnit 6.1.4  

Kilde: Egen tilvirkning 
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BILAG 14 - FØLSOMHEDSANALYSER PÅ DCF-VÆRDIEN AF SEL SKABET 

 

-3,0% 108.888 102.026 95.165 88.303 81.442 74.580 67.719

-2,0% 110.132 103.250 96.367 89.484 82.602 75.719 68.837

-1,0% 111.376 104.473 97.569 90.665 83.762 76.858 69.955

0,0% 112.620 105.696 98.771 91.847 84.922 77.997 71.073

1,0% 113.865 106.919 99.973 93.028 86.082 79.136 72.191

2,0% 115.109 108.142 101.175 94.209 87.242 80.275 73.309

3,0% 116.353 109.365 102.377 95.390 88.402 81.414 74.427

O
m

sæ
tn

in
gs

væ
ks

t i
 b

ud
ge

tp
er

io
de

Ændring i COGS i % af omsætningen i budgetperioden

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

 

Note: Omsætningsvæksten vurderes at være særdeles v æsentlig for værdien, ikke mindst som følge af at m ange øvrige 
regnskabsposter estimeres på baggrund af denne. COG S i % af omsætningen vurderes at være den mest cent rale af 
omkostningsposterne og reflektere både materialeomk ostninger og maskinomkostninger, men også indirekte  personale 
omkostninger.  

 

 

8,1% 79.031 85.519 92.006 98.493 104.980 111.468 117.955

8,3% 77.338 83.616 89.893 96.171 102.448 108.726 115.003

8,5% 75.723 81.801 87.879 93.958 100.036 106.114 112.192

8,7% 74.180 80.069 85.958 91.847 97.735 103.624 109.513

8,9% 72.706 78.414 84.122 89.830 95.538 101.247 106.955

9,1% 71.294 76.830 82.367 87.903 93.439 98.975 104.511

9,3% 69.942 75.314 80.686 86.058 91.430 96.802 102.174

10.362 11.362 12.362 13.362

W
A

C
C

Langsigtet indtjening (EBIT i terminalperioden)

7.362 8.362 9.362

 

Note: Eftersom at terminalperioden udgør så stor en  del af den samlede værdi, er det relevant at se på  EBIT i 
terminalperioden, som afspejler den langsigtede ind tjening for selskabet. WACC er oplagt at simulere p å, bl.a. på grund af de 
mange antagelser bag beregningen. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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BILAG 15 - OVERSIGT OVER SAMMENLIGNELIGE TRANSAKTIO NER 

Offentliggjort Opkøbsmål Opkøber Land Beskrivelse Thomso n One Banker EV  100% stake DKKm
2007 Fomento Economico Mexicano SA 

De CV{Femsa} 
Cascade 
Investment LLC

Mexico  MEXICO - Cascade Investment  LLC acquired a 5% stake, or  10.806 mil shares, in Fomento  
Economico Mexicano SAB De CV,  a producer and wholesaler of  beer and soft drinks, for 4.  
223 bil Mexican pesos ($392  mil US), in a privately  negotiated transaction.  

45.629

2007 Koninklijke Grolsch NV SABMiller PLC Netherlands NETHERLANDS - SABMiller PLC  (SP) of the UK completed its  tender offer to acquire the  
entire ordinary share capital  of Koninklijke Grolsch NV, an  Enschede-based producer and  
wholesaler of branded beer  products, for 48.25 euros  ($70.779 US) in cash per  share, or a total 
value of  816.463 mil euros ($1.198 bil  US). The offer was conditioned  upon at least 75% of 
shares  being tendered. SP received  irrevocable undertakings to  accept the offer with respect  
to 37% of the company's  ordinary share capital.  

6.971

2007 Ryoshoku Liquor Ltd Ryoshoku Ltd Japan  JAPAN - Ryoshoku Ltd (RS)  acquired the remaining 3.5%  stake, which it did not  already own, 
in Ryoshoku  Liquor (RL), a wholesaler of  alcoholic beverages, in  exchange for 166,786 RS  
ordinary shares, valued at  336.074 mil Japanese yen ($3.  179 mil US). The shares were  valued 
based on RS's closing  stock price of 2,015 yen ($19.  058 US) on January 21, the  last full 
trading day prior  to the announcement of terms.  Previously, RS raised its  interest to 96.44% 
from 88.  43% by acquiring a 8% stake  in RL.  

532

2007 Groupe Comosud Euralis Holding SA Frankrig  FRANCE - Euralis Holding SA  acquired Groupe Comosud (GC),  a provider of wine bottling,  
processing and distribution  services, from Jeanjean SA  (JS), for 5.5 mil euros ($8.  074 mil US). 
Originally, in  July 2007, JS announced that  it was seeking a buyer for  its GC unit.  

47

2007 San Miguel Corp San Miguel Corp 
Retirement Plan

Fillipinerne  PHILIPPINES - San Miguel  Corp Retirement Plan, a  majority-owned unit of San  Miguel Corp 
(SC), raised its  stake to 23.01% from 12.26%  by acquiring a further 10.75%  stake or 339.349 
mil ordinary  shares in SC, a malt and  liquors producer and  wholesaler, from SM  Investments 
Corp, for 80  Philippine pesos ($1.833 US)  per share or a total value of  27.148 bil pesos 
($621.959  mil), in a privately  negotiated transaction. The  transaction was approved by  the 
board of directors.  

33.519

2007 Gage Roads Brewing Co Ltd Surplus Pty Ltd Australien AUSTRALIA - Surplus Pty Ltd  acquired a 6.69% stake, or  2.987 mil ordinary shares in  Gage 
Roads Brewing Pty Ltd, a  craft brewed beers producers,  for 0.214 mil Australian  dollars 
($0.197 mil US), in a  privately negotiated  transaction.  

14

2007 Scottish & Newcastle PLC Sunrise 
Acquisitions Ltd

England UK - Sunrise Acquisitions Ltd  (SA) of Jersey, a new company  formed by Heineken NV (HN) of  
the Netherlands, a  50:05%-owned-unit of Heineken  Holding NV, and Carlsberg A/S  (CA) of 
Denmark, completed its  tender offer to acquire the  entire ordinary share capital  of Scottish & 
Newcastle PLC  (SN), an Edinburgh-based  producer of malt beverages,  for a thrice sweetened 
8  British pounds ($15.657 US) in  cash per share, or a total  value of 7.594 bil pounds  ($14.9 
bil), via a scheme of  arrangement. Previously, IG  offered a twice-sweetened 7.8  pounds 
($15.265) in cash per  share, or a total value of  7.404 bil pounds ($14.490  bil). Subsequently, IG 
offered  a sweetened 7.5 pounds  ($15.382) in cash per share,  or a total value of 7.097 bil  
pounds ($14.554 bil).  Originally, IG offered 7.2  pounds ($14.769) in cash per  share, or a total 
value of  6.781 bil pounds ($13.91 bil).  SA received irrevocable  undertakings to accept the  offer 
with respect to 10.2% of  the company's ordinary share  capital. Upon effectivity of  the scheme, 
SA was to exercise  its rights to compulsorily  acquire the remaining shares  pursuant to the offer 
and  apply for the delisting of SN  shares in the LSE.  

86.715

2007 Livu Alus Brewery Royal Unibrew A/S Letland  LATVIA - Royal Unibrew A/S  of Denmark acquired Livu Alus  Brewery, a producer and  
wholesaler of beers, from  Grigis Un Co Ltd, for 12.135  mil Latvian latu (17.5 mil  euros/$23.499 
mil US).  

137

2007 Ringwood Brewery Ltd Marstons PLC England UK - Marston's PLC acquired  Ringwood Brewery Ltd, a  Ringwood-based manufacturer of  malt 
beverages and wine, for  19.2 mil British pounds  ($38.922 mil US).  

226

2008 Hite Holdings Co Ltd Hite Holdings Co 
Ltd

Korea  SOUTH KOREA - In September  2008, the board of Hite  Brewery Holdings Co Ltd (HB),  a 
liquors producer and  wholesaler, completed the  repurchase of 0.440 mil  ordinary shares, or 
about 4.  01% of the company's ordinary  stock outstanding in open  market transaction. Based 
on  HBs closing stock price of 45,  400 Korean won ($44.764 US)  on July 31, the last full  trading 
day prior to the  announcement of the boards  approval, the buyback had an  indicated value of 
19.976 bil  won ($19.696 mil) in cash.  Originally, In August 2008,  the board of HB authorized  
the repurchase of 0.440 mil  ordinary shares, or about 4.  01% of the company's ordinary  stock 
outstanding in open  market transaction.  

28.664

2008 Anheuser-Busch Cos Inc InBev NV USA  US - InBev NV (IB), a 52.96%  owned unit of Stichting  Interbrew SA, acquired all  the 
outstanding common stock  of Anheuser-Busch Cos Inc (AB)  , a producer and wholesaler  of 
malt beverages, for a  sweetened $70 in cash per  share, or a total value of  $52.178 bil. 
Originally, IB  offered $65 in cash per share,   or a total value of $48.11  bil. On completion, IB 
was  renamed Anheuser-Busch Inbev.  The transaction had been  approved by shareholders and  
regulatory authorities.  Previously, in February 2007,  IB was rumored to be planning  to merge 
with AB.  

303.674

2008 Gage Roads Brewing Co Ltd Investor Group Australien AUSTRALIA - An investor group,  comprised of Mr. Derong Qui  and Mr. Shimin Song acquired  
an 11.75% stake, or 25.941 mil  ordinary shares, in Gage Roads  Brewing Co Ltd, a craft brewed  
beer producer, for 0.01  Australian dollar ($0.007 US)  in cash per share, or a total  value of 
A$0.259 mil ($0.17  mil), in a privately  negotiated transaction.  

10

 

Kilde: Thomson one banker 22/03/2009. Ubearbejdet 
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BILAG 16 - MULTIPELANALYSE, HANDLET MULTIPLER  

Aktiekurs Markedsværdi Virksomhedsværdi Netto renteb. gæld/
Selskab DKKm DKKm DKKm EV

Anheuser-Busch Inbev SA 205 249.039 249.035 18%
Diageo PLC 103 174.059 247.480 22%
Harboes Bryggeri A/S 19 675 1.127 7%
Heineken NV 209 79.924 151.056 46%
Molson Coors Brewing Company 207 38.482 38.483 29%
Olvi OYJ 150 1.199 1.663 17%
Royal Unibrew A/S 20 616 2.667 60%
Sabmiller PLC 87 133.816 133.813 39%

Simpelt gennemsnit 84.726 103.165 30%
Median 59.203 86.148 25%

Kilde: Thomson Financials d. 24.02.2009  

Selskab 2009F 2010F 2009F 2010F 2009F 2010F 2009F 2010F

Anheuser-Busch Inbev SA 116.868 199.831 38.956 62.148 29.875 47.062 12.665 18.193
Diageo PLC 79.143 84.504 24.214 26.529 22.460 24.381 13.995 15.773
Harboes Bryggeri A/S 1.365 1.508 143 160 24 43 24 28
Heineken NV 114.149 118.254 22.454 23.996 15.727 16.993 7.845 9.119
Molson Coors Brewing Company 16.616 16.855 5.244 7.188 3.282 3.568 3.573 3.835
Olvi OYJ 1.654 1.766 253 276 142 142 112 119
Royal Unibrew A/S 4.112 4.281 365 476 115 234 50 149
Sabmiller PLC 120.119 121.638 25.882 26.062 19.788 19.951 11.681 12.420

Simpelt gennemsnit 56.753 68.580 14.689 18.354 11.427 14. 047 6.243 7.455
Median 47.879 50.679 13.849 15.592 9.505 10.281 5.709 6.477

Kilde: Thomson Financials d. 24.02.2009

Omsætning (DKKm) EBITDA (DKKm) EBIT (DKKm) Årets resul tat (DKKm)

 

Omsætnings- EBITDA EBITDA
vækst vækst margin

Selskab 2009-10F 2009-10F 2009F 2009F 2010F 2009F 2010F 2009F 2010F

Anheuser-Busch Inbev SA 71% 60% 33% 2,1x 1,2x 6,4x 4,0x 8,3x 5,3x
Diageo PLC 7% 10% 31% 3,1x 2,9x 10,2x 9,3x 11,0x 10,2x
Harboes Bryggeri A/S 10% 12% 10% 0,8x 0,7x 7,9x 7,0x 47,0x 26,2x
Heineken NV 4% 7% 20% 1,3x 1,3x 6,7x 6,3x 9,6x 8,9x
Molson Coors Brewing Company 1% 37% 32% 2,3x 2,3x 7,3x 5,4x 11,7x 10,8x
Olvi OYJ 7% 9% 15% 1,0x 0,9x 6,6x 6,0x 11,7x 11,7x
Royal Unibrew A/S 4% 30% 9% 0,6x 0,6x 7,3x 5,6x 23,2x 11,4x
Sabmiller PLC 1% 1% 22% 1,1x 1,1x 5,2x 5,1x 6,8x 6,7x

Simpelt gennemsnit 13% 21% 21% 1,6x 1,4x 7,2x 6,1x 16,2x 11, 4x
Median 5% 11% 21% 1,2x 1,2x 7,0x 5,8x 11,4x 10,5x

Kilde: Thomson Financials d. 24.02.2009

EV/omsætning EV/EBITDA EV/EBIT

 

 

BILAG 17 - MULTIPELANALYSE, SAMMENLIGNELIGE TRANSAK TIONER  

EV (100%) EV/ EV/ EV/

Opkøbsmål Opkøber Dato Andel DKKm omsætning EBITDA EBIT

Fomento Economico Mexicano SA De CV{Femsa} Cascade Investment LLC 12/21/2007 5% 7.840 0,7x 3,7x 0,3x

Koninklijke Grolsch NV SABMiller PLC 11/19/2007 100% 1.198 3,3x 23,7x 116,1x

Ryoshoku Liquor Ltd Ryoshoku Ltd 11/19/2007 4% 91 0,0x n/a 0,9x

Groupe Comosud Euralis Holding SA 11/08/2007 100% 8 0,5x n/a n/a

San Miguel Corp San Miguel Corp Retirement Plan 10/31/2007 11% 5.759 1,1x 10,7x 1,5x

Gage Roads Brewing Co Ltd Surplus Pty Ltd 10/26/2007 8% 2 1,4x n/a n/a

Scottish & Newcastle PLC Sunrise Acquisitions Ltd 10/17/2007 100% 14.900 2,2x 16,6x 21,8x

Livu Alus Brewery Royal Unibrew A/S 08/15/2007 100% 24 2,0x n/a n/a

Ringwood Brewery Ltd Marstons PLC 07/12/2007 100% 39 2,4x 17,0x 23,2x

Hite Holdings Co Ltd Hite Holdings Co Ltd 08/01/2008 0% 4.925 2,4x 9,1x 0,1x

Anheuser-Busch Cos Inc InBev NV 06/11/2008 100% 52.178 3,0x 13,2x 17,7x

Gage Roads Brewing Co Ltd Investor Group 12/10/2008 12% 2 0,8x n/a n/a

Gennemsnit (simpelt) 7.247 1,7x 13,4x 22,7x

Median 645 1,7x 13,2x 9,6x

Kilde: Thomson one banker d. 22.03.209  
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BILAG 18 - REALOPTIONSANALYSE 

 

Antagelser 

Efterspørgsel
Carlsberg 2015 volumen (HLm) 0,5 0,5 0,5
Carlsberg vækst % 2015 - 2017 90% 130% 160%
Carlsberg vækst % 2018 - 2022 16% 19% 23%
Carlsberg vækst % post 2022 2% 2% 2%
Pris per Hektoliter (2008 DKK) baseret på Carlsberg Asien 296 302 332
Pris inflation 2% 3% 6%

% af omsætning
COGS 37% 47% 48%
Kapacitets og administration 31% 31% 33%
Arbejdskapital investeringskrav 0,94% 0,94% 0,94%

Investeringskrav
2014 investering 3.096 3.096 3.096
Økonomisk levetid for aktiver 30 30 30

Andre
Skatte procent 26,00% 26,00% 26,00%
WACC - Carlsberg global 8,65% 8,65% 8,65%

Øl Stabilt forbrugsgode 
(p=0,6) Tilbage til vækst (p=0,2)

Krise og nye vaner 
(p=0,2)Antageler

 

Scenarie NPV beregninger 

Krise og nye vaner (p=0,2)

Underliggende aktiv 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Volumen i HLm 0,500 0,950 1,805 2,094 2,429 2,817 3,268 3,791 3,867

Omsætningsvækst 90% 90% 16% 16% 16% 16% 16% 2%

Prisstigninger 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Alle nedenstående tal i DKKm

Omsætning samlet 148 284 545 643 759 895 1.057 1.247 1.297

COGS (55) (105) (202) (238) (281) (331) (391) (461) (480)

Kapacitets- og administrationsomkostninger (46) (88) (169) (199) (235) (278) (328) (387) (402)

EBITDA 47 91 174 206 243 287 338 399 415

Afskrivninger (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

EBIT (56) (12) 71 103 140 183 235 296 312

Skat på EBIT 15 3 (19) (27) (36) (48) (61) (77) (81)

NOPLAT (41) (9) 53 76 103 136 174 219 231

Afskrivninger 103 103 103 103 103 103 103 103

Gross cash flow 62 94 156 179 207 239 277 322

Investeringer i arbejdskapital 1 3 5 6 7 8 10 12

Free cash flow 63 97 161 185 214 247 287 334 2.667

2014 værdi af Cash flow 61 85 131 138 147 157 167 179 1.431

2014 værdi af Cash flow samlet 2.497

2009 værdi af Cash flow samlet 2.113

2014 Kapital investeret 3.096

2014 NPV (599)

2009 NPV (506)  

Note: Idet FCF genereres løbende igennem året, er d et ikke korrekt at tilbagediskontere beløbene som v ar de efterbetalte 

pengestrømme.  Derfor antages det at beløbene genereres symmetrisk  omkring halvåret og t er derfor i halve. 
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Øl Stabilt forbrugsgode (p=0,6)

Underliggende aktiv 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Volumen i HLm 0,500 1,150 2,645 3,148 3,746 4,457 5,304 6,312 6,438

Omsætningsvækst - 130% 130% 19% 19% 19% 19% 19% 2%

Prisstigninger - 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Alle nedenstående tal i DKKm

Omsætning samlet 151 352 819 999 1.219 1.487 1.814 2.214 2.324

COGS (70) (164) (381) (465) (568) (692) (845) (1.031) (1.082)

Kapacitets- og administrationsomkostninger (47) (110) (256) (312) (380) (464) (566) (691) (725)

EBITDA 34 78 182 222 271 331 404 492 517

Afskrivninger (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

EBIT (70) (25) 79 119 168 228 300 389 414

Skat på EBIT 18 7 (21) (31) (44) (59) (78) (101) (108)

NOPLAT (52) (19) 58 88 124 168 222 288 306

Afskrivninger 103 103 103 103 103 103 103 103 -

Gross cash flow 52 85 162 191 227 272 325 391 -

Investeringer i arbejdskapital 1 3 8 9 11 14 17 21 -

Free cash flow 53 88 169 201 239 286 343 412 3.540

2014 værdi af Cash flow 51 78 138 150 164 181 200 221 1.900

2014 værdi af Cash flow samlet 3.082

2009 værdi af Cash flow samlet 2.608

2014 Kapital investeret 3.096

2014 NPV (13)

2009 NPV (11)  

Tilbage til vækst (p=0,2)

Underliggende aktiv 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F Terminal

Volumen i HLm 0,500 1,300 3,380 4,157 5,114 6,290 7,736 9,516 9,706

Omsætningsvækst 160% 160% 23% 23% 23% 23% 23% 2%

Prisstigninger 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Alle nedenstående tal i DKKm

Omsætning samlet 166 441 1.174 1.515 1.954 2.521 3.252 4.195 4.530

COGS (80) (212) (564) (727) (938) (1.210) (1.561) (2.013) (2.174)

Kapacitets- og administrationsomkostninger (55) (146) (387) (500) (645) (832) (1.073) (1.384) (1.495)

EBITDA 32 84 223 288 371 479 618 797 861

Afskrivninger (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

EBIT (72) (19) 120 185 268 376 515 694 758

Skat på EBIT 19 5 (31) (48) (70) (98) (134) (180) (197)

NOPLAT (53) (14) 89 137 198 278 381 513 561

Afskrivninger 103 103 103 103 103 103 103 103

Gross cash flow 50 89 192 240 302 381 484 617

Investeringer i arbejdskapital 2 4 11 14 18 24 31 39

Free cash flow 52 93 203 254 320 405 515 656 6.480

2014 værdi af Cash flow 50 82 165 190 220 257 300 352 3.478

2014 værdi af Cash flow samlet 5.094

2009 værdi af Cash flow samlet 4.309

2014 Kapital investeret 3.096

2014 NPV 1.998

2009 NPV 1.690  

 

 

 

 

 

 

 

 



Værdiansættelse af Carlsberg A/S  Handelshøjskolen i København 

Maj 2009 Jacob Skovsgaard 101 

BILAG 19 - AFSLUTTENDE VÆRDIESTIMERING  

26.02.2009 26.03.2009
Carlsberg's aktiekurs 198 238
Antal aktier 118.850.554 118.850.554
Markedsværdi af egenkapitalen i mio. 23.473 28.286
Minoritetsinteresser i mio. 5.395 5.395
Rentebærende gæld  i mio. 47.818 47.818

Markedsværdi af selskabet i mio. 76.686 81.499

DKKm

Børsværdi af selskabet 76.686 - 81.499
EV - Øl stabilt forbrugsgode 79.836 - 105.910
EV - Tilbage til vækst 87.721 - 116.404
EV - Krise og nye vaner 53.592 - 70.983
Handlet multipler 76.233 - 127.411
Sammenlignelige transaktioner 99.990 - 181.035

Estimeret værdi af selskabet 74.345 - 105.177
Vægtet Gennemsnit 

DKKm
Markedsværdi af selskabet i mio. 89.761
Markedsværdi af ikke driftsaktiver 2.946
Minoritetsinteresser i mio. 5.395
Rentebærende gæld 2008 i mio. 47.818

Markedsværdi af egenkapitalen i mio. 39.494
Antal aktier 118.850.554

Værdi pr. aktie 332

Afnoteringspræmie (31.12.2009) 14%

31.12.2009

DKK

Værdiinterval
31.12.2009

89.761

 

4.813 26.074
28.683
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Note: Den estimerede værdi er et skøn på baggrund a f analyserne. Transaktionsanalysen har ikke fået en  signifikant vægt, idet 

denne er opgjort på baggrund af historisk høje mult ipler og regnskabsposter, som ikke kan fremskrives i den nærmeste 

fremtid.  

Kilde: Thomson One Banker, Carlsberg selskabsdata og egen tilvirkning 


