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1. Executive Summary 

The main purpose with this thesis is a strategic analysis of the Carlsberg business model and a  

valuation of the company stock as of 1st of July 2011. The company is listed on NASDAQ 

OMX Copenhagen. 

Within the global beer industry Carlsberg has grown through organic growth and M&A 

activity to become the world’s number four brewer in terms of volume and sales. Carlsberg 

has participated widely in the global consolidation and now has activities spread around 

Europe and Asia. 

First part of this thesis is an empiric description of the global beverage industry and the 

Carlsberg group. In this part of the thesis different trends are described and major highlights 

such as the latest M&A transactions in the industry are summarized. 

Second part consist of a strategic analysis where different strategic analysis models are 

applied to Carlsberg and the beer industry. Among the models are Porters 5 forces, PESTEL, 

value chain analysis and SWOT. The strategic analysis goes into depth with micro and macro 

circumstances surrounding the company and industry in general. 

Third part is a profitability analysis of Carlsberg and a peer group analysis consisting of the 

three bigger breweries: Heineken, SABMiller and AB InBev.  

In the final part of this thesis the P&L statement and balance is budgeted and a valuation 

based upon these is carried out. The Valuation is made using both a Discounted Cash Flow 

model (DCF) and an Economic Value Added model (EVA). The two valuation models gives 

a fair value estimate of Carlsberg between 532 – 545 DKK as of 1st of August. On the day of 

valuation, the stock closed at 510 DKK. The investor recommendation is: Hold 

Overall Carlsberg has done a good job profiting from their investment on the Eastern 

European and Russian investment, even though the economic climate has been tough. The 

brewery is now focused on capitalizing on its increasing Chinese engagement. Carlsberg has a 

strong presence in the rural areas of especially western china and will need to increase its 

market share in the urban areas of the world’s largest beer market. Alongside of this Carlsberg 

needs to plant the seeds for the growth markets of tomorrow, which most likely will be India 

(where the Carlsberg is represented) and Africa (not represented yet). 
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2. Indledning 

Gennem det 20ende århundrede har bryggeri industrien udviklet sig fra at være en lokal 

industri til at være en global industri domineret af store aktører. Fusioner og opkøb er blevet 

et stadig vigtigere strategisk redskab i en branche, hvor konsolideringen har taget fart. 

Ved årtusindskiftet stod de 10 største bryggerier for omkring en tredjedel af den globale øl 

volumen. I det efterfølgende årti har det globale ølmarked været igennem en yderligere 

konsolidering, hvilket har resulteret i, at de fire største bryggerier – Anheuser-Busch InBev 

(herefter ABI), SABMiller, Heineken og Carlsberg Group (herefter Carlsberg) – nu står for 

omkring halvdelen af volumen på verdensplan samt ca. 75 % af profitten på det globale 

ølmarked.1 Konsolideringen på det globale ølmarked vil med alt sandsynlighed fortsætte og 

aktørerne vil stræbe efter vækst gennem effektiviseringer, opkøb og organisk vækst. De nye 

vækstmarkeders bidrag til indtjeningen vokser støt, mens hård konkurrence og faldende 

volumen presser aktørerne på de modne markeder i Vesteuropa og Nordamerika. 

Den gennemsnitlige vækst på det globale ølmarked har over de sidste 5 år været 3,5 pct. Dette 

afspejler dog to meget forskellige vækstcases mellem de nye og de modne markeder. Hvor de 

modne markeder i bedste fald stagnerer, men i flere tilfælde falder. I modsætning ligger 

vækstraterne på de nye markeder på mellem 5 og 9 pct.2 Nedenstående tabel 2.1 viser 

gennemsnitstal for kontinenterne, tallene dækker over store regionale forskelle.3 

Vækst i 
markedsvolumen 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Afrika & Mellemøsten 5,8% 33,5% 5,4% 31,1% 

Asien 4,8% 29,7% 3,2% 19,1% 

Nordamerika 1,3% 6,3% 0,4% 2,1% 

Oceanien 0,4% 2,3% 0,8% 4,5% 

Sydamerika 3,0% 16,4% 2,8% 14,7% 

Vesteuropa -1,1% -4,1% -0,2% -0,6% 

Østeuropa 1,1% 6,3% 1,5% 7,8% 
  Tabel 2.1 - kilde: Euromonitor International 

De dominerende bryggerier har igennem de sidste 10 år været særdeles aktive hvad angår 

opkøb fusioner og indgåelse af partnerskaber med regionale bryggerier. Af højdepunkter kan 

                                                 
1 Canadean liquid intelligence rapport 2010 
2 Canadean liquid intelligence rapport 2010 
3 Bilag 5 – Udvikling i markedsvolumen 
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nævnes: Anheuser Busch og InBev der fusionerede i 2008 og dannede verdens absolut største 

bryggeri ABI, der i dag er 4 gange så stort som Carlsberg. I 2009 fusionerede South African 

Breweries og Miller og dannede verdens anden største bryggeri, SABMiller. I 2008 købte 

Carlsberg og Heineken sammen Scottish & Newcastle (herefter S&N), og fornylig har 

Carlsberg købt op i Kina og besidder nu en ejerandel på 30 % i kinesiske Chongqing Brewery 

Co. 

Med en position blandt verdens 4 største bryggerigrupper har Carlsberg slået sig fast som en 

af de store spillere på verdensmarkedet. Carlsberg har dog stadig betydelige udfordringer og 

er oppe imod konkurrenter der er væsentlig større hvad angår volumen, markeds-

repræsentation og brandportefølje. Bryggeriet er med i kapløbet om væksten på 

vækstmarkederne i Østeuropa og Asien, men konkurrencen er benhård. 

2.1 Problem identifikation 

Den løbende konsolidering i bryggeribranchen, samt de konstante krav til 

effektivitetsforbedringer, stiller store krav til Carlsberg. Den nærmeste fremtid rummer 

betydelige strategiske udfordringer. Carlsberg er repræsenteret på 3 hovedmarkeder, Nord- og 

Vesteuropa, Østeuropa inklusiv Rusland og Asien. Med overtagelsen af S&N fik Carlsberg 

styrket sin position på det russiske og østeuropæiske marked og dermed sikret en plads blandt 

verdens allerstørste bryggerier. Ydermere har Carlsberg gennem opkøb og partnerskaber 

udbygget sin position på de asiatiske vækstmarkeder, alt sammen tiltag der har været grundlag 

for bryggeriets succesfulde avancering til en plads i top 4 blandt de globale 

bryggerivirksomheder. 

Bryggeribranchen hører til i den klassiske industriproduktion og der eksisterer derfor oplagte 

stordriftsfordele. Der kan skabes synergi gennem sammenlægning og effektivisering af de 

fleste forretningsområder. Derfor opererer stort alle aktører med en konstant ambition om at 

forbedre produktiviteten og minimere omkostningerne. Det afspejles i den globale trend af 

lukninger af produktionsfaciliteter og sammenlægninger af business units hvor det er muligt. 

Alt sammen indenfor rammerne af nogle grundlæggende forhold, såsom at øl er et tungt 

produkt og derfor kostbart at flytte over større distancer. Fælles for bryggeribranchen er, at 

aktørerne hele tiden arbejder på at trimme organisation og produktion. Branchen vil derfor 

med al sandsynlighed fortsætte den nuværende trend med at effektivisere og konsolidere 

yderligere. 
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Interessant for investorer i Carlsberg er det, om bryggeriet kan sikre sig en plads i dette 

kapløb gennem organisk vækst samt effektivisering. Samtidig skal Carlsberg forsøge at 

bevare en finansiel styrke og beredskab til at foretage strategiske opkøb når disse byder sig. 

Derudover er der en række markedsspecifikke forhold som kan have afgørende betydning for 

Carlsberg, såsom russiske afgiftsforhøjelser, den europæiske gældskrise og ugunstige demo-

grafiske forhold etc. 

 
               Figur 2.2 – kilde: Bloomberg 

Kursudviklingen for de fire globale bryggerier og MSCI World i figur 2.2 er sat til indeks 100 

pr. 1. januar 2009. Datoen er valgt som et skillepunktet før og efter den vestlige økonomis 

finansielle krise. I perioden efter krisen har SABMiller over-performet både marked og 

konkurrenter, hvilket sandsynligvis hænger sammen med deres eksponering til 

vækstmarkederne i Asien og Afrika. 

2.2 Problemformulering 

Carlsberg har en række udfordringer foran sig på det globale øl marked. På trods af selskabets 

størrelse, er det den mindste af de 4 største. I en forsat konsolidering skal bryggeriet for at 

bevare sin position i toppen, vokse organisk, indgå partnerskaber samt købe yderligere op. På 

nuværende tidspunkt er bryggeriet beskyttet mod fjendtlige overtagelser gennem selskabets 

fondsejerskab samt en A og B aktie struktur. Men en evt. udvanding af dette værn i 

forbindelse med at selskabet skal rejse kapital, kan betyde at bryggeriet på sigt bliver en 

opkøbskandidat.4 

                                                 
4 I forbindelse med overtagelsen af S&N ændrede Carlsberg fundatsen, således at fonden kunne nøjes med  
  stemmeflertal, mod tidligere at skulle besidde både stemmeflertal og aktiemajoritet. 
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Derudover udfordres Carlsberg til stadighed af konkurrenterne på de modne markeder i 

Vesteuropa, hvor den samlede øl-volumen samtidigt er faldende. 

Desuden oplever bryggeriet et stigende lovgivnings pres på det russiske ølmarked, hvor der 

løbende indføres adfærdsregulerende tiltag for at begrænse befolkningens alkoholforbrug. På 

det asiatiske ølmarked, der i disse år er den store vækstmaskine, presses aktiv priserne op og 

markedet for oplagte overtagelsesemner skrumper langsomt. 

Linjerne er med andre ord trukket op til yderligere branchekonsolidering. I denne 

sammenhæng er det spørgsmålet om Carlsberg på sigt vil optræde i overtagerens rolle, holde 

sig til støt og rolig organisk vækst eller måske blive et emne for overtagelse?  

Selskabets stærke overtagelsesværn i form af deres fondsejerskab, står foreløbigt ikke til at 

ændre, men bliver de tilstrækkeligt presset i konsolideringen, kan salg eller fusion blive 

aktuel. 

Det bringer os frem til omdrejningspunktet for denne afhandling:  

Hvad er Carlsbergs strategiske situation på det globale ølmarked, set fra en investors 

synspunkt, og er selskabet korrekt prissat pr. 1 august 2011? 

For at klarlægge dette, er det nødvendigt at foretage en dybdegående analyse af 

bryggerivirksomheden Carlsberg, dens konkurrenter og de respektive markeder der opereres 

på.  

Metodisk såvel som analytisk er det nødvendigt at dele behandlingen af hovedspørgsmålet ud 

på en række underspørgsmål. Besvarelsen af disse underspørgsmål vil skabe grundlag for at 

afhandlingens konklusion kan foretages på et fyldestgørende grundlag. 

Følgende underspørgsmål ønskes uddybet: 

• Hvordan er Carlsberg positioneret i forhold til de 3 større konkurrenter? 

• Hvordan performer Carlsberg i forhold til Heineken, SABMiller og ABI? 

• Hvad er den overordnede strategi for de fire store bryggeriselskaber? 

• Hvordan udvikler ølmarkedet sig globalt og regionalt? 

• Hvad er Carlsbergs risiko og vækst udsigter? 

• Hvordan er Carlsbergs kapitalstruktur og finansielle situation? 
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2.3 Model og metodevalg 

I det følgende afsnit vil afhandlingens struktur blive gennemgået. Afsnittet har desuden til 

formål at give læseren overblik over den metodiske tilgang der er anvendt for at behandle 

afhandlingens problemformulering. 

 

 
              Figur 2.3 - Afhandlingens struktur 
 

2.3.1 Empirisk præsentation 

Som illustreret i figur 2.3 følger der efter metode afsnittet, en empirisk gennemgang af 

Carlsberg og de markeder selskabet opererer på. Derudover gennemgås Carlsbergs nærmeste 

konkurrenter (Heineken, SABMiller og ABI), deres markeder, produktportefølje og 

finansielle fakta. 

Formålet med den empiriske præsentation er i høj grad at kridte banen op i den globale ”øl 

kamp”. Ved at afsøge og finde frem til det mest perspektivholdige markeder og regioner 

skabes fundamentet for afhandlingens videre analyse og budgettering.  

Indledning 

Problemformulering 

Regnskabsanalyse Strategisk analyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Metode- og modelvalg 
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Fremtidig strategi og perspektiv 
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Executive summary 
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Der vil i dele af afhandlingen blive lagt en del vægt på konkurrenternes strategi, positionering 

og finansielle resultater. Det er relevant eftersom Carlsberg globalt er blandt ”the Big 4” og 

investors umildbare alternativ til en investering i Carlsberg naturligt vil være en af de 3 større. 

2.3.2 Strategisk analyse 

Den empiriske beskrivelse efterfølges af en strategisk analyse, hvis formål er at give overblik 

over Carlsbergs nuværende markedsposition samt selskabets vækst perspektiver. Den 

strategiske analyse deles op i en ekstern og en intern del. 

Ekstern analyse 

Første del af den eksterne analyse tager udgangspunkt i PESTEL modellen der er en 

forkortelse af ”Political, Economic, Social, Technological, Ecological and Legal”.  

Modellen strukturerer og overskueliggør væsentlige makroforhold, der har indflydelse på 

bryggeribranchen og dermed Carlsberg.  

Det er vigtigt at tilføje, at PESTEL-modellen ikke er udtømmende og i praksis hele tiden skal 

opdateres før at den er anvendelig. Da modellen er bagud skuende og beskriver fortiden bør 

man være varsom med prognoser opstillet med afsæt heri.  

På trods af dette forbehold giver PESTEL modellen et fornuftigt overblik over de væsentligste 

eksterne faktorer samt hvordan de sandsynligvis vil udvikle sig fremadrettet.  

I den videre eksterne analyse gennemføres en analyse af den globale bryggeribranchen, der 

munder ud i et perspektiv på Carlsbergs position og udfordringer på de forskellige markeder. 

Hertil benyttes Porters 5 Forces der blandt andet overskueliggør konkurrenceintensiteten og 

truslen fra substituerende produkter i branchen.  

Et ofte fremfør kritikpunkt af Porters 5 Forces er, at modellen giver et statisk billede af en 

ellers dynamisk og uforudsigelig verden. Endvidere kritiseres Porters 5 Forces for ikke at tage 

hensyn til modtræk hos konkurrenterne, altså eventuelle konsekvenser af strategiske 

handlinger foretaget af Carlsberg. På trods af disse kritikpunkter giver modellen er 

struktureret overblik over branchesituationen på de forskellige markederne og finder dermed 

sin berettigelse i denne afhandling. 
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Intern analyse 

Efterfølgende analyseres Carlsbergs interne forhold eller mikro forhold ved brug af Porters 

værdikæde. Værdikædeanalysen er anvendelig i denne sammenhæng til at belyse de 

aktiviteter, i eller omkring organisationen, der enten skaber eller hindrer skabelsen af 

merværdi i selskabet. Som en del af den interne analyse vurderes Carlsbergs 

konkurrencestrategi samt vækststrategi. Formålet er at få et overblik over, hvordan Carlsberg 

agerer i den eksterne kontekst der beskrives i PESTEL og 5 Forces modellerne.  

Delkonklusion og SWOT 

Den strategiske analyse afsluttes med en delkonklusion der samler op de væsentlige 

analytiske fund, der senere skal definere rammerne for budgetteringen. Afslutningsvis 

opstilles en relevant SWOT-model for Carlsberg. 

2.3.3 Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at klarlægge Carlsbergs finansielle performance gennem 

de seneste 5 år og sammenligne denne med de 3 globale konkurrenter. I regnskabsanalysen 

lægges det vægt på centrale nøgletal og de-komponeringen af disse. Den egentlige 

rentabilitetsanalyse foretages med sammenligning af nøgletal, peer-group analyse og 

trendanalyse. Rentabilitetsanalysen struktureres indenfor rammerne af DuPont-modellen. 

2.3.4 Budgettering og værdiansættelse 

Med udgangspunkt i de observationer og konklusioner der fremkommer i den empiriske og 

den analytiske del, kan der opstilles et proforma budget for Carlsberg. Fastsættelsen er det 

enkelte variable og vækstrater har afgørende indflydelse når de benyttes som input i 

værdiansættelsesmodellerne. Derfor søges disse at være solidt forankret i de empiriske og 

analytiske afsnit. 

Med budgettet i hånden, kan den egentlige værdiansættelse finde sted. I denne afhandling 

anvendes to kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller. DCF-modellen og EVA-

modellen. 

I Værdiansættelsen udregnes et base-case estimat for Carlsberg, som efterprøves i en 

multipelanalyse der sammenholder den fundne værdi med værdien af lignende selskaber. 
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Efterfølgende kan det fundne niveau testes i en følsomhedsanalyse, overfor ændringer i 

centrale budget og vækst antagelser. 

2.4 Dataindsamling og behandling 

Til brug for regnskabsanalysen anvendes en større mængde regnskabsdata, helt nøjagtigt 

indsamles regnskabstal fra de fire store bryggeriers seneste 5 årsrapporter. Disse datasæt 

vurderes ud fra en pålideligheds- og validitetsbetragtning. Pålideligheden adresserer de 

anvendte indregningsprincippers relevans og troværdighed, mens validiteten er et udtryk for, i 

hvor høj grad de indsamlede data kan anvendes i den efterfølgende analyse.  

Til besvarelse af afhandlingens problemstilling har det ikke været nødvendigt at fremstille 

primær data, dels fordi det ikke er muligt at få adgang til selskabernes interne regnskabsdata 

og dels fordi markedsprisen for Carlsberg beror på offentligt tilgængelig information. 

De fire virksomheder,5 der behandles i denne afhandling er alle multinationale selskaber der 

aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS.6 Dette forhold styrker 

pålideligheden og validiteten af regnskabsdata fra årsrapporterne og gør dem i højere grad 

sammenlignelige. For fuldt ud at gøre regnskabsdata sammenligneligt, gennemføres en 

egentlig reformulering af årsregnskaberne og de nødvendige korrektioner foretages.  

I den strategiske analyse benyttes hovedsaligt sekundært data, det være sig, 

markedsstatistikker, årsrapporter og artikler. Afhandlingens problemstilling ligger ikke op til 

fremstilling af primær data, såsom interviews, spørgeskemaer eller observationer. Da der er 

tale om børsnoterede selskaber og alt relevant materiale derfor skal være offentlig tilgængelig. 

Kvalitative data 

De indsamlede kvalitative data stammer hovedsaligt fra selskabernes erklærede strategier, 

deres ledelsesberetninger, interviews og pressemeddeler. Kvalitative data hentet fra 

pressemeddelelser og årsrapporter mm. Betragtes grundlæggende som valide, om end de skal 

anvendes med kritisk sans da afsenderen ofte har motiv for at frembringe et bestemt budskab. 

                                                 
5 Carlsberg, Heineken, SABMiller og ABI 
6 International Financial Reporting Standards – udgivet af IASB. Det fremgår af anvendt regnskabspraksis i                              
  selskabernes respektive årsrapporter at disse følges 
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Fordelen ved de forskellige kvalitative data er imidlertid, at man gennem flere kilder får et 

nuanceret billede af emnet. 

Kvantitative data 

Det er før set at ledelsen i en virksomhed farvet eller sminket et regnskab i en retning der har 

gavnet deres egen sag. Denne risiko vil altid være tilstede. Antagelsen i denne afhandling er 

dog, at så længe andet ikke er offentligt kendt, formodes årsrapporterne at være valide i 

overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder IFRS. Der er mulighed for 

ændring af regnskabspraksis efter IFRS, eventuelle effekter herfra behandles i 

reformuleringen af virksomhedernes regnskaber. 

Ifølge ISAB’s7 begrebsrammen skal et regnskab efter IFRS leve op til 4 kvaliteter, det være 

sig, (1) forståelighed, (2) relevans, (3) pålidelighed og (4) sammenlignelighed.  

Regnskabets formål er: 

”at give information om virksomhedens finansielle stilling, indtjening og ændringer i den 

finansielle stilling, som er til nytte for en bred kreds af regnskabsbruger.”8 

2.5 Afgrænsning 

Afhandlingen er praktisk orienteret, hvilket vil sige at teorier og modeller anvendes direkte i 

analytisk sammenhæng. Som udgangspunkt vil anvendte modeller og teorier ikke blive 

diskuteret og kritiseret systematisk, men blot i det omfang det syntes relevant i den 

pågældende sammenhæng. 

Fokus for afhandlingen er Bryggerigruppen Carlsberg, derfor vil virksomhedens interne og 

eksterne forhold søgt afdækket i omfattende grad ud fra offentligt tilgængeligt materiale. Som 

led en analysen af Carlsberg beskæftiger afhandlingen sig en del med de største konkurrenter 

gennem peer-group analyser etc. Det foreligger dog en klar afgrænsning i detaljeringsgraden 

og dybden for visse dele af analysen når det drejer sig om konkurrenternes forhold. 

                                                 
7 International Accounting Standard Board er det organ der opstiller og vedligeholde retningslinjerne for IFRS 
8 KPMG – introduktion til IFRS 
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Under udarbejdelsen af afhandlingen er der indhentet regnskabsoplysninger for Carlsberg, 

Heineken, SABMiller og ABI i perioden 2006-2010, regnskabsdata der ligger udover denne 

periode er afgrænset. 

Skæringsdatoen for regnskabsinformation og anden selskabs og markedsspecifik information 

der kan påvirke analysen og værdiansættelse er sat til 1. juni 2011. 

Carlsberg værdiansættes som ”going-concern” på ”stand-alone” basis, hvilket vil sige at 

værdiansættelsen er baseret på fortsat drift og at eventuelle fremtidige strategiske 

akkvisitioner ikke indgår i værdiansættelsen. 

3. Præsentation af Carlsberg 

For at sikre at læseren har den fornødne forståelse og indsigt begyndes med en beskrivelse af 

Carlsberg Gruppen. Der lægges særlig vægt på de dele af Carlsberg, som der i de 

efterfølgende analyser gås i dybden med. Her tænkes specielt på de centrale markeder, brands, 

produkter, konkurrenter og ejer struktur. 

3.1 Historie 

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen. Fra begyndelsen var bryggeriet på forkant 

hvad angik bryggerimetoder og teknologi. Kvalitetskravene var høje og mange af J.C. 

Jacobsens innovationer indenfor bryggerifaget er senere blevet til hjørnestene i moderne øl 

brygning, heriblandt Carlsberg gæren (Saccharomyces Calsbergensis).  

I 1970, fusionerede Carlsberg med Tuborg og blev med ét en stor spiller i Nordeuropa. Siden 

2000 har Carlsberg fokuseret på sin hovedaktivitet, nemlig produktion, markedsføring, 

distribution og salg af øl. I denne periode har Carlsberg investeret og opkøbt bryggerier i 

lande og regioner hvor selskabet ikke tidligere har været repræsenteret, samtidig med at 

selskabet har frasolgt aktiviteter uden relation til hovedaktiviteten. 

I 2000 indgik Carlsberg et joint venture med bryggeriaktiviteterne i norske Orkla, der blev 

døbt Carlsberg Breweries. Selskabet var ejet 60 % af Carlsberg A/S, mens Orkla sad på den 

resterende del, mod at indskyde sine øl- og læskedriksaktiviteter i Norge, Sverige og Rusland 

i selskabet. I 2004 købte Carlsberg Orklas aktiepost i Carlsberg Breweries, hvilket resulterede 

i fuld kontrol med de 50 % af BBH (Baltic Beverages Holding AB). 
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I 2008 købte Carlsberg sammen med Heineken, Scottish & Newcastle (S&N). I denne handel 

fik Carlsberg blandt andet de sidste 50 % af aktierne i BBH og dermed komplet ejerskab over 

de russiske og østeuropæiske aktiviteter. Ydermere fik Carlsberg ejerskabet af det franske 

bryggeri Kronenbourg og dets tilhørende varemærker, samt det græske bryggeri Mythos. Med 

i transaktionen fulgte ejerskab i det kinesiske bryggeri Chongqing samt andele i et 

vietnamesisk joint venture. 

3.1 Koncernstruktur 

Carlsberg A/S er moderselskabet for gruppen og ejer 100 % af aktiekapitalen i Carlsberg 

Breweries der varetager ejerskab i gruppens bryggeri aktiviteter i mere end 150 selskaber.  

Den største aktionær i selskabet er Carlsberg fonden, der ifølge fundatsen skal besidde en 

aktiepost på 25 % og en stemmeretsandel på 51 % i selskabet. Det lader sig gøre ved 

selskabets opdeling af aktiekapital i A og B aktier. 

Ved udgangen af regnskabsåret 2010, besad Carlsberg fonden 30,3 % af aktiekapitalen og 

74,2 % af stemmerettighederne i Carlsberg. De resterende A og B aktier er i fri handel.9 

 
Figur 3.1 – kilde: Carlsberg Årsrapport 2010, egen tilvirkning 

 

3.3 Ejerforhold 

Carlsberg aktiekapital er opdelt i to klasser. Aktierne har samme pålydende værdi (20 kr.). En 

A-aktie har 20 stemme, mens en B-aktie har 2 stemmer og ret til forlods udbytte. Begge 

                                                 
9 Carlsbergs årsrapport 2010 
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aktieklasser er noteret på NASDAQ OMX København. Aktiekapitalen i Carlsberg A/S har en 

pålydende værdi på ca. 2,5 mia. DKK fordelt på to aktieklasser: 33.699.252 A-aktier og 

118.857.554 B-aktier. 

I forbindelse med overtagelsen af Scottish & Newcastle i 2008 foretog Carlsberg en 

aktieemission hvor selskabets aktiekapital blev fordoblet. Førend det kunne lade sig gøre, 

foretog man en ændring af fundatsen fra at fondet var forpligtiget til at eje 51 % af 

aktiekapitalen, til at den kunne nøjes med mindst 25 % af aktiekapitalen og 51 % af 

stemmerne. 

3.4 Produkt portefølje  

Carlsbergs hovedaktivitet er øl. Gruppens nuværende portefølje består primært af lokale 

varemærker, hvor salget af disse begrænser sig til et enkelt marked. Carlsbergs erklærede mål 

er at have en bred nok portefølje til at opfylde forbrugernes behov og opfylde bryggeriets eget 

ønske om at dække premium segmentet til fulde. 

Carlsberg gruppens portefølje består af en række markedsledende international varemærker 

(Carlsberg, Tuborg, Baltika og Kronenbourg 1664) og lokale varemærker (såsom Koff og 

Feldschlösschen). 

Nedenfor er Gruppens 10 største varemærker i 2010 opgjort på volumen: 

Varemærke Marked 
Volumen 
mio. hl. 

Baltika International 15,1 

Carlsberg International 12,0 

Tuborg International 7,6 

Xinjiang (Wusu) Lokal 3,6 

Kronenbourg 1664 International 3,3 

Kronenbourg Lokal 3,3 

Arsenalnoye Lokal 3,0 

Slavutich Lokal 2,7 

Bolshaya Kruzhka Lokal 2,5 

Super Bock Lokal 2,5 
                                         Tabel 3.2 - kilde: Canadean beverage analysis 
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3.4.1 Gruppens internationale varemærker 

Carlsberg. Carlsberg mærket er et international premium mærke repræsenteret i mere end 100 

lande gennem direkte salg, brygning på licens eller eksport. 

Tuborg. Tuborg mærket er et internationalt premium mærke der er tilgængelig i mere end 60 

lande verdenen over. Tuborg har i de seneste år været særligt succesfuld i Østeuropa og er 

markedsleder i premium segmentet i Rusland. I 2007 blev Rusland det største marked for 

Tuborg mærket. 

Batika. Batika mærket er det største i Europa målt på volumen og det største af alle gruppens 

varemærker. I løbet af de seneste år har Baltika mærket blev udbredt til flere markeder og er 

således repræsenteret på i mere end 50 lande. Baltika mærket dækker over premium øllen 

Baltika No. 7 og standard øllen Baltika No. 3 samt Baltika Cooler. 

Kronenbourg 1664. Kronenbourg 1664 er et international super-premium mærke. 

Kronenbourg 1664 er udbredt i mere end 50 lande verden over. 

Markedsledende lokale mærker spiller en større og større rolle i Carlsbergs portefølje. På 

hvert af selskabets europæiske markeder, har Carlsberg skabt et lokalt mærke der er blandt 

markedslederne i mainstream segmentet. 

3.7 Markeder 

Carlsberg er verdens fjerde største bryggeri i verden, målt på volumen. Bryggeriet er 

markedsledende på en række områder i Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Mere end 

60 % af gruppens volumen afsættes på markeder hvor Carlsberg enten er markedsleder eller 

nummer 2. Herved profiterer Carlsberg ved betydelige stordriftsfordele i produktion, indkøb, 

marketing, distribution og salg. 

Ledelsen er af den overbevisning at Carlsberg gruppen er en af verdens hurtigst voksende 

bryggerier, drevet af betydelige muligheder for effektivitetsforbedringer på det europæiske 

marked, sammenholdt med fortsat vækst i Østeuropa samt Asien og lignende markeder med 

vækstpotentiale. 
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3.7.1 Nord- og Vesteuropa 

Carlsberg er ubestridt markedsleder i Nordeuropa med markedsposition som nummer 1 i 

Danmark, Sverige, Norge og Finland samt i de 3 baltiske lande. Mens der på de 

Vesteuropæiske markeder såsom Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Schweiz, Polen 

genereres store dele af den årlige omsætning. Ølmarkedet i denne region er generelt modent 

og karakteriseret ved en velorganiseret detailhandel. Regionen har generelt en stærk kulturel 

tradition for at drikke øl og forbrugerne er modtagelige for produktinnovationer og 

lanceringer af nye produkter. Volumenmæssigt har markedet oplevet negativ vækst gennem 

de seneste øl, samtidig med at den økonomiske krise flyttet volumen fra on-trade til off-trade 

handlen.10 I 2010 stod markederne Nord- og Vesteuropa for 43 % af bryggeriets volumen og 

bidrog med 46 % af EBIT.11 

Vesteuropa Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Belgien 37,6% 62,4% 11,6% 88,4% 

Danmark 64,3% 35,7% 29,5% 70,5% 

Finland 62,7% 37,3% 22,5% 77,5% 

Frankrig 75,2% 24,8% 53,1% 46,9% 

Grækenland 75,9% 24,1% 36,9% 63,1% 

Holland 42,3% 57,7% 15,0% 85,0% 

Irland 40,9% 59,1% 21,9% 78,1% 

Italien 62,8% 37,2% 24,0% 76,0% 

Norge 50,8% 49,2% 19,9% 80,1% 

Portugal 52,3% 47,7% 23,8% 76,2% 

Schweiz 74,5% 25,5% 30,5% 69,5% 

Spanien 84,2% 15,8% 65,9% 34,1% 

Storbritannien 68,8% 31,2% 35,6% 64,4% 

Sverige 40,0% 60,0% 21,0% 79,0% 

Tyskland 47,8% 52,2% 34,4% 65,6% 

Østrig 64,6% 35,4% 45,8% 54,2% 

Gennemsnit 59,0% 41,0% 30,7% 69,3% 
                           Tabel 3.3 – kilde: Euromonitor International 

                                                 
10 On-trade er betegnelsen for afsætning gennem bar og restaurationsbranchen. Off-trade dækker over afsætning  
    gennem detailhandlen. Marginen er som regel højest i on-trade segmentet. 
11 www.carlsberggroup.com/markets 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 20 af 159 

3.7.2 Østeuropa inklusiv Rusland 

Efter den fulde overtagelse af Baltic Beverage Holding i 2008 har Carlsberg opnået en 

ledende rolle på flere af de Østeuropæiske markeder. Bryggeriet er den største aktør på det 

russiske marked samt i Kasakhstan, Usbekistan og Aserbajdsjan målt på markedsandele og 

næststørste spiller i Ukraine og Hviderusland. Igennem de sidste 5 år har gruppens 

datterselskaber i regionen oplevet høj omsætningsvækst og høje profitmarginer, med 

undtagelse af Rusland der var negativt påvirket af en afgiftsforhøjelse på 200 %. I 2010 stod 

regionen for 41% af Carlsberg samlede volumen og bidrog til 45% af gruppens EBIT. 

Østeuropa Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Bulgarien 66,9% 33,1% 49,1% 50,9% 

Polen 68,6% 31,4% 50,6% 49,4% 

Rumænien 77,5% 22,5% 57,0% 43,0% 

Rusland 71,7% 28,3% 45,0% 55,0% 

Slovakiet 84,6% 15,4% 74,9% 25,1% 

Tjekkiet 52,5% 47,5% 34,4% 65,6% 

Tyrkiet 79,9% 20,1% 53,3% 46,7% 

Ukraine 74,6% 25,4% 48,2% 51,8% 

Ungarn 92,1% 7,9% 82,7% 17,3% 

Gennemsnit 74,3% 25,7% 55,0% 45,0% 
                           Tabel 3.4 – kilde: Euromonitor International 
 

3.7.3 Asien 

Det asiatiske marked er stort og diversificeret. Carlsberg har igennem årene entreret på 

markedet gennem joint ventures, licens aftaler og direkte investeringer og opkøb. Carlsberg 

har formodet at blive en signifikant spiller på de markeder selskabet har valgt at konkurrer på. 

Regionen indeholder modne markeder såsom Hong Kong, Malaysia og Singapore, hvor 

Carlsberg længe har været repræsenteret, samt nye vækst markeder som Kina, Vietnam og 

Indien. Carlsberg ledelse har længe udtalt at man ønske øget eksponering overfor 

vækstmarkederne i Asien og at disse markeder indeholder store vækst perspektiver. Det 

vurderes at markedet i stigende grad vil spille en betydelig rolle i Carlsbergs samlede 

aktiviteter. I 2010 stod det asiatiske marked for 16 % af den samlede volumen og bidrog med 

9 % af gruppens samlede EBIT. 
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Asien Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Filippinerne 48,4% 51,6% 28,5% 71,5% 

Hong Kong 80,4% 19,6% 64,6% 35,4% 

Indien 80,7% 19,3% 50,9% 49,1% 

Indonesien 66,3% 33,7% 47,1% 52,9% 

Japan 73,3% 26,7% 63,6% 36,4% 

Kina 26,8% 73,2% 17,6% 82,4% 

Malaysia 39,1% 60,9% 29,8% 70,2% 

Singapore 48,9% 51,1% 36,5% 63,5% 

Sydkorea 47,2% 52,8% 22,9% 77,1% 

Taiwan 34,5% 65,5% 15,9% 84,1% 

Thailand 35,9% 64,1% 19,9% 80,1% 

Vietnam 71,8% 28,2% 45,2% 54,8% 

Gennemsnit 54,4% 45,6% 36,9% 63,1% 
                           Tabel 3.5 – kilde: Euromonitor International 

 

3.8 Carlsbergs ledelse 

3.8.1 Bestyrelsen/Supervisory Board 

Carlsbergs bestyrelse består af en række erfarne erhvervsfolk med erfaring fra store globale 

koncerner, samt en række professorer og videnskabsfolk der ifølge fundatsen skal bestride en 

del af bestyrelsesposterne. Derudover er der to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer der 

kan varetage de ansattes interesser. 

Formand Povl Krogsgaard-Larsen (1941). Professor, D. Pharm. (1941). Har siddet i 

bestyrelsen siden 1993. 

Næstformand Jess Søderberg (1944). Medlem af bestyrelsen siden 2008. Tidligere CEO i 

A.P. Møller Mærsk. 

3.8.2 Topledelsen/Executive Board 

Jørgen Buhl Rasmussen (1955), President & CEO. Jørgen Buhl Rasmussen har tidligere været 

ansvarlig for Carlsbergs østeuropæiske aktiviteter. Desuden har han international topleder 

erfaring fra koncerner indenfor fast-moving-consumer-goods som Mars, Unilever, Duracell 

og Gillette. 
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 Jørn P. Jensen (1964), Vicepresident & CFO. Jørn P. Jensen har tidligere været 

administrerende direktør i Carlsberg Breweries. Han har tidligere bestredet ledelsesposter i 

Nilfisk Advance A/S og Foss Electric A/S. 

Udover Jørgen og Jørn, har Carlsberg cheferne for de fire regioner (Nordeuropa, Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien) samt cheferne for Supply chain, HR, Salg og marketing og 

kommunikation i direktionen. 

3.9 Carlsbergs erklærede strategi 

Carlsberg er på nuværende tidspunkt verdens fjerde største bryggerigruppe målt på volumen 

og omsætning. Gruppen beskæftiger 41.000 mennesker og råder over en bred 

produktportefølje samt en høj markedsrepræsentation. 

Carlsberg har delt deres aktiviteter op i 3 regioner: Nordeuropa, Vesteuropa og Asien. 

Indenfor disse regioner, er Carlsberg aktiv på de markeder hvor gruppen skønner at den har 

styrken og de rette produkter til at opnå en ledende markedsrolle. Grundet de store 

markedsvariationer er de enkelte markeders bidrag til gruppens samlede volumen, vækst og 

indtjening meget forskelligartede. 

Carlsberg har listet følgende officielle strategi mål: 

At være den hurtigst voksende globale øl virksomhed, målt på organisk vækst i 

nettoomsætning og EBIT på en 3-årig periode.12 

For at indfri det overordnede strategimål er Carlsberg nød til at fokusere på forskellige 

omstændigheder afhængig af hvilket marked der opereres på. Carlsbergs opdeling af 

bryggeriets hovedmarkeder i 3 forskellige: Nord & Vesteuropa, Østeuropa inkl. Rusland og 

Asien repræsenterer vidt forskellige markeder, vækstscenarier og dermed strategier. I det 

følgende vil bryggeriets strategi blive gennemgået på de forskellige markeder. 

Nord & Vesteuropa: Den helt store udfordring på dette marked er de faldende øl volumener 

kombineret med hård konkurrence. Øl branchen er kendt for de oplagte stordrifts- og 

effektiviseringsfordele, men for at indfri vækstmålene er det ikke alene nok at skære i 

omkostningsbasen. Der skal også vækstes i toplinjen. Netop det sidste er den største 

                                                 
12 Carlsbergs Årsrapport 2010 side 22 
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udfordring, for hvor effektiviseringer og omkostningsbesparelser er en kontinuerlig proces 

som organisationen er vant til, kræver omsætningsvækst i et faldende marked en udpræget 

grad af vilje, innovation og nytænkning i hele organisationen.  

For Carlsberg gælder det om at tilpasse sig forbrugerens præferencer gennem innovation, 

indpakning og branding. Bryggeriet har rullet flere nye koncepter ud baseret på bryggeriets 

kernekompetence indenfor malt- og kornbaserede drikkevarer, målrettet forbrugergrupper der 

ikke typisk er øldrikkende. Disse koncepter kan såfremt de er succesfulde overføres til andre 

markeder. 

Østeuropa: Rusland har i mange år været en vækstmotor for Carlsberg og siden 2005 er 

Carlsbergs markedsandel steget fra 36 % til 40 %, mens at BBH driftsoverskud næsten er 

blevet firdoblet på fem år13. Finanskrisen kombineret med afgiftsforhøjelser på øl har haft en 

betydelig negativ effekt på det samlede russiske ølmarked. Carlsberg har som mål at vækste 

både på toplinje og bundlinje, det skal ske ved at tage markedsandele, effektivisere driften og 

minimere omkostningsbasen, samt at få forbrugerne til at købe dyrere øl. 

Asien: Det asiatiske ølmarked er den helt store slagmark for de store globale 

bryggerivirksomheder samt de øvrige regionale vækstivrige aktører. Især det kinesiske, 

vietnamesiske og indiske marked vækster med høje rater på både volumen og kvalitet. 

Carlsbergs globale konkurrenter, ABI, SABMiller og Heineken har alle appetit på opkøb, og 

især ABI og SABMiller har store markedsandele i Asien enten gennem direkte ejerskab af 

bryggerier eller gennem partnerskaber med lokale bryggerigrupper på vækstmarkederne. 

Carlsberg har udpeget Asien som bryggeriets fremtidige vækstmotor og satser på kraftig 

vækst i netop Kina, Vietnam og Vietnam. Ølsalget i Asien udgjorde i 2010 16 % af Carlsberg 

totale volumen og 9 % af driftsresultatet14.  

Carlsberg er klar markedsleder i Vestkina, koncernen de senere år har opkøbt bryggerier og 

indgået partnerskaber med regionale aktører. Prisen på aktiverne i Kina stiger voldsomt, især 

mod øst hvor både de globale bryggerikoncerner samt japanske aktører presser aktivpriserne i 

vejret. Den strategiske udfordring for Carlsberg er hvorvidt de kan opnå de rette produkt-mix 

samt opretholde væksten i Vestkina. indtil videre har Carlsberg overladt det økonomisk 

fremstormende Østkina til konkurrenterne. Carlsberg har desuden udvidet kapaciteten i 

                                                 
13 Carlsbergs Årsrapport 2010 
14 Carlsbergs Årsrapport 2010 
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Vietnam og har store forventninger til vækstraterne på dette marked. Også her er strategien en 

kombination af organisk vækst, opkøb, effektiviseringer og optimering af produkt-mix. 

I beskrivelsen af Carlsberg teori tages udgangspunkt i Porter´s 4 corner´s analysis. Modellen 

er oprindelig udviklet som et konkurrentanalytisk værktøj, der sandsynliggør i hvilken retning 

konkurrenterne strategi ændrer sig. Grundtanken bag 4 corner´s modellen er at man deler 

strategiovervejelserne op i to faktorer: motivationsbestemte og handlingsbestemte. Indenfor 

de motivationsbestemte faktorer skelnes igen mellem mål og antagelser. Ligeledes skelnes der 

indenfor de handlingsbestemte faktorer mellem den nuværende strategi og de evner og 

kompetencer virksomheden råder over. 

4. Global markedspræsentation 

I takt med konsolideringen af ølmarkedet giver det god mening at betragte det globale 

ølmarked under ét. Verdens største bryggerigrupper herunder Carlsberg, tilrettelægger i høj 

grad deres strategi ud fra dette perspektiv. Nedenstående figur 4.1 giver et overblik over 

udvalgte markeders samlede ølforbrug og ølforbrug pr. capita. Selvom data gennemgås 

detaljeret senere hen i denne afhandling er grafikken interessant, da den giver et hurtigt 

overblik og intuitivt godt billede af, at fremtidens sandsynligvis skal hentes i Asien, hvor 

volumen er til stede og vokser, samtidigt med at forbruget pr. capita er lavere end i resten af 

verdenen. Når det så er sagt, er der stadig vækstmuligheder på de modne markeder og på en 

række andre interessante markeder i Sydamerika og Afrika. Formålet med den følgende 

præsentation, er at gennemgå markederne, de væsentligste aktører og vækstudsigterne.  

 
                               Figur 4.1 - kilde: The Economist “All pints east” 17/8/10 
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Det giver god mening at forbrugerne på de modne ølmarkeder drikker ikke nok øl til at indfri 

bryggeriernes vækstambitioner. I 2010 faldt den samlede volumen med 1,5 % i Nordamerika 

og med 2,3 % i Vesteuropa.15 

4.1 Konkurrentpræsentation  

4.1.1 Heineken 

Historie: Heineken er et hollandsk baseret bryggeri med aktiviteter fordelt i det meste af 

verdenen. Bryggeriet har mere end 200 varemærker i sin portefølje og driver 125 bryggerier 

fordelt på 70 lande. 16 Heineken opererer i 5 regioner: Vesteuropa, Central- og Østeuropa, 

Nord- og Sydamerika, Mellemøsten og Sydøstasien. 

Heinekens historie har rødder tilbage til 1864, hvor Heineken familien købte et bryggeri i 

Amsterdam. Heineken familien har været og er stadig en stor del af bryggeriets fortid, nutid 

og fremtid på trods af at de ofte holder sig i baggrunden. 

Bryggeriet har en lang tradition for at være eksportorienteret og var således allerede 

repræsenteret i USA tre dage efter Forbudstiden ophørte.17 Siden da har Heineken fastholdt 

positionen som en af de mest succesfulde import mærker i USA. 

I 2007/2008 gennemførte Heineken i fællesskab med Carlsberg købet af den engelske 

bryggerigigant Scottish & Newcastle, hvis omfattende aktiviteter blev delt ligeligt delt 

mellem de to selskaber. 

I starten af 2010 købte Heineken bryggeri divisionen hos det mexicanske konglomerat 

FEMSA. Med handelen blev FEMSA den næststørste aktionær i Heineken Holding med 20 % 

ejerskab. Med FEMSA handlen bevarer Heineken sin stærke position og øger sin 

markedsandel på det Sydamerikanske marked. 

Produkter: Heineken råder over en række værdifulde brands herunder: Birra Moretti, 

Cruzcampo, Fosters, Kingfischer, Newcastle Brown Ale, Tiger, Sol og Strongbow cider. 

Markedsandel: Heineken er verdens tredjestørste bryggeri, med aktiviteter fordelt over hele 

verdenen. Bryggeriet har rødder i Holland og står historisk stærkt i Vesteuropa. Heineken har 

                                                 
15 Nomura Investment Bank 
16 http://www.heinekeninternational.com/companystrategyprofile.aspx 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_International 
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igennem mange år opbygget et særdeles stærkt brand omkring Heineken øllen, som 

produceres eller eksporteres til de markeder selskabet er aktiv på. 

Strategi: Heineken har en ambition om at blive markedsleder indenfor de markeder de er 

repræsenteret på samt indenfor de segmenter deres respektive brands hører til. Metoden til at 

opnå dette er en kombination af organisk vækst og akkvisitioner. Især det sidste er et stort 

fokus for den hollandsk baserede bryggerigruppe, der ligesom sine konkurrenter har 

forkærlighed for stordriftsfordele. I tilfælde hvor et marked i høj grad er domineret af en 

konkurrerende bryggerivirksomhed, satser Heineken sin energi på at udvikle et premium 

marked for Heineken øllen, samt eventuelle special øl hvis markedet er modtagelig for den 

slags. Heineken fokuserer både på top-linje vækst og på omkostningsreduktion gennem 

effektiviseringer, derudover opererer ledelsen med en ambition om at organisationen bevæger 

sig hurtigere fra beslutninger til eksekvering. Bryggeriet har et udpræget fokus på de 

markeder hvor selskabet finder det sandsynligt at kunne blive markedsleder.  

4.1.1 SABMiller 

Historie: Selskabet blev grundlagt i Sydafrika i 1895 under navnet South African Breweries 

(SAB). Bryggeri-virksomhedens aktiviteter var hovedsagligt begrænset til Sydafrika indtil 

1990 hvor selskabet begyndte at investere i Europa. I 1999 børsnoteres SAB for at rejse 

kapital til det efterfølgende køb af the Miller Brewing Company. Overtagelsen lykkedes i 

2002, hvorefter navnet ændres til SABMiller.18 

Produkter: Bryggerigruppen råder over flere internationale premium brands enten gennem 

direkte ejerskab eller via joint ventures. Eksempelsvis kan nævnes ølmærker som: Pilsner 

Urquell, Peroni, Nastro Azzuro, Grolsch, Miller Genuine Draft, Miller Lite og Coors Light. 

Markedsandel: SABMiller er en global bryggeri gruppe med hovedsæde i London. Målt på 

omsætning er det verdens næststørste bryggeri efter ABI. Selskabet har aktiviteter i 75 lande 

og producerer 213 hektoliter øl om året. Bryggeriet er repræsenteret på markeder i hele 

verdenen og står i sær stærkt i Afrika, grundet selskabets historiske lange tilstedeværelse, men 

også i Nord og Sydamerika gennem direkte bryggeriejerskab eller joint ventures, såsom 

MillerCoors. I Asien udgør især partnerskabet med China Ressources Enterprises om 

brygning, distribution og salg af øllen SNOW en dominerende aktivitet. I Europa er 

                                                 
18 http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=27 
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SABMiller repræsenteret på hovedmarkeder i både Vest- og Østeuropa, med betydelige 

markedsandele på flere af markederne.19  

Strategi: SABMiller har langt hen ad vejen været med til at drive konsolideringstrenden i 

branchen og er nu globalt repræsenteret. Bryggeriet satser stort på vækstmarkederne i Asien, 

Afrika og Latinamerika, hvilket afspejler sig i at ca. ¾ af selskabets EBIT skabes på disse 

markeder.20 Bryggeriet har en stærk position på det kinesiske marked med ejerandelen i 

Chinese Ressource Enterprises der sidder på 20% af den kinesiske markedsvolumen.21 

4.1.2 ABI 

Historie: ABI er opstået fra fusionen mellem Anheuser-Busch og InBev. InBev i sig selv er 

fusion mellem AmBev og Interbrew. Interbrew har rødder i den belgiske by Leuven og 

bryggeriet Artois. AmBev opstod ved sammenlægningen af de brasilianske brygerier 

Antarctica og Brahma. Anheuser-Busch er grundlagt i 1860 i St. Louis, Missouri, USA. 

I 2004 fusionerede Interbrew og AmBev og blev til InBev og på det tidspunkt verdens største 

bryggeri. I november 2008 overtog InBev aktierne i Anheuser-Busch og giganten ABI blev en 

realitet. 

Selskabet beskæftiger i omegnen af 116.000 mennesker fordelt i 30 lande. 45 % af bryggeriets 

omsætning stammer fra Nordamerika.22 

Produkter: ABI har en betydelig brand portefølje der indeholder nogle af de mest værdifulde 

ølvaremærker i verden.23 I top 5 over de største brands har ABI 3 af mærkerne i deres 

portefølje. Af markante øl mærker kan nævnes: Stella Artois, Budweiser, Bud Light, Beck’s, 

Leffe, Hoegaarden og Skol. 

Markedsandel: Giganten ABI er allestedsnærværende og har godt fat i det nord og 

sydamerikanske marked, samt de modne markeder i EU og vækstmarkederne i Asien. 

Bryggeridriften og selskabets performance i USA, der udspringer af Anheuser-Busch 

                                                 
19 Se bilag 7 for regionale markedsandele 
20 SABMiller årsrapport 2010 side 11 
21 Se bilag 7 for kinesiske markedsandele 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/AB_InBev 
23 I følge brand analyseinstituttet BrandZ 
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familiens lange ejerskab har præsteret imponerende historisk performance, med en 

markedsandel i omegnen af 50 %. 

4.2 Vækstudsigter for det globale ølmarked 

Det globale øl marked forventes at vokse 2-3% årligt de kommende år.24 Dette dækker dog 

over betydelige regionale forskelle. På de modne markeder i Vesteuropa, Nordamerika, 

Australien og Japan er den overordnede vækst rate tæt på nul eller sågar negativ. Væksten på 

disse markeder opnås hovedsagligt i premium segmentet eller indenfor specialøl og nye 

produktinnovationer. Dette marked forventes til gengæld at opleve en vækstrate på 4 % på 

bekostning af mainstream øl.25  

På vækstmarkederne i Østeuropa, Sydamerika, Asien og Afrika vokser ølforbruget med 3-4% 

årligt. Dette drives af en kombination af demografiske forhold økonomisk fremgang og et 

generelt skifte fra traditionel spiritus til øl. 

På næsten alle markeder klarer premium- og super premium-ølmærker sig bedre end 

mainstream mærker, selv i økonomisk dårlige tider. Det skyldes blandt andet at forbrugerne 

går efter øget værdi. 

Et af paradokserne i konsolideringen af den globale bryggeriindustri er forøgelsen af antallet 

af varemærker og varemærkeudvidelser samt den kendsgerning, at der stadig ikke findes 

nogen egentlige verdensomspændende øl varemærker. Væksten på de nye markeder er ofte 

drevet af lokale mærker, og det har begrænset udviklingen af virkelig internationale mærker. 

Blandt verdens førende mærker har kinesiske varemærker været de hurtigst voksende. Når der 

ses bort fra forbruget på hjemmemarkederne er Tuborg det mærke, der er vokset hurtigst 

blandt de virkelig internationale varemærker med en samlet årlig vækst på 8% fra 2000 til 

2009.26 

Den økonomiske nedtur har betydet, at ned-gangen i on-trade-salget er accelereret til fordel 

for salget i off-trade. Bar- og restaurantbesøg er traditionelt et af de første steder, hvor 

forbrugerne skærer ned, når pengene er små. On-trade-salget i Vesteuropa faldt således i 2009 

med 6%. Generelt udgør on-trade-forbruget i Sydeuropa og Stor-britannien halvdelen eller 

                                                 
24 Estimat fra Canadean markedsanalyse 
25 www.heinekeninternational.com/industrylandscape 
26 Carlsbergs årsrapport 2010 side 21 
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mere af det samlede ølforbrug, mens der i Nord- og Østeuropa er et væsentligt større salg i 

detailhandelen (off-trade), som udgør 80% eller mere af det samlede ølforbrug. I Asien er 

forbrugsmønsteret mere fragmenteret. Se i øvrigt bilag 4 for detaljeret data omkring 

fordelingen af markedsvolumen og markedsværdien i henholdsvis on-trade og off-trade 

segmentet. 

Forventninger til fremtiden 

De globale ølmarkeder viste begyndende tegn på genopretning i 2010, men nåede dog ikke op 

på niveauet fra før 2008. I Asien vil væksten fortsat være større end i resten af verden og 

forventes at udgøre knap 40% af det globale ølforbrug i 2015, hvilket er mere end Europa og 

Nordamerika tilsammen. Trods denne vækst forventes det globale forbrug pr. indbygger ikke 

at nå over 30 liter i 2015-2016, hvilket indikerer, at der er et ganske betydeligt 

vækstpotentiale på længere sigt.  

4.2.1 Det kinesiske ølmarked 

Hvis man kigger isoleret på lande, er Kina det land der har den største ølproduktion og det 

største ølforbrug i verden. Denne dominans forventes landet at udbygge i de kommende år, 

markedsudsigterne fra Euromonitor International forventer at 50% af væksten i den globale øl 

volumen frem til 2015 vil komme fra det kinesiske marked. Hvad der endvidere er interessant 

er, at Kina har det laveste per capita forbrug blandt de 10 største nationale markeder, hvilket 

signalerer at markedet i høj grad er umættet og at potentiale for fremtidig vækst er tilstede. 

I modsætning til det kinesiske marked er der faldende volumener på flere store modne 

markeder så som Tyskland, Japan og UK. Forklaringen hertil kan delvis tilskrives 

demografiske ændringer, hvor en ældende befolkning fører til et fald i den mest øl 

konsumerende forbrugergruppe, de 20-39 årige. En anden årsag er substituerende produkter 

som cider, der i UK har taget markedsandele fra øl. 

Grundet de stærke vækst forventninger til det kinesiske marked er det særligt interessant at 

lave en grundig analyse af markedet. 
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Top 10 
producent 

Top 10 
forbrug 

Top 10 
volumen per 

capita 

Top 10 
import 

Top 10 
eksport 

Kina Kina Tjekkiet USA Holland 

USA USA Irland UK Tyskland 

Rusland Brasilien Venezuela Frankrig Belgien 

Brasilien Rusland Østrig Italien UK 

Tyskland Tyskland Slovakiet Tyskland USA 

Mexico Japan Tyskland Canada Irland 

kspan Mexico Belgien Rusland Tjekkiet 

UK UK Sydafrika Spanien Ukraine 

Polen Sydafrika USA Holland Canada 

Spanien Polen Australien Australien Danmark 
                    Tabel 4.2 – kilde: Euromonitor International 

Kina er markedsledende hvad angår både produktionsvolumener og samlet markedsvolumen. 

I 2010 blev der konsumeret 45 milliarder liter øl i Kina, hvilket svarer til 24% af den samlede 

globale øl volumenen. Desuden hedder verdens mest solgte øl hverken Budweiser eller 

Heineken men Snow der brygges af Chinese Ressources Enterprises. 

Ølmarkedet i Kina er domineret af indenlandsk øl, brygget i Kina med varemærker der har 

lokal oprindelse i en provins i landet og senere har udbredt sig til land og by. Således udgør 

kinesisk øl 99,7 % af den samlede volumen.  Hvad angår markedsdominans sidder China 

Ressources Enterprises på knap 21 % af den samlede volumen, dog er Snow en discount øl 

der primært henvender sig til landområder og arbejdere, hvilket smitter af på marginen. 

4.2.2 De fire store bryggerier og Kina 

De globale aktører har gjort deres indtog på det kinesiske marked og fokuserer i højere grad 

på hvordan de kan få del i den kinesiske vækst. 

Carlsberg: Bryggeriet har i 2009 og 2010 støt og roligt foretaget opkøb i kinesiske 

bryggerier. Blandt andet ejer bryggeriet nu 30% af Chongqing bryggeriet der er syvende størst 

på det kinesiske marked.27 en Carlsbergs strategi om at tage markedsandele i premium 

segmentet vil sandsynligvis bære frugt i takt med at velstanden stiger i Kina. I 2010 

introducerede Carlsberg desuden 1664 Kronenbourg i premium segmentet. 

                                                 
27 Se tabel 4.3 
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Heineken: Bryggeriet har en relativ lille andel af det kinesiske marked og har tidligere 

importeret sin afsætning til det kinesiske marked, men får nu brygget Heineken brygget i Kina 

på licens. Heinekens strategi er at købe mindretalspositioner i lokale bryggerier for 

herigennem at distribuere sine produkter. 

SAB Miller: Bryggeriet har med 49 % ejerskab af China Ressources Enterprise et solidt greb 

om det kinesiske marked. Dog er denne markedsandel indenfor lavpris segmentet, hvilket 

presser rentabiliteten på sigt. 

ABI: Bryggeriet er tilstede i Kina gennem flere datterselskaber og bryggerier. Som global 

markedsleder forventes det af ABI fortsætter en aggressiv ekspansions strategi. 

 
    Tabel 4.3 – kilde: Euromonitor International 
 

4.2.3 Vækstmuligheder og strategier på det kinesiske marked 

På trods af at vækstraterne i Kina er over det normale leje, begynder markedet i byerne at 

modnes, hvorfor bryggerierne forsøger sig med forskellige strategier. I byerne introduceres 

flere øl i standard og premium segmentet hvor der ofres flere ressourcer på emballage og 

branding. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carlsberg 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5%

Suntory Holdings 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5%

Kingway Brewery Holdings 1,7% 1,9% 1,9% 1,6% 1,9% 2,0%

Chongqing Brewery 2,4% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3%

Guangzhou Zhujiang Brewery 4,0% 3,8% 3,5% 2,9% 2,6% 2,5%

Henan Jinxing Brewery Group 4,2% 4,6% 4,3% 4,2% 4,1% 3,9%

Beijing Yanjing Brewery 10,2% 10,2% 10,4% 10,4% 10,9% 10,8%

Anheuser-Busch InBev 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 11,4% 11,4%

Tsingtao Brewery 13,4% 12,9% 12,9% 13,0% 13,6% 13,9%

China Resources Enterprise 13,0% 15,4% 17,9% 17,8% 19,4% 20,7%
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5. Strategisk Analyse 

5.1 PESTEL 

PESTEL analysen har til formål at klarlægge de makroøkonomiske forhold og trends der må 

forventes at have indvirkning på bryggeri branchen i de kommende år. For at analysen vil 

give mening, laves den på områder, geografisk eller produkt-definerede, hvor der er en 

nogenlunde homogen udvikling i, de adresserede faktorer (Politiske, Økonomiske, 

Sociokulturelle, Teknologiske, Miljømæssige og Lovgivningsmæssige). Eksempelvis er de 

forhøjede afgifter på øl i Rusland, muligvis en afgørende begrænsning for Carlsbergs 

indtjeningsmuligheder i Østeuropa, men næppe særligt betydningsfuldt når det kommer til 

vækstmulighederne i Asien.  

For overskuelighedens skyld behandles de politiske og lovgivningsmæssige faktorer i samme 

afsnit da de er nært beslægtede. 

5.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

Vesteuropa 

Fra politisk hold betragtes alkohol som sundhedsskadeligt og anses for at have en negativ 

indvirkning på folkesundheden. Alkoholforbruget i Europa er generelt højt, set i forhold til 

resten af verden, og EU oplever som resultat af dette en del negative effekter. Derfor blev der 

i 2006 lanceret en officiel EU alkoholstrategi,28 der havde som mål at supplere og 

vejlede nationale tiltag, for at løse folkesundhedsproblemer forbundet med alkoholindtag. Det 

har medført højere aldersgrænser for at købe alkohol i EU og sænkede promillegrænser for 

kørsel, samt generelle informationskampagner om de skadelige virkninger ved 

alkoholindtagelse.  

Branchen har været under kritik for at forherlige uansvarlige alkoholvaner igennem deres 

markedsføring. Det har medført begrænsninger og retningslinjer for ansvarlig markedsføring.  

I flere EU-lande er der indført forbud mod reklamer for øl og spiritus på TV og radio. Andre 

lande har forbud mod kampagner der forbinder alkohol med sport og bilkørsel. I næsten alle 

EU lande er disse reklamer forbudt i sammenhæng med udsendelser rettet mod børn og unge.  

                                                 
28 EU strategy to support Member States in reducing alcohol related harm 2006 
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Endvidere påvirkes øl branchen indirekte af lovgivningen på rygeområdet, eftersom at øl og 

røg kulturelt set følges ad i mange lande. Umiddelbart efter rygeforbuddets indtog, faldt on-

trade salget i Danmark 8-9 % i de første måneder. Efterfølgende er det meste af den tabte 

volumen kommet tilbage i takt med at restaurantionsbranchen har tilpasset sig reglerne.29  

På andre markeder såsom i Storbritannien tilskrives rygeforbuddet større skyld i faldene 

volumener. Udfordringen og problematikken i eksempelvis rygeforbuddet er, at det rammer 

on-trade salget, der i forhold til off-trade salget har betydelig større marginer og 

markedsværdi.30 

5.1.1.2 Østeuropa inkl. Rusland 

I Østeuropa har politikerne i flere lande indført afgiftsforhøjelse der udover at være 

forbrugsregulerende og dermed har en gavnlig effekt på folkesundheden, også bidrager i de 

offentlige kasser. I økonomisk trængte tider hvor riget fattes penge er det oplagt at hæve 

punktafgifter på alkohol og tobak. I Ukraine, som efter Rusland er Carlsbergs største marked i 

Østeuropa, hævede man i 2009 ølafgiften med 94%.  

Grækenland er et godt eksempel på hvordan udsigterne for et givent marked kan ændre sig 

dramatisk. I 2010 kom landet for alvor i økonomiske problemer, der krævede hjælpepakker 

fra EU og IMF. Den græske nationale gældskrise medførte nødvendige besparelser i den 

offentlige sektor samt stigning i skatter og afgifter på alkohol, hvilket vendte de ellers svagt 

positive forventning til volumen vækst til faldende prognoser. Figur 5.1 på næste side er et 

interessant eksempel hvordan den økonomiske konjunktur spiller ind på øl volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 ”Carlsberg ryster sig fri af rygeforbud”  - Berlingske Business 6. august 2008 
30 Bilag 4 – On-trade & Off-trade volumen og markedsværdi 
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                   Figur 5.1 – kilde: Euromonitor International 

Gældsproblemerne i Europa rækker ud over Grækenland og omfatter PIIGS-landene31, der 

alle er i fare for at på et tidspunkt at foretage lignende tiltag som de græske politikere. 

Eftersom at PIIGS og UK markederne udgør 43 %32 af volumen markedet i Vesteuropa har de 

økonomiske konjunkturer væsentlig betydning for bryggerierne med store markedsandele 

netop her. 

I Rusland, der volumenmæssigt er et af verdens største markeder blev der i 2010 gjort et 

forsøg på at dæmme op for det høje alkoholforbrug med en afgifts forhøjelse på 200% per 1. 

januar 2010. Det førte til et umiddelbart fald i volumen på 9,9 %. Heri skal der tages højde for 

den naturlige lageropbygning der er foregået i månederne op til årsskiftet og den efterfølgende 

lagernedbringelse i månederne efter årsskiftet. Men det ændre ikke på at ølforbruget er 

prisfølsomt og at lignende afgiftsforhøjelser fører til faldende markedsvolumen og 

omsætning33.  

Generelt gælder at hvis priserne holdes vil volumen være intakt, men marginen falde, og 

omvendt hvis priserne hæves prisen vil marginen holdes men volumen falde. Derfor skal 

bryggerierne hele tiden finde de rette produkt og pris mix. 

                                                 
31 PIIGS of Europe er en betegnelse der dækker over Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien 
32 Euromonitor International – Alcoholic Drinks: Forecast  AUG 2010 
33 Carlsberg gruppen årsrapport 2010  
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5.1.1.3 Asien 

Ølforbruget pr. capita i Asien er pt. ikke på et niveau hvor det har myndighedernes 

bevågenhed på samme måde som i eksempelvis Rusland. Dog ser man også i Asien af til 

nationale tiltag i retningen mod at begrænse alkoholkøb til visse tidsrum på døgnet. 

Eksempelvis har den Thailandske regering de senere år implementeret lignende lovgivning. 

Men som det asiatiske marked og især det kinesiske er på nuværende tidspunkt syntes det 

ikke at være realistisk at der fra politisk hold skulle komme nogle tiltag der med ét forandre 

spillereglerne. 

5.1.2 Økonomiske faktorer  

De økonomiske forhold på markederne og i de enkelte lande har stor indflydelse for øl 

indtaget samt hvilken type øl der efterspørges. Det derfor relevant at kigge på forskellige 

økonomiske parametre og fremskrivningen af disse for at vurdere vækstmulighederne for det 

enkelte marked og se hvorvidt aktørernes strategi tilpasser sig disse forhold. Helt overordnet 

vil øget velstand på de umodne markeder i udviklingslande og vækstøkonomier, alt andet lige, 

resultere i vækst af ølmarkedet både hvad angår volumen og værdi. I det følgende gennemgås 

de væsentligste makroøkonomiske forhold for de overordnede geografiske ølmarkeder. 

5.1.2.1 Konjunkturforhold i Vesteuropa 

Øl volumen er som sådan ikke afhængig af den økonomiske konjunktur udvikling i 

Vesteuropa, eftersom forbruget udgør en lille andel af folks disponible indkomst. Til gengæld 

har den økonomiske konjunktur indflydelse på hvor folk indtager deres øl og hvilken slags øl 

der efterspørges. I gode tider vil der være tendens til at forbrugerne er flittige gæster på 

restauranter og barer, hvilket betyder øget omsætning i on-trade markedet. I krisetider vil der 

være tendens til at forbrugerne undgår øl i premium segmentet samt køber øl i detailhandelen 

for at indtage dem i hjemmet. Det fører til øget omsætning i det mindre profitable off-trade 

marked. I bilag 4 ses en tabel over splittet mellem on- og off-trade samt værdien af denne og 

mere interessant udviklingen i volumen og værdien fra 2005-2010. Overordnet set har 

flertallet af landene oplevet nedgang i on-trade markedet som værdimæssigt i nogen grad er 

blevet kompenseret for i fremgang i volumen og værdi fra off-trade markedet.  
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Generelt kan man fastslå for de modne markeder, at forbrugerne i dårlige tider substituerer 

dyrere produkter med billigere produkter for at konsumere dem i hjemmet frem for ude. Mens 

der i opgangstider vil blive solgt flere premium øl og on-trade markedet vil stige. 

Vesteuropa                
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 

Belgien 2,0% 1,7% 1,9% 1,9% 

Danmark 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 

Finland 3,1% 3,1% 2,5% 2,0% 

Frankrig 1,5% 1,6% 1,8% 2,1% 

Grækenland -4,5% -3,0% 1,1% 2,9% 

Holland 1,7% 1,5% 1,5% 1,8% 

Irland -1,0% 0,5% 1,9% 3,4% 

Italien 1,3% 1,1% 1,3% 1,4% 

Norge 4,6% 3,8% 3,8% 3,3% 

Portugal 1,4% -1,5% -0,5% 1,2% 

Schweiz 2,6% 2,4% 1,8% 1,8% 

Spanien -0,1% 0,8% 1,6% 1,7% 

Storbritannien 1,3% 1,7% 2,3% 2,6% 

Sverige 5,5% 3,8% 3,5% 3,4% 

Tyskland 3,5% 2,5% 2,1% 1,3% 

Østrig 2,0% 2,4% 2,3% 1,8% 
                           Tabel 5.2 – kilde: Euromonitor International 

Den fremadrettede beskedne BNP vækst i Vesteuropa, vil resultere i en beskeden vækst i on-

trade markedet samt en beskeden fremgang for premium ølsalget. 

5.1.2.2 Konjunkturforhold i Østeuropa 

I Østeuropa har den økonomiske krise ramt hårdt og flere lande har efter en periode med høje 

vækstrater oplevet store fald i BNP i kølvandet på krisen. Det har affødt faldende 

markedsvolumener i en række lande i regionen. Eftersom flere at landene har et lavere 

velstandsniveau end i Vesteuropa, vil en nedgang i økonomien ramme relativt hårdere på 

forbrugernes disponible indkomst. Af de østeuropæiske lande vi har samlet data på til denne 

afhandling, har alle landene oplevet BNP-vækst i 2010, med undtagelse af Rumænien. Det 

vurderes derfor at den underliggende økonomiske konjunktur understøtter et fremtidigt vækst 

i ølforbruget i regionen. 
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Østeuropa                    
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 4,2% 3,7% 4,0% 3,9% 

Bulgarien 0,2% 3,0% 3,5% 4,0% 

Polen 3,8% 3,8% 3,6% 3,9% 

Rumænien -1,3% 1,5% 4,4% 4,0% 

Rusland 4,0% 4,8% 4,5% 4,0% 

Slovakiet 4,0% 3,8% 4,2% 4,2% 

Tjekkiet 2,3% 1,7% 2,9% 3,2% 

Tyrkiet 8,2% 4,6% 4,5% 4,0% 

Ukraine 4,2% 4,5% 4,9% 4,0% 

Ungarn 1,2% 2,8% 2,8% 3,2% 
                           Tabel 5.3 – kilde: Euromonitor International 
 

5.1.2.3 Konjunkturforhold i Asien 

Asien som region dækker over store forskelle i udviklingsgraden af de enkelte økonomier og 

deres velstandsniveauer. Det er derfor med forbehold at et så folkerigt og geografisk stort 

område betragtes under ét. Asien har været relativt upåvirket af den finansielle krise, dels på 

grund af deres relativt lave gældsniveau i forhold til USA og Europa, mens også grundet et 

stigende privatforbrug samt store anlægsinvesteringer i især Kina. De økonomiske vækstrater 

Asien har præsteret de seneste år og forventes at præstere i de kommende år har en positiv 

effekt på stort alt forbrug, inklusiv ølforbruget. Det må derfor forventes at vækstscenariet for 

det asiatiske marked er særdeles godt, både hvad angår volumen og samlet værdi. 

Asien                            
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 9,5% 8,4% 8,4% 8,6% 

Filippinerne 7,3% 5,0% 5,0% 5,0% 

Hong Kong 6,8% 5,4% 4,2% 4,3% 

Indien 10,4% 8,2% 7,8% 8,1% 

Indonesien 6,1% 6,2% 6,5% 7,0% 

Japan 3,9% 1,4% 2,1% 1,2% 

Kina 10,3% 9,6% 9,5% 9,5% 

Malaysia 7,2% 5,5% 5,2% 5,0% 

Singapore 14,5% 5,2% 4,4% 4,0% 

Taiwan 10,8% 5,4% 5,2% 4,9% 

Thailand 7,8% 4,0% 4,5% 5,0% 

Vietnam 6,8% 6,3% 6,8% 7,5% 
                           Tabel 5.4 – kilde: Euromonitor International 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 38 af 159 

5.1.2.4 Konjunkturforhold i Syd- og Sydamerika 

I Sydamerika, som er et af ABI´s hjemmemarkeder er konjunkturudviklingen ligeledes positiv 

og vækstraterne viser samme styrke som vækstøkonomierne i Asien. Det vil ha en positiv 

effekt på øl volumen, samtidig med at væksten i premium segmentet understøttes. Brasilien 

fungerer som lokomotiv i denne region og forventes at levere stærke vækstrater. 

Sydamerika                           
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 6,1% 4,7% 4,2% 3,9% 

Argentina 9,2% 6,0% 4,6% 4,0% 

Brasilien 7,5% 4,5% 4,1% 4,2% 

Chile 5,3% 5,9% 4,9% 4,3% 

Colombia 4,3% 4,6% 4,5% 4,5% 

Mexico 5,5% 4,6% 4,0% 3,2% 

Venezuela -1,9% 1,8% 1,6% 1,8% 
                           Tabel 5.5 – kilde: Euromonitor International 
 

5.1.2.5 Konjunkturforhold i Mellemøsten og Afrika 

Øl indtaget i Mellemøsten er af begrænset omfang grundet religiøse og kulturelle årsager. På 

trods af dette er regionen interessant i forhold til lancering af diverse ikke-alkoholiske 

produktinnovationer. Det afrikanske kontinent er meget forskellig såvel etnisk, religiøst, 

politisk som økonomisk. Kontinentet fungerer som magnet på humanitære, politiske og 

naturmæssige katastrofer og vil sandsynligvis gøre det i fremtiden. Men med en forventet 

befolkningstilvækst på knap 50%34 frem til 2030, vil kontinentet rumme 1,5 mia. mennesker. 

Demografien kombineret med forventede høje økonomiske vækstrater understøtter et 

voksende ølmarked. 

Afrika & Mellemøsten           
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 3,8% 4,1% 4,2% 5,1% 

Egypten 5,1% 1,0% 4,0% 6,5% 

Marokko 3,2% 3,9% 4,6% 5,0% 

Saudi Arabien 3,7% 7,5% 3,0% 4,9% 

Sydafrika 2,8% 3,5% 3,8% 4,5% 
                           Tabel 5.6 – kilde: Euromonitor International 

                                                 
34 FN – World population prospect 2010 
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5.1.2.6 Konjunkturudviklingen i Nordamerika 

Det nordamerikanske marked har især hvad angår USA været hårdt ramt af den økonomiske 

krise. Den økonomiske lavkonjunktur i 2008 og 2009 førte til faldene øl volumen samt et 

skifte væk fra premium produkter og over i lavprissegmentet. Den tilbagevendende vækst 

vurderes at bidrage positivt både til volumen og premium segment. 

Nordamerika                      
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Canada 3,1% 2,8% 2,6% 1,9% 

USA 2,8% 2,8% 2,9% 2,7% 
                           Tabel 5.7 – kilde: Euromonitor International 
 

5.1.2.7 Valutarisiko 

Carlsberg henter en overvejende del af sin omsætning i udenlandsk valuta og eftersom 

bryggeriet i overvejende grad indregner sin omsætning og overskud i danske kroner vil 

selskabets performance være påvirket af valutaudsving. Balanceposter indregnet i 

fremmedvaluta vil også påvirkes af valutaudsving. 

På Carlsbergs hovedmarkeder Vest- og Østeuropa anvendes der primært euro eller valuta der i 

en eller anden grad følger euroen. Det vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig 

indvirkning på selskabets pengestrømme. Carlsberg gruppens primære risiko ligger overfor 

britiske pund sterling, russiske rubel og ukrainske grynia. Depreciering og appreciering af de 

forskellige valutaer påvirker det årlige resultat, sommetider i positiv grad andre gange i 

negativ grad. Dette accepteres som en del af den finansielle risici. I nedenstående 

cirkeldiagram er Carlsberg gruppens nettoomsætning opgjort efter valuta. 

 
Figur 5.8 - kilde: Carlsberg Årsrapport 2010 
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Carlsberg har valgt ikke at sikre omsætning eller indtjening i fremmed valuta, men sikrer i 

visse tilfælde pengestrømme såsom udbytte, der modtages i fremmed valuta.35 

5.1.2.8 Inflation og råvarerisiko 

Bryggerierne heriblandt Carlsberg er stor aftager af forskellige råvarer især knyttet til indkøb 

af dåser (aluminium), malt (byg) og energi. Der er en væsentlig risiko knyttet til 

prisudsvingene på disse råvarer, ikke mindst i kølvandet på den finansielle krise hvor både 

industrielle råvarer og landbrugsvarer er steget kraftigt i pris. 

Carlsberg afdækker råvarerisikoen ved indgåelse af futures baseret på markedsprisen på 

eksempelvis aluminium der handles på London Metal Exchange. Carlsberg har som mål at 

sikre leverance af malt og humle for det følgende budgetår. Således at eksponering 

vedrørende efterfølgende regnskabsår indgås i indeværende regnskabsår. 

Denne form for risikostyring vurderes at være af central karakter for et bryggeri som 

Carlsberg. Volatiliteten i fødevarepriser og råvarepriser generelt i de seneste år, bevidst at 

prischok forekommer oftere end forventeligt. De omkostninger der forekommer i forbindelse 

med indgåelse af en finansiel kontrakt er således givet godt i forhold til at begrænse 

råvarerisici. 

5.1.3 Sociokulturelle faktorer 

De centrale sociokulturelle faktorer der vurderes at have størst indvirkning på bryggerierne, 

herunder Carlsberg, er udviklingen i demografi samt de livstiltrends og strømninger der er 

oppe i tiden og forventes i fremtiden. 

5.1.3.1 Demografisk udvikling 

Jo flere indbyggere der er i et land desto større er efterspørgselsgrundlaget for øl og andre af 

bryggeriernes produkter. Derfor er der interessant at betragte den demografiske udvikling på 

de markeder hvorpå aktørerne kæmper om markedsandele. I nedenstående tabel 5.9 er 

befolkningsantallet og udviklingen anført. Generelt for alle markederne på nær Europa 

forventes der er vækst i de kommende 20 år på mellem 16,6% (Nordamerika) og 47,5% 

                                                 
35 Carlsbergs årsrapport 2010 side 74 
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(Afrika). På disse markeder vil antallet af potentielle forbrugere af bryggeriernes produkter 

være stigende, en aldersmæssig fordeling af tilvæksten er nødvendig for at fastslå 

attraktiviteten af væksten set fra bryggeribranchen. Europa forventes at opleve stagnation i 

befolkningsantallet, hvilket sætter det i forvejen modne ølmarked under pres, da vækst her vil 

kræve nye markedsandele eller at forbrugerne hver især konsumerer mere øl. 

  Befolkningsantal i mio. Forventet vækst ift. 2010 

  2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Afrika 1.033 1.153 1.276 1.400 1.524 11,6% 23,6% 35,5% 47,5% 

Asien 4.167 4.391 4.596 4.773 4.917 5,4% 10,3% 14,5% 18,0% 

Europa 733 734 733 729 723 0,2% 0,0% -0,5% -1,3% 

Sydamerika 589 618 646 670 690 5,1% 9,7% 13,7% 17,2% 

Nordamerika 352 368 383 398 410 4,6% 9,0% 13,0% 16,6% 

Oceanien 36 38 40 43 45 6,3% 12,5% 18,6% 24,4% 

Verden 6.909 7.302 7.675 8.012 8.309 5,7% 11,1% 16,0% 20,3% 

         Tabel 5.10 – kilde: Euromonitor International 

I den følgende tabel 5.11 ses aldersgruppernes fordeling af befolkningen i de forskellige 

regioner. Generelt set er bryggeriernes hoved målgruppe de 15-34 årige, der er de flittigste 

forbrugere af øl. Denne gruppe er størst i vækstøkonomierne, hvor den udgør ca. en 1/3 eller 

mere og mindst på de modne markeder i Europa og Nordamerika.  

Aldersgruppens andel af befolkningen 

2010 0-14 år 15-34 år 35-59 år 60+ år 

Afrika 40,3% 35,3% 19,1% 5,4% 

Asien 26,2% 33,8% 30,1% 9,9% 

Europa 15,4% 26,9% 35,7% 22,0% 

Sydamerika 27,7% 34,1% 28,2% 10,0% 

Nordamerika 19,8% 27,6% 34,2% 18,4% 

Oceanien 24,2% 29,2% 31,3% 15,4% 

Verden 26,9% 33,0% 29,1% 11,0% 
                                  Tabel 5.11 – kilde: Euromonitor International 

De mest interessante markeder set ud fra et demografisk synspunkt vil være 

vækstøkonomierne i Afrika, Asien og Sydamerika, hvor hovedparten bryggeriernes primære 

målgruppe (15-34 årige) er placeret. Europa er derimod presset på flere måder, først og 

fremmest i Rusland hvor der er direkte negativ befolkningstilvækst, men også i resten af 

Europa hvor befolkningen generelt ældes. Disse to faktorer er ikke gunstige for 

volumenudviklingen på det europæiske marked. 
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Aldersgruppernes geografiske placering 

2010 0-14 år 15-34 år 35-59 år 60+ år 

Afrika 22,3% 16,0% 9,8% 7,3% 

Asien 58,6% 61,8% 62,4% 54,5% 

Europa 6,1% 8,7% 13,0% 21,2% 

Sydamerika 8,7% 8,8% 8,3% 7,8% 

Nordamerika 3,7% 4,3% 6,0% 8,5% 

Oceanien 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 
                                  Tabel 5.12 – kilde: Euromonitor International 
 

5.1.3.2 Kulturelle faktorer 

Kultur, religion og historiske drikke traditioner er vigtige parametre for at vurdere det enkelte 

markedspotentiale. Der er store variationer i alkoholtraditionerne på tværs af regionerne og 

mellem landene indenfor en region, samt øl indtagets samlede andel af totale alkoholforbrug. 

I bilag 3 er per capita indtaget opgjort for de forskellige markeder. I 2010 var forbruget i 

Italien på 26,9 liter per person mens det i Tjekkiet var på 151,2 liter, på trods af at disse 

markeder blot ligger 500 km fra hinanden. 

I Vesteuropa har man generelt stærke traditioner for alkoholproduktion og forbrug. I 

Sydvesteuropa dominerer vin kulturelt mens det er tilfældet for øl i Nordeuropa. Tendensen 

for de samlede ølforbrug er dog faldende i de seneste år, hvilket udover demografiske grunde 

kan tilskrives større konkurrence fra alternative drikke samt et generelt lavere alkoholforbrug 

per capita. Det sidste kan tilskrives den stigende bevidsthed alkohols skadelige virkninger 

samt fokus på sund lisstil. 
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Vesteuropa 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgien 95,8 94,4 93,3 92,3 91,2 89,7 -1,3% 

Danmark 86,7 84,9 82,3 78,5 72,0 67,8 -4,8% 

Finland 85,3 85,7 87,1 83,5 82,0 81,3 -1,0% 

Frankrig 33,1 32,7 31,9 30,7 31,1 31,3 -1,1% 

Grækenland 39,5 40,0 40,4 40,2 37,8 35,2 -2,3% 

Holland 75,2 74,4 73,8 74,2 71,8 70,1 -1,4% 

Irland 132,3 129,5 126,8 117,7 107,2 101,0 -5,3% 

Italien 28,8 29,6 30,8 29,3 27,6 26,9 -1,3% 

Norge 51,6 53,2 54,5 55,5 54,6 54,3 1,0% 

Portugal 61,1 59,6 58,5 57,2 55,2 54,3 -2,3% 

Schweiz 54,8 56,4 57,4 58,5 58,2 58,3 1,2% 

Spanien 77,8 78,8 80,0 75,6 71,4 68,1 -2,6% 

Storbritanien 93,0 89,7 85,7 81,8 73,9 70,4 -5,4% 

Sverige 50,6 51,4 52,2 51,8 51,9 52,7 0,8% 

Tyskland 111,9 113,5 110,3 109,0 107,6 108,2 -0,7% 

Østrig 105,4 103,9 103,5 103,7 101,5 101,8 -0,7% 

Gennemsnit 73,9 73,6 73,0 71,2 68,4 66,9 -1,7% 
  Tabel 5.13 – kilde: Euromonitor International, egen tilvirkning 

I Østeuropa er der stærke traditioner for indtagelse af alkohol og de seneste år har øl vundet 

andele fra stærk spiritus, primært vodka. Denne tendens har primært været drevet af lande 

som Rusland, Ukraine, Polen og Balkan-landene. Udviklingen kan tilskrives en kombination 

af velstandsstigninger og adoption af vestlig livsstil. Der er endnu et stykke vej før forbruget i 

Østeuropa når op på det nordeuropæiske niveau, så det vurderes at der er plads til yderligere 

volumenvækst i de kommende år. 

Østeuropa 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bulgarien 63,2 68,5 72,8 76,6 78,0 77,2 4,1% 

Polen 77,0 84,2 92,8 94,9 89,4 86,8 2,4% 

Rumænien 72,3 85,9 96,4 103,0 83,0 75,6 0,9% 

Rusland 66,6 70,7 80,1 79,7 75,1 67,8 0,4% 

Slovakiet 84,6 79,6 82,8 80,1 78,3 75,6 -2,2% 

Tjekkiet 162,1 161,8 161,9 158,0 153,3 151,2 -1,4% 

Tyrkiet 11,3 12,7 13,3 13,8 13,7 13,8 4,1% 

Ukraine 45,3 50,6 60,1 60,5 57,7 56,1 4,4% 

Ungarn 75,9 78,0 78,8 79,2 71,8 66,7 -2,5% 

Gennemsnit 73,2 76,9 82,1 82,9 77,8 74,6 0,4% 
  Tabel 5.14 – kilde: Euromonitor International, egen tilvirkning 
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På de folkerige asiatiske markeder har man historisk haft et lavere alkoholforbrug end i 

Vesten. Men i takt med økonomisk vækst, adoption af vestlig livsstil og urbanisering har det 

asiatiske ølmarked haft gode vækstvilkår.  

Asien 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Filippinerne 15,3 15,8 16,3 16,8 16,6 16,7 3,8% 

Hong Kong 22,8 22,4 22,0 21,9 21,2 21,5 -0,3% 

Indien 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 16,0% 

Indonesien 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 4,4% 

Japan 52,2 51,4 54,5 54,3 54,0 53,9 0,6% 

Kina 23,4 26,5 29,4 30,8 32,4 34,0 8,3% 

Malaysia 5,1 5,0 5,2 5,5 5,6 5,8 4,2% 

Singapore 18,4 18,3 18,6 19,1 19,4 19,9 3,5% 

Sydkorea 36,6 37,3 38,1 39,5 37,4 40,1 2,2% 

Taiwan 20,8 21,5 21,3 20,9 20,7 21,1 0,6% 

Thailand 28,5 31,7 34,0 31,5 28,6 27,8 0,2% 

Vietnam 14,3 15,8 18,1 20,3 23,1 26,0 14,1% 

Gennemsnit 19,9 20,6 21,6 21,9 21,8 22,4 4,8% 
  Tabel 5.15 – kilde: Euromonitor International 

Det vurderes at det japanske marked er det mest modne og derfor i nogen grad, på trods af 

kulturelle forskelle, kan bruges som pejlemærke for hvilket niveau de asiatiske ølmarkeder 

kan vækste til. 

I Sydamerika kan der spores nogle af de samme tendenser som i Østeuropa. Kulturelt set har 

regionen stor tradition for alkoholindtag og med de seneste års stærke økonomisk vækst 

drevet af især Brasilien samt adoption af vestlig livsstil vækster øl volumen med solide rater. 

Sydamerika 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 39,9 41,9 44,2 47,2 46,6 46,4 4,1% 

Brasilien 51,4 54,4 57,5 58,9 60,7 64,4 5,7% 

Chile 29,1 33,3 34,4 36,3 35,8 36,4 5,6% 

Colombia 36,5 39,2 39,9 38,0 39,2 38,0 2,3% 

Mexico 55,2 57,6 59,7 60,6 60,5 58,6 2,2% 

Venezuela 84,2 86,5 88,3 83,0 75,1 70,0 -2,0% 

Gennemsnit 49,4 52,1 54,0 54,0 53,0 52,3 3,0% 
  Tabel 5.16 – kilde: Euromonitor International 

Et andet interessant sociokulturelle fænomen er tendensen til ”trade-up” i premium segmentet. 

I takt med bryggeriernes klare produktdiversificering og intensive brandpleje kommer en 
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række produkter til at fremstå mere attraktive for forbrugerne, hvilket er hele idéen med 

premium segmentet. I takt med den fortsætte økonomiske vækst i Sydamerika og 

volumenstigningerne vurderes det at værdivæksten primært vil drives af efterspørgslen i 

premium segmentet. 

Det sammenfattes, at på de modne markeder skyldes faldne volumener dårlige demografiske 

udsigter, økonomisk lavkonjunktur og øget fokus på sundhed, mens der på vækstmarkederne i 

Asien og Sydamerika er gode udsigter for både volumen (demografi) og vækst i premium 

segmentet (økonomisk vækst).  

5.1.4 Teknologiske faktorer 

Den industrielle øl branche har omkring 150 års historie, hvoraf Carlsberg har været med hele 

vejen. Byggeteknikken indenfor masseproduceret øl har været er under konstant udvikling, 

for gradvis at trimme processer så produkt og indtjening løbende forbedres. På de modne 

markeder er denne form for tilpasning essentiel for at opnå indtjeningsvækst, hvilket blandt 

andet sker gennem automatisering af processer, sammenlægning og lukning af bryggerianlæg, 

integration af distributionsnetværk etc. Den teknologiske udvikling kan også i 

bryggeribranchen forbedre mange processer, på trods at selve bryggeprocessen er af 

lavteknologisk karakter. Det kræver løbende investeringer at holde produktionsapparatet 

teknologisk ajour samt konstant tilpasning at kapacitet for at tilfredsstille markedet. 

5.1.5 Miljømæssige faktorer 

Bryggerierne sætter relativt store miljømæssige aftryk, både hvad gælder deres input i form af 

råvareindkøb til emballage samt aftag af landbrugsprodukter, derudover er produktionen 

ressourcetung hvad angår forbrug af vand og el. ydermere kræver distributionen af varerne i 

stort netværk af lastbiler der også sætter et CO2 aftryk. Endeligt afføder produkterne en 

anseelig mængde skrald efter de er forbrugt. Bryggerierne inklusiv Carlsberg er i høj grad 

opmærksom på dette, dels fordi det er med til at skabe dem en grøn profil og en ansvarlig 

CSR-profil, men nok i højere grad fordi der ligger store omkostningsbesparelser og venter, 

hvis de nedbringer deres ressourceforbrug. 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 46 af 159 

5.2 Porters 5 forces 

Porters 5 forces er en brancheanalysemodel der skaber klarhed over hvilke de forhold der 

bestemmer konkurrenceintensiteten i en branche og derved afgør branchens attraktivitet. I 

denne sammenhæng er attraktivitet lig med lønsomhed.  

Porters 5 forces er: 

1. Branchens adgangsbarrierer 

2. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

3. Kundernes forhandlingsstyrke 

4. Truslen fra substituerende produkter 

5. Rivalisering blandt branchens aktører 

I ikke attraktive brancher vil kombinationen af disse fem parametre medvirke til at trække 

branchens overordnede lønsomhed ned. I særdeles ikke attraktive brancher med ren 

konkurrence vil lønsomheden for alle aktører nærme sig nul. Det omvendte forhold gør sig 

gældende for attraktive og særdeles attraktive brancher. 

I det følgende vil vi overføre Michael E. Porters tanker om de 5 parametre på 

bryggeribranchen. 

5.2.1 Branchens adgangsbarrierer 

Brancher der er særdeles attraktive og har en høj lønsomhed vil tiltrække nye aktører, der med 

tiden vil drive branchens samlede lønsomhed med nul, medmindre at der eksisterer adgangs- 

og exitbarrierer på markedet, der begrænser til- og frastrømningen af aktører. 

I den industrielle bryggeribranche anno 2011 hersker der betydelige adgangsbarrierer. Det 

kræver enorme investeringer at opbygge et produktions-, distributions- og 

markedsføringsapparat der kan tage markedsandele fra de etablerede spillere. Dette skyldes at 

ølproduktion hører til den klassiske produktionsindustri, hvor der er betydelige 

stordriftsfordele i hele virksomhedens værdikæde. Investeringer af sådan karakter vil desuden 

være kendetegnet af at de er irreversible, i tilfælde af at man ønsker at lukke produktionen 

igen.  
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Den industrielle ølproduktion har altid gennemgået produktionsforbedringer, 

sammenlægninger og optimeringer af forskellig slags. Branchen har så at sige effektiviseret 

og konsolideret sig til en stor del af væksten, især på de modne markeder hvor det samlede 

ølsalg i perioden er stagneret eller faldet. Det betyder at der hersker en udpræget 

oligopolistisk konkurrencesituation på markedet for konsum øl. Desuden vurderes det at de 

etablerede aktører har den fornødne finansielle styrke og veludviklede organisation til hurtigt 

at kunne tøjle nye aktører på markedet. De store bryggerier har gennem tiden brugt store 

ressourcer på at opbygge og tilkøbe brands i deres portefølje, etableringen af lignende brands 

vil kræve tilsvarende investeringer. 

Endeligt kræves der et omfattende distributionsnetværk for at kunne afsætte den fornødne 

volumen der gør forretningen lønsom. Etableringen af denne er ligeledes voldsom 

ressourcekrævende.  

Anderledes er det i markedet for premium- og specialøl, her kan mikrobryggerier entrerer 

markedet med væsentligt lavere etableringsomkostninger. På specialøl er marginer høje og en 

lønsom drift kan opnås med en relativ lille volumen uden andet distributionsnetværk end 

nogle få butikker og barer. 

5.2.2 Truslen fra substituerende produkter 

Ølforbruget på de modne markeder i Vesteuropa og Nordamerika har i de seneste år været 

presset. Dels fra et øget forbrugerfokus på sund livstil og alkohols skadelige virkninger men 

ligeså meget fra substituerende produkter, som vin, spiritus, cider og ”ready-to-drink” 

produkter i form af alkoholsodavand og lignende.  

Øl industriens modtræk til denne substitution har været produktinnovation som i Carlsberg 

tilfælde har udmøntet sig i Sommersby cider ”brandet”, samt diverse specialbryg og senest 

alkoholiske og ikke alkoholiske drikke der primært henvender sig til kvindelige forbrugere. 

Produktinnovation er en central del af de 4 store bryggerier strategi, for herigennem kan de 

sælge produkter med højere marginer og tage markedsandele fra de substituerende produkter, 

så som vin, i højere grad end at kannibalisere deres egen produkter. 

Grundet det store udbud af ølmærker og varianter samt substituerende produkter er det meget 

nemt for forbrugeren at skifte rundt blandt mærker og produkter. Der er med andre ord ingen 

udgifter for forbrugeren forbundet med at shoppe rundt mellem mærker og substituerende 
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produkter. Hvilket betyder at bryggerierne konstant skal produktudvikle samt opretholde 

brandværdien af de eksisterende produkter gennem intensiv markedsføring. 

5.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundernes forhandlingsstyrke er et udtryk for kunderne evne og mulighed for at presse 

virksomheden. Nogle af de ting der har indflydelse på dette forhold er indkøbsvolumener, 

omkostninger ved at skifte leverandør, kundens information om markedet samt kundens 

prisfølsomhed. 

Bryggeriernes kunder er ikke slutforbrugeren men detailhandelen eller hotel-, restaurations- 

og bar branchen. Disse to afsætningskanaler benævnes i bryggeri branchen som off-trade og 

on-trade. Marginalerne er højere på on-trade salg end off-trade salg, hvilket blandt andet 

skyldes kundernes forhandlingsstyrke. 

Off-trade markedet udgøres af supermarkeder og ”convinient stores”.36 Supermarkederne har 

fælles indkøbsorganer der indkøber store volumener og derved opnår en stor 

forhandlingsstyrke overfor bryggerierne. Konsolideringen blandt detailkæder vil øge denne 

forhandlingsstyrke, omvendt vil kundernes forhandlingsstyrke på markeder der i 

altovervejende grad er domineret af et enkelt bryggeri i nogen grad blive presset. 

On-trade markedet udgøres af hotel-, restaurations- og bar branchen. Denne type kunder har 

ofte beskedne indkøbsvolumener med mindre de er en del af en stor kæde med fælles indkøb 

så som britiske JD Wetherspoon der driver i omegnen af 750 pubber.37 Forhandlingsstyrken 

blandt de enkeltstående aktører i on-trade markedet hænger nøje sammen med deres 

indkøbsvolumen. Jo større indkøb desto bedre vilkår. Da det er relativt nemt for en bar eller 

restauration at skifte leverandør, gør bryggerierne meget ud af at opbygge et tæt forhold til 

deres kunder. Det sker gennem kredittider, serveringsudstyr, indretningsgenstande og for 

attraktive kunder et markedsføringsbidrag. Alle disse services er med til at tilvejebringe og 

bibeholde gode kunderelationer. Det kan i årsregnskaberne aflæses i posten ”udlån til 

restaurationsbranchen.” 

                                                 
36 convinient stores er en betegnelse for små butikker med et varieret sortiment, central beliggenhed og udvidet  
    åbningstider, så som 7-eleven. 
37 www.jdwetherspoon.co.uk/home/investors 
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5.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlings styrke kan også beskrives som markedets input. Leverandører 

af råvarer, maskiner, arbejdskraft og andre services til virksomheden kan alt afhængig af deres 

forhandlingsstyrke presse virksomheden. De forhold der afgør leverandørernes 

forhandlingsstyrke er ting så som omkostninger forbundet ved at skifte til anden virksomhed, 

udbuddet af alternative leverandører, ratio mellem antallet af leverandører og antallet af 

virksomheder, organisering af arbejdsmarkedet og konkurrencen mellem leverandørerne. 

Hvad angår leverandører af råvarer, benytter bryggerierne primært råvarer til selve øl 

brygningen i form af vand, humle, gær og andre kornsorter afhængig af bryggens type. 

Bortset fra vand og gær er der tale om standardiserede landbrugsprodukter, der prissættes og 

handels på råvarer børserne i London og Chicago og kan leveres af både nationale og 

internationale leverandører. Bryggerierne kan gennem finansielle instrumenter afdække deres 

risiko og eksponering overfor prisudsving. Eftersom der hersker fuld information blandt 

markedsaktørerne og at prissætningen foregår via børser, vurderes det at denne type 

leverandører ikke har nogle sønderlig forhandlingsstyrke overfor bryggeriet og vice versa. 

Bryggerierne er aftager af enorme mængder emballagemateriale i form af glas, aluminium og 

plastik. Bryggeriernes store indkøbsvolumener gør at de som udgangspunkt har en god 

forhandlingsposition overfor leverandøren. Dog betyder enkelte leverandøres dominerende 

markedsposition at denne har en stor forhandlingsstyrke på trods af bryggeriernes betydelige 

indkøbsvolumener.38 Det er derfor bryggeriernes erklærede strategi ikke at være afhængige af 

enkelte leverandører hvor end det måtte være muligt. 

Leverandører af emballage opnår desuden en vis forhandlingsstyrke i takt med at de overgår 

fra blot at leverer standardiserede produkter så som kapsler eller almindelig glasflasker og 

aluminiumsdåser, til emballage udviklet i samarbejde med bryggeriet til at understøtte 

brandingstrategier og produktinnovation. 

5.2.5 Konkurrenceintensiteten i bryggeribranchen 

Nogen af de vigtige parametre som bryggerierne konkurrerer på er, ud over deres geografiske 

positionering og markedstilstedeværelse, deres evne til produktinnovation. Produkt-

                                                 
38 Carlsbergs årsrapport 2010 side 10 
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innovationen er nødvendig for at bevare og erobre markedsandele fra konkurrenter og fra 

substituerende produkter. De største bryggerier har her en fordel, da de forholdsmæssigt er i 

stand til at allokere flere midler i R&D aktiviteter. Yderligere kræves der en vedvarende 

indsats i at opretholde og udbygge de forskellige ølmærkers brandværdi, her er de store 

bryggerier igen et skridt foran de mindre, eftersom de har de fornødne budgetter til at føre 

aggressive kampagner. Derudover er forhold som reaktionstid på konkurrenters nye tiltag, 

distributionsnetværk, produktpris og kvalitet, brand-værdi og kendskab interessante når man 

betragter konkurrenceintensiteten. 

Den globale bryggeribranche har gennemgået og gennemgår til stadighed en voldsom 

konsolidering, hvilket skyldes industriens oplagte stordriftsfordele kombineret med behovet 

for vækst på eksisterende og nye markeder, som i høj grad tilfredsstilles gennem opkøb og 

effektiviseringer. Et klart udtryk for dette kan ses ved at de 10 største bryggerier i år 2000 

tegnede sig for 37,2 % af den globale øl volumen, i 2010 var de 10 største bryggeriers 

volumenandel vokset til 60,6 %.39 Hvad mere interessant er, at konsolideringen især foregår 

blandt de 5 største aktører. I nedenstående figur er konsolideringen illustreret i et 

cirkeldiagram, hvor inderste cirkel er fordelingen i 2001 og yderste cirkel er fordelingen i 

2010. Her er det tydeligt at det er de helt store spillere, ABI, SABMiller, Heineken, Carlsberg 

og China Ressources der opkøber og tager markedsandele fra aktørerne udenfor top 10. 

 
                                Figur 5.17 – kilde: Euromonitor International, egen tilvirkning 

Som følge af konsolideringen domineres det globale ølmarked i stigende grad af de store fire 

internationale bryggerivirksomheder, enten gennem direkte tilstedeværelse eller gennem 

                                                 
39 Markedsandele opgjort på baggrund at statistik fra Euromonitor International databasen 
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joint-ventures og associerede selskaber. På de modne ølmarkeder i Vesteuropa og 

Nordamerika er konkurrencesituationen tæt på at være oligopolistisk, mens der på 

vækstmarkederne stadig er en mere fragmenteret deling af markederne. 

Konkurrenceintensiteten vil alt andet lige falde i takt med at antallet af aktører bliver færre og 

større, omvendt betyder det at de aktører som er på markedet er innovative, 

forhandlingsstærke, finansielt velpolstret og aggressive i deres markedsføring. På de modne 

ølmarkeder skærpes konkurrencen af at den samlede volumen stagnerer eller falder, hvilket 

skærper kampen yderligere. 

 5.3 Porters værdikæde analyse 

I værdikæde analysen vurderes hvorvidt der er elementer i Carlsbergs forretningsmodel der 

giver bryggeriet nogle konkurrencemæssige fordele der kan sandsynliggøre overnormale 

afkast. Carlsbergs værdikæde strækker sig fra Produktudvikling → Råvarer og emballage 

→ Produktion →Markedsføring → Salg og distribution 

I det følgende analysere de enkelte dele i værdikæde og sammenlignes med tilsvarende 

forhold hos de tre globale konkurrenter. 

5.3.1 Produktudvikling 

Lige siden brygger J.C. Jacobsens tid har Carlsberg fokuseret på innovation og 

produktforbedringer. I dag videreføres dette arbejde på Carlsberg Research Center. På 

centeret arbejder man med at konvertere bryggeriets store viden og erfaringen omkring 

brygning, fermentering og lagring til nye produktlanceringer. Bryggeriet anvender betydelige 

ressourcer på denne forskning og integrerer ledelsens strategi mål i forskningsambitionerne. 

Produktinnovationen sker ud fra en grundig forståelse af de enkelte markedstrends og 

forskellige forbrugergruppers behov. Ud fra dette opererer Carlsberg med innovations 

platforme der udvikler produkter målrettet kvinder, sundhed & velvære, convinience og 

fadølsoplevelser.  

Af produktlanceringer der stammer fra forskning og udvikling i Carlsbergs Research Center, 

kan nævnes Sommersby cider (succesfuld cider på de nordiske markeder), Eve (alkoholdrik 

målrettet kvinder, lanceret i Schweiz med succes), Beo, Karmi (øl variant introduceret på det 

polske marked) og Copenhagen (øl variant målrettet kvinder og forbruger der normalt 

fravælger øl, lanceret i Danmark 2011, ambition om global introduktion i løbet af 11 og 12). 
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Alle sammen produkter målrettet forbrugere der ikke som udgangspunkt er øldrikkende. De 

forskellige produkter er hver især introduceret og testet på enkelte markeder for senere at 

blive lanceret på flere af Carlsbergs markeder. 

Sammenligning med peers: 

• Heineken innovations-fokus har især ligget indenfor fadølsoplevelsen med lanceringen 

af ”Heineken extra cold” hvor fadølshanen omgivet af is og øllen derfor tappes ekstra 

kold. Heineken har desuden satset på hjemmefadølsoplevelser gennem lanceringen af 

Beertender og Draught Keg.40 

• SABMiller har i de senere år introduceret Redd’s en øl direkte målrettet kvinder samt 

Aguila Light der er en ukompliceret øl målrettet forbrugere der ikke synes om 

almindelig pilsner smag. 

• ABI har lanceret nye produkter i de senere såsom Beck’s Vier, Beck’s Green Lemon, 

Beck’s Ice og Antarctica SubZero. Selskabet innovations fokus har primært ligget 

indenfor at pakke eksisterende produkter anderledes eller tilpasse disse til smagløgene 

på nye markeder. 

5.3.2 Råvarer og emballage 

De vigtigste råvarer, som Carlsberg anvender er byg, malt, humle, gær og vand. Byg, malt og 

humle kan normalt købes i markedet, og byg og humle dyrkes normalt i nærheden af de 

enkelte bryggerianlæg. I områder hvor råvarerne ikke er tilgængelige eller har den fornødne 

kvalitet, importeres det. Råvarepriserne er en funktion af konkurrence og udbuddet af 

leverandører, høstudbytte, vejrforhold og generel efterspørgsel fra fødevareindustrien samt i 

de senere år, producenter af biobrændsel. 

Carlsberg har i de senere år haft som mål at reducere antallet af leverandører med henblik på 

at udvikle et tættere strategisk samarbejde og derved sikre strammere kvalitetskontrol, mere 

konkurrencedygtige priser og bedre service. Visse af Carlsbergs kontrakter for levering af 

råvarer er langfristede fastpriskontrakter for at sikre stabile leverancer og priser samt 

forudsigelighed. Fordelen ved at samle indkøbene er, lavere priser på bedre vilkår grundet 

selskabets store forhandlingsstyrke. Dog er der risici forbundet ved at skabe afhængighed af 

                                                 
40 Heineken årsrapport 2010 
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væsentlige tredjeparter og i visse tilfælde kan dette får negativ indvirkning på selskabets 

resultat, pengestrøm eller finansielle stilling. 

Størstedelen af omkostningerne til emballage vedrører dåser og låg samt glas og PET-flasker. 

Carlsberg køber dog også større mængder af stålfustager, kapsler og skuelåg, vådlimsetiketter 

og papprodukter. Indenfor emballageindkøb har Carlsberg ligeledes indgået en række 

langtidskontrakter for at sikre stabile leverancer og priser. 

5.3.3 Produktion 

Grundet de ens produktionsmetoder ved brygning af forskellig ølmærker, har bryggerierne en 

del fleksibilitet til at allokere produktionen mellem de forskellige bryggerier og på den måde 

reducere kapacitets og distributions omkostninger samt reducere kapitalbindingerne. 

Bryggerierne herunder Carlsberg har løbende fokus på at optimere produktionen, salget og 

distributionen i hele koncernen. Det medfører blandt andet man hele tiden forsøger at dække 

større volumen fra færre bryggerienheder. I tabel 5.18 er antallet af bryggerier fordelt på 

regioner anført. Det er værd at fremhæve at ABI kan mætte omkring 50% af USA´s samlede 

volumen fra 12 bryggerier (de resterende 6 er baseret i Canada). I fohold til markedets 

størrelse er der for mange bryggerier i Europa, hvilket vel nok er årsag til at ledelsen i de 

fleste bryggerier konstant har fokus på at lukke forældede produktionsanlæg. 

Antal 
bryggerier 

2010 
Afrika Asien Europa 

Syd-
amerika 

Nord-
amerika 

Bryggerier 
i alt 

Total 
volumen 
mio. hl 

Carlsberg 1 36 37 0 0 74 114 

Heineken 16 13 31 14 0 74 146 

SABMiller 23 12 22 17 8 82 213 

ABI 0 31 25 32 18 106 399 
          Tabel 5.20 – kilde: Bryggeriernes respektive årsrapporter 2010 
 

5.3.4 Marketing 

De globale marketingsaktiviteter har styrket Carlsbergs brand værdi betydeligt gennem årene. 

Sportsverdenen er en integreret del af Carlsberg marketing program. Bryggeriet har således 

været involveret i den længste sponsoraftale overhovedet i Premiership, med sponsoratet af 

Liverpool FC der har løbet siden 1992. Desuden er Carlsberg tilbagevendende sponsor ved 

Europamesterskabet i Fodbold der afholdes hvert fjerde år, næste gang i 2012 på Carlsberg 
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hovedmarkeder i Ukraine og Polen. Bryggeriet profilerer ligeledes Tuborg i forbindelse med 

koncerter, festivaler og andre musikinitiativer på markederne i Nord- og Østeuropa.  

Senest har Carlsberg i foråret 2011 lanceret en global kampagne under sloganet ”That calls 

for a Carlsberg” som skal ensrette brandkommunikationen på alle markeder. En strategi man 

kender fra andre FMCG41 selskaber. Carlsberg har på mange måder annekteret marketing 

strategier fra de klassiske FMCG selskaber og agter således på deres egen måde at sælge øl 

ligesom der sælges premium vaskepulver, gennem globalt koordinerede 

marketingskampagner. Carlsberg har med Jørgen Buhl Rasmussen ved roret et godt 

udgangspunkt for dette, i og med han tidligere har været hos Duracell og før det hos Gillette, 

selskaber der har den type marketing strategi som eksistensgrundlag. ABI har i øvrigt 

lignende planer for et globalt marketings fremstød for Stella Artois og Becks. 

5.3.5 Salg & Distribution 

Øl distribution varierer fra land til land og fra region til region. Distributionsforholdene 

afspejler forbrugsmønstre og markedsstruktur, forbrugertæthed i geografiske områder og 

tilstedeværelsen af eksterne grossister. Pa nogle markeder distribuerer bryggerierne direkte til 

forbrugerne (blandt andet i Norden), mens grossister på andre markeder har en markant del af 

distributionen af øl til kunderne, enten på grund af lovgivningsmæssige forhold (blandt andet 

USA og Canada) eller historisk praksis (blandt andet Italien og Frankrig). Carlsberg-gruppen 

anvender tre hoveddistributionsmodeller. Den anvendte model afhænger af Carlsbergs 

position på det pågældende marked, lovgivningsmæssige forhold og den lokale 

markedsdynamik (forbrugsmønstre, markedsstruktur, forbrugertæthed i de geografiske 

områder samt tilstedeværelsen af eksterne grossister).  

De tre distributionsmodeller er: 

1. Direkte distribution til salgsleddet (både bar- og restaurationsbranchen- og detailsalg), 

2. Ekstern distribution (grossister, importører, distributører samt cash & carry), og 

3. En kombination af direkte salg og ekstern distribution, primært gennem grossister. 

Carlsberg-gruppen segmenterer sine kunder i salgskanaler mellem bar- og 

restaurationsbranchen (eller lignende steder), detailsalg (f.eks. supermarkeder, kiosker og 

                                                 
41 FMCG – fast moving consumer goods 
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andre detailforretninger) samt eksternt salg (f.eks. engros, cash & carry og andre eksterne 

parter). Med denne segmentering (”channel model”) kan Carlsberg afsætte ressourcer til 

forskellige typer kunder ved at give hver kanal den salgsstøtte, markedsføring af mærker og 

over for forhandlerleddet samt den forsyningskæde, der kræves. 

På alle markeder søger Carlsberg-gruppen at betjene kunderne så omkostningseffektivt som 

muligt, samtidig med at der bevares et passende serviceniveau. I Norden kræver 

serviceniveauet direkte levering til forretninger og salgssteder. Det tyske marked betjenes 

derimod primært af grossister. Da det største segment i Storbritannien består af barer og 

restauranter, fokuserer Carlsberg-gruppen på disse ved at distribuere såvel direkte som 

gennem grossister. I Schweiz og Italien sker en stor del af Carlsberg-gruppens distribution 

direkte, mens distribution i Portugal hovedsageligt foregår gennem egne og eksterne 

grossister. 

I Vesteuropa foregår produkthåndteringen i overensstemmelse med kvalitetsstandarder, og 

lagerfunktionerne er automatiserede for at øge lager- og håndteringskapaciteten. Distribution 

til detailleddet og grossister foregår enten med lastvogne, der ejes eller leases af Carlsberg-

gruppen og føres og tømmes af Carlsberg-gruppens medarbejdere, eller gennem eksterne 

udbydere af transporttjenester. Kunder på nye markeder og vækstmarkeder foretrækker ofte at 

afgive bestilling via grossister i stedet for at modtage direkte levering. I Østeuropa foregår 

størstedelen af salget gennem grossister, men med direkte levering til de større detailkæder. I 

Rusland bevæger Baltika sig mod mere direkte distribution, men distributører er stadig vigtige 

grossister i mange af landets regioner. I Asien varierer distributionsformen fra land til land. I 

Malaysia, Singapore og Kina er distributionsnetværket hovedsageligt baseret på grossister 

med direkte leverancer til de store detailhandelskæder, mens distributionen i Hongkong 

foregår direkte med en mindre del gennem eksterne grossister. 

Salgssystemet omfatter overordnet salg rettet mod eksisterende og nye kunder samt 

modtagelse af ordrer, distribution og betalinger. Carlsberg-gruppen anvender hovedsageligt 

telefonsalg til bar- og restaurationsbranchen, mens der for detailhandlen hovedsageligt 

anvendes salgsrepræsentanter. Den daglige udvikling i salget til større detailforretninger 

varetages generelt af den lokale salgsorganisation, mens aftaler og forhandlinger med større 

kunder, herunder aktiviteter vedrørende produktkategorier og kampagner, generelt varetages 

af Carlsberg-gruppens key account managers. Ingen enkeltkunder udgør mere end 5 % af 

Carlsberg-gruppens samlede nettoomsætning, og de fem største kunder bidrager med mindre 
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end 15 % af Carlsberg-gruppens samlede nettoomsætning. Dog bidrager større kunder i et 

antal lande med en væsentlig del af de tilsvarende datterselskabers nettoomsætning og 

indtjening. 

5.4.1 SWOT 

I nedenstående SWOT analyse for Carlsberg fremhæves de centrale forhold der er tilvejebragt 

i den strategiske analyse.  Modellen er præsenteret som et opsummerende afsnit på strategi 

analysen.

 

5.4 Delkonklusion strategisk analyse 

På trods af at der er store regionale forskelle i ølmarkederne verden over er der stadig mange 

ligheder. Uanset om der er tale om modne markeder eller vækstmarkeder, domineres det 

enkelte marked af lokale varemærker. Samtlige bryggerier forsøger sig løbende med at 

diversificere sig, enten gennem nye produkt kategorier eller gennem nye markeder. 

Bryggerierne  er i stigende omfang nød til at ”tænke globalt men handle lokalt” forstået på 

den måde at for at opnå bedst mulig lønsomhed skal ha fat i hele værdikæden på markederne, 

det gælder især på det kinesiske marked, hvor der i næsten intet omfang importeres øl.  

Styrker

•Stærk position i Østeuropa

•Stigende engagement i kina

•Mulighed for organisk vækst gennem effektiviseringer

•Høj grad af produktinnovation
•Solidt overtagelsesværn i form af fondsstruktur

Svagheder

•Ingen eksponering overfor vækstmarkeder i Afrika og 
Sydamerika

•Fondsstruktur begrænser muligheden for at rejse 
kapital til nye akkvisitioner

•Carlsberg er den mindste af the big 4
•Faldene markedsudsigter på de modne markeder i 

Europa hvor Carlsberg har stor eksponering

Muligheder

•Mulighed for at fortsætte det russiske væksteventyr, 
samt udbrede det til nabostater

•Store vækstmuligheder i Kina, Indien og Sydøstasien

•Succesfuld global lancering af produkter målrette 
kvinder

•Foretage strategiske opkøb på vækstmarkeder
•Udbygge bryggeriets brand portefølje og styrke 

premium mærkerne

Trusler

•Fortsat branche konsolidering uden deltagelse af 
Carlsberg grundet overtagelsesværn

•Forværing af den europæiske gældskrise med 
efterfølgende lavkonjunktur

•Yderligere afgiftsforhøjelser på det russiske marked
•Politiske tiltag på de modne markeder der begrænser 

volumen

•Højere afgifter på øl i EU som følge af staternes 
økonomiske krise
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Centrale fremtidige trends for bryggeriselskaberne 

• Fremtiden byder sandsynligvis på akkvisitioner af mere taktisk natur i forhold til de 

foregående års mega akkvisitioner, der med ét forandrede det globale øl kort. De 

regionale spillere vil i endnu højere grad blive presset og vil sandsynligvis søge mod 

partnerskab aftaler hos de store globale bryggeri grupper. 

• Kina er nøglemarkedet. Kina er allerede det største ølmarked i verdenen, og står for 

halvdelen af den globale volumenvækst i årene 2010-2015. På trods af dette er det 

kinesiske pr. capita forbrug stadig under halvdelen af hvad det er på mange af de modne 

vestlige markeder. For at være en global spiller må man nødvendigvis være 

repræsenteret i Kina 

• Selvom Kina stadig er en væksthistorie med masser af potentiale, skal bryggerierne 

være opmærksom på hvad der bliver det næste vækstmarked. Indien med dets meget 

lave pr. capita forbrug rummer store perspektiver. Flere afrikanske nationer står desuden 

fra at skulle avancere fra uland til vækst-land, hvilket på sigt vil skabe nye vækst 

markeder. Der er omkostninger og risici ved at gå tidligt ind på et marked, men 

gevinsterne vil blive større på den lange bane. Det kan Carlsberg nikke genkendende til 

med deres russiske eventyr, frøene hertil blev plantet for mange år siden. 

• På trods af at det er afgørende at være repræsenteret på vækstmarkederne for de store 

bryggeriselskaber, er det stadig nødvendigt at have solide operationelle enheder på de 

modne markeder der kan levere høje profitmargins og stabile cash flows. I takt med at 

bryggerierne spreder deres aktiviteter ud globalt bliver de samtidigt mindre udsat for 

regionale konjunktur udsving. Ligeledes kan der gennem veldiversificerede varemærke 

porteføljer skabes fundament for at opfylde kravene fra skiftende forbruger adfærd og 

skiftende økonomisk klima. 

Carlsberg har skabt en strategisk fornuftig position med en blanding af en strømlinet aktivitet 

på de modne markeder, en markedsdominans på det østeuropæiske og russiske marked, 

samtidigt med at bryggeriet har en finger med i den asiatiske og især kinesiske væksthistorie. 

I forhold til Carlsberg mindre konkurrenter har selskabet uden tvivl en lang række 

konkurrencefordele der gør dem i stand til at ”over-performe” disse. Set i forhold de 3 større 

konkurrenter er det dog småt med betydelige komparative fordele. På en lang række områder 

ligner de 4 bryggerier hinanden, de jagter alle effektiviseringer af den eksisterende drift, 

samtidigt med at de gennem akkvisitioner, fusioner og partnerskaber entrerer på nye 
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vækstmarkeder. Hvilke af bryggerierne der har det strategiske overtag handler i høj grad om 

hvilken udvikling de respektive vækstmarkeder tager.  

Carlsberg er eksponeret i Asien og Østeuropa, men ikke af betydning i Afrika og Sydamerika 

der historisk er SABMiller og ABI’s hjemmebane, samt i nogen grad Heinekens. Udvikler 

den kinesiske væksthistorie sig som forventet eller bedre står Carlsberg med gode kort på 

hånden for at levere overnormale afkast.42  

Hvorvidt Carlsberg kan indfri ambitionen om at levere den højeste organiske vækst af alle 

bryggerier, er på mange måder et spørgsmål om menneskene i organisationen og deres 

eksekvering, eftersom de andre aktører grundlæggende har samme ambition og 

forudsætningerne for at gøre det tilsvarende. 

6. Regnskabsanalyse  

6.1 Anvendt regnskabspraksis 

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

foretage en række skøn, der kan estimeres indenfor fastsatte rammer, dvs. at 

regnskabsproducenten har visse frihedsgrader i forhold til regnskabsaflæggelsen. Her følger 

det, at virksomhedens ledelse har mulighed for at påvirke de rapporterede regnskabstal i en 

retning, der imødekommer ledelsens interesser. Ved sammenligning af regnskaber er det 

derfor af afgørende betydning, at anvendt regnskabspraksis er ens.  Hvis ikke dette er tilfældet 

kan forskelle i virksomhedernes nøgletal være et resultat af forskellige indregnings metoder, 

fremfor at afspejle en egentlig performance forskel. Dette gælder både for virksomheder 

imellem og for årsrapporter fra samme selskab i forskellige perioder. Grundet disse forhold 

nærlæses regnskabspraksis i alle de behandlede årsrapporter i den følgende rentabilitets og 

peer-group analyse.  

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

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

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

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

fart, forekommer der stadig en del opkøb. Denne branche konsolidering vil unægtelig influere 

                                                 
42 Ved overnormale afkast refereres til ROIC > WACC 
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på nøgletallene, dette forhold vil løbende holdes for øje når der tolkes på nøgletallene. 

Ydermere giver IFRS standarden mulighed for to forskellige metoder til at indregne kapital 

andele i associerede selskaber og minoritetsinteresser. Disse metoder refereres til som 

henholdsvis pro-rata og equity metoden, en nærmere gennemgang af disse følger.  

6.1.1 Carlsberg  

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

IFRS. Således er der anvendt ensartet regnskabspraksis gennem hele analyseperioden. På 

trods af dette, er der stadig mulighed for at ændre forskellige indregningsmetoder inden for 

rammerne af IFSR. Ved udarbejdelse Carlsbergs regnskab er det muligt og nødvendigt for 

selskabet at foretage en række skøn i forhold til en række regnskabsposter. Det betyder at 

selskabets ledelse i nogen grad kan påvirke de rapporterede regnskabstal i en ønsket interesse. 

Ved gennemlæsning af regnskaberne er der dog ikke fundet nogen ændringer der var årsag til 

bekymring. Det vurdereres at den anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i 

regnskabsårene og dermed er sammenlignelige. Dette synspunkt understøttes ligeledes af den 

blanke revisorpåtegning uden forbehold selskabet har modtaget for alle aflagte regnskaber i 

perioden.43 Regnskabet aflægges på going-concern basis. 

Revisorpåtegning 

Carlsbergs årsregnskaber i analyseperioden 2006-2010, er alle revideret af KPMG. 

Revisionen har fundet dem i overensstemmelse med IFRS samt dansk lovgivning, uden 

anledning til påtaler og bemærkninger. Det forhold at KPMG har forestået revisionen gennem 

hele perioden, bidrager til at tallene er sammenlignelige perioderne imellem. Den blanke 

revisorpåtegning styrker desuden validiteten og pålideligheden af regnskaberne. Det er ud fra 

en forventning om, at KPMG har et dybdegående kendskab til Carlsberg og gruppens 

aktiviteter. 

6.1.2 Heineken 

Heinekens koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse IFRS samt med hollandsk lov om 

regnskabsaflæggelse. Den finansielle rapportering er tilvejebragt efter IFRS og standarder 

                                                 
43”Den uafhængige revisors påtegning” Carlsberg gruppens årsregnskaber 2006-2010 
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udgivet af International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Heinekens årsrapport er udarbejdet efter det historiske kostprincip med undtagelse af følgende 

aktiver og passiver der måles til dagsværdi: aktiver bestemt for salg, derivater og finansielle 

instrumenter, forpligtelser til aktie aflønning, langfristede rente bærende forpligtelser der 

måles til dagsværdi.44 

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures er regnskabsmæssigt efter equity-

metoden og indregnes første gang til kostpris. Udgifterne til investering omfatter også 

transaktionsomkostninger. Regnskabet aflægges på going-concern basis. 

Revisorpåtegning 

Heineken er som Carlsberg blevet revideret af KPMG gennem hele analyseperiode. Deres 

rapporter er alle fundet i overensstemmelse med IFRS, uden anledning til påtaler eller 

bemærkninger.45  Det forventes KPMG har et dybdegående kendskab til Heinekens 

aktiviteter. 

6.1.3 SABMiller 

SABMillers koncernregnskab er aflagt er i overensstemmelse med IFRS og EU regulativ på 

området samt IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Selskabet 

aflægger koncernregnskab i US dollar, som er den funktionelle valuta for moderselskabet. 

SABMillers koncernregnskab er udarbejdet efter det historiske kostpris princip med 

undtagelse af revurderingen til dagsværdi af bestemte finansielle aktiver og passiver, samt 

visse pensionsaktiver og passiver. Regnskabet aflægges på going-concern basis. 

Under udarbejdelsen af SABMillers koncernregnskab har selskabet foretaget en række skøn i 

forhold til en række regnskabsposter. Det vurderes at SAB Millers anvendte regnskabs-

principper og skøn er realistiske og fornuftige. 

                                                 
44 Heineken årsrapport 2010 note 2b side 7 
45 Heineken årsrapporter 2006-2010 Independent auditors report 
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Revisorpåtegning 

SABMiller er gennem analyseperiode, blevet revideret af PWC. Revisionen har fundet 

regnskaberne i overensstemmelse med IFRS, uden anledning til påtaler eller bemærkninger.46 

6.1.4 ABI 

ABI aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS. Koncernregnskabet tilveje-

bringes efter det historiske kostpris princip. I tilfælde hvor IFRS tilbyder et valg mellem 

indregning til kostpris eller et andet princip, fortrækkes kostpris princippet. 

I 2009 valgte ABI at aflægge regnskab i US dollar fremfor Euro, for at afspejle selskabets 

profil efter overtagelsen af Anheuser-Busch, der gjorde US dollar og dollar relaterede valutaer 

til selskabets primære omsætnings og cash flow kilde. Regnskabet aflægges på going-concern 

basis. 

Revisor påtegning 

ABI blev revideret af PWC i 2010, mens KPMG har stået for revideringen fra 2006 til 2009. 

Alle årsrapporter er aflagt i overensstemmelse med IFRS, uden anledning til påtaler eller 

bemærkninger.47  

6.2 Reformulering 

En virksomheds resultat er et produkt af, virksomhedens drift, investeringer, samt 

finansierings aktiviteter. Ved sammenligning af virksomhederne i en peer-group analyse er 

det nødvendigt, at skille disse faktorer ad og sammenligne dem hver for sig. Endvidere er det 

den underliggende drift, der ligger til grund for den senere budgettering og værdiansættelse.   

Den hastige konsolidering i branchen har de senere år været medvirkende til, at de store 

bryggeriers resultatopgørelser og balancer er blevet kraftigt udvidet. Om end investeringer 

kan drive vækst, er den primær kilde til værdiskabelse i en virksomhed, organisk vækst samt 

                                                 
46 SABMiller annual report 2006-2010 Independent auditors report 
47 ABI annual report 2006-2010 Independent auditors report 
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forbedring af den underliggende drift.48 For at kunne skille finansieringsaktivitet fra drifts-

aktivitet opstilles reformulerede resultatopgørelser samt balancer til analyse formål.  

Der er ingen klar definition af hvad begrebet primær drift dækker over. Det afhænger af den 

enkelte virksomheds forretningsmodel, hvorfor det er op til regnskabsbrugeren at foretage de 

nødvendige skøn. I denne afhandling defineres primær drift, som al aktivitet der har direkte 

eller indirekte sammenhæng med bryggeriaktivitet. Der korrigeres for transitoriske poster og 

poster der stammer fra uvedkommende aktivitet.        

Der er udført reformulering af årsregnskaberne for Carlsberg, Heineken, SABMiller og ABI 

for hvert aflagt årsregnskab i perioden 2006-2010, 5 årsregnskaber per selskab – 20 i alt. 

Denne periode indeholder samtidigt bryggeri-historiens største transaktioner og dermed 

muligheden for at analysere udviklingen af disse i selskabernes performance.49 

Det er vigtig at pointere at reformuleringen ikke fanger alle fejl, men i grove træk ensretter 

regnskaberne. Selve re-klassificeringen kan imidlertid også være kilde til fejl, hvorfor man 

skal være påpasselig med at overfortolke resultaterne.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 123 
49 I 2008 købte Carlsberg og Heineken, Scottish & Newcastle. Samme år købte InBev, Anheuser-Busch. 
50 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – Petersen & Plenborg 
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6.2.1 Rapporteret resultatopgørelse Carlsberg 2006-2010 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

Omsætning 81.295  75.676  76.557  60.111  55.753  

Øl- og læskedrikafgifter m.m. -21.241  -16.294  -16.613  -15.361  -14.670  

Nettoomsætning 60.054  59.382  59.944  44.750  41.083  

Produktionsomkostninger -28.982  -30.197  -31.248  -22.423  -20.151  

Bruttoresultat 31.072  29.185  28.696  22.327  20.932  

Salgs- og distributionsomkostninger -17.158  -15.989  -17.592  -14.528  -14.173  

Administrationsomkostninger -4.040  -3.873  -3.934  -3.123  -3.065  

Andre driftsindtægter 815  554  1.178  933  660  

Andre driftsomkostninger -588  -599  -450  -448  -393  

Andel af resultat efter skat i associerede virk. 148  112  81  101  85  

Resultat af primær drift før særlige poster 10.249  9.390  7.979  5.262  4.046  

Særlige poster -249  -695  -1.641  -427  -160  

Finansielle indtægter 1.085  609  1.310  651  725  

Finansielle omkostninger -3.240  -3.559  -4.766  -1.852  -1.582  

Resultat før skat 7.845  5.745  2.882  3.634  3.029  

Selskabsskat -1.885  -1.538  324  -1.038  -858  

Koncernresultat 5.960  4.207  3.206  2.596  2.171  

      Heraf 
     Minoritetsinteresser 609  565  575  299  287  

Aktionærer i Carlsberg A/S 5.351  3.602  2.631  2.297  1.907  
      Tabel 6.1 – egen tilvirkning 
 
6.2.2 Korrektioner Carlsberg 

I det følgende præsenteres de reformuleringer der er fundet nødvendige for at dele resultat-

opgørelsen op i drift og finansiering. Det afgørende er, om regnskabsposten falder inden for 

virksomhedens primære forretningsområde eller i øvrigt er væsentlig. 
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Af- og nedskrivninger 

For at kunne beregne EBITDA (indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger) tages 

afskrivningerne ud af de respektive omkostningsposter og flyttes længere ned i resultat-

opgørelsen: 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

 - afskrivninger produktion 2.728 2.581 2.492 1.636 1.725 

 - afskrivninger salg og distribution 781 803 778 860 856 

 - afskrivninger administration 221 199 169 154 152 

 - afskrivninger særlige poster 423 45 332 103 202 

I alt korrigeres 4.153 3.628 3.771 2.753 2.935 

      Tabel 6.2 – egen tilvirkning 
 

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger relaterer sig til avancer ved ejendomssalg eller 

fra salg af andre materielle og immaterielle aktiver, samt lejeindtægter fra ejendomme. Det 

vurderes af det er en naturlig del af Carlsbergs drift at selskabet løbende køber og sælger 

ejendomme for af tilpasse produktionen. Derudover indeholder posten renter og amortisering 

af udlån til restaurationsbranchen som helhed. Selvom posten har finansiel karakter, vurderes 

det at aktiviteten er en direkte konsekvens af driften, hvorfor den bibeholdes driftsaktiviteten. 

Slutteligt indeholder posten forsknings og udviklingsomkostninger der i høj grad er drifts-

relateret. Der re-klassificeres ikke nogle poster, blot udregnes en nettoværdi. 

Mio. DKK 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 

Andre driftsindtægter 815 554 1.178 933 660 

Andre driftsomkostninger -588 -599 -450 -448 -393 

Nettoværdi andre driftsindtægter 227 -45 728 485 267 
      Tabel 6.3 – egen tilvirkning 
 
Særlige poster 

Særlige poster indeholder reguleringer ved salg af virksomheder, restruktureringer, 

flytteomkostninger, fratrædelsesgodtgørelser og hensættelser til tabsgivende råvare 

kontrakter. Alle disse poster vurderes at være driftsposter, hvorfor de renses for af- og 

nedskrivninger og flyttes op som en del af den primære drift. 
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Mio. DKK 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 

Produktionsomkostninger -627 -353 -919 -145 -415 

Salgs- og distributionsomkostninger -52 -157 -114 -135 -170 

Administrationsomkostninger -171 -179 -226 -44 -60 

Andre driftsindtægter 807 94 27 29 602 

Andre driftsomkostninger -206 -100 -409 -126 -21 

Særlige poster, netto -249 -695 -1.641 -421 -64 

 - særlige poster, afskrivninger 423 45 332 103 202 

 - Goodwillnedskrivninger 0 0 0 6 96 

Særlige poster renset for af- og nedskrivn. 174 -650 -1.309 -312 234 
      Tabel 6.4 – egen tilvirkning 
 
Andele i associerede virksomheder 

Det fremgår af noterne i Carlsbergs regnskaber at kun selskaber hvor Carlsberg har 

medindflydelse indgår i denne post, hvorfor posten klassificeres som en driftspost. 

Selskabsskat 

I Carlsbergs rapporterede årsregnskab vises selskabskatten som en samlet post. Skatten 

dækker imidlertid over effekten af både driftsmæssige og finansielle indtægter og 

omkostninger. Da der ikke i noterne er udspecificeret nærmere foretages et skøn over 

opsplitningen af skatten tilhørende henholdsvis drift og finansiering. Eftersom Carlsberg har 

globale aktiviteter og dermed mulighed for at finansiere sig og lade sig beskatte i andre lande 

er det ikke muligt at fastslå hvilke skattesatser selskabet anvender. Derfor vælger vi at benytte 

den effektive skatteprocent som selskabet oplyser om i deres regnskab. 

Først bestemmes de netto finansielle poster: 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

Finansielle indtægter 1.085 609 1.310 651 725 

Finansielle omkostninger -3.240 -3.559 -4.766 -1.852 -1.582 

Netto finansielle poster -2.155 -2.950 -3.456 -1.201 -857 
      Tabel 6.5 – egen tilvirkning 
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Dernæst splittes selskabsskatten op i en driftsdel og en del der vedrørende finansieringen: 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

Effektiv skatteprocent 23,5% 25,1% 15,3% 33,0% 29,6% 

Netto finansielle poster -2.155 -2.950 -3.456 -1.201 -857 

Skat af netto finansielle poster -506 -740 -529 -396 -254 

Betalt selskabsskat 1.885 1.538 -324 1.038 858 

Skat af resultat fra primær drift 2.391 2.278 205 1.434 1.112 
      Tabel 6.6 – egen tilvirkning 
 

6.2.3 Analytisk resultatopgørelse Carlsberg 2006-2010 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

Omsætning 81.295 75.676 76.557 60.111 55.753 

Øl- og læskedriksafgifter 21.241 16.294 16.613 15.361 14.670 

Nettoomsætning 60.054 59.382 59.944 44.750 41.083 

Produktionsomkostninger -26.254 -27.616 -28.736 -20.776 -18.420 

Bruttoresultat 33.800 31.766 31.208 23.974 22.663 

Slags- og distributionsomkostninger -16.377 -15.186 -16.814 -13.668 -13.317 

Administrationsomkostninger -3.819 -3.674 -3.765 -2.969 -2.913 

Nettoværdi andre driftsindtægter 227 -45 728 485 267 

Andel af resultat efter skat i ass. virk. 148 112 81 101 85 

Særlige poster renset for af- og nedskrivn. -174 -650 -1.309 -312 234 

EBITDA 13.805 12.323 10.129 7.611 7.019 

Afskrivninger 4.153 3.628 3.771 2.753 2.935 

EBIT 9.652 8.695 6.358 4.858 4.084 

Skat af resultat af primær drift -2.391 -2.278 -205 -1.434 -1.112 

NOPAT 7.261 6.417 6.153 3.424 2.972 

netto finansielle poster -2.155 -2.950 -3.456 -1.201 -857 

Skat af netto finansielle poster 506 740 529 396 254 

Koncernresultat 5.612 4.207 3.226 2.619 2.369 

Minoritetsinteresser 609 565 575 299 287 

Årets resultat 5.003 3.642 2.651 2.320 2.082 
      Tabel 6.7 – egen tilvirkning 

 

6.3 Pro-rata og Equity metoden 

En afgørende forskel I anvendt regnskabspraksis er metoden til indregning af associerede 

selskaber. På investors balance vil Equity metoden en joint venture investering med dets 

forholdsmæssige netto bogførte værdi – den indre værdi af investeringen. Denne indre værdi 

af investeringen er lig investors andel af aktiver, fratrukket investors andel af forpligtelser. 

Ved equity metoden vises årets resultateffekt på én linje, som nettoeffekten af investors andel 

af investeringens omsætning fratrukket investors andel af investeringens omkostninger. 
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Carlsberg gruppens andel af nettoomsætning og resultat i de pro rata konsoliderede 

virksomheder er fratrukket de rapporterede tal og nettoeffekten er vist i én linje. 

6.4 Rentabilitetsanalyse 

I reformuleringen separeres virksomhedens finansierings og driftsmæssige aktiviteter blev, 

således at der i rentabilitetsanalysen kan kortlægges de drivere der er grundlaget for 

selskabernes værdiskabelse. Herved opnås et grundigt overblik over virksomhedens 

nuværende situation og fremtidige perspektiv. Strukturen for rentabilitetsanalysen tager 

udgangspunkt i nedenstående figur og så kendt som Dupont modellen: 

 
Figur 6.8 – Dupont modellen – (Petersen & Plenborg, 2007) 

Det overordnede rentabilitetsmål for driften er afkastningsgraden,51 der udtrykker 

forrentningen af den investerede kapital i procent. Den kan efterfølgende sammenlignes med 

alternative investeringer med lignende risiko eller virksomhedens WACC. Jo højere 

afkastningsgrad virksomheden har, desto mere værdiskabende er virksomhedens drift. 

                                                 
51 Afkastningsgraden benævnes også ROIC – Return on Invested Capital 
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6.4.1 Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden er et udtryk for driftens forrentning af den investerede kapital. 

Forrentningen opgøres ud fra det primære driftsresultat efter skat (NOPAT), delt med 

periodens gennemsnitlige investerede kapital.52 

I perioder med stor investeringsaktivitet vil beregningsmetoden være støjfyldt, eksempelvis 

ved stor M&A aktivitet. Lige netop den aktivitet har været udpræget i de sidste 5 regnskabsår 

hvor konsolideringen af bryggeribranchen har tiltaget. Estimater for NRBG og investeret 

kapital kan derfor være misvisende.  
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En måde hvorpå man kan vurdere niveauet af afkastningsgraden er ved sammenligning af den 

estimerede WACC.53 Hvor afkastningsgraden er et overordnet drift nøgletal, så er WACC et 

udtryk for Carlsbergs samlede finansierings aktiviteter. Derfor skal der som minimum 

genereres et afkast på niveau med WACC, førend driften er rentabel. 

Sammenligning af afkastningsgraden og WACC 

I figur 6.9 nedenfor ses at Carlsbergs drift siden 2008 har ligget på et uacceptabelt lavt niveau, 

eftersom at afkastningsgraden har været lavere end WACC’en. I denne periode har investor 

ikke opnået et tilfredsstillende afkast på en investering i Carlsberg. Dette forhold uddybes 

yderligere i afsnit 6.9 om egenkapitalens forrentning. 

 
                         Figur 6.9 – egen tilvirkning 

                                                 
52 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, side 150 
53 For uddybning af WACC henvises til afsnit 6.8 
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Afkastningsgrad 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 7,5% 8,5% 8,3% 6,3% 7,3% 

WACC 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 
           Figur 6.10 – egen tilvirkning 

Den faldende afkastningsgrad i perioden fra 2007 til 2008 kan til dels forklares ved 

overtagelsen af S&N. Overtagelsen forårsagede en stigningen i den investerede kapital, der 

ikke blev opvejet af tilsvarende stigning i NOPAT. Dermed ikke sagt at investering ikke var 

rentabel, men nærmere at de forventede synergier ikke blev realiseret i denne periode. 

Ydermere var 2008 året hvor finanskrisen indtraf og forværrede de generelle markedsvilkår. 

Set i lyset heraf, er faldet på 0,2% ikke utilfredsstillende. 

2009 udviklede sig negativt, hvilket kan tilskrives de ugunstige økonomiske konturer. Ultimo 

2008 foretog den russiske centralbank som resultat af finanskrisen en række devalueringer af 

den russiske rubel over for euroen samt amerikanske dollar. Denne udvikling fortsatte til 

andet kvartal 2009, hvorefter rubelen har været relativt stabil i forhold til euroen.54 Ændringer 

i den russiske rubel har stor betydning for Carlsberg, der generer omkring en fjerdedel af 

deres omsætning i rubler. Samlet betød ugunstige udviklinger i valutakurser en reduktion af 

omsætningen på 7% i 2009.55 

2010 var endnu et vanskeligt år, det vesteuropæiske marked var fortsat påvirket af den 

økonomiske krise og Carlsberg oplevede et fald på 2-3% i øl volumen, det var dog bedre end 

den generelle fald i markedsvolumen, der af Carlsberg blev vurderet til 5%. Derudover kom 

der i starten af 2010, en markant afgiftsforhøjelse på 200% på det russiske  marked. 

Peer gruppens afkastningsgrad 

Sammenlignet med deres peer gruppe har Carlsbergs afkastningsgrad er der umiddelbart 2 

iøjefaldende karakteristika. For det første der Carlsbergs afkastningsgrad gennem hele analyse 

perioden i den lave ende. For det andet ser Carlsberg ud tal at have en mere stabil udvikling 

afkastningsgrad. 

 

 

                                                 
54 Carlsbergs årsrapport 2009 side 105 
55 Carlsbergs årsrapport 2009 side 105 
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                       Figur 6.11 – egen tilvirkning 
 

Afkastningsgrad 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 7,5% 8,5% 8,3% 6,3% 7,3% 

Heineken 19,1% 13,2% 6,1% 10,0% 11,9% 

SABMiller 8,9% 9,7% 10,0% 10,1% 7,4% 

ABI 13,0% 17,7% 7,3% 15,8% 10,8% 
          Tabel 6.12 – egen tilvirkning 

2008 er et svært år at tolke på, da både finanskrise, og opkøb kan forklare det markante fald 

som både ABI og Heineken oplever. 

For ABI kan en del af forklaringen være, den tekniske metode vi har valgt at anvende, til 

udregning af nøgletallet. Alle balance poster er indregnet som et gennemsnit af primo og 

ultimo værdier, for at tage højde for en evt. udvikling i investeret kapital over året. I ABI’s 

tilfælde, overtager Inter Brew, Anheuser Busch i november 2008. Det resulterede i mere end 

en fordobling af den investerede kapital fra 2007 til 2008.  

Den højere investerede kapital indgår i gennemsnits beregningen for 2008, på trods af den 

faktisk kun er med i årets sidste 2 måneder. Derudover har den tilkøbte forretning kun haft to 

måneder til at generere omsætning. Under udarbejdelse af aktivernes omsætningshastighed 

(AOH) er der korrigeret for dette forhold, hvilket resulterer i at ABI’s afkastningsgrad 

påvirkes negativt med 2,7 procentpoint. Dvs. at ABI’s afkastningsgrad snarer ligger i 

nærheden af 11% en de viste 7%.56 Samme forklaring kan dog ikke forklare Heinekens 

markante fald, da S&N handlen faldt på plads primo 2008, hvilket burde give den omvendte 

effekt.  

                                                 
56 Se afsnitter Aktivernes omsætningshastighed for mere information 
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Et andet fælles træk ved ABI og Heineken, er deres geografiske eksponering. Både Heinekens 

og ABI’s opkøb var på det vesteuropæiske og nordamerikanske marked. Markeder der begge 

blev ramt tidligt og hårdt af den finansielle krise.57 Carlsberg derimod, øgede med S&N 

handlen deres eksponering til det østeuropæiske marked, der først senere blev ramt af den 

finansielle krise. 

6.4.2 De-komponering af afkastningsgraden 

Som beskrevet ovenfor, er afkastningsgraden et udtryk for forrentningen af den investerede 

kapital. Den siger dog meget lidt om de underliggende faktorer for forrentningen. For at 

belyse dette vil afkastningsgraden blive dekomponeret i overskudsgrad og aktivernes 

omsætningshastighed. Alt andet lige, er en høj overskudsgrad og omsætningshastighed at 

foretrække.  

 
                     Figur 6.13 – egen tilvirkning 
 
 

OG & AOH for Carlsberg 2006 2007 2008 2009 2010 

Overskuds-graden  7% 8% 10% 11% 12% 

Aktivernes omsætnings-hastighed 1,04 1,11 0,81 0,58 0,60 
          Tabel 6.14 – egen tilvirkning 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 
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Overskudsgraden 

Overskudsgraden er et udtryk for hvor virksomhedens indtjeningsevne, og skal forstår som et 

udtryk for driftsresultat pr. netto omsætningskrone målt i procent. 

���
�����	
�� � �����
��������æ����	 

Overskudsgraden kan grundlæggende forbedres på to måder. Enten i toplinjen ved 

eksempelvis en højere prissætning eller ved omkostningsoptimering ved at forbedre 

effektiviteten i deres processer. Begge er tiltag har Carlsberg arbejdet målrettet med siden 

overtagelsen af S&N. På de stagnerende markeder i Vesteuropa har Carlsberg søgt at øge 

omsætningen gennem premium produkter. Derudover har Carlsberg haft fokus på øget 

effektivitet, bl.a. ved at have færre produktions anlæg der producerer flere typer produkter og 

kan servicerer flere markeder. Carlsbergs arbejde med at forbedre indtjeningsevnen har båret 

frugt, hvilket har resulteret i en synlig forbedring gennem hele perioden. 

Overskudsgraden og peer gruppen 

Carlsberg er den af bryggerierne i peer-group’en der har forbedret overskudsgraden mest i 

observations perioden, men de er også startet fra et niveau der lå under hvad markedet 

generelt leverede. Det er især interessant at både Heineken og ABI har oplevet et fald i 

overskudsgraden i det år hvor de overtog henholdsvis S&N og Anheuser-Busch. Carlsberg, 

derimod, oplevede den største stigning i netop dette år. Det kunne tyde på, at Carlsberg har 

haft mere succes med at realiserer synergien ved købet af S&N.  

Carlsberg har længe arbejdet med ”Operational Excellence-programmer” for at forbedre deres 

effektivitet.58 Deres mål med disse ”Operational Excellence-programmer” er at opnå best 

practice i branchen, hvilket er og altid vil være et fortløbende arbejde. 

Heineken og ABI oplevede et kraftigt fald i overskudsgraden 2008. Forklaring skal 

sandsynligvis findes i selskabernes eksponering til markeder der blev hårdt ramt at den 

økonomiske krise.59   

                                                 
58 Carlsberg årsrapport 2010 side 79 
59 Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 73 af 159 

Overordnet er der en stigende tendens efter 2008. Det på trods af, at flere af de største 

markeder i verden i denne periode oplever faldende ølforbrug.60 Om det skyldes en forbedring 

af de økonomiske konjunkturer eller realisation af synergier og effektiviseringer er uvist, 

sandsynligvis er det en kombination.  

Det er også bemærkelsesværdigt at ABI’s afkastningsgrad ligger markant over peer gruppens 

generelle niveau. Det kan tyde på at der fortsat er stordriftsfordele at hente for de andre 

bryggerier. 

 
                     Figur 6.15 – egen tilvirkning 
 
 

Overskudsgrad 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg  7,2% 7,7% 10,3% 10,8% 12,1% 

Heineken  11,7% 8,8% 4,6% 9,5% 12,0% 

SABMiller 12,1% 11,1% 11,6% 14,2% 11,2% 

ABI 18,4% 23,9% 17,8% 25,0% 23,4% 
         Tabel 6.16 – egen tilvirkning 
 

Aktivernes omsætningshastighed  

Hvor overskudsgraden måler virksomhedens evne til at skabe profit af omsætningen, er 

aktivernes omsætningshastighed et udtryk for, hvor maget kapital der er investeret for et 

givent omsætningsniveau. En høj omsætningshastighed er alt andet lige at foretrække.     

������
���	���æ����	������	��� � �����	���æ����	
�������
��	 ������ 

                                                 
60 Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2006 2007 2008 2009 2010

Overskudsgrad

Carlsberg

Heineken

SABMiller

ABI



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 74 af 159 

Som nævnt kan de mange opkøb skabe støj og forvrænge billedet når tallene analyseres.  Der 

er en klar  tendens for branchen som helhed. Alle selskaber uden undtagelse oplever fald i 

deres omsætningshastighed. Interessant er det også at faldet ser ud til at indtræffe eller 

intensiveres i 2008, året for både S&N samt ABI  handlen.  

Virksomhederne i peer-group’en har måtte binde større mængder kapital i deres virksomheder 

uden at omsætningen tilsvarende er steget. En del af forklaringen skal igen findes i den 

igangværende konsolidering. Alle virksomhedsovertagelser i vores peergruppe er,  

gennemført til en pris der ligger betydeligt over de samlede aktivers bogførte værdi. Dermed 

er der akkumuleret store mængder goodwill i alle selskaberne. Goodwill binder kapital på lige 

fod med materielle aktiver, og kræver dermed en tilsvarende stigning i omsætningen for at 

bevarer omsætningshastigheden. Værdien af internt oparbejdet goodwill er ikke indregnet i 

selskabernes balance, og belaster dermed ikke omsætningshastigheden.       

For ABI, skinner det karakteristiske fald i 2008 igennem. Faldet i omsætningshastigheden 

forværrer effekten fra faldet i overskudsgraden, og tilsammen giver det udslaget i 

afkastningsgraden. Som beskrevet tidligere overtog Interbrew Anheuser Busch i november 

2008, hvilket betød at ABI’s investerede kapital overvurderes i 2008 hvilket fører til en lavere 

omsætningshastighed. I nedenstående figur er der foretaget en simpel korrektion hvor primo 

investeret kapital og ultimo investeret kapital justeres efter antallet af måneder før og efter 

ABI handlen:    

��!	�"�� � �����	���æ����	
#�
���	�������
��	 ������ $ 1012 ( )�����	�������
��	 ������ $

2
12* /2

� 0,61 

På trods af denne udlignende korrektion er der fortsat en faldende tendens til faldende 

omsætningshastigheder for ABI.    

For Carlsberg og Heineken, er problematikken omvendt. De overtog S&N primo 2008, og den 

investerede kapital må derfor betragtes som undervurderet i 2008, hvilket fører til en 

overvurdering af omsætningshastigheden. Det kan være med til at forklare at faldet ser ud til 

at fortsætte gennem 2009 for at stabilisere sig i 2010.    
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                  Figur 6.17 – egen tilvirkning 
 

Omsætningshastigheden 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg  1,04 1,11 0,81 0,58 0,60 

Heineken  1,63 1,50 1,32 1,05 0,99 

SABMiller 0,74 0,87 0,86 0,71 0,67 

ABI 0,71 0,74 0,41 0,63 0,46 
         Tabel 6.18 – egen tilvirkning 

 

6.5 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning udtrykker som navnet angiver, det afkast ejerne af Carlsberg 

oplever. Hvor de tidligere analyseret nøgletal alene forholdte sig til rentabiliteten af driften i 

Carlsberg, bliver der i egenkapitalens forrentning også inddraget de finansierings aktiviteter, 

der har understøttet driften i analyseperioden.  

.	������������	��

������	 � �� ( /�
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For at vurderer niveauet af Egenkapitalens forrentning sammenholdes den med ejernes 

afkastkrav, på den måde kan man direkte se om investorerne får et tilfredsstillende afkast på 

deres investering. 
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                  Figur 6.19 – egen tilvirkning 
 

 
                  Figur 6.20 – egen tilvirkning 
 

Egenkapitalens forrentning 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 12,3% 13,0% 8,8% 7,0% 8,7% 

Heineken 22% 17% 6% 21% 15% 

SABMiller 8,9% 10,9% 12,2% 12,6% 8,7% 

AB InBev 15,6% 21,6% 12,1% 25,7% 16,1% 
        Figur 6.21 – egen tilvirkning 

Niveauet for Egenkapitalens forrentning afgøres af tre faktorer,  F-gear og spreadet. Som det 

kan ses ovenfor ligner grafen den af afkastningsgraden til forveksling, blot med højere 

niveauer.    
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F-gear  

F-gear er et udtryk for virksomhedens samlede gearing. Så længe at spreadet er større en 0 vil 

gearing have en positiv indvirkning på Egenkapitalens forrentning. Således vil 

virksomhedernes valg af kapitalstruktur have direkte indflydelse på det afkast ejerne oplever.  

Hvad der er bemærkelsesværdigt er at Carlsbergs gearing ser ud til at falde i året for S&N 

handlen mens både Heineken og ABI’s F-gear stiger som følge af konsolideringerne. 

Carlsberg gæld stiger godt nok med 122 % men en endnu større del af købet blev finansieret 

gennem en aktieemission, der resulterede i et fald i gearingen.    

Der er generelt et højt gearingsniveau i branchen, hvilket i hvid udstrækning må tilskrives den 

omfattende konsoliderings aktivitet der har fundet sted i branchen. Fra Carlsbergs side, og 

hvis man skal dømme ud fra grafen, også fra ABI og Heineken har der efter 2008 været et 

udbredt fokus på nedbringelse af gæld.  

 
                      Figur 6.22 – egen tilvirkning 
 

F-gear 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 108% 105% 76% 70% 51% 

Heineken 36% 34% 198% 157% 80% 

SABMiller 53% 50% 49% 53% 47% 

AB InBev 43% 37% 132% 131% 110% 
          Figur 6.23 – egen tilvirkning 
 

Spread 

Spreadet er forskellen mellem forrentningen at den investerede kapital og netto lånerenten. 

Skulle spreadet bliv negativt, vil det sige omkostningerne ved  lån af den investerede kapital, 
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overstiger det afkast den lånte kapital generer, og gearingen vil dermed have en negativ 

indflydelse på egenkapitalens forrentning. 

Alle i peergruppen har positivt spread gennem hele analyseperioden, dermed vil høj gearing 

alt andet lige have haft en positiv virkning på Egenkapitalens forrentning. Dog er det klart ud 

til at Carlsberg er en den virksomhed der har fået mindst gavn af finansieringsaktiviteter i 

analyseperioden.   

 
                   Figur 6.24 – egen tilvirkning 
 

Spread 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 4% 4% 3% 1% 3% 

Heineken 14% 9% 2% 7% 7% 

SABMiller 3% 5% 6% 4% 3% 

ABI 7% 10% 4% 8% 4% 
           Figur 6.25 – egen tilvirkning 
 

6.6 Trend analyse  

Ved at foretage en indeksering eller trendanalyse kan man hurtigt spotte trends i diverse 

indtægts- og omkostningsposter. I nedenstående figur 6.26 er de 4 bryggeriers 

nettoomsætning indekseret. For Carlsberg og Heineken er det tydeligt at se effekten af 

overtagelsen af S&N i 2008, samt Heinekens overtagelse af mexicansk/brasilianske FEMSA i 

2010. For SABMiller har omsætningsvæksten været drevet af joint venture projektet 

MillerCoors. I 2009 og 2010 skal nedgangen i omsætningen tilskrives recessionen samt 

manglende akkvisitioner der altid fungerer som en løftestang for omsætningen. 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2006 2007 2008 2009 2010

Spread

Carlsberg

Heineken

SABMiller

AB InBev



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 79 af 159 

 

 
                          Figur 6.26 – egen tilvirkning 

Den næste trend som er interessant at følge er hvorvidt bryggerierne er i stand til at håndtere 

deres omkostningsbase. I tabel 6.27 er det interessant at følge hvordan Carlsberg efter 

overtagelsen af aktiviteterne fra S&N i højere grad har formået at effektivisere og sænke 

omkostninger end Heineken, der har fastholdt niveauet i 08 og 09. 

 
                        Figur 6.27 – egen tilvirkning 

Stigningen i af- og nedskrivninger skal ses i relation til at bryggerierne løbende investerer og 

foretager akkvisitioner. Posterne repræsenterer hovedsageligt afskrivninger på materielle 

anlægsaktiver og i mindre grad immaterielle. ABI’s relativt store stigning skal tilskrives 

integrationen af Anheuser-Busch. 
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                         Figur 6.28 – egen tilvirkning 

Ses der nærmere på trenden i NOPAT, er det igen bemærkelsesværdigt hvorledes Carlsberg 

og ABI løbende forbedre deres NOPAT, mens Heineken og SAB Miller står i stampe. Igen er 

det vigtigt at pointere at der er tale om indeksering af NOPAT og at det derfor kun giver 

mening at tolke trenden og ikke niveauet.  

 
                         Figur 6.29 – egen tilvirkning 
 

6.8 Estimering af WACC 

Ved alle kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller skal der anvendes en diskonterings 

faktor. Den mest relevante er WACC (Weighted Average Cost of Capital), der er et samlet 

udtryk for selskabets vægtede kapitalomkostning. WACC’en er givet ved følgende udtryk: 
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De 3 faktorer, der skal estimeres er: 

- �; � .<�
���	��������
�� � 	0,0862  

- �: �  
�����
�
���	��������
�� � 0,0477 

- /�����@���	���������
����
. 		AB �	0,664 

6�77 � A
C $ 0,0477 $ 1 4 0,25� (

B
C $ 0,0862 = 7,593% 

Der er tale om estimater da faktorerne ikke kan observeres direkte i markedet. Dette gør det 

svært hvis ikke umuligt at finde en eksakt værdi. I det følgende behandles estimationen af 

disse faktorer detaljeret. 

6.8.1 Estimering af kreditorernes kapitalkrav 

Kreditorernes kapital krav afhænger at 2 variable, den risikofrie rente, der repræsenterer 

tidsværdien af penge, samt et virksomhedsspecifikt risikotillæg, der repræsenterer den risiko 

kreditoren løber ved at udlåne penge til virksomheden. Ud fra de nedenstående estimater, 

sættes kreditorernes afkastkrav til: 

�: � 
E ( ������@����F�����	
���������æ	 

�: � 0,033 ( 0,0144 � 0,0477 

Estimering af den risikofrie rente 

Til estimering af den risikofrie rente, tages udgangspunkt i danske statsobligationer. Optimalt 

set skulle der udregnes en rente for hvert cash flow. Arbejdet ved dette står dog ikke mål med 

udbyttet, hvorfor det er normal praksis at antage en flad rentestruktur. Ud fra dette fastsættes 

den risikofrie rente til 3,3%. 

  3% DK Stat INK St. lån 2021  7% DK Stat St. lån 2024 

Kurs 98,166 138,263 

Varighed 8,930 9,520 

effektiv rente 3,21% 3,40% 
Tabel 6.30 - Kilde: www.nasdaqomxnordic.com  (den 2011-06-12) 
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Estimering af det virksomhedsspecifikke risikotillæg 

I februar 2011 blev Carlsberg opgraderet til en kredit rating på Baa2 af rating selskabet 

Moody’s. Det skete efter at Carlsberg med succes har nedbragt gælden efter købet af S&N i 

2008.61 Det betyder at Carlsberg nu ligger midt i den laveste kategori af Investment grade.62 

Hvilket gruppen også har forpligtiget sig til i deres 2010 årsrapport: 

” Gruppen har forpligtet sig til en “Investment grade”-kreditvurdering.” 

Virksomhedsspecifikt risikotillæg efter kreditrating  

 
AAA AA A BBB BB B 

10 år 0,45% 0,54% 0,63% 1,44% 2,55% 3,67% 
Tabel 6.31 - Kilde: Regnskabsanalyse for beslutningstagere  

 
Det antages at Carlsberg med alt sandsynlighed beholder deres nuværende kredit rating og det 

dertilhørende risikotillæg i en længere tid fremover. Som det fremgår af skemaet, vil 

Carlsberg da have et selskabsspecifikt risikotillæg på 1,44%. 

6.8.2 Estimering af Carlsbergs kapitalstruktur 

Ved bestemmelse af WACC antages det at kapitalstrukturen holdes konstant. Virkeligheden 

er som regel en anden, især i en branche præget af konsolidering. Finansiering af eventuelle 

nye opkøb vil medføre en ændring af kapitalstrukturen. Dette forhold forsøges der at tage 

højde for ved at udregne WACC med en fremadrettet target-kapitalstruktur.  

Gælds- og egenkapitalandelen er udregnet specifikt til WACC.63 Umiddelbart kunne 

soliditetsgraden fra nøgletalsanalysen anvendes, men da den regnskabsmæssige værdi 

sjældent stemmer overens med markedsværdien, vælges markedsværdien da den giver det 

mest retvisende billede.  

Egenkapitalandelen bliver beregnet med den seneste børskurs ganget med antal af aktier, da 

denne giver den seneste værdi af Carlsbergs egenkapital, hvilket er mest relevant når 

nutidsværdien af forventninger til Carlsbergs fremtid skal beregnes. 

                                                 
61 Moody investor service: Credit Opinion: Carlsberg Breweries A/S 
62 Bilag 16 – Kredit rating 
63 Se kapital 6.8.3 afsnit ”Estimering af branche beta” 
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mio. DKK Bogført værdi 
Andel af 
bogført værdi Markedsværdi 

Andel af 
markedsværdi 

Gæld 36.724  34,53% 38.442  30,14% 

Egenkapital 69.629  65,47% 89.114  69,86% 

Total markedsværdi 106.353  100% 127.556  100,00% 
        Tabel 6.32 – egen tilvirkning 
 

6.8.3 Estimering af ejernes kapitalkrav 

Skal man følge fremgangsmåden til fulde skal de enkelte grupper af ejeres afkastkrav 

estimeres separat, dvs. at der skulle laves et estimat for minoritetsinteresser.  Vi har dog valgt 

at antage at alle minoriteter har samme afkastkrav som den almindelige investor. Ejernes 

kapitalkrav ke er det afkast investorerne vil kræve for at holde en Carlsberg aktie.  

Ke er en sammensætning af 2 faktorer, tidsværdien af penge og en risiko præmie. Tidsværdien 

af penge, en den kompensation en investor skal have for at afstå penge og dermed 

forbrugsmuligheder i en periode. Tidsværdien af penge er opgjort som den risikofrie rente, og 

vil blive estimeret længere nede.  

Det aktivspecifikke risikotillæg, er ifølge Markowitz64 direkte afhængig af 

standardafvigelsen. Alle investorer ønsker at opnå højst muligt afkast til lavest muligt risiko 

(standardafvigelse). Ved at holde en portefølje af aktiver med forskellig standardafvigelse, og 

en co-varians forskellig fra 1, kan man bort diversificere usystematisk risiko, det vil sige 

risiko knyttet til specifikke aktiver.  Markowitz’s teori foreskriver, at forskelle i aktivers 

korrelations-koefficienter vil bortdiversificere alt usystematisk risiko, og at alle investorer vil 

investere i en portefølje, der er på den efficiente rand. Indføres der et risikofrit aktiv, er der 

kun en efficient portefølje, markedsporteføljen.  

                                                 
64 Portfolio selection efficient diversification of investments - John Wiley & Sons, Inc., New York 
   Chapman & Hall, Limited, London 1959 
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Figur 6.33 – kilde: Modern Portfolio Theory, Elton, Gruber, Brown, Goetzmann 

 

Det er denne markedsportefølje der danner grundlag for CAPM modellen. Teoretisk burde 

markedsporteføljen omfatte alle aktiver i verden, det er dog umuligt at skabe et udtryk for en 

sådan portefølje, så i denne opgave vil vi anvende MSCI World indeks som udtryk for 

markedsporteføljen. CAPM fastsætter afkastkravet (prisen) på en enkelt aktie. 

�; � .�;� � 
E ( H;.
I� 4 
E� 

 
                                       Figur 6.34 – kilde: Modern Portfolio Theory, Elton, Gruber, Brown, Goetzmann 

Markedsporteføljen har per definition en beta på 1. en akties beta er et udtryk for, hvor 

kraftigt den reagerer på begivenheder i markedet, altså dens systematiske risiko. En aktie der 

ligger under SML er dermed overvurderet, og omvendt hvis den ligger over. 
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     Figur 6.35 – egen tilvirkning 
 
Estimering af Beta  

En af de mest betydende estimater ved bestemmelse af WACC  er virksomhedens beta. Som 

beskrevet ovenfor er beta er et estimat for Carlsbergs systematiske risiko. For at sikre at vores 

beta og dermed vores WACC estimat ligger tæt på den korrekte værdi, anvender vi 3 

forskellige metoder til estimeringen. Først vil vi lave en OLS-regressionsanalyse mod MSCI 

World indekset. Det resulterer rå-estimat for beta. Herefter anvendes 2 metoder til at 

verificere og udjævne denne rå-beta.  

Efter Carlsbergs rå-beta er bestemt, findes det u-gearede branche beta. Det giver et udtryk for 

den systematiske risiko forbundet med at eje og drive de aktiver der er under virksomhedens 

kontrol. Dette er også kendt som branchens βAsset, herefter geares branchens βAsset til 

Carlsbergs gældende kapitalstruktur. Disse udjævningsmetoder er beskrevet, og anbefalet i 

Valuation, McKinsey & company,  af Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels. 
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Carlsberg regression mod MSCI World indeks 

  BETA R-kvadreret Std. Afv. 

5 års månedlig  1,20 0,369 0,207 

2 års månedlig 1,22 0,385 0,260 

2 års ugentlig 0,85 0,278 0,136 
                        Tabel 6.36 – egen tilvirkning 
 
Estimering af rå-beta 

Til vores regressions analyse anvender vi 5 års månedlig afkast. 5 års data er bekræftet som 

en passende længde.65 WACC og dermed beta antager at kapitalstrukturen bliver holdt 

konstant gennem måleperioden. Betydelige ændringer i virksomhedens strategi eller 

kapitalstruktur kan betyde ændringer i beta. Er disse ændringer forekommet i løbet af den 

femårige periode, kan beta og dermed virksomhedens systematiske risiko blive undervurderet.  

 
                           Figur 6.37 – egen tilvirkning 

Her ser vi et potentielt problem i forhold til Carlsberg, da de med købet at S&N øget deres 

fremmede kapital betydeligt, samtidig med at de har eksponeret sig til nye markeder. Derfor 

har vi valgt at køre 2 yderligere regressioner. Dog er hverken den 2 årsmånedlige eller den 2 

års ugentlige, fri for problemer. Det 2 års månedlige er baseret på kun 24 observationer 

hvilket ligger langt under de anbefalede 60 observationer.66 Bloomberg offentliggør et 2 års 

månedlig beta estimat, der er baseret på 104 observationer, men også det er underlagt bias. 

Med korte perioder kan en aktie se stabil ud (lav volatilitet), ikke på grund af den 

systematiske risiko, men fordi den ikke bliver handlet. Dette problem er dog ikke tilfældet 

                                                 
65 Valuation, McKinsey & Company – Koller, Goedhart and Wessels      
66 Valuation, McKinsey & Company – Koller, Goedhart and Wessels  
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med Carlsberg, alligevel afviger dette beta estimatet netop som det ville hvis det lå under for 

denne bias. 

Benyttes et 95% konfidens-interval vil Carlsbergs beta med 95% sandsynlighed ligge inden 

for 2 standard afvigelser af vores beta estimat. Ud fra denne betragtning, kan vi med rimelig 

sikker sikkerhed sige at Carlsbergs beta ligger inden for 0,58 J H J 1,7467.  

5	Å
�	�å�����	:						0,79 J H J 1,62 

2	Å
�	�å�����	:						0,70 J H J 1,74 

2	Å
�	�	�����	�:						0,58 J H J 1,12 

Dette er dog et temmelig stort spænd, og det siger ikke ret meget omkring risikoen ved at 

investere i Carlsberg. For at komme med et mere præcise estimat vil vi anvende to alternative 

metoder til estimering af beta. 

Estimering af branche beta 

Virksomheder i samme branche er underlagt samme systematiske risiko, hvorfor de bør have 

ens Betaaktiv. Ved anvendelse af et branche beta estimat bliver der kompenseret for evt. fejl i 

beta estimater for den enkelte virksomhed. Over eller undervurderinger af betaer vil udlignes 

ved et branche gennemsnit. Eftersom at beta påvirkes af den enkelte virksomheds 

kapitalstruktur er der nødvendigt at kompensere herfor. Dette gøres ved at bestemme Betaaktiv 

der er et udtryk for virksomhedens driftsrisiko. For at dette udtryk er sammenligneligt 

virksomhederne imellem, er det afgørende at de har nogenlunde samme aktiviteter. 

Eksempelvis kan Carlsbergs eksponering mod aktiviteter på ejendomsmarkedet ved udvikling 

af bydelen i Valby være et forstyrrende element, da det underkaster Carlsberg risikofaktorer 

der ellers ikke er forbundet med branchen.  

  Rå Beta D/E Aktiv Beta 

Carlsberg 1,205 0,664 0,724 

Heineken 1,050 0,802 0,583 

SABMiller 0,833 0,474 0,565 

ABI 0,888 1,105 0,422 

Branche Beta Aktiv     0,573 
                                       Tabel 6.38 – egen tilvirkning 

                                                 
67 Bilag 21 & 22 – Beta estimater 
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Når Betaaktiv er bestemt på branche niveau, geares dette estimat så det matcher Carlsbergs 

estimerede target kapitalstruktur.68  

H; � 	0,583 $	1 ( 0,646� � 0,96 

Branche estimatet er en god rettesnor til at fastlægge Carlsbergs beta. Estimatet er mere 

validt, da der er brugt 4 gange så mange observationer, med en dertil mindre standard-

afvigelse. 

Blume Beta estimat 

Den sidste metode til at estimere beta er en udjævnings metode. Den bygger på Blume’s 

observationer angående beta. Grundlæggende blev det observeret at beta over tid havde 

tendens til mean reversion for branche gennemsnittet69 

V����
��	@���:	H � 0,343 ( 0,677 $ HWå						 

V����
��	@���:	H � 0,343 ( 0,677 $ 1,205 � 1,16						 

Den anvendte Beta i WACC-modellen er et aritmetisk gennemsnit af de netop 3 fundne beta’er.  

Dette Beta niveau er nærmere bestemt = 1,11 

6.8.4 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie kan ikke umiddelbart observeres, og må derfor estimeres. Dette 

gøres på baggrund af historisk data.70 

Der kan anvendes to forskellige metoder til denne estimering: det geometriske og det 

aritmetiske gennemsnit. Statistiske test viser at det aritmetiske gennemsnit er den bedste 

”unbiased estimator” til at finde gennemsnittet af en række enkelt perioders afkast på 

værdipapirer,71 hvorfor dette anvendes fremadrettet i denne afhandling. 

                                                 
68 Se afsnit 6.8.2 – Estimering af Carlsbergs kapitalstruktur 
69 Valuation – McKinsey & Company – Koller, Goedhart and Wessels 
70 Valuation – McKinsey & Company – Koller, Goedhart and Wessels 
71 Valuation – McKinsey & Company – Koller, Goedhart and Wessels 
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Et aritmetisk simpelt gennemsnit af hvert års observerede premium divideres med antallet af 

observationer. Jo længere historisk materiale udregningen kan laves ud fra, jo mere vil 

estimeringens fejlrate reduceres. Finanskrisen har påvirket markedet meget, og det er klart at 

det seneste års udvikling ikke kan stå alene, idet risikopræmien vil komme til at fremstå som 

negativ, hvilket, set over et lidt længere perspektiv, alt andet lige ikke vil være tilfældet. Det 

anvendte datamateriale er det årlige afkast på OMXC20-indekset. Observationspræmien 

måles årligt, og summen divideres med antallet af observationer.  Markedets risikopræmie er 

udregnet til 4,35 %. Det vil sige, at det forventede afkast på hele markedet vil være den 

risikofrie rente plus markedets risikopræmie, altså er det forventede afkast på aktiemarkedet 

8,50 %.  

Såfremt Carlsberg er lige så risikobetonet som markedet (beta = 1), så vil ejernes afkastkrav i 

Carlsberg være lig med markedets forventede afkast. Ifølge Koller, Goedhart and Wessels 

ligger markedets risikopræmie, beregnet på historisk data, på mellem 4,5-5,5 procentpoint. 

Derfor synes en markedsrisikopræmie på 4,35% at være passende idet den senere tids 

økonomiske nedgang har påvirket afkastet.  

 

6.8.5 Kritik af CAPM  

CAPM vandt via dens relative simplicitet og intuitive redegørelse stor udbredelse i 

begyndelse af 1970’erne. Siden har CAPM været ud sat for en del kritik, der alt andet lige har 

sået tvivl omkring modellens anvendelighed. Endvidere har en række empiriske analyser vist 

at CAPM ikke holder. For at CAPM skal holde skal en række forudsætninger være på plads:  
• Investorer har homogene forventninger til fremtidige afkast og risici. Målt ved 

varianser samt aktivers indbyrdes korrelation. 

• Investor kan til enhver tid låne til den risikofrie rente. 

• Der eksisterer ingen transaktionsomkostninger. 

• Investor er indifferent mellem kapitalgevinster og dividender, så en antagelse om 

ingen indkomstskatter er nødvendig. 

• Ingen inflation 

• Alle investorer har samme tidshorisonter. 

• Enkelte investorer er uden mulighed for at påvirke aktieprisen.  

• Kortsalg er tilladt. 
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• Alle aktiver, inklusiv humankapital, kan handles og sælges på markedet. 

• Aktivernes afkast er normalfordelt. 

Overført til den virkelige verden virker disse forudsætninger urealistiske, og enkelte af dem 

direkte forkerte. Forudsætningen om ingen skatter, og at afkast er normalfordelt samt at 

investorer har homogene forventninger holder ikke i praksis. 

Selv om ikke alle forudsætningerne bag CAPM afspejler den virkelige verden, virker 

tankegangen om, at investor bør anskue de risikobehæftede aktiver i porteføljeøjemed  

rimelig. 

6.9 Delkonklusion rentabilitetsanalyse 

Hele rentabilitetsanalysen beror på reformuleringen af de historiske regnskaber. Disse 

reformuleringer bygger i vid udstrækning på skøn og antagelser vedrørende 

virksomhedsspecifikke forhold. Carlsberg har dog en vældig høj regnskabskvalitet, hvilket 

letter reformuleringen og sikre validiteten af det analytiske regnskab. 

Carlsberg har i den første 3/5 af den analyserede periode opnået en tilfredsstillende 

afkastningsgrad, idet den lå et niveau over WACC. I 2009 & 2010 har afkastningsgraden 

været faldende på niveau under WACC. I forhold til selskabets peers har afkastningsgraden 

ligget i den lave ende. Generelt har alle 4 bryggerier været kraftigt påvirket i afkastningsgrad i 

2008, der var det helt store konsoliderings år. 

I de-komponeringen af afkastningsgraden blev det klart af Carlsbergs overskudsgrad er vokset 

støt i hele perioden fra 7,2% i 2006 til 12,1% i 2010. Et resultat der er resultat af en 

succesfuld kapitalisering af syneriger samt excellence programmer. Forklaringen på den 

faldende afkastningsgrad skal findes i nedgangen i aktivernes omsætningshastighed. 

På finansieringssiden har selskabet formået at holde gearingen i ave, på trods at offensiv 

opkøbsadfærd. En kombination af kapitalrejsning gennem aktieemission og et skabt fokus på 

tilbagebetaling af gæld har været medvirkende til dette.  

I trendanalysen klarede Carlsberg sig relativt godt i forhold til den valgte peer gruppe, det 

indekserede niveau for omsætning, omkostninger og NOPAT udviklede sig for Carlsberg 

bedst eller næstbedst i forhold til peer gruppen. 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 91 af 159 

Ved estimering af WACC, er Carlsbergs kapitalstruktur og beta fundet. Interessant er det at 

Carlsbergs finansielle gearing er faldet efter overtagelsen af S&N hvilket skyldes den 

gennemførte aktieemission og den efterfølgende afdrag på gælden i de følgende regnskabsår. 

Niveauet for WACC er fastsat til 7,59%, baseret på en ”target” kapitalstruktur på 35% gæld 

og 65% egenkapital. Denne WACC vil være grundlaget for diskonteringsfaktoren i værdi-

ansættelsen. 

7. Budgettering 

For at kunne udarbejde en værdiansættelse af Carlsberg, er det nødvendigt at opstille et 

proforma budget for selskabets fremtidige udvikling. Budgettet opstilles som et 5-årigt budget 

med udgangspunkt i det reformulerede regnskab. Value drivers som omsætningsvækst, 

omkostningsudvikling og driftsoverskud er særlig vigtig da disse påvirker de frie cash-flows 

som er essentielle i de kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller. 

Ud fra den strategiske analyse fastsættes forventningerne til de enkelte markeder i perioden. 

De forudsætninger og antagelser der har afsæt i den strategiske analyse vil være afgørende for 

den endelige værdiansættelse. 

7.1 Budgetforudsætninger 

Det teoretiske grundlag for de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, tilskriver i 

princippet at man opstiller selskabets økonomiske udvikling i al fremtid. Men da dette ikke er 

muligt i praksis, nøjes man med at opstille et proforma budget for den nærmeste fremtid og 

tilføje en terminalperiode, der dækker perioden efter de 5 år. Budgetperioden strækker sig 

over en 5-årig periode, fra 2011-2015. 

I den 5 årige periode beror budgetfremskrivningerne, på de antagelser og forventninger man 

har fundet frem til i den strategiske analyse. Terminalperioden er behæftet med så meget 

usikkerhed at man som regel kun kan tillade sig at fremskrive med den generelle 

samfundsvækst. Alt andet vil give en urealistisk prissætning, specielt fordi terminalperioden 

fylder relativt meget i den fundne værdi. 

Netop forventninger og antagelser om fremtiden er det der gør værdiansættelses opgaven 

udfordrende, men også subjektiv.   
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I det følgende bliver budget forudsætningerne gennemgået for de forskelle regnskabsdele der 

skal levere input til udregningen af de frie cash flows 

7.1.1 Nettoomsætningen 

Nettoomsætningen er vidt forskellig på Carlsberg markeder, derfor er det nødvendigt at 

segmenterer omsætningen ud på de regioner Carlsberg opererer på. Det er vores vurdering at 

budgettering på regionsniveau er tilstrækkeligt, og udbyttet ved at segmentere på landeniveau 

ikke står mål med arbejdsindsatsen. Budgettering er som sagt en usikker disciplin. 

Nord- og Vesteuropa 

Til at underbygge vækstraten i nettoomsætningen fremhæves de mest afgørende forhold fra 

den strategiske analyse af de modne europæiske markeder. 

• Sociokulturelle trends – øl bliver stadig presset af andre typer alkohol. 

• Ølforbrug pr. capita – har været faldende i de seneste 5 år, forventes at falde 

yderligere.72 

• Den finansielle krise i Vesteuropa afløses med alt sandsynlighed af en gældskrise for 

staterne, der betyder politisk pres for at hæve afgifter, som set på det græske marked i 

2010. 

• Såvel markedsvolumen og markedsværdi for de modne europæiske markeder 

forventes at falde med henholdsvis -0,2% og -0,9% om året i den budgetterede 

periode.73 

• På trods af udgifter til øl udgør en meget lille del af de Vesteuropæiske forbrugers 

disponible indkomst, forventes et forværret økonomisk klima til at der ”trades” nedad 

fra premium til mainstream og fra on-trade til off-trade. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Vesteuropa 36.156 36.228 36.518 36.956 37.548 38.148 38.759 

pct. af omsætningen 60,2% 59,1% 57,8% 56,6% 55,7% 55,0% 54,3% 

Vækst -0,9% 0,2% 0,8% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 
         Tabel 7.1 – egen tilvirkning 

                                                 
72 Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 
73 Bilag 6 – Udvikling i markedsværdi & Bilag 7 – Top 10 bryggeriers markedsandele 
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Sammenholdes disse forhold er vækstudsigterne for de modne europæiske markeder ganske 

negative. Hvis Carlsberg skal vækste på disse markeder skal det ske gennem erobring af 

markedsdele og effektiviseringer af driften. Den negative markedsudvikling trækker i den ene 

retning mens effektiviseringsprogrammerne trækker i den anden retning. Vores vurdering er 

at de i det store hele vil udligne hinanden og derfor budgetteres der med en ganske sparsom 

vækst rate. 

Østeuropa inkl. Rusland 

For det østeuropæiske og russiske marked er følgende iagttagelser fra den strategiske analyse 

interessante at fremhæve: 

• Øl vinder til stadighed markedsandele fra andre alkoholtyper, såsom stærk spiritus 

• Politikerne på det russiske marked er meget opmærksomme på at ændre befolkningens 

alkoholvaner gennem afgifter og adfærdsregulerende lovgivning. 

• Carlsberg har haft store tab på den faldende Rubel overfor Euro, det forhold kan vende 

til Carlsbergs fordel hvis den naturressource stærke Rubel styrkes overfor den 

gældsplagede europæiske Euro. Dette forhold er dog særdeles usikkert. 

• Der ventes en stigning i for hele regionen på 1,5 % (CAGR) i perioden.74 

• Markedsværdien for regionen forventes dog uændret i perioden med en vækst på 

0,1 % (CAGR).75 

• Den overordnede årlige økonomiske vækst (BNP) for regionen er ganske positiv og vil 

ligge omkring de 4 %.76 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Østeuropa 18.187 18.551 19.348 20.142 20.786 21.306 21.839 

pct. af omsætningen 30,3% 30,3% 30,6% 30,8% 30,9% 30,7% 30,6% 

Vækst -1,9% 2,0% 4,3% 4,1% 3,2% 2,5% 2,5% 
        Tabel 7.2 – egen tilvirkning 

Betragtes disse forhold under ét, vil det østeuropæiske og russiske marked overordnet udvikle 

sig positivt. Dette kombineret med at Carlsberg på flere markeder har store markedsandele og 

en stærk brandportefølje, bidrager til de optimistiske vækstrater. 

                                                 
74 Bilag 5 – Udvikling i markedsvolumen 
75 Bilag 6 – Udvikling i markedsværdi 
76 Bilag 2 – Forventet BNP-vækst 
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Asien 

Det asiatiske marked, især Kina, er det af Carlsbergs markeder der rummer størst vækst 

potentiale.  Nedenfor listes de centrale forhold vedrørende de asiatiske vækstudsigter fra den 

strategiske analyse. 

• Kina er suverænt det største øl marked volumenmæssigt og det på trods af at 

ølforbruget pr. capita kun var på 34 liter i 2010. I Japan, der er et modent asiatisk 

marked, ligger det til sammenligning på 54 liter.77  

• Den økonomiske vækst i Asien forventes at ligge på et højt et-cifret leje de næste 5 

år.78 

• Der forventes vækst i både i volumen og i værdi, i takt med at premium segmentet 

styrkes og on-trade markedet udbygges.79 

• Stigninger i aktivpriserne vil have en negativ effekt på afkastningsgraden på sigt. 

• Konkurrenceintensiteten forventes at stige hastigt i regionen hvilket vil sætte 

Carlsbergs vækstrater under pres. 

• Lykkedes Carlsbergs ambition om at forstærke aktiviteten indenfor premium 

markedet, vil det påvirke selskabets overskudsgrad positivt. 

• Den demografiske udvikling betyder aldersgruppen 15-34 årige er stærkest 

repræsenteret i Asien i disse år.80 Denne aldersgruppe er bryggeriernes 

hovedmålgruppe. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Asien 5.613 6.410 7.211 8.113 8.940 9.790 10.720 

pct. af omsætningen 9,3% 10,5% 11,4% 12,4% 13,3% 14,1% 15,0% 

Vækst 32,9% 14,2% 12,5% 12,5% 10,2% 9,5% 9,5% 
         Tabel 7.3 – egen tilvirkning 

Udsigterne for det asiatiske marked er særdeles positive. Volumen vækstraterne er høje, 

demografien udvikler sig positivt og premium markedet udvikler sig lovende. 

                                                 
77 Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 
78 Bilag 2 – Forventet BNP-vækst 
79 Bilag 4 – On-trade & Off-trade volumen og markedsværdi 
80 Bilag 1 – Nuværende og forventet befolknings sammensætning 
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Ikke fordelt omsætning 

En meget lille del og for budgettering i grunden ligegyldig post er den ”ikke-fordelte 

nettoomsætning” der stammer fra aktiviteter der ikke relaterer sig til bryggeridriften. Posten 

er så lille at den reelt ikke har betydning for værdiansættelsen, med den medtages alligevel så 

tallene stemmer. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Ikke fordelt 98 100 100 100 100 100 100 

pct. af omsætningen 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Vækst -33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
         Tabel 7.4 – egen tilvirkning 
 
7.1.2 Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostningerne er ikke delt ud på regioner som er tilfældet med netto-

omsætningen. Det er derfor lidt svære at matche produktionsomkostningerne til den relevante 

omsætning.  

De direkte produktionsomkostninger er primært knyttet til indkøb af råvarer og materialer. 

Løn og personale omkostninger udgør mindre end 10 % af de samlede produktions-

omkostninger. I den analyserede periode fra 2006-2010 udgør produktionsomkostninger i 

gennemsnit 45,9 % af totalomkostningerne. Niveauet var højst omkring overtagelsen af S&N 

(47,9 %), for at falde de senere regnskabsår. Det formodes at det er selskabets evne til at 

gennemføre effektiviseringer, samt at oparbejde stordriftsfordele der er med til at drive denne 

udvikling.  

Som nævnt i den strategiske analyse har Carlsberg en stor forhandlingsstyrke qua de store 

mængder råvarer bryggeriet aftager. Dog prissættes flere af disse råvarer på børsen, hvilket 

Carlsberg kun i ringe grad har indflydelse på. Desuden er de globale råvarer priser over én 

kam steget de seneste år, denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte, da priserne globalt 

drives af en voksende middelklasse, højere energipriser og klima forandringer der påvirker 

høstudbyttet. 

I takt med at Carlsberg får integreret deres seneste akkvisitioner i Asien, lukket ineffektive 

anlæg og gennemført deres excellence programmer, forventes det at produktions-

omkostningernes andel af nettoomsætningen fortsat kan falde. Prisstigninger i råvarer priser 
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vil trække i den modsatte retning såfremt Carlsberg ikke øjeblikkeligt kan sende regningen 

videre til kunderne. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Produktionsomk. 26.254 26.392 26.797 27.286 27.726 28.109 28.515 

pct. af omsætningen 43,7% 43,1% 42,4% 41,8% 41,2% 40,5% 39,9% 

Vækst i pct. af oms. -6,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% 

         Tabel 7.5 – egen tilvirkning 
 
7.1.3 Salgs- og distributionsomkostninger 

Omkostningerne forbundet med salg og distribution er blevet markant forbedret i løbet af den 

analyserede 5-årige periode. Og er således faldet fra 32,4 % i 2006 til 27,3 % i 2010. Som 

nævnt i den strategiske analyse er der en række stordriftsfordele i forbindelse med 

markedsføring der gør at bryggeriet gennem centralt planlagte markedsføringskampagner kan 

omkostningsoptimere. Til gengæld betyder tendensen til at bryggerierne i stigende grad har 

samme tilgang til markedsføring som andre FMCG-selskaber, at der skal ofres flere 

ressourcer på at marketing. 

I forhold til distributionsomkostningerne, vil færre men større produktionsfaciliteter betyde 

længere afstande til slutkunden, hvilket vil fordyre distributionen en anelse. Med afsæt i 

ovenstående forhold er det forudsat at salgs- og distributionsomkostningernes andel af 

nettoomsætningen vil stige en anelse i den budgetterede periode. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Salg og distribution 16.377 16.797 17.402 18.079 18.743 19.388 20.067 

pct. af omsætningen 27,3% 27,4% 27,5% 27,7% 27,8% 28,0% 28,1% 

Vækst i pct. af oms. 6,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
         Tabel 7.6 – egen tilvirkning 
 
7.1.4 Administrationsomkostninger 

De samlede administrationsomkostningers andel af nettoomsætningen, har været støt faldende 

i perioden. Det tilskrives centralisering af IT-funktioner, regnskabsafdelinger samt indførsel 

af best practice. Netop et område som administration er et af de steder hvor stordrift og 

effektivisering kan give oplagte synergier. Det vurderes derfor at Carlsberg kan fortsætte 

væksten i omsætningen samtidig med at administrationsomkostningernes andel at 

nettoomsætningen kan falde i den budgetterede periode.  
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DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Adm. omk. 3819 3.851 3.922 4.006 4.083 4.151 4.224 

pct. af omsætningen 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,0% 5,9% 

Vækst i pct. af oms. 2,8% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% 
         Tabel 7.7 – egen tilvirkning 
 
7.1.5 Af- og nedskrivninger 

I den analyserede periode fra 2006-2010, udgjorde af- og nedskrivninger i gennemsnit 6,5 % 

af nettoomsætningen. Dette niveau er udgangspunktet for den fremadrettede budgettering, da 

det forventes at Carlsberg kontinuerligt vil foretage mindre akkvisitioner og investeringer i 

partnerskaber der påvirker de immaterielle aktiver, samt investeringer i bryggerianlæg der 

påvirker anlægsaktiverne. 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Afskrivninger -4.153 -3.984 -4.107 -4.245 -4.379 -4.507 -4.642 

i % af netto oms 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 
         Tabel 7.8 – egen tilvirkning 
 
7.1.6 Skattesats 

I den historiske regnskabsanalyse af Carlsberg, er udgangspunktet selskabets effektive 

skattesats, der opgives i årsregnskabet. Argumentet herfor er at selskabets globale aktiviteter 

formodentligt spreder selskabsbeskatning rundt til de lokationer, hvor beskatningen er mest 

fordelagtig. I perioden 2006-2010 har den i snit ligget omkring 25 %. Da det samtidigt er 

niveauet for den danske skattesats, antages det er selskabet i den fremadrettede budgetterede 

periode vil skulle svare en effektiv selskabsskatteprocent på 25%. 

  2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Effektiv skattesats 23,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
         Tabel 7.9 – egen tilvirkning 
 
7.1.7 Materielle og immaterielle aktiver 

Carlsberg køb af S&N i 2008 bidrog i væsentlig grad til en forøgelse af både materielle og 

immaterielle aktiver. I det seneste regnskabsår har Carlsbergs investeringer i nye 

bryggerianlæg og selskaber i Kina, betydet en fortsat vækst i aktiverne. Selskabets 

investerings program og partnerskabs aftaler i Asien, samt deres effektivisering iver på de 
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modne markeder, vil betyde at selskabet med alt sandsynlighed vil fortsætte denne strategi, 

hvilket vil føre til en jævn vækst i de immaterielle og materielle aktiver. Det skal dog 

bemærkes at aktivernes samlede andel af nettoomsætningen forventes af falde, i takt med af 

effektiviseringen og optimeringen tager fat.81 

DKK mio. 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 

Terminal-

periode 

Immaterielle aktiver 87.813 88.379 89.839 91.566 93.111 95.833 95.833 

Materielle aktiver 32.420 32.790 33.484 34.288 35.035 35.712 35.712 
         Tabel 7.10 – egen tilvirkning 
 

7.2 Delkonklusion budgettering 

Eftersom at budgetteringen beror på forventninger til fremtidig markedsudvikling, samt 

antagelser omkring ledelsens dispositioner, er budgetteringen og dermed den efterfølgende 

værdiansættelse behæftet med usikkerhedsmomenter. Budgetteringen tager afsæt i den 

strategiske analyse og historiske performance, der i imidlertid ingen garanti for at historisk 

performance siger noget om fremtidig performance. For at vurdere resultatet af 

værdiansættelsen er det derfor vigtig først at vurdere validiteten i budgetforventningerne. 

Nedenfor er listet udviklingen i en række nøgletal. 

Diverse nøgletal 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Nettoomsætning 60.054 61.289 63.178 65.311 67.374 69.344 71.417 

EBITDA 13.805 14.650 15.475 16.377 17.278 18.171 19.106 

EBITDA margin 23,0% 23,9% 24,5% 25,1% 25,6% 26,2% 26,8% 

EBIT margin 16,1% 17,4% 18,0% 18,6% 19,1% 19,7% 20,3% 

NOPAT 7.261 7.999 8.526 9.099 9.674 10.248 10.848 

Årets resultat 5.003 5.710 6.139 6.602 7.070 7.538 8.028 

Investeret kapital 99.970 104.437 106.855 110.307 113.910 117.372 120.843 

NRBG 35.411 33.033 32.548 33.600 34.697 35.752 36.809 

Afkastningsgrad (AG) 7,3% 7,7% 8,0% 8,2% 8,5% 8,7% 9,0% 

Overskudsgrad 12,1% 13,1% 13,5% 13,9% 14,4% 14,8% 15,2% 

Omsætningshastighed 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
    Tabel 7.11 – egen tilvirkning 
 

                                                 
81 Bilag 25 – Budgetforudsætninger balance Carlsberg 
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8. Værdiansættelse  

For eksisterende og potentielle investorer i Carlsberg, er det relevant at klarlægge hvorvidt 

selskabet er korrekt prissat på børsen. Udover at konstatere om prisen er for høj, for lav eller 

på niveau, er det interessant at se nærmere på de antagelser og forudsætninger der ligger til 

grund for prissætningen. Disse forhold er gennemgået i den strategiske analyse og 

kvantificeret i budgetteringen. Værdiansættelsen kan derfor bedst beskrives som det 

modelapparat, analytiker benytter sig af til at finde frem til en konkret pris.  

Først og fremmest vil følgende afsnit introducere de relevante værdiansættelsesmodeller der 

finder anvendelse i denne afhandling. Dernæst vil det nødvendige input for hver model blive 

gennemgået eller opsummeret fra tidligere afsnit. Afslutningsvis vil det beregnede 

værdiestimat blive vurderet i en følsomhedsanalyse og sammenlignet ved en multipelanalyse.  

Grundlæggende findes der fire typer af værdiansættelsesmodeller, fokus i denne afhandling er 

imidlertid de absolutte og de relative.  

 
                      Figur 8.1 – Regnskabsanalyse for beslutningstagere side 25 

I de absolutte modeller også kendt som de kapitalbaserede modeller, tages der udgangspunkt i 

værdien af de fremtidige pengestrømme som virksomheden forventes at generere i den 

budgetterede periode. Blandt de mest anvendte modeller er DCF og EVA modellerne. I DCF 

modellen (Discounted Cash Flow) udføres, som navnet antyder, en tilbagediskontering af 
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virksomhedens fremtidige pengestrøm. EVA modellen (Economic Value Added) tager 

udgangspunkt i den del af virksomhedens overskud der overstiger kapitalomkostningerne.  

De relative modellers omdrejningspunkt er værdiansættelse ud fra multipler. Rationalet er at 

selskaber indenfor samme branche, industri og forretningsområde skal prissættes relativt. Ved 

at anvende multipler på sammenlignelige selskaber kan analytiker og investor hurtigt få et 

overblik om aktien er korrekt prissat. 

8.2 DCF-modellen 

Modellens udgangspunkt er at estimere værdien af selskabet ud fra alle de fremtidige 

pengestrømme, som virksomheden forventes at genere til selskabets kapitalindskydere. 

Modellen måler værdien på selskabsniveau, således at fremmedkapital og egenkapital 

indskydere vurderes lige. Fordelen ved modellen er, at den er uafhængig af regnskabspraksis. 

Det afgørende ved anvendelse af modellen er bestemmelsen af de frie pengestrømme, samt 

estimeringen af WACC.  

DCF modellen er udtrykt ved følgende funktion: 

/�����@���	�æ
�� � 	X 7���	1��YZ
1 (6�77�Z

[

Z\]
 

Når DCF anvendes praktisk deles tilbagediskonteringsdelen op i en to-periodisk udgave, hvor 

den første del dækker over pengestrømmene i budget perioden, mens den anden del dækker 

over pengestrømmene genereret i al evighed, repræsenteret ved terminalperioden. Ved 

overgangen mellem budgetperioden og terminalperiode forudsættes at selskabet befinder sig i 

”steady-state” og budgetvariablerne derfor følger en konstant udvikling. 
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               Budgetperioden                 Terminalperioden 

I DCF modellen tilbagediskonteres alle fremtidige pengestrømme til nutidsværdien og lægges 

efterfølgende sammen over årene. Men eftersom af cash flows genereres over året og ikke 

som én samlet betaling ultimo året, undervurderer modellen den reelle diskonteringsfaktor. 
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Dette forhold tages der højde ved den halvårlige justeringsfaktor. Derefter tillægges værdien 

af de ikke driftsmæssige aktiver og resultatet bliver enterprise value. Herfra skal fratrækkes 

værdien af rentebærende gæld samt minoritets interesser for at nå frem til den estimerede 

værdi af egenkapitalen i Carlsberg A/S. 

Værdiansættelse af Carlsberg                           
(DCF-modellen) 

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

EBITDA 14.650 15.475 16.377 17.278 18.171 18.841 

Skat af resultat af primær drift -2.666 -2.842 -3.033 -3.225 -3.416 -3.550 

Ændring i netto arbejdskapital 582 720 813 786 750 790 

Anlægsaktiver i alt 122.946 126.735 131.013 135.152 139.104 143.262 

Af- og nedskrivninger -3.984 -4.107 -4.245 -4.379 -4.507 -4.642 

Ændring i anlægsinvesteringer -519 -7.895 -8.524 -8.518 -8.459 -3.960 

FCF 12.046 5.457 5.633 6.321 7.047 7.479 

 
1,2161 2,8358 2,9074 2,7333 2,5786 2,519047 

WACC 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 

Diskonteringsfaktor 0,9294 0,8638 0,8029 0,7462 0,6935 0,6446 

Nutidsværdi af FCF 11.196 4.714 4.522 4.717 4.887 
 G 2,0%           

       Nutidsværdi af budgetperiode 
 

30.037 Andel af samlet NPV 25,8% 

Nutidsværdi af terminalperiode 
 

86.197 Andel af samlet NPV 74,2% 

Nutidsværdi af fremtidige FCF's   116.234 
    Halvårlig justeringsfaktor af FCF's 

 
1,0373 (1+WACC)^½år  

  Halvårlig korrektion af FCF's 
 

4.332 
    justeret NPV af fremtidige FCF's   120.566 
    

       NPV af ikke driftsaktiver 
 

2.711   
   

       Selskabets samlede værdi   123.277 
    

       Rentebærende gæld 
 

-36.724 
    Minoritetsinteresser 

 
-5.381 

    

       NPV estimation af EK 81.172.471.275 
    

       Antal A-aktier 33.699.252 
    Antal B-aktier 118.857.554 
    

       Kurs estimeret pr. 1 august 2011   532,1 
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I terminalperioden når pengestrømmene et steady-state, hvilket betyder at der forudsættes en 

konstant fremadrettet vækstfaktor i al fremtid. Terminalværdien kommer per definition til al 

fylde ganske betydeligt i selskabets samlede værdi, i dette tilfælde stammer knap 84 % af den 

tilbagediskonterede værdi fra denne.  

Vækstfaktoren, g, er særlig vigtig, eftersom den bidrager til størstedelen af selskabets 

estimerede værdi. Netop dette forhold kan observeres i følsomhedsanalysen hvor g indgår 

som en variabel. I denne afhandling er vækstfaktoren g sat til 2%, under antagelse af at 

udviklingen på de modne markeder går mod 0%, mens udviklingen på vækstmarkederne i 

Asien ligger i den høje ende af etcifret vækst. 

8.3 EVA-modellen 

Ligesom DCF-modellen, tager EVA modellen udgangspunkt i en tilbagediskonteret værdi af 

den fremtidige værdiskabelse. Ved antagelse af et konstant afkastkrav, repræsenteret ved 

WACC, kan EVA-modellen udtrykkes ved følgende sammenhæng: 

/�����@���	�æ
�� � ���. ������� (	X��Z 46�77� $ ���. �������Z 4 1
1 (6�77�Z

[

Z\]
 

Således udgør værdien af virksomheden summen af følgende to forhold: 

1. Værdien af den investerede kapital primo målingsperioden. 

2. Den tilbagediskonterede værdi af den fremtidige værdiskabelse (NOPAT – 

kapitalomkostninger), der skabes i virksomheden i den budgetterede periode samt 

terminalperioden. 

Det kan ligeledes udtrykkes på følgende form: 

.9�Z � ��Z 46�77� $ �������
��	�������Za] 

Rationalet bag modellen er, at investorerne kun er villige til at betale merværdi af den 

bogførte selskabsværdi svarende til det fremtidige merafkast, virksomheden er i stand til at 

genere. Deraf følger at desto større en positiv forskel der er mellem AG og WACC, jo højere 

værdi af den investerede kapital og dermed værdien af virksomheden. 
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Værdiansættelse af Carlsberg                           
(EVA-modellen) 

2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

NOPAT 7.999 8.526 9.099 9.674 10.248 10.649 

Investeret kapital primo 99.970 99.595 102.664 106.130 109.483 112.684 

WACC 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 7,59% 

Kapitalomkostninger 7.591 7.562 7.796 8.059 8.313 8.556 

EVA 408 964 1.303 1.615 1.935 2.093 

Diskonteringsfaktor 0,9294 0,8638 0,8029 0,7462 0,6935 0,6446 

Nutidsværdi af EVA 380 833 1.046 1.205 1.342   

       Investeret kapital primo 
 

99.970 
    NPV af EVA i budgetperiode 

 
4.806 

    NPV af EVA i terminalperiode 
 

17.310 
    Enterprise value (EV) 

 
118.116 

    

       Halvårlig justeringsfaktor af FCF's 
 

1,0373 (1+WACC)^½år  
  Halvårlig korrektion af FCF's 

 
4.402 

    justeret NPV af fremtidige FCF's 
 

122.518 
    

       NPV af ikke driftsaktiver 
 

2.711   
   

       Selskabets samlede værdi   125.230 
    

       Rentebærende gæld 
 

-36.724 
    Minoritetsinteresser 

 
-5.381 

    

       NPV estimation af EK 83.124.548.779 
    

       Antal A-aktier 33.699.252 
    Antal B-aktier 118.857.554 
    

       Kurs estimeret pr. 1 august 2011   544,9 
     

Ved anvendelse af DCF modellen blev kursen estimeret til 532 DKK, mens den blev 

estimeret til 545 DKK ved anvendelse af EVA. Differencen mellem de to estimater skyldes 

modellernes forskellige anvendelse af de samme inputs. Dette forhold belyser problematik-

ken ved værdiansættelser, da det endelige kurs estimat er så afhængig af antageler og 

forventninger til input. I nærværende værdiansættelse fastsætten kursen derfor til intervallet 

mellem 532-545 DKK. 
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8.4 Fordele og ulemper ved DCF og EVA modellerne 

Begge modeller anvender WACC’en som diskonteringsfaktor og eftersom at denne er justeret 

for den virksomhedsspecifikke risiko, afspejler den risikoen i de fremtidige cash flows der 

tilbagediskonteres. 

En fordel der knytter sig alene til DCF-modellen er det faktum at værdiansættelsen alene sker 

på baggrund af de cash flow virksomheden er i stand til at generere og modellen således er 

uafhængig af regnskabsmæssige resultater der kan manipuleres med. 

Begge modeller er uhyre afhængige af hvilke inputs de forsynes med gennem den 

budgetterede resultatopgørelse og balance. Det værre sig især omsætningsvækst, 

omkostningseffektivitet, investering i nye aktiver, afskrivninger, afdrag og finansielle 

omkostninger. 

Modsat DCF, afhænger EVA af den anvendte regnskabspraksis i værdiansættelsen, eftersom 

at ROIC spiller en afgørende rolle. Derfor har kvaliteten af regnskabsinformationen en 

signifikant indflydelse på værdiansættelse. 

På år-til-år basis er EVA en glimrende måde, hvorpå en virksomheds performance kan måles 

og evalueres, ved at holde afkastningsgraden (AG eller ROIC) op mod WACC’en. Derved 

kan det hurtigt afgøres om virksomheden skaber værdi for dens ejere. 

8.5 Multipel analyse 

I det følgende afsnit gennemføres en multipel analyse på Carlsberg og peergruppen. Formålet 

med denne multiple analyse er:   

1. At verificere resultaterne fra fundamentalanalysen. 

2. At vurdere Carlsbergs aktie kurs relativt til peergruppen 

Tanken bag multipel analyser er at identiske selskaber bør handles til identiske priser. 

Metoden bygger på antagelsen om efficiente markeder. For at multipel analysen fungerer 

optimalt, bør selskaberne i analysen være ”Carbon Copy” selskaber, dvs. identiske. Det er 

imidlertid umuligt at skabe en sådan peergruppe, hvorfor vi må nøjes med den vi har. At 

selskaberne i vores peergruppe ikke er identiske giver  en del støj, og multipel analysen skal 

derfor ses som en indikation af prisen.      
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Der anvendes fremadskudende multipler, da empiriske undersøgelser har vist at disse er bedre 

til at forudsige værdiskabelse.82 Endvidere er dette i overensstemmelse med alment 

accepterede værdiansættelsesprincipper, hvor værdien af en virksomhed svarer til de 

fremtidige pengestrømme.83 

8.5.1 EV/EBITDA 

Den første multipel der anvendes er EV/EBITDA. Denne multiple hører til kategorien 

”Enterprise Value” multipler. Enterprise Value multipler bliver betragtet som overlegende i 

forhold til de ellers mere udbredte indtjenings multipler.84  

En af fordelene ved EV/EBIDTA er, at den ikke påvirkes af virksomhedens kapitalstruktur, 

da den sammenligner værdien af virksomheden, før fremmedkapital, med indtjeningen før 

renter.  

Ydermere måler den på EBITDA, der optræder før afskrivningerne i resultatopgørelsen, 

hvorfor evt. forskelle i afskrivningsmetoder elimineres. 

EV / EBITDA 

  EV i millioner EBITDA 2011E EBITDA 2012E EV / EBITDA 

Heineken  €        23.397,47   €          3.809,64   €          4.038,22  5,97 

SABMiller  $          37.135,8   $          4.350,24   $          4.611,25  8,29 

AB InBev  $      134.000,13   $        14.969,32   $        15.867,48  8,70 

Branche        8,29 

Carlsberg  kr.   121.487,70   kr.    14.649,63  

  Aktie kurs med branche multipel    kr.           582,99  
                Tabel 8.2 – Kilde: Bloomberg, samt egen tilvirkning 

På skæringsdatoen den 1. august 2011, handles Carlsberg til kurs 510 svarende til en 

EV/EBITDA på 6,06 hvilket svarer til Heinekens multipel. Brancheniveauet trækkes op af 

SABMiller og ABI der er branchens to mastodonter med aktiviteter i alle verdenshjørner og 

og store markedsandele på vækstmarkederne. 

                                                 
82 Journal of Accounting – Equity Valuation Using Multiples – J. Liu & J. Thomsen 
83 Valuation – side 378 
84 Valuation – side 381 
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8.5.2 P/E 

Til supplement til EV/EBITDA anvendes en indtjenings multipel P/E. P/E er, på trods af visse 

mangler, et af de mest anvendte multipler. Den anvendes som regel til meget grove skøn over 

kurser. Idéen er lige som ovenfor at identiske virksomheder skal handle til identiske multipler.  

P/E 

  kurs 1/8 - 2011 EPS 2011E EPS 2012E P/E 

Heineken  €                40,62   €                   2,65   €                   2,76  15,03 

SABMiller  $             2.275,5   $                94,24   $                98,01  23,67 

AB InBev  $                56,01   $                   2,61   $                   2,71  21,04 

Branche        20,83 

Carlsberg  kr.           765,15   kr.             36,73      
                 Tabel 8.3 – Kilde: Bloomberg, samt egen tilvirkning 

Igen trækkes branche multiplen op SABMiller og ABI, mens Carlsberg handles til en multipel 

i niveau med Heineken. Andre analytikere estimere Carlsberg til at handle til en P/E mellem 

14 og 17  hvilket giver en mere realistisk kurs på 569,13 DKK. 

Tabellen viser hvor en stor spredning multipel værdiansættelse giver og at markedet anser 

Carlsberg og Heineken som nogenlunde identiske selskaber og SABMiller og ABI som et 

sammenligneligt par. De sidstnævnte handles til højere multipler der afspejler deres bredere 

eksponering mod flere forskellige vækstmarkeder samt eventuelle urealiserede synergier og 

andre værdier. Derudover er der ligesom ved EV/EBITDA en tendens til at investorerne 

betaler en merpris for størrelse. Udover diversifikationseffekten ved at de helt store bryggerier 

har aktiviteter spredt over hele kloden, belyser nedenstående figur nogle af de faktorer der 

influerer multiplerne. 
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Faktorer der kan påvirke udsving i en peergruppes multipler 

 
Figur 8.4 – Kilde: Fagligt notat om værdiansættelse: Thomas Plenborg og Jacob Gruelund 

 

8.5 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelsen resulterede i en fair value pris på Carlsberg aktien i niveauet omkring 532-

545 DKK.  På analyse tidspunktet d. 1. August var det ca. 4-7% over lukke kursen i 510 

DKK. 

På trods af en tilnærmelsesvis overensstemmelse mellem den værdiansatte værdi og 

markedskursen, afhænger kvaliteten af værdiansættelsen af de antagelser og estimater der er 

foretaget undervejs i reformuleringen og budgetteringen.  

Formålet med følsomhedsanalysen er at teste disse antagelser og estimater. Derigennem 

skabes en større gennemsigtighed i de forskellige inputs virkning i værdiansættelsesmodellen. 

Således kan læseren af denne afhandling overskueligt tage stilling til pålideligheden af de 

valgte forudsætninger og i lettere grad se, hvilket kursniveau der passer bedre til læserens 

antagelser og forventninger. Følsomhedsanalysen foretages alene med udgangspunkt i DCF-

modellen. 

Nedenfor i tabel 8.1 er listet de forskellige input til beregning af WACC og 

diskonteringsfaktor i terminalperioden, samt deres indflydelse på den endelige kurs ved en 

marginal ændring. 

•Højere forventninger til fremtidig omsætning, kan føre til 
relativt højere multipler

Fremtidig 
omsætningsvækst

•Høj regnskabskvalitet belønnes med høje multipler
Fremtidig 

indtjeningsvækst

•Relativ lav usikkerhed fører til relativt høje multipler
Usikkerhed omkring 

indtjening

•En stærk strategisk position fører til relativt højere 
multipler Strategiske positioner

•Høj regnskabskvalitet belønnes med høje multiplerRegnskabskvaliteten

•Højere multipler ved relativt lav gearingKapitalstruktur
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G WACC BETA Ke Rf 
Risiko 

præmie lån 

Risiko 
præmie 
aktier 

Est. 0,02 Est. 7,6% Est. 1,11 Est. 8,6% Est. 3,3% Est. 1,4% Est. 4,8% 

M.eff. 5,2 M.eff. -7,9 M.eff. -5,4 M.eff. -7,3 M.eff. -5,5 M.eff. -1,1 M.eff. -5,5 

G Kurs WACC Kurs BETA Kurs Ke Kurs Rf Kurs Rp.L Kurs Rp.A Kurs 

0,005 408,1 0,061 818,1 0,81 692,0 0,071 700,1 0,024 696,4 0,008 568,8 0,033 722,3 

0,010 443,2 0,066 702,0 0,91 631,8 0,076 636,5 0,027 634,3 0,010 556,2 0,038 649,2 

0,015 484,0 0,071 608,9 1,01 578,9 0,081 581,0 0,030 580,0 0,012 543,9 0,043 586,5 

0,020 532,1 0,076 532,1 1,11 532,1 0,086 532,1 0,033 532,1 0,014 532,1 0,048 532,1 

0,025 589,6 0,081 468,9 1,21 490,4 0,091 488,7 0,036 489,5 0,016 520,6 0,053 484,4 

0,030 659,7 0,086 415,0 1,31 452,9 0,096 450,0 0,039 451,4 0,018 509,4 0,058 442,3 

0,035 746,9 0,091 368,8 1,41 419,2 0,101 415,2 0,042 417,1 0,020 498,5 0,063 404,9 

Tabel 8.5 –  egen tilvirkning 

Det antages almindeligvis at væksten i terminalværdien ikke må overstige væksten i 

økonomien som helhed. Terminalværdien udtrykker væksten i al fremtid og i fald man 

budgetterer med en vækstrate (g) højere end samfundsvæksten, antages virksomheden at 

vokse sig større end samfundet. Det kan dog stadig diskuteres hvad væksten i verdens 

økonomien er på sigt, i denne afhandling er den sat til 2%,  hvilket synes at være et rimeligt 

estimat baseret på historisk data. 

WACC er det enkelte estimat, der har størst indflydelse på aktiekursen. WACC er samtidig et 

produkt af de øvrige estimater med undtagelse af G. En ændring i de underliggende estimater, 

vil derfor blive udvandet da de også indgår i WACC beregningen. Derfor skal tabel 8.1 

fortolkes med forbehold. 

Nedenfor i tabel 8.2 er til to mest indflydelsesrige input i DCF modellen følsomhedstestet. 

    Vækst raten i terminal perioden (g) 

  532,08 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 

W
A

C
C

 

9,09% 294 316 341 369 401 439 484 

8,59% 327 353 382 415 454 500 554 

8,09% 365 395 429 469 516 572 640 

7,59% 408 444 484 533 590 660 748 

7,09% 458 500 550 609 681 770 885 

6,59% 517 567 628 702 794 911 1067 

6,09% 586 648 724 818 939 1098 1320 
    Tabel 8.6 –  egen tilvirkning 
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8.6 Delkonklusion værdiansættelse 

I det netop gennemførte kapital blev Carlsberg værdiansat ved hjælp af DCF og EVA 

modellerne. Værdiansættelsesmodellerne tager udgangspunkt i de budgetterede regnskab for 

Carlsberg, samt de estimater der indgår i beregningen af WACC og forventningerne til 

vækstfaktoren (g). 

Ved anvendelse af DCF-modellen blev kursen for Carlsberg pr. 1 august estimeret til 532 

DKK, mens kurs ved anvendelse af EVA modellen blev estimeret til 545 DKK. Differencen 

mellem de to kurs estimateter skyldes forskelle i værdiansættelsesmodellerne samt den måde 

hvorpå ændringer budgetinputtet vægtes. 

Kursintervallet på Carlsberg blev fastsættes til 532-545 DKK pr. 1 august. 

I multipelanalysen blev det påvist at Carlsberg handles til omtrent samme multipler som 

Heineken, mens SABMiller og ABI handles til et højere multipelniveau, der blandt andet 

afspejler deres eksponering på flere og mere diversificerede vækstmarkeder. 

I den afsluttende følsomhedsanalyse af DCF-modellen konstateredes det at værdiansættelsen 

af Carlsberg er mest følsom/afhængig af niveauet for WACC og vækstfaktoren (g). 

Baseret på den faktiske kurs pr. 1. august på 510 DKK, der ligger lavere end niveauet 532-

545 DKK er afhandlingens anbefaling et HOLD af aktien, grundet usikkerheden i 

værdiansættelsesmodellerne. 
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9. Konklusion 

Omdrejningspunktet og hovedspørgsmålet i denne afhandling var at klarlægge Carlsberg 

strategiske situation set fra investors synspunkt samt afgøre om selskabet var korrekt prissat 

pr. 1. august 2011. 

For at afdække disse forhold er der i afhandlingen gennemført en strategisk analyse af 

Carlsbergs aktiviteter og en rentabilitetsanalyse af selskabets finansielle årsrapporter. Dette 

sammenlagt med en omfattende peer-group analyse har givet det fornødne grundlag til at 

drage følgende konklusioner: 

Carlsberg er som den fjerde største bryggerigruppe med i det globale øl kapløb. Slagmarken 

er delt op mellem de modne markeder og vækstmarkederne.  

På de modne markeder er volumen stagnerende eller faldende og markedsandelene er svære at 

flytte. Væksten her kommer gennem produktionseffektiviseringer og produktinnovation 

indenfor nye typer drikkevarer og emballage.  

På vækstmarkederne i især Kina, Sydøstasien, Indien og Afrika vokser volumen hastigt og de 

store bryggerier heriblandt Carlsberg har gennem organisk vækst, joint venture og opkøb 

taget stadigt større andel i disse markeder. 

Fremtiden vil fortsat byde på akkvisitioner og de regionale spillere vil i endnu højere grad 

blive presset og vil sandsynligvis søge mod partnerskab aftaler hos de store globale bryggeri 

grupper. 

Kina er nøglemarkedet. Kina er allerede det største ølmarked i verdenen, og står for halvdelen 

af den globale volumenvækst i årene 2010-2015. På trods af dette er det kinesiske pr. capita 

forbrug stadig under halvdelen af hvad det er på mange af de modne vestlige markeder. For at 

være en global spiller må man nødvendigvis være repræsenteret i Kina 

Selvom Kina stadig er en væksthistorie med masser af potentiale, skal bryggerierne være 

opmærksom på hvad der bliver det næste vækstmarked. Indien med dets meget lave pr. capita 

forbrug rummer store perspektiver. Flere afrikanske nationer står desuden fra at skulle 

avancere fra uland til vækst-land, hvilket på sigt vil skabe nye vækst markeder. Der er 

omkostninger og risici ved at gå tidligt ind på et marked, men gevinsterne vil blive større på 
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den lange bane. Det kan Carlsberg nikke genkendende til med deres russiske eventyr, frøene 

hertil blev plantet for mange år siden. 

Carlsberg har skabt en strategisk fornuftig position med en blanding af en strømlinet aktivitet 

på de modne markeder, en markedsdominans på det østeuropæiske og russiske marked, 

samtidigt med at bryggeriet har en finger med i den asiatiske og især kinesiske væksthistorie. 

I forhold til Carlsberg mindre konkurrenter har selskabet uden tvivl en lang række 

konkurrencefordele der gør dem i stand til at ”over performe” disse. Set i forhold de 3 større 

konkurrenter er det dog småt med betydelige komparative fordele. På en lang række områder 

ligner de 4 bryggerier hinanden, de jagter alle effektiviseringer af den eksisterende drift, 

samtidigt med at de gennem akkvisitioner, fusioner og partnerskaber entrerer på nye 

vækstmarkeder. Hvilke af bryggerierne der har det strategiske overtag handler i høj grad om 

hvilken udvikling de respektive vækstmarkeder tager.  

Carlsberg er eksponeret i Asien og Østeuropa, men ikke af betydning i Afrika og Sydamerika 

der historisk er SABMiller og ABI’s hjemmebane, samt i nogen grad Heinekens. Udvikler 

den kinesiske væksthistorie sig som forventet eller bedre står Carlsberg med gode kort på 

hånden for at levere overnormale afkast.85 Hvorvidt Carlsberg kan indfri ambitionen om at 

levere den højeste organiske vækst af alle bryggerier, er på mange måder et spørgsmål om 

menneskene i organisationen og deres eksekvering, eftersom de andre aktører grundlæggende 

har samme ambition og forudsætningerne for at gøre det tilsvarende. 

Hvad angår regnskabsanalysen er det vigtigt igen at pointere at hel rentabilitetsanalysen beror 

på reformuleringen af de historiske regnskaber. Disse reformuleringer bygger i vid 

udstrækning på skøn og antagelser vedrørende virksomhedsspecifikke forhold. Carlsberg har 

dog en vældig høj regnskabskvalitet, hvilket sikre validiteten af det analytiske regnskab. 

Carlsberg opnåede i den første 3/5 af den analyserede periode en tilfredsstillende 

afkastningsgrad, idet den lå et niveau over WACC. I 2009 & 2010 har afkastningsgraden 

været faldende på niveau under WACC. I forhold til selskabets peers har afkastningsgraden 

ligget i den lave ende. Generelt har alle 4 bryggerier været kraftigt påvirket i afkastningsgrad i 

2008, der var det helt store konsoliderings år. 

                                                 
85 Ved overnormale afkast refereres til ROIC > WACC 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 112 af 159 

I de-komponeringen af afkastningsgraden blev det klart af Carlsbergs overskudsgrad er vokset 

støt i hele perioden fra 7,2% i 2006 til 12,1% i 2010. Et resultat der er resultat af en 

succesfuld kapitalisering af syneriger samt excellence programmer. Forklaringen på den 

faldende afkastningsgrad skal findes i nedgangen i aktivernes omsætningshastighed. 

På finansieringssiden har selskabet formået at holde gearingen i ave, på trods at offensiv 

opkøbsadfærd. En kombination af kapitalrejsning gennem aktieemission og et skabt fokus på 

tilbagebetaling af gæld har været medvirkende til dette.  

I trendanalysen klarede Carlsberg sig relativt godt i forhold til den valgte peer gruppe, det 

indekserede niveau for omsætning, omkostninger og NOPAT udviklede sig for Carlsberg 

bedst eller næstbedst i forhold til peer gruppen. 

Ved estimering af WACC, er Carlsbergs kapitalstruktur og beta fundet. Interessant er det at 

Carlsbergs finansielle gearing er faldet efter overtagelsen af S&N hvilket skyldes den 

gennemførte aktieemission og den efterfølgende afdrag på gælden i de følgende regnskabsår. 

Niveauet for WACC blev fastsat til 7,59%.  

Med pointerne fra den strategiske analyse og rentabilitets analyse in mente, er budgetteringen 

og værdiansættelsen gennemført.  

Carlsberg er værdiansat ved hjælp af DCF og EVA modellerne. Værdiansættelsesmodellerne 

tager udgangspunkt i de budgetterede regnskab for Carlsberg, samt de estimater der indgår i 

beregningen af WACC og forventningerne til vækstfaktoren (g). 

Ved anvendelse af DCF-modellen blev kursen for Carlsberg pr. 1 august estimeret til 532 

DKK, mens kurs ved anvendelse af EVA modellen blev estimeret til 545 DKK. Differencen 

mellem de to kurs estimateter skyldes forskelle i værdiansættelsesmodellerne samt den måde 

hvorpå ændringer budgetinputtet vægtes. 

Kursintervallet på Carlsberg blev fastsættes til 532-545 DKK pr. 1 august. 

I multipelanalysen blev det påvist at Carlsberg handles til omtrent samme multipler som 

Heineken, mens SABMiller og ABI handles til et højere multipelniveau, der blandt andet 

afspejler deres eksponering på flere og mere diversificerede vækstmarkeder. 
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I den afsluttende følsomhedsanalyse af DCF-modellen konstateredes det at værdiansættelsen 

af Carlsberg er mest følsom/afhængig af niveauet for WACC og vækstfaktoren (g). 

Baseret på den faktiske kurs pr. 1. august på 510 DKK, der ligger lavere end niveauet 532-

545 DKK er afhandlingens anbefaling et HOLD af aktien, grundet usikkerheden i 

værdiansættelsesmodellerne. 
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11. Bilag 

Bilag 1 – Nuværende og forventet befolknings sammensætning 

  Befolkningsantal i mio. Forventet vækst ift. 2010 

  2010 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Afrika 1.033 1.153 1.276 1.400 1.524 11,6% 23,6% 35,5% 47,5% 

Asien 4.167 4.391 4.596 4.773 4.917 5,4% 10,3% 14,5% 18,0% 

Europa 733 734 733 729 723 0,2% 0,0% -0,5% -1,3% 

Sydamerika 589 618 646 670 690 5,1% 9,7% 13,7% 17,2% 

Nordamerika 352 368 383 398 410 4,6% 9,0% 13,0% 16,6% 

Oceanien 36 38 40 43 45 6,3% 12,5% 18,6% 24,4% 

Verden 6.909 7.302 7.675 8.012 8.309 5,7% 11,1% 16,0% 20,3% 

 
 

Geografisk fordeling af verdensbefolkning 

  2010 2015 2020 2025 2030 

Afrika 15,0% 15,8% 16,6% 17,5% 18,3% 

Asien 60,3% 60,1% 59,9% 59,6% 59,2% 

Europa 10,6% 10,1% 9,6% 9,1% 8,7% 

Sydamerika 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,3% 

Nordamerika 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 

Oceanien 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Verden 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 
 
 

Aldersmæssig fordeling af verdensbefolkningen (mio.) 

2010 0-14 år 15-34 år 35-59 år 60+ år Samlet 

Afrika 416 364 198 55 1.033 

Asien 1.092 1.406 1.255 414 4.167 

Europa 113 197 262 161 733 

Sydamerika 163 201 166 59 589 

Nordamerika 70 97 120 65 352 

Oceanien 9 10 11 6 36 

Verden 1.862 2.277 2.012 759 6.909 
 
 

Aldersgruppens andel af befolkningen 

2010 0-14 år 15-34 år 35-59 år 60+ år 

Afrika 40,3% 35,3% 19,1% 5,4% 

Asien 26,2% 33,8% 30,1% 9,9% 

Europa 15,4% 26,9% 35,7% 22,0% 

Sydamerika 27,7% 34,1% 28,2% 10,0% 

Nordamerika 19,8% 27,6% 34,2% 18,4% 

Oceanien 24,2% 29,2% 31,3% 15,4% 

Verden 26,9% 33,0% 29,1% 11,0% 
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Aldersgruppernes geografiske placering 

2010 0-14 år 15-34 år 35-59 år 60+ år 

Afrika 22,3% 16,0% 9,8% 7,3% 

Asien 58,6% 61,8% 62,4% 54,5% 

Europa 6,1% 8,7% 13,0% 21,2% 

Sydamerika 8,7% 8,8% 8,3% 7,8% 

Nordamerika 3,7% 4,3% 6,0% 8,5% 

Oceanien 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 
 
 

Geografisk placering af 
verdensbefolkningen 

Afrika   15,0% 

Asien 
 

60,3% 

Europa   10,6% 

Sydamerika 
 

8,5% 

Nordamerika   5,1% 

Oceanien   0,5% 
 
 

Forventet fremtidig median alder (år) opdelt på geografisk placering 

 
2010 2015 2020 2025 2030 

Afrika 19,7 20,4 21,2 22,2 23,4 

Asien 29,0 30,4 31,9 33,5 35,2 

Europa 40,2 41,5 42,7 44,0 45,3 

Sydamerika 27,7 29,6 31,4 33,3 35,1 

Nordamerika 36,9 37,5 38,3 39,1 40,0 

Oceanien 33,0 33,9 34,7 35,5 36,4 

Verden 29,1 30,2 31,5 32,8 34,2 
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Bilag 2 – Forventet BNP-vækst 

Vesteuropa                
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 

Belgien 2,0% 1,7% 1,9% 1,9% 

Danmark 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 

Finland 3,1% 3,1% 2,5% 2,0% 

Frankrig 1,5% 1,6% 1,8% 2,1% 

Grækenland -4,5% -3,0% 1,1% 2,9% 

Holland 1,7% 1,5% 1,5% 1,8% 

Irland -1,0% 0,5% 1,9% 3,4% 

Italien 1,3% 1,1% 1,3% 1,4% 

Norge 4,6% 3,8% 3,8% 3,3% 

Portugal 1,4% -1,5% -0,5% 1,2% 

Schweiz 2,6% 2,4% 1,8% 1,8% 

Spanien -0,1% 0,8% 1,6% 1,7% 

Storbritannien 1,3% 1,7% 2,3% 2,6% 

Sverige 5,5% 3,8% 3,5% 3,4% 

Tyskland 3,5% 2,5% 2,1% 1,3% 

Østrig 2,0% 2,4% 2,3% 1,8% 

 

Nordamerika                      
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Canada 3,1% 2,8% 2,6% 1,9% 

USA 2,8% 2,8% 2,9% 2,7% 
 
 

Østeuropa                    
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 4,2% 3,7% 4,0% 3,9% 

Bulgarien 0,2% 3,0% 3,5% 4,0% 

Polen 3,8% 3,8% 3,6% 3,9% 

Rumænien -1,3% 1,5% 4,4% 4,0% 

Rusland 4,0% 4,8% 4,5% 4,0% 

Slovakiet 4,0% 3,8% 4,2% 4,2% 

Tjekkiet 2,3% 1,7% 2,9% 3,2% 

Tyrkiet 8,2% 4,6% 4,5% 4,0% 

Ukraine 4,2% 4,5% 4,9% 4,0% 

Ungarn 1,2% 2,8% 2,8% 3,2% 
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Asien                            
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 9,5% 8,4% 8,4% 8,6% 

Filippinerne 7,3% 5,0% 5,0% 5,0% 

Hong Kong 6,8% 5,4% 4,2% 4,3% 

Indien 10,4% 8,2% 7,8% 8,1% 

Indonesien 6,1% 6,2% 6,5% 7,0% 

Japan 3,9% 1,4% 2,1% 1,2% 

Kina 10,3% 9,6% 9,5% 9,5% 

Malaysia 7,2% 5,5% 5,2% 5,0% 

Singapore 14,5% 5,2% 4,4% 4,0% 

Taiwan 10,8% 5,4% 5,2% 4,9% 

Thailand 7,8% 4,0% 4,5% 5,0% 

Vietnam 6,8% 6,3% 6,8% 7,5% 
 
 

Sydamerika                           
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 6,1% 4,7% 4,2% 3,9% 

Argentina 9,2% 6,0% 4,6% 4,0% 

Brasilien 7,5% 4,5% 4,1% 4,2% 

Chile 5,3% 5,9% 4,9% 4,3% 

Colombia 4,3% 4,6% 4,5% 4,5% 

Mexico 5,5% 4,6% 4,0% 3,2% 

Venezuela -1,9% 1,8% 1,6% 1,8% 
 
 

Afrika & Mellemøsten           
BNP-vækst 

2010 2011 2012 2016 

Regionen samlet 3,8% 4,1% 4,2% 5,1% 

Egypten 5,1% 1,0% 4,0% 6,5% 

Maroko 3,2% 3,9% 4,6% 5,0% 

Saudi Arabien 3,7% 7,5% 3,0% 4,9% 

Sydafrika 2,8% 3,5% 3,8% 4,5% 
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Bilag 3 – Ølforbrug målt i liter pr. capita på årsbasis 

Asien 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Filippinerne 15,3 15,8 16,3 16,8 16,6 16,7 1,7% 

Hong Kong 22,8 22,4 22,0 21,9 21,2 21,5 -1,2% 

Indien 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 14,4% 

Indonesien 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 3,2% 

Japan 52,2 51,4 54,5 54,3 54,0 53,9 0,7% 

Kina 23,4 26,5 29,4 30,8 32,4 34,0 7,7% 

Malaysia 5,1 5,0 5,2 5,5 5,6 5,8 2,4% 

Singapore 18,4 18,3 18,6 19,1 19,4 19,9 1,6% 

Sydkorea 36,6 37,3 38,1 39,5 37,4 40,1 1,9% 

Taiwan 20,8 21,5 21,3 20,9 20,7 21,1 0,3% 

Thailand 28,5 31,7 34,0 31,5 28,6 27,8 -0,5% 

Vietnam 14,3 15,8 18,1 20,3 23,1 26,0 12,6% 

Gennemsnit 19,9 20,6 21,6 21,9 21,8 22,4 2,4% 
 
 

Oceanien 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Australien 87,5 87,1 86,6 86,2 86,6 88,7 0,3% 

New Zealand 76,0 74,4 74,3 74,3 70,9 68,4 -2,1% 

Gennemsnit 81,8 80,7 80,4 80,3 78,7 78,5 -0,8% 

 

Østeuropa 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bulgarien 63,2 68,5 72,8 76,6 78,0 77,2 4,1% 

Polen 77,0 84,2 92,8 94,9 89,4 86,8 2,4% 

Rumænien 72,3 85,9 96,4 103,0 83,0 75,6 0,9% 

Rusland 66,6 70,7 80,1 79,7 75,1 67,8 0,4% 

Slovakiet 84,6 79,6 82,8 80,1 78,3 75,6 -2,2% 

Tjekkiet 162,1 161,8 161,9 158,0 153,3 151,2 -1,4% 

Tyrkiet 11,3 12,7 13,3 13,8 13,7 13,8 4,1% 

Ukraine 45,3 50,6 60,1 60,5 57,7 56,1 4,4% 

Ungarn 75,9 78,0 78,8 79,2 71,8 66,7 -2,5% 

Gennemsnit 73,2 76,9 82,1 82,9 77,8 74,6 0,4% 
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Sydamerika 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 39,9 41,9 44,2 47,2 46,6 46,4 3,1% 

Brasilien 51,4 54,4 57,5 58,9 60,7 64,4 4,6% 

Chile 29,1 33,3 34,4 36,3 35,8 36,4 4,6% 

Colombia 36,5 39,2 39,9 38,0 39,2 38,0 0,8% 

Mexico 55,2 57,6 59,7 60,6 60,5 58,6 1,2% 

Venezuela 84,2 86,5 88,3 83,0 75,1 70,0 -3,6% 

Gennemsnit 49,4 52,1 54,0 54,0 53,0 52,3 1,1% 
 
 

Afrika & 
Mellemøsten 

Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 
CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Egypten 33,9 35,9 39,4 43,4 47,3 50,9 8,5% 

Israel 9,0 9,1 9,5 9,5 9,7 9,9 1,9% 

Marokko 3,5 3,7 3,8 4,0 4,0 4,1 3,1% 

Saudi Arabien 2,9 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 8,2% 

Sydafrika 68,1 69,8 69,4 70,0 69,2 69,7 0,5% 

Gennemsnit 23,5 24,3 25,1 26,1 26,8 27,8 3,4% 
 
 

Nordamerika 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Canada 68,3 69,5 68,9 71,1 72,5 73,0 1,3% 

USA 80,6 81,3 81,5 81,7 79,4 77,3 -0,8% 

Gennemsnit 74,4 75,4 75,2 76,4 75,9 75,2 0,2% 
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Vesteuropa 
Ølforbrug (liter pr. capita på årsbasis) 2005-2010 

CAGR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgien 95,8 94,4 93,3 92,3 91,2 89,7 -1,3% 

Danmark 86,7 84,9 82,3 78,5 72,0 67,8 -4,8% 

Finland 85,3 85,7 87,1 83,5 82,0 81,3 -1,0% 

Frankrig 33,1 32,7 31,9 30,7 31,1 31,3 -1,1% 

Grækenland 39,5 40,0 40,4 40,2 37,8 35,2 -2,3% 

Holland 75,2 74,4 73,8 74,2 71,8 70,1 -1,4% 

Irland 132,3 129,5 126,8 117,7 107,2 101,0 -5,3% 

Italien 28,8 29,6 30,8 29,3 27,6 26,9 -1,3% 

Norge 51,6 53,2 54,5 55,5 54,6 54,3 1,0% 

Portugal 61,1 59,6 58,5 57,2 55,2 54,3 -2,3% 

Schweiz 54,8 56,4 57,4 58,5 58,2 58,3 1,2% 

Spanien 77,8 78,8 80,0 75,6 71,4 68,1 -2,6% 

Storbritanien 93,0 89,7 85,7 81,8 73,9 70,4 -5,4% 

Sverige 50,6 51,4 52,2 51,8 51,9 52,7 0,8% 

Tyskland 111,9 113,5 110,3 109,0 107,6 108,2 -0,7% 

Østrig 105,4 103,9 103,5 103,7 101,5 101,8 -0,7% 

Gennemsnit 73,9 73,6 73,0 71,2 68,4 66,9 -1,7% 
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Bilag 4 – On-trade & Off-trade volumen og markedsværdi 

Vesteuropa Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Belgien 37,6% 62,4% 11,6% 88,4% 

Danmark 64,3% 35,7% 29,5% 70,5% 

Finland 62,7% 37,3% 22,5% 77,5% 

Frankrig 75,2% 24,8% 53,1% 46,9% 

Grækenland 75,9% 24,1% 36,9% 63,1% 

Holland 42,3% 57,7% 15,0% 85,0% 

Irland 40,9% 59,1% 21,9% 78,1% 

Italien 62,8% 37,2% 24,0% 76,0% 

Norge 50,8% 49,2% 19,9% 80,1% 

Portugal 52,3% 47,7% 23,8% 76,2% 

Schweiz 74,5% 25,5% 30,5% 69,5% 

Spanien 84,2% 15,8% 65,9% 34,1% 

Storbritannien 68,8% 31,2% 35,6% 64,4% 

Sverige 40,0% 60,0% 21,0% 79,0% 

Tyskland 47,8% 52,2% 34,4% 65,6% 

Østrig 64,6% 35,4% 45,8% 54,2% 

Gennemsnit 59,0% 41,0% 30,7% 69,3% 
 
 

Nordamerika Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Canada 75,3% 24,7% 50,6% 49,4% 

USA 79,6% 20,4% 58,4% 41,6% 

Gennemsnit 77,5% 22,5% 54,5% 45,5% 
 
 

Østeuropa Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Bulgarien 66,9% 33,1% 49,1% 50,9% 

Polen 68,6% 31,4% 50,6% 49,4% 

Rumænien 77,5% 22,5% 57,0% 43,0% 

Rusland 71,7% 28,3% 45,0% 55,0% 

Slovakiet 84,6% 15,4% 74,9% 25,1% 

Tjekkiet 52,5% 47,5% 34,4% 65,6% 

Tyrkiet 79,9% 20,1% 53,3% 46,7% 

Ukraine 74,6% 25,4% 48,2% 51,8% 

Ungarn 92,1% 7,9% 82,7% 17,3% 

Gennemsnit 74,3% 25,7% 55,0% 45,0% 
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Asien Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Filippinerne 48,4% 51,6% 28,5% 71,5% 

Hong Kong 80,4% 19,6% 64,6% 35,4% 

Indien 80,7% 19,3% 50,9% 49,1% 

Indonesien 66,3% 33,7% 47,1% 52,9% 

Japan 73,3% 26,7% 63,6% 36,4% 

Kina 26,8% 73,2% 17,6% 82,4% 

Malaysia 39,1% 60,9% 29,8% 70,2% 

Singapore 48,9% 51,1% 36,5% 63,5% 

Sydkorea 47,2% 52,8% 22,9% 77,1% 

Taiwan 34,5% 65,5% 15,9% 84,1% 

Thailand 35,9% 64,1% 19,9% 80,1% 

Vietnam 71,8% 28,2% 45,2% 54,8% 

Gennemsnit 54,4% 45,6% 36,9% 63,1% 
 
 

Sydamerika Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Argentina 79,7% 20,3% 54,0% 46,0% 

Brasilien 35,4% 64,6% 24,0% 76,0% 

Chile 83,4% 16,6% 49,2% 50,8% 

Colombia 83,8% 16,2% 46,9% 53,1% 

Mexico 71,5% 28,5% 48,8% 51,2% 

Venezuela 87,3% 12,7% 64,2% 35,8% 

Gennemsnit 73,5% 26,5% 47,8% 52,2% 
 
 

Afrika & Mellemøsten Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Egypten 59,4% 40,6% 30,9% 69,1% 

Israel 70,8% 29,2% 48,3% 51,7% 

Marroko 67,8% 32,2% 33,4% 66,6% 

Saudi Arabien 96,7% 3,3% 93,9% 6,1% 

Sydafrika 61,1% 38,9% 32,7% 67,3% 

Gennemsnit 71,2% 28,8% 47,8% 52,2% 
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Oceanien Markedsvolumen Markedsværdi 

2010 off-trade on-trade off-trade on-trade 

Australien 81,1% 18,9% 58,8% 41,2% 

New Zealand 72,8% 27,2% 50,9% 49,1% 

Gennemsnit 77,0% 23,0% 54,9% 45,1% 
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Bilag 5 – Udvikling i markedsvolumen 

Vækst i 
markedsvolumen 
Vesteuropa 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Belgien -0,8% 4,1% -0,9% -4,4% 

Danmark -4,4% -20,2% -1,4% -6,9% 

Finland -0,5% -2,7% 0,3% 1,3% 

Frankrig -0,5% -2,6% 0,7% 3,4% 

Grækenland -1,9% -9,3% -2,3% -11,1% 

Holland -1,2% -6,1% -0,3% -1,6% 

Irland -3,7% -17,2% -1,3% -6,4% 

Italien -0,7% -3,3% 0,9% 4,7% 

Norge 2,1% 10,9% 1,9% 9,9% 

Portugal -2,0% -9,7% 0,4% 2,0% 

Schweiz 1,7% 8,9% 1,4% 7,2% 

Spanien -1,4% -6,7% -1,2% -5,7% 

Storbritannien -4,8% -21,9% -0,7% -3,5% 

Sverige 1,3% 6,8% 0,6% 3,2% 

Tyskland -0,9% 4,2% -0,6% -2,8% 

Østrig -0,2% -1,1% 0,1% 0,4% 

Gennemsnit -1,1% -4,1% -0,2% -0,6% 
 
 

Vækst i 
markedsvolumen 
Nordamerika 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Canada 2,4% 12,3% 0,3% 1,6% 

USA 0,1% 0,3% 0,5% 2,6% 

Gennemsnit 1,3% 6,3% 0,4% 2,1% 
 
 

Vækst i 
markedsvolumen 
Østeuropa 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Bulgarien 3,4% 17,9% 2,6% 13,8% 

Polen 2,3% 12,0% 1,1% 5,7% 

Rumænien 0,6% 3,2% 2,4% 12,5% 

Rusland 0,1% 0,6% -0,1% -0,4% 

Slovakiet -2,2% -10,4% 0,1% 0,7% 

Tjekkiet -0,8% -4,1% 0,6% 3,1% 

Tyrkiet 5,4% 30,1% 3,0% 16,1% 

Ukraine 3,8% 20,4% 2,3% 12,2% 

Ungarn -2,7% -12,9% 1,2% 6,3% 

Gennemsnit 1,1% 6,3% 1,5% 7,8% 
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Vækst i 
markedsvolumen 
Asien 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Filippinerne 3,8% 20,5% 3,8% 20,7% 

Hong Kong -0,3% -1,5% 1,0% 5,2% 

Indien 16,0% 110,2% 12,2% 77,6% 

Indonesien 4,4% 24,1% -2,5% -11,9% 

Japan 0,6% 3,0% 0,0% -0,1% 

Kina 8,3% 49,0% 6,6% 37,5% 

Malaysia 4,2% 23,0% 3,2% 17,0% 

Singapore 3,5% 19,1% 2,8% 14,8% 

Sydkorea 2,2% 11,4% 1,9% 9,8% 

Taiwan 0,6% 3,2% 1,5% 7,5% 

Thailand 0,2% 0,9% -0,6% -3,0% 

Vietnam 14,1% 93,2% 9,0% 53,7% 

Gennemsnit 4,8% 29,7% 3,2% 19,1% 
 
 

Vækst i 
markedsvolumen 
Sydamerika 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Argentina 4,1% 22,1% 1,6% 8,3% 

Brasilien 5,7% 31,6% 4,2% 22,9% 

Chile 5,6% 31,4% 2,0% 10,3% 

Colombia 2,3% 11,9% 4,5% 24,6% 

Mexico 2,2% 11,3% 2,5% 13,3% 

Venezuela -2,0% -9,7% 1,7% 8,6% 

Gennemsnit 3,0% 16,4% 2,8% 14,7% 
 
 

Vækst i 
markedsvolumen 
Mellemøsten og 
Afrika 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Egypten 8,8% 52,4% 10,7% 66,1% 

Israel 3,6% 19,2% 4,7% 25,7% 

Marroko 4,4% 23,8% 3,2% 17,2% 

Saudi Arabien 10,5% 64,5% 5,7% 32,2% 

Sydafrika 1,5% 7,5% 2,7% 14,1% 

Gennemsnit 5,8% 33,5% 5,4% 31,1% 
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Vækst i 
markedsvolumen 
Oceanien 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Australien 1,9% 9,8% 2,9% 15,5% 

New Zealand -1,1% -5,3% -1,3% -6,5% 

Gennemsnit 0,4% 2,3% 0,8% 4,5% 
 
 

Vækst i 
markedsvolumen 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Afrika & Mellemøsten 5,8% 33,5% 5,4% 31,1% 

Asien 4,8% 29,7% 3,2% 19,1% 

Nordamerika 1,3% 6,3% 0,4% 2,1% 

Oceanien 0,4% 2,3% 0,8% 4,5% 

Sydamerika 3,0% 16,4% 2,8% 14,7% 

Vesteuropa -1,1% -4,1% -0,2% -0,6% 

Østeuropa 1,1% 6,3% 1,5% 7,8% 
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Bilag 6 – Udvikling i markedsværdi 

Vækst i markedsværdi 
Vesteuropa 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Belgien 0,2% 1,0% -2,3% -11,0% 

Danmark -4,8% -21,8% -3,3% -15,5% 

Finland 0,9% 4,6% 0,3% 1,6% 

Frankrig -0,7% -3,5% 0,0% 0,0% 

Grækenland -0,9% -4,6% -3,4% -15,8% 

Holland -1,6% -8,0% -0,2% -0,9% 

Irland -3,2% -15,2% -1,3% -6,4% 

Italien 0,8% 4,0% 1,1% 5,6% 

Norge 2,8% 15,0% 1,9% 9,9% 

Portugal -0,2% -1,2% 0,4% 2,2% 

Schweiz 0,9% 4,5% 0,8% 4,2% 

Spanien -1,4% -6,7% -2,6% -12,3% 

Storbritannien -3,9% -18,2% -3,6% -16,7% 

Sverige 3,3% 17,4% 1,3% 6,7% 

Tyskland 0,1% 0,4% -2,8% -13,2% 

Østrig 2,0% 10,3% -0,2% -1,1% 

Gennemsnit -0,4% -1,4% -0,9% -3,9% 

 
 

    
Vækst i markedsværdi 
Nordamerika 

CAGR                    
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Canada 3,5% 18,5% 1,4% 7,1% 

USA 3,1% 16,6% 0,9% 4,8% 

Gennemsnit 3,3% 17,6% 1,2% 6,0% 

 
 

    
Vækst i markedsværdi 
Østeuropa 

CAGR 2005-
2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Bulgarien 5,9% 33,2% -0,7% -3,6% 

Polen 1,4% 7,4% -0,1% -0,7% 

Rumænien 4,5% 24,8% 1,7% 8,8% 

Rusland 13,8% 90,8% -0,6% -2,8% 

Slovakiet 3,4% 18,4% -1,4% -6,7% 

Tjekkiet 1,4% 7,2% -1,0% -5,1% 

Tyrkiet 5,0% 27,8% -1,2% -6,0% 

Ukraine 15,6% 106,8% 1,7% 8,8% 

Ungarn 0,8% 4,2% 2,6% 13,5% 

Gennemsnit 5,8% 35,6% 0,1% 0,7% 
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Vækst i markedsværdi 
Asien 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Filippinerne 11,4% 71,9% 4,7% 25,8% 

Hong Kong -0,1% -0,7% 0,5% 2,3% 

Indien 20,2% 150,4% 12,4% 79,2% 

Indonesien 13,0% 84,3% -5,1% -23,0% 

Japan -0,2% -1,0% -2,1% -9,9% 

Kina 13,2% 86,3% 9,5% 57,4% 

Malaysia 6,0% 33,8% 3,6% 19,4% 

Singapore 4,4% 24,1% 1,0% 4,9% 

Sydkorea 2,9% 15,1% 2,2% 11,6% 

Taiwan 0,2% 0,9% 0,7% 3,6% 

Thailand 1,5% 7,8% 0,4% 1,9% 

Vietnam 16,3% 113,2% 6,6% 37,8% 

Gennemsnit 7,4% 48,8% 2,9% 17,6% 

 
 

    
Vækst i markedsværdi 
Sydamerika 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Argentina 20,8% 157,0% 2,3% 12,3% 

Brasilien 12,3% 78,9% 4,6% 25,1% 

Chile 9,2% 55,2% 2,2% 11,5% 

Colombia 6,8% 38,7% 6,0% 34,1% 

Mexico 10,5% 65,1% 4,4% 24,2% 

Venezuela 36,7% 377,4% 7,5% 43,7% 

Gennemsnit 16,1% 128,7% 4,5% 25,2% 

 
 

 

 
 

  
Vækst i markedsværdi 
Mellemøsten og 
Afrika 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Egypten 10,5% 65,0% 5,0% 27,4% 

Israel 6,6% 37,6% 5,0% 27,8% 

Marroko 5,9% 33,0% 3,5% 18,8% 

Saudi Arabien 11,9% 75,5% 7,2% 41,6% 

Sydafrika 8,0% 46,8% 3,7% 19,8% 

Gennemsnit 8,6% 51,6% 4,9% 27,1% 
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Vækst i markedsværdi 
Oceanien 

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Australien 2,1% 10,8% 2,9% 15,5% 

New Zealand 2,7% 14,0% -0,9% -4,6% 

Gennemsnit 2,4% 12,4% 1,0% 5,5% 

 
 

 

 
 

  
Vækst i markedsværdi  

CAGR                        
2005-2010 

Samlet vækst 
2005-2010 

Forventet CAGR 
2010-2015 

Forventet vækst 
2010-2015 

Afrika & Mellemøsten 8,6% 51,6% 4,9% 27,1% 

Asien 7,4% 48,8% 2,9% 17,6% 

Nordamerika 3,3% 17,6% 1,2% 6,0% 

Oceanien 2,4% 12,4% 1,0% 5,5% 

Sydamerika 16,1% 128,7% 4,5% 25,2% 

Vesteuropa -0,4% -1,4% -0,9% -3,9% 

Østeuropa 5,8% 35,6% 0,1% 0,7% 
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Bilag 7 – Top 10 bryggeriers markedsandele 

Verden - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen       

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ABI  -  -   -  20,0% 18,6% 18,7% 

SABMiller Plc 8,5% 9,5% 9,6% 9,8% 9,6% 9,5% 

Heineken NV 5,9% 5,9% 5,9% 6,9% 6,6% 8,7% 

Carlsberg A/S 2,6% 2,7% 2,7% 6,0% 5,8% 5,5% 

China Resources Enterprise Co Ltd 2,5% 3,1% 3,8% 3,9% 4,5% 5,0% 

Tsingtao Brewery Co Ltd 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% 3,2% 3,4% 

Modelo SA de CV, Grupo 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 

Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 

Molson Coors Brewing Co 3,4% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 

Kirin Holdings Co Ltd 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 

i alt 31,8% 33,0% 33,9% 58,7% 58,2% 60,6% 
 
 

      Asien - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen       

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

China Resources Enterprise Co Ltd 8,6% 10,4% 12,3% 12,4% 13,7% 14,6% 

Tsingtao Brewery Co Ltd 8,9% 8,8% 8,9% 9,1% 9,6% 9,9% 

Anheuser-Busch InBev NV 8,8% 10,4% 10,2% 10,0% 8,2% 8,2% 

Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 6,7% 6,9% 7,2% 7,2% 7,6% 7,6% 

Asahi Breweries Ltd 6,5% 5,8% 5,2% 5,0% 4,6% 4,3% 

Kirin Holdings Co Ltd 5,0% 4,6% 4,2% 4,0% 3,9% 3,9% 

Henan Jinxing Brewery Group 2,8% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 

San Miguel Brewery Inc 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,5% 

Suntory Holdings Ltd 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 

Carlsberg A/S 1,4% 1,4% 1,4% 2,0% 2,1% 2,1% 
 
 

      Oceanien - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen     

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kirin Holdings Co Ltd 38,9% 39,0% 39,7% 41,4% 41,8% 42,3% 

Foster's Group Ltd 44,0% 43,9% 42,7% 41,8% 41,3% 40,6% 

Asia Pacific Breweries Ltd 4,9% 4,7% 4,6% 4,7% 4,2% 4,1% 

Coopers Brewery Ltd 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 2,5% 2,6% 

SABMiller Plc 0,1% 0,3% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% 

Anheuser-Busch InBev NV 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,5% 

Heineken NV 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 

Modelo SA de CV, Grupo 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 

Diageo Plc 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 

Independent Distillers Group 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Carlsberg A/S 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
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Østeuropa - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen     

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg A/S 4,4% 4,9% 5,5% 24,9% 25,1% 25,1% 

SABMiller Plc 13,4% 14,4% 14,5% 15,1% 15,3% 15,7% 

Heineken NV 14,4% 14,6% 14,5% 16,3% 15,7% 15,5% 

Anheuser-Busch InBev NV 16,5% 17,5% 18,2% 16,9% 11,3% 11,7% 

StarBev Sarl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 5,3% 

Anadolu Group 2,8% 3,8% 4,0% 4,9% 4,8% 4,5% 

Obolon ZAT 3,2% 3,8% 4,0% 4,1% 3,7% 3,7% 

Ochakovo MPBK ZAO 2,2% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 

Pivovarna Laško dd 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

European Food SA 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 
 
 

      Latinamerika - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen     

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Anheuser-Busch InBev NV 34,7% 34,1% 34,4% 34,9% 35,5% 36,8% 

Heineken NV 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 13,6% 

SABMiller Plc 6,7% 13,4% 13,4% 13,1% 13,2% 13,1% 

Modelo SA de CV, Grupo 13,8% 13,4% 13,3% 13,3% 13,4% 12,8% 

Schincariol 6,3% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 

Empresas Polar CA 6,1% 6,1% 6,2% 5,9% 5,4% 5,3% 

Cervejaria Petrópolis SA 1,9% 2,1% 2,4% 2,8% 2,9% 3,1% 

Cía Cervecerías Unidas SA 2,1% 2,2% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 

Cervecería Nacional Dominicana 1,8% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Cisneros, Grupo 2,3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,6% 1,2% 
 
 

      Mellemøsten og Afrika - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen   

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SABMiller Plc 36,1% 34,4% 35,1% 34,7% 34,3% 34,7% 

Heineken NV 12,9% 13,5% 13,8% 15,1% 15,6% 16,2% 

Castel Groupe 10,2% 10,6% 11,7% 12,2% 12,9% 13,0% 

Diageo Plc 7,8% 8,1% 9,1% 8,9% 8,3% 8,5% 

UB Group 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,6% 

Behnoush Iran Co 0,5% 0,7% 0,9% 1,2% 1,3% 1,6% 

Carlsberg A/S 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 

Sona Breweries Plc 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 

Société Frigorifique et Brasserie de Tunis 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 

Anheuser-Busch InBev NV 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
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Nordamerika - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen     

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Anheuser-Busch InBev NV 50,7% 50,3% 49,7% 50,1% 50,2% 50,0% 

Molson Coors Brewing Co 13,3% 13,3% 13,8% 14,3% 15,0% 15,3% 

SABMiller Plc 16,7% 16,8% 16,9% 16,3% 15,6% 14,9% 

Modelo SA de CV, Grupo 4,8% 5,2% 5,3% 5,2% 5,1% 5,1% 

Heineken NV 2,6% 2,9% 3,0% 3,0% 2,8% 3,9% 

S & P Co 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 

Yuengling Brewery 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 1,1% 

Boston Beer Co Inc, The 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 

Diageo Plc 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Sapporo Holdings Ltd 0,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
 
 

      Vesteuropa - top 10 bryggeriers markedsandele opgjort på volumen     

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Heineken NV 12,4% 12,4% 12,7% 17,5% 17,6% 17,5% 

Carlsberg A/S 8,5% 8,5% 8,3% 10,9% 10,8% 11,0% 

Anheuser-Busch InBev NV 11,2% 11,0% 10,5% 10,1% 9,7% 9,7% 

Oetker-Gruppe 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 

Grupo Mahou-San Miguel 3,2% 3,3% 3,5% 3,6% 3,6% 3,5% 

SABMiller Plc 1,9% 2,0% 2,2% 3,2% 3,1% 3,1% 

Anadolu Group 2,1% 2,4% 2,6% 2,8% 2,9% 3,0% 

Molson Coors Brewing Co 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,1% 2,8% 

Bitburger Braugruppe GmbH 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 

Oettinger Brauerei GmbH 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 2,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 135 af 159 

Bilag 8 – Rapporterede resultatopgørelser for Carlsberg 2006-2010 

Mio. DKK 2010 2009 2008 2007 2006 

Omsætning 81.295  75.676  76.557  60.111  55.753  

Øl- og læskedrikafgifter m.m. -21.241  -16.294  -16.613  -15.361  -14.670  

Nettoomsætning 60.054  59.382  59.944  44.750  41.083  

Produktiomskostninger -28.982  -30.197  -31.248  -22.423  -20.151  

Bruttoresultat 31.072  29.185  28.696  22.327  20.932  

Salgs- og distributionsomkostninger -17.158  -15.989  -17.592  -14.528  -14.173  

Administrationsomkostninger -4.040  -3.873  -3.934  -3.123  -3.065  

Andre driftsindtægter 815  554  1.178  933  660  

Andre driftsomkostninger -588  -599  -450  -448  -393  

Andel af resultat after skat i associerede virk. 148  112  81  101  85  

Resultat af primær drift før særlige poster 10.249  9.390  7.979  5.262  4.046  

Særlige poster -249  -695  -1.641  -427  -160  

Finansielle indtægter 1.085  609  1.310  651  725  

Finansielle omkostninger -3.240  -3.559  -4.766  -1.852  -1.582  

Resultat før skat 7.845  5.745  2.882  3.634  3.029  

Selskabsskat -1.885  -1.538  324  -1.038  -858  

Koncernresultat 5.960  4.207  3.206  2.596  2.171  

      Heraf 
     Minoritetsinteresser 609  565  575  299  287  

Aktionærer i Carlsberg A/S 5.351  3.602  2.631  2.297  1.907  
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Bilag 9 – Rapporterede balancer Carlsberg 2006-2010 

Aktiver 
     

Mio. DKK (opgjort 31.12) 2010 2009 2008 2007 2006 

Langfristede aktiver 
        Immaterielle aktiver 87.813  81.611  84.678  21.205  21.279  

   Materielle aktiver 32.420  31.825  34.043  22.109  20.367  

   Kapitalandele i associerede virksomheder 4.877  2.667  2.224  622  579  

   Værdipapirer 124  94  118  123  170  

   Tilgodehavender 1.747  1.604  1.707  1.476  1.139  

   Udskudte skatteaktiver 1.301  1.483  1.254  733  822  

   Pensionsaktiver 8  2  2  11  14  

Langfristede aktiver i alt 128.290  119.286  124.026  46.279  44.370  

Kortfristede aktiver 
        Varebeholdninger 4.191  3.601  5.317  3.818  3.220  

   Tilgodehavender fra kunder 5.687  5.898  6.369  6.341  6.108  

   Tilgodehavende skat 172  175  262  62  84  

   Andre tilgodehavender 1.766  1.750  3.095  1.453  1.145  

   Periodeafgrænsningsposter 938  666  1.211  950  917  

   Værdipapirer 34  17  7  34  8  

   Likvide beholdninger 2.735  2.734  2.857  2.249  2.490  

Kortfristede aktiver i alt 15.523  14.841  19.118  14.907  13.972  

   Aktiver bestemt for salg 419  388  162  34  109  

Aktiver i alt 144.232  134.515  143.306  61.220  58.451  
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Pasiver 
     Mio. DKK (opgjort 31.12) 2010 2009 2008 2007 2006 

Egenkapital 
        Aktiekapital 3.051  3.051  3.051  1.526  1.526  

   Reserver -7.056  -11.816  52.470  17.095  16.071  

   Overført resultat 68.253  63.594  0  0  0  

Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S 64.248  54.829  55.521  18.621  17.597  

   Minoritetsinteresser 5.381  4.660  5.230  1.323  1.390  

Egenkapital i alt 69.629  59.489  60.751  19.944  18.987  

Langfristede forpligtelser 
        Lån 32.587  36.075  43.230  19.385  16.241  

   Pensioner og lignende forpligtelser 2.434  2.153  1.793  2.220  2.006  

   Udskudt skat 9.929  9.688  9.803  2.191  2.425  

   Hensatte forpligtelser 1.506  1.353  1.498  249  366  

   Anden gæld 922  746  263  20  54  

Langfristede forpligtelser i alt 47.378  50.015  56.587  24.065  21.092  

Kortfristede forpligtelser 
        Lån 3.959  3.322  5.291  3.869  6.556  

   Leverandørgæld 9.385  7.929  7.993  5.833  5.147  

   Forpligtelse vedrørende emballage 1.279  1.361  1.455  1.207  1.159  

   Hensatte forpligtelser 512  1.092  677  494  466  

   Selskabsskat 534  411  279  197  187  

   Anden gæld mv. 11.378  10.845  9.905  5.611  4.856  

Kortfristede forpligtelser i alt 27.047  24.960  25.600  17.211  18.371  

   Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 178  51  368  0  1  

Forpligtelser i alt 74.603  75.026  82.555  41.276  39.464  

Passiver i alt  144.232  134.515  143.306  61.220  58.451  
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Bilag 10 – Rapporterede resultatopgørelser Heineken 2006-2010 

Mio. EUR 2010 2009 2008 2007 2006 

Revenue 16.133 14.701 14.319 11.245 11.829 

Other income 239 41 32 28 379 

Raw materials, consumables and services -10.291 -9.650 -9.548 -7.320 -7.376 

Personnel expenses -2.680 -2.379 -2.415 -1.951 -2.241 

Amortisation, depreciation and impairments -1.118 -1.083 -1.206 -638 -786 

Total expenses -14.089 -13.112 -13.169 -9.909 -10.403 

Results from operating activities 2.283 1.630 1.182 1.364 1.805 

Interest income 100 90 91 64 52 

Interest expenses -590 -633 -469 -155 -185 

Other net finance expenses -19 214 -107 -4 11 

Net finance expenses -509 -329 -485 -95 -122 

Share of profit of associates and joint ventures 193 127 -102 54 27 

Profit before income tax 1.967 1.428 595 1.323 1.710 

Income tax expenses -399 -286 -248 -394 -365 

Profit 1.568 1.142 347 929 1.345 

Attribuatable to: 
     Equity holders of the company (net profit) 1.436 1.018 209 807 1.211 

Non-controlling interests 132 124 138 122 134 

Profit 1.568 1.142 347 929 1.345 
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Bilag 11 – Rapporterede balancer Heineken 2006-2010 

Assets 
     Mio. EUR (31.12) 2010 2009 2008 2007 2006 

Property, plant & equipment 7.687 6.017 6.314 4.673 4.944 

Intangible assets 10.890 7.135 7.109 2.110 2.449 

Investments in associates and joint ventures 1.673 1.427 1.145 892 186 

Other investments and receivables 1.103 568 641 397 606 

Advance to customers 449 319 346 209 180 

Deferred tax assets 429 561 259 316 395 

Total non-current assets 22.231 16.027 15.814 8.597 8.760 

Inventories 1.206 1.010 1.246 883 893 

Other investments 17 15 14 14 59 

Trade and other receivables 2.273 2.310 2.504 1.769 1.779 

Prepayments and accrued income 206 189 231 110 91 

Cash and cash equivalents 610 520 698 560 1.374 

Assets classified as held for sale 6 109 56 21 41 

Total current assets 4.318 4.153 4.749 3.357 4.237 

Total assets 26.549 20.180 20.563 11.954 12.997 
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Liabilities 
     Mio. EUR (31.12) 2010 2009 2008 2007 2006 

Equity 
     Share capital 922 784 784 784 784 

Share premium 2.701 
 

-74 692 0 

Reserves 814 159 3.761 3.928 666 

ASDI 666 0 0 0 0 

Retained earnings 5.125 4.408 0 0 3.559 
Equity attributable to equity holders of the 
company 10.228 5.351 4.471 5.404 5.009 

Non-controlling interests 289 296 281 307 511 

Total equity 10.517 5.647 4.752 5.711 5.520 

Liabilities 
     Loans and borrowings 8.078 7.401 9.084 1.295 2.091 

Tax liabilities 178 0 0 0 0 

Employee benefits 687 634 688 586 665 

Provisions 475 356 344 158 242 

Deferred tax liabilities 991 786 637 427 471 

Total non-current liabilities 10.409 9.177 10.753 2.466 3.469 

Bank overdrafts 132 156 94 251 747 

Loans and borrowings 862 1.145 875 787 494 

Trade and other payables 4.265 3.696 3.846 2.525 2.496 

Tax liabilities 241 132 85 71 149 

Provisions 123 162 158 143 122 

Liabilities classified as held for sale 0 65 0 0 0 

Total current liabilities 5.623 5.356 5.058 3.777 4.008 

Total liabilities 16.032 14.533 15.811 6.243 7.477 

Total equity and liabilities 26.549 20.180 20.563 11.954 12.997 
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Bilag 12 – Rapporterede resultatopgørelser 2006-2010 SABMiller 

Mio. USD 2010 2009 2008 2007 2006 

Revenue 18.020 18.703 21.410 18.620 15.307 

Net operationg expenses -15.401 -15.555 -17.962 -15.593 -12.732 

Operating profit 2.619 3.148 3.448 3.027 2.575 

Operating profit before exceptional items 3.091 3.146 3.560 3.120 2.590 

Exceptional items -472 2 -112 -93 -15 

Net finance costs -563 -706 -456 -428 -299 

Interest payable and similiar charges -879 -1.301 -721 -668 -377 

Interest receivable and similiar income 316 595 265 240 78 

Share of post-tax results of associates 873 516 272 205 177 

Profit before taxation 2.929 2.958 3.264 2.804 2.453 

Taxation -848 -801 -976 -921 -779 

Profit for the financial year 2.081 2.157 2.288 1.883 1.674 

Profit attributable to minority interests 171 276 265 234 234 

Profit attributable to equity shareholders 1.910 1.881 2.023 1.649 1.440 

Profit for the financial year 2.081 2.157 2.288 1.883 1.674 
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Bilag 13 – Rapporterede balancer SABMiller 2006-2010 

Assets 
     Mio. USD (31.12) 2010 2009 2008 2007 2006 

Non-current assets 
     Goodwill 11.584 8.716 15.600 13.250 12.814 

Intangible assets 4.354 3.742 4.383 3.901 3.596 

Property, plant and equipment 8.915 7.406 9.037 6.750 6.337 

Investments in joint ventures 5.822 5.495 0 0 0 

Investments in associates 2.213 1.787 1.826 1.351 1.133 

Available for sale investments 31 29 52 52 43 

Derivative financial instruments 409 695 208 34 3 

Trade and other receivables 117 125 240 181 86 

Derferred tax assets 164 161 340 164 274 

Total non-current assets 33.609 28.156 31.686 25.683 24.286 

Current assets 
     Inventories 1.295 1.241 1.350 928 878 

Trade and other receivables 1.665 1.576 1.871 1.471 1.225 

Current tax assets 135 168 188 103 54 

Derivative financial instruments 20 54 45 6 4 

Available for sale investments 1 11 0 0 0 

Loan participation deposit 0 0 0 0 196 

Cash and cash equivalents 779 422 673 481 472 

Assets in disposal groups held for sale 0 0 0 64 0 

Total current assets 3.895 3.472 4.127 3.053 2.829 

Total assets 37.504 31.628 35.813 28.736 27.115 
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Liabilities 

Current liabilities 
     Derivative financial instruments 174 35 34 5 3 

Borrowings 1.605 2.148 2.062 1.711 1.950 

Trade and other payables 3227 2400 3273 2746 2414 

Current tax liabilities 616 463 534 429 316 

Provisions 355 299 300 266 182 

Liabilities associated assets held for sale 0 0 0 19 0 

Total current liabilities 5.977 5.345 6.203 5.176 4.865 

Non-current liabilities 
     Derivative financial instruments 147 107 497 204 175 

Borrowings 7.809 7.470 7.596 5.520 5.652 

Trade and other payables 145 186 338 269 272 

Deferred tax liabilities 2.374 2.030 1.775 1.393 1.437 

Provisions 453 373 1.160 1.173 1.129 

Total non-current liabilities 10.928 10.166 11.366 8.559 8.665 

Total liabilities 16.905 15.511 17.569 13.735 13.530 

Net assets 20.599 16.117 18.244 15.001 13.585 

Equity 
     Share capital 165 159 158 158 158 

Share premium 6.312 6.198 6176 6137 6099 

Merger relief reserves 4586 3395 3395 3395 3395 

Other reserves 1322 -872 2215 466 102 

Retained earnings 7525 6496 5601 4250 3289 

Total shareholders equity 19.910 15.376 17.545 14.406 13.043 

Minority interests in equity 689 741 699 595 542 

Total equity 20.599 16.117 18.244 15.001 13.585 
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Bilag 14 – Rapporterede resultatopgørelser ABI 2006-2010 

Mio. 
2010 
(USD) 

2009 
(USD) 

2008 
(EUR) 

2007 
(EUR) 

2006 
(EUR) 

Revenue 36.297 36.758 16.102 14.430 13.308 

Cost of sales -16.151 -17.198 -7.122 -5.936 -5.477 

Gross profit 20.146 19.560 8.980 8.494 7.831 

Distribution expenses -2.913 -2.671 -1.854 -1.713 -1.551 

Sales and marketing expenses -4.712 -4.992 -2.396 -2.134 -2.115 

Administrative expenses -1.960 -2.310 -1.006 -990 -1.075 

Other operating income/(expenses) 604 661 298 263 133 

Profit before non-recurring items 11.165 10.248 4.022 3.920 3.223 

Restucturing (incl. impairment) -252 -153 -331 -43 -139 

Fair value adjustments 0 -67 -34 0 -19 

Business and asset diposal (incl. impairment) -16 1.541 -26 393 64 

Disputes 0 0 -14 24 0 

Profit from operations 10.897 11.569 3.617 4.294 3.129 

Finance cost -3.336 -4.137 -1.177 -713 -639 

Finance income 525 347 195 115 166 

Non-recurring finance cost -925 -629 -138 0 0 

Net finance cost -3.736 -4.419 -1.120 -598 -473 

Share of result of associates 521 513 47 1 1 

Profit before tax 7.682 7.663 2.544 3.697 2.657 

Income tax expense -1.920 -1.786 -445 -649 -531 

Profit 5.762 5.877 2.099 3.048 2.126 

Attributable to: 
     Equity holders of AB InBev 4.026 4.613 1.288 2.198 1.411 

Non-controlling interest 1.736 1.264 811 850 715 

Profit 5.762 5.877 2.099 3.048 2.126 
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Bilag 15 – Rapporterede balancer 2006-2010 ABI 

Mio. (31.12) 
2010 
(USD) 

2009 
(USD) 

2008 
(EUR) 

2007 
(EUR) 

2006 
(EUR) 

Non-current assets 
     Property, plant and equipment 15.893 16.461 14.137 6.629 6.301 

Goodwill 52.498 52.125 35.608 13.834 12.305 

Intangible assets 23.359 23.165 17.010 1.250 1.265 

Investments in associates 7.295 6.744 4.935 31 13 

Investment securities 243 277 172 163 40 

Deferred tax assets 744 949 670 663 857 

Employee benfits 13 10 6 7 6 

Trade and other receivables 1.700 1.941 611 583 695 

Total non-current assets 101.745 101.672 73.149 23.160 21.482 

Current assets 
     Investment securities 641 55 194 179 223 

Inventories 2.409 2.354 2.086 1.119 1.017 

Income tax receivable 366 590 417 306 213 

Trade and other receivables 4.638 4.099 3.320 2.570 2.571 

Cash and cash equivalents 4.511 3.689 2.110 1.324 626 

Assets held for sale 32 66 37 41 114 

Total current assets 12.597 10.853 8.164 5.539 4.764 

Total assets 114.342 112.525 81.313 28.699 26.246 
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Equity and liabilities 

Equity 
     Issued capital 1733 1732 1234 474 473 

Share premium 17535 17515 13080 7450 7412 

Reserves 2335 623 -3383 292 715 

Retained earnings 13.656 10.448 5.195 5.409 3.662 
Equity attributable to equity holders of AB 
InBev 35259 30318 16126 13625 12262 

Non-controlling interest 3540 2853 1429 1285 880 

Total equity 38799 33171 17555 14910 13142 

Non-current liabilities 
     Interest-bearing loans and borrowings 41.961 47.049 34.508 5.185 5.146 

Employee benfits 2746 2611 2162 624 753 

Deferred tax liabilities 11909 12495 8677 468 637 

Trade and other payables 2.295 1.979 289 315 241 

Provisions 912 966 572 512 448 

Total non-current liabilities 59.823 65.100 46.208 7.104 7.225 

Current liabilities 
     Bank overdrafts 14 28 550 80 90 

Interest-bearing loans and borrowings 2.919 2.015 8.120 1.438 1.204 

Income tax payable 478 526 291 570 372 

Trade and other payables 12.071 11.377 8.260 4.410 3.919 

Provisions 238 308 329 187 253 

Liabilities held for sale 0 0 0 0 41 

Total current liabilities 15.720 14.254 17.550 6.685 5.879 

Total equity and liabilities 114.342 112.525 81.313 28.699 26.246 
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Bilag 16 – Kreditrating 

Moody's S&P Fitch   

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

  

Aaa 

P-1 

AAA 

A-1+ 

AAA 

F1+ 

Prime 

Aa1 AA+ AA+ 

High grade Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ 
A-1 

A+ 
F1 

Upper medium grade A2 A A 

A3 
P-2 

A- 
A-2 

A- 
F2 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Lower medium grade 
Baa2 

P-3 

BBB 

A-3 

BBB 

F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1 

Not 
prime 

BB+ 

B 

BB+ 

B 

Non-investment 
grade 

Ba2 BB BB speculative 

Ba3 BB- BB-   

B1 B+ B+ 

Highly speculative B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 CCC+ 

C CCC C 

Substantial risks 

Caa2 CCC 
Extremely 
speculative 

Caa3 CCC- In default with little 

Ca 
CC prospect for recovery 

C   

C 

D / 

DDD 

/ In default     
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Bilag 17 – Markedsvolumen og markedsandele 

Markedsandele opgjort på volumen fordelt på markeder     

Salgsvolumen øl tusind hektoliter 2006 2007 2008 2009 2010 

Carlsberg 72.600 82.000 109.300 116.000 114.200 

Heineken 111.905 105.375 125.821 125.247 145.872 

SAB Miller 177.533 216.000 239.000 210.000 213.000 

AB Inbev 246.529 270.611 284.719 391.070 398.918 
 
 
 

2006 Volumen                                                  
fordelt på markeder 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika 
og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg 0 0 41.500 23.400 7.700 0 0 72.600 

Heineken 0 13.197 32.100 46.925 6.402 13.281 0 111.905 

SAB Miller 47.059 17.903 
 

35.664 0 50.956 25.951 177.533 

AB Inbev 14.342 117.152 39.147 43.201 30.924 0 1.763 246.529 
 
 
 

2010 Volumen                                        
fordelt på markeder 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika 
og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg 0 0 49.500 46.900 17.800 0 0 114.200 

Heineken 0 37.843 45.394 42.237 13.280 19.070 0 157.824 

SAB Miller 43.472 38.075 45.513 0 46.279 13.476 25.761 212.576 

AB Inbev 129.476 15.391 31.833 26.750 50.268 0 6.681 260.399 

I alt 172.948 91.309 172.240 115.887 127.627 32.546 32.442 744.999 
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Bilag 18 – Omsætning, indtjening og profitmargin 

2006 OMSÆTNING                         
fordelt på markeder                                           
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg     30.816 7.953 2.299 0 15 41.083 

Heineken 
 

1.975 5.351 3.359 560 1.182 -598 11.829 

SAB Miller 4.912 2.696 
 

3.258 
 

2.221 4.204 17.291 

AB Inbev 1.831 5.001 3.646 1.820 912   99 13.309 

2010 OMSÆTNING                                   
fordelt på markeder                      
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg (DKK)     36.156 18.187 5.613   98 60.054 

Heineken (EUR) 
 

3.431 7.894 3.143 
 

1.988 -529 15.927 

SAB Miller (USD) 5.228 5.905 5.577 
 

1.741 2.716 4.777 25.944 

AB Inbev (USD) 15.296 12.200 3.937 1.619 1.767   1.479 36.298 
 

2006 INDTJENING                                   
fordelt på markeder                    
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg (Operating profit)     2.560 1.804 332   -699 3.997 

Heineken (EBIT) 
 

267 920 339 95 235 -24 1.832 

SAB Miller (EBITA) 454 514 
 

569 
 

422 1.062 3.021 

AB Inbev (EBITA) 459 1.839 520 206 150   49 3.223 

2010 INDTJENING                                   
fordelt på markeder 2010               
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen Diverse  i alt 

Carlsberg (Operating profit)     5.086 5.048 1.044   -932 10.246 

Heineken (EBIT) 
 

651 904 363 
 

549 0 2.467 

SAB Miller (EBITA) 619 1.386 872 
 

71 565 885 4.398 

AB Inbev (EBITA) 5.546 4.932 737 117 79   -245 11.166 
 

2006 PROFITMARGIN                               
fordelt på markeder                                              
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen i alt 

Carlsberg     8,3% 22,7% 14,4%   9,7% 

Heineken 
 

13,5% 17,2% 10,1% 17,0% 19,9% 15,5% 

SAB Miller 9,2% 19,1% 
 

17,5% 
 

19,0% 17,5% 

AB Inbev 25,1% 36,8% 14,3% 11,3% 16,4%   24,2% 

2010 PROFITMARGIN                          
fordelt på markeder                                              
(oplyst i årsrapport) 

Nord-
amerika 

Latin-
amerika 

Vest-
europa 

Central 
og Øst-
europa Asien 

Afrika og 
mellem-
østen i alt 

Carlsberg     14,1% 27,8% 18,6%   17,1% 

Heineken 
 

19,0% 11,5% 11,5% 
 

27,6% 15,5% 

SAB Miller 11,8% 23,5% 15,6% 
 

4,1% 20,8% 17,0% 

AB Inbev 36,3% 40,4% 18,7% 7,2% 4,5%   30,8% 
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Bilag 19 – Følsomhedsanalyse 

 

Test af ændring i WACC estimatet 

7,59% 532,08       

6,09% 818,09 Hældning   -92,4 

6,59% 701,98 Marginal effekt -7,9 

7,09% 608,86 Ved 5% fejl skøn -39,7 

7,59% 532,53 Ved 10% fejl skøn -79,4 

8,09% 468,87 Ved 20% fejl skøn -158,7 

8,59% 414,98       

9,09% 368,78       

     Test af ændring vækst raten G i terminal perioden 

2,00% 532,08       

0,50% 408,14 Hældning   174,4 

1,00% 443,19 Marginal effekt 5,2 

1,50% 483,99 Ved 5% fejl skøn 26,2 

2,00% 532,08 Ved 10% fejl skøn 52,3 

2,50% 589,61 Ved 20% fejl skøn 104,6 

3,00% 659,67       

3,50% 746,85       
 
 

Test af ændring i produktionsomkostninger 

-0,50% 532,08 
  

  

0,30% 518,47 Hældning 
 

-17,0 

0,40% 516,77 Marginal effekt -0,085 

0,50% 515,07 Ved 5% fejl skøn -0,4 

0,60% 513,37 Ved 10% fejl skøn -0,9 

0,70% 511,66 Ved 20% fejl skøn -1,7 
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Bilag 20 – Følsomhedsanalyse fortsat 

 

Test af ændring i vækstraten Vesteuropa i terminal perioden 

1,60% 532,08       

0,50% 517,29 Hældning 
 

13,4 

0,75% 520,65 Marginal effekt 0,2 

1,00% 524,01 Ved 5% fejl skøn 1,0 

1,25% 527,37 Ved 10% fejl skøn 2,0 

1,50% 530,74 Ved 20% fejl skøn 4,0 

1,75% 534,10   
 

  

2,00% 537,46   
 

  

2,25% 540,82   
 

  

2,50% 544,18       

  

 
 

  Test af ændring i vækstraten Østeuropa i terminal perioden 

3,50% 532,08 
  

  

1,50% 524,57 Hældning 
 

15,0 

1,75% 518,94 Marginal effekt 0,4 

2,00% 515,18 Ved 5% fejl skøn 2,1 

2,25% 513,30 Ved 10% fejl skøn 4,1 

2,50% 513,30 Ved 20% fejl skøn 8,3 

2,75% 515,18   
 

  

3,00% 518,94   
 

  

3,25% 524,57   
 

  

3,50% 532,08       

  

 
 

  Test af ændring i vækstraten Asien i terminal perioden 

9,50% 532,08   
 

  

8,50% 528,63 Hældning 
 

3,5 

8,75% 529,49 Marginal effekt 0,3 

9,00% 530,35 Ved 5% fejl skøn 1,7 

9,25% 531,22 Ved 10% fejl skøn 3,4 

9,50% 532,08 Ved 20% fejl skøn 6,7 

9,75% 532,94   
 

  

10,00% 533,81   
 

  

10,25% 534,67   
 

  

10,50% 535,53       
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Bilag 21 – Beta estimater 

Carlsberg  

        

         Regressionsstatistik 

       Multipel R 0,607095 
       R-kvadreret 0,368565 
 

  fg SK MK F Signifikans F 

Justeret R-kvadreret 0,357678 
 

Regression 1 0,272793 0,272793 33,854230 0,000000 

Standardfejl 0,089766 
 

Residual 58 0,467357 0,008058 
  Observationer 60 

 
I alt 59 0,740151       

         

           Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring 0,000329 0,011590 0,028421 0,977424 -0,022870 0,023529 -0,022870 0,023529 

X-variabel 1 1,204618 0,207035 5,818439 0,000000 0,790194 1,619043 0,790194 1,619043 
 

Heineken 

       

    Regressionsstatistik 

       Multipel R 0,800522 
       R-kvadreret 0,640836 
 

  fg SK MK F Signifikans F 

Justeret R-kvadreret 0,634643 
 

Regression 1 0,207214 0,207214 103,486012 0,000000 

Standardfejl 0,044748 
 

Residual 58 0,116136 0,002002 
  Observationer 60 

 
I alt 59 0,323350       

       

     Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring 0,003023 0,005777 0,523182 0,602841 -0,008542 0,014587 -0,008542 0,014587 

X-variabel 1 1,049886 0,103205 10,172807 0,000000 0,843299 1,256474 0,843299 1,256474 
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Bilag 22 – Beta estimater fortsat 

SABMiller 
        

         Regressionsstatistik 

 Multipel R 0,521782 
 R-kvadreret 0,272256 
 

  fg SK MK F Signifikans F 

Justeret R-kvadreret 0,259709 
 

Regression 1 0,130364 0,130364 21,698393 0,000019 

Standardfejl 0,077511 
 

Residual 58 0,348463 0,006008 
  Observationer 60 

 
I alt 59 0,478827       

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring 0,021974 0,010008 2,195743 0,032124 0,001942 0,042006 0,001942 0,042006 

X-variabel 1 0,832742 0,178771 4,658153 0,000019 0,474894 1,190591 0,474894 1,190591 
 

ABI 
        

        Regressionsstatistik 

       Multipel R 0,656184 
       R-kvadreret 0,430578 
 

  fg SK MK F Signifikans F 

Justeret R-kvadreret 0,402106 
 

Regression 1 0,035040 0,035040 15,123308 0,000912 

Standardfejl 0,048135 
 

Residual 20 0,046339 0,002317 
  Observationer 22 

 
I alt 21 0,081378       

         

     Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring 0,007537 0,010749 0,701202 0,491256 -0,014884 0,029958 -0,014884 0,029958 

X-variabel 1 0,888474 0,228466 3,888870 0,000912 0,411902 1,365045 0,411902 1,365045 



 
Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S       CBS – cand. merc. Fir      August 2011 

Udarbejdet af: Jonas Midtgaard & Christoffer Seger Dalum                                                           Side 154 af 159 

Bilag 23 – Budgetforudsætninger Carlsberg 

Budgetforudsætninger resultatopgørelse DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010 GNS 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Vækst i nettoomsætning n.a. 8,9% 34,0% -0,9% 1,1% 10,8% 2,1% 3,1% 3,4% 3,2% 2,9% 3,0% 

Produktionsomkostninger (i % af netto oms.) 44,8% 46,4% 47,9% 46,5% 43,7% 45,9% 43,1% 42,4% 41,8% 41,2% 40,5% 40,3% 

Salgs- og distributionsomkostninger (i % af netto oms.) 32,4% 30,5% 28,0% 25,6% 27,3% 28,8% 27,4% 27,5% 27,7% 27,8% 28,0% 28,0% 

Administrationsomkostninger (i % af netto oms.) 7,1% 6,6% 6,3% 6,2% 6,4% 6,5% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 

Andre driftsindtægter (i % af netto oms.) 0,6% 1,1% 1,2% 0,1% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Særlige poster, netto (i % af netto oms.) 0,6% 0,7% 2,2% 1,1% 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Andel af resultat efter skat i ass. Virk. (i % af netto oms.) 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Af- og nedskrivninger (i % af netto oms.) 7,1% 6,2% 6,3% 6,1% 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

Effektiv skattesats 29,6% 33,0% 15,3% 25,1% 23,5% 25,3% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Netto finansielle poster (i % af netto oms.) 2,1% 2,7% 5,8% 5,0% 3,6% 3,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

Minoritetsinteressernes resultatandel 12,1% 11,4% 17,8% 13,4% 10,9% 13,1% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
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Bilag 24 – Budgetteret resultatopgørelse Carlsberg 

Budgetteret resultatopgørelse              
DKK mio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Nettoomsætning 41.083 44.750 59.944 59.382 60.054 61.289 63.178 65.311 67.374 69.344 71.417 

Produktionsomkostninger -18.420 -20.776 -28.736 -27.616 -26.254 -26.392 -26.797 -27.286 -27.726 -28.109 -28.804 

Salgs- og distributionsomkostninger -13.317 -13.668 -16.814 -15.186 -16.377 -16.797 -17.402 -18.079 -18.743 -19.388 -20.017 

Administrationsomkostninger -2.913 -2.969 -3.765 -3.674 -3.819 -3.851 -3.922 -4.006 -4.083 -4.151 -4.250 

Andre driftsindtægter 267 485 728 -45 227 245 253 261 269 277 286 

Særlige poster, netto 234 -312 -1.309 -650 -174 0 0 0 0 0 0 

Andel af resultat efter skat i ass. virk. 85 101 81 112 148 156 165 176 187 198 210 

EBITDA 7.019 7.611 10.129 12.323 13.805 14.650 15.475 16.377 17.278 18.171 18.841 

Af- og nedskrivninger -2.935 -2.753 -3.771 -3.628 -4.153 -3.984 -4.107 -4.245 -4.379 -4.507 -4.642 

EBIT 4.084 4.858 6.358 8.695 9.652 10.666 11.368 12.132 12.899 13.664 14.199 

Skat af resultat af primær drift -1.112 -1.434 -205 -2.278 -2.391 -2.666 -2.842 -3.033 -3.225 -3.416 -3.550 

NOPAT 2.972 3.424 6.153 6.417 7.261 7.999 8.526 9.099 9.674 10.248 10.649 

Finansielle omkostninger, netto -857 -1.201 -3.456 -2.950 -2.155 -2.206 -2.274 -2.351 -2.425 -2.496 -2.571 

Skat af netto finansielle poster 254 396 529 740 506 552 569 588 606 624 643 

Koncern resultat 2.369 2.619 3.226 4.207 5.612 6.345 6.821 7.335 7.855 8.376 8.721 

Minoriteters resultatandel -287 -299 -575 -565 -609 -634 -682 -734 -786 -838 -872 

Årets resultat 2.082 2.320 2.651 3.642 5.003 5.710 6.139 6.602 7.070 7.538 7.849 
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Bilag 25 – Budgetforudsætninger balance Carlsberg 

Budgetforudsætninger balance DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010 GNS 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Immaterielle anlægsaktiver (i % af netto oms.) 51,8% 47,4% 141,3% 137,4% 146,2% 104,8% 140,0% 140,0% 140,0% 140,0% 140,0% 140,0% 

Materielle anlægsaktiver (i % af netto oms.) 49,6% 49,4% 56,8% 53,6% 54,0% 52,7% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

udskudte skatteaktiver (i % af netto oms.) 2,0% 1,6% 2,1% 2,5% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Kapitalandele i ass. virk. (i % af netto oms.) 1,4% 1,4% 3,7% 4,5% 8,1% 3,8% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 

Varebeholdninger (i % af netto oms.) 7,8% 8,5% 8,9% 6,1% 7,0% 7,7% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Tilgodehavender (i % af netto oms.) 20,7% 20,9% 19,1% 15,9% 15,6% 18,4% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 

Periodeafgrænsningsposter (i % af netto oms.) 2,2% 2,1% 2,0% 1,1% 1,6% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

Driftslikviditet (i % af netto oms.) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

leverandørgæld (i % af netto oms.) 12,5% 13,0% 13,3% 13,4% 15,6% 13,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 

Hensatte forpligtigelser (i % af netto oms.) 15,6% 14,2% 25,4% 26,3% 26,1% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 

Selskabsskat (i % af netto oms.) 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Anden gæld (i % af netto oms.) 12,0% 12,6% 17,0% 19,5% 20,5% 16,3% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 

Minoritetsinteresser (i % af netto oms.) 3,4% 3,0% 8,7% 7,8% 9,0% 6,4% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Langfristet rentebærende gæld (i % af netto oms.) 39,5% 43,3% 72,1% 60,8% 54,3% 54,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

Kortfristet rentebærende gæld (i % af netto oms.) 16,0% 8,6% 8,8% 5,6% 6,6% 9,1% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Forpligt. vedr. aktiver til salg (i % af netto oms.) 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Værdipapirer og likvider (i % af netto oms.) 5,8% 4,5% 4,2% 4,4% 4,5% 4,7% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
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Bilag 26 – Budgetteret balance Carlsberg 

Budgetteret balance DKK mio. 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Immaterielle anlægsaktiver 21.279 21.205 84.678 81.611 87.813 85.805 88.449 91.435 94.324 97.081 99.984 

Materielle anlægsaktiver 20.367 22.109 34.043 31.825 32.420 30.645 31.589 32.655 33.687 34.672 35.708 

udskudte skatteaktiver 822 733 1.254 1.483 1.301 1.532 1.579 1.633 1.684 1.734 1.785 

Kapitalandele i ass. virksomheder 579 622 2.224 2.667 4.877 4.964 5.117 5.290 5.457 5.617 5.785 

Anlægsaktiver i alt 43.047 44.669 122.199 117.586 126.411 122.946 126.735 131.013 135.152 139.104 143.262 

Varebeholdninger 3.220 3.818 5.317 3.601 4.191 4.290 4.422 4.572 4.716 4.854 4.999 

Tilgodehavender 8.490 9.343 11.435 9.429 9.380 9.561 9.856 10.188 10.510 10.818 11.141 

Periodeafgrænsningsposter 917 950 1.211 666 938 981 1.011 1.045 1.078 1.110 1.143 

Driftslikviditet 411 448 599 594 601 613 632 653 674 693 714 

leverandørgæld -5.147 -5.833 -7.993 -7.929 -9.385 -9.561 -9.856 -10.188 -10.510 -10.818 -11.141 

Hensatte forpligtigelser -6.422 -6.361 -15.226 -15.647 -15.660 -16.119 -16.616 -17.177 -17.719 -18.237 -18.783 

Selskabsskat -187 -197 -279 -411 -534 -552 -569 -588 -606 -624 -643 

Anden gæld -4.910 -5.631 -10.168 -11.591 -12.300 -12.564 -12.951 -13.389 -13.812 -14.215 -14.640 

Arbejdskapital, netto -3.628 -3.464 -15.104 -21.288 -22.769 -23.351 -24.071 -24.883 -25.670 -26.420 -27.210 

Investeret kapital 39.419  41.206  107.095  96.298  103.642  99.595  102.664  106.130  109.483  112.684  116.052  

EK for aktionærer i Carlsberg A/S 17.597 18.621 55.521 54.829 64.248 62.025 63.936 66.095 68.183 70.176 72.274 

Minoritetsinteresser 1.390 1.323 5.230 4.660 5.381 5.516 5.686 5.878 6.064 6.241 6.428 

Egenkapital i alt 18.987 19.944 60.751 59.489 69.629 67.541 69.622 71.972 74.246 76.417 78.701 

Langfristet rentebærende gæld 16.241 19.385 43.230 36.075 32.587 30.645 31.589 32.655 33.687 34.672 35.708 

Kortfristet rentebærende gæld 6.556 3.869 5.291 3.322 3.959 4.290 4.422 4.572 4.716 4.854 4.999 

Forpligtigelser vedr. aktiver til salg 1 0 368 51 178 184 190 196 202 208 214 

Værdipapirer og likvider -2.366 -1.993 -2.545 -2.639 -2.711 -3.064 -3.159 -3.266 -3.369 -3.467 -3.571 

Nettorentebærende gæld 20.432 21.262 46.344 36.809 34.013 32.054 33.042 34.158 35.237 36.267 37.351 

            Investeret kapital 39.419 41.206 107.095 96.298 103.642 99.595 102.664 106.130 109.483 112.684 116.052 
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Bilag 27 – Diverse nøgletal i budgetperiode 

Diverse nøgletal 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 
Terminal-

periode 

Nettoomsætning 41.083 44.750 59.944 59.382 60.054 61.289 63.178 65.311 67.374 69.344 71.417 

EBITDA 7.019 7.611 10.129 12.323 13.805 14.650 15.475 16.377 17.278 18.171 18.841 

EBITDA margin 17,1% 17,0% 16,9% 20,8% 23,0% 23,9% 24,5% 25,1% 25,6% 26,2% 26,4% 

EBIT margin 9,9% 10,9% 10,6% 14,6% 16,1% 17,4% 18,0% 18,6% 19,1% 19,7% 19,9% 

NOPAT 2.972 3.424 6.153 6.417 7.261 7.999 8.526 9.099 9.674 10.248 10.649 

Årets resultat 2.082 2.320 2.651 3.642 5.003 5.710 6.139 6.602 7.070 7.538 7.849 

Investeret kapital 39.419 40.312 74.150 101.697 99.970 101.618 101.129 104.397 107.806 111.083 114.368 

NRBG 20.432 20.847 33.803 41.577 35.411 33.033 32.548 33.600 34.697 35.752 36.809 

Afkastningsgrad (AG) 7,5% 8,5% 8,3% 6,3% 7,3% 7,9% 8,4% 8,7% 9,0% 9,2% 9,3% 

Overskudsgrad 7,2% 7,7% 10,3% 10,8% 12,1% 13,1% 13,5% 13,9% 14,4% 14,8% 14,9% 

Omsætningshastighed 1,0 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Bilag 28 – Trendanalyse 

Carlsberg   Heineken 

2006 2007 2008 2009 2010 Indeksering - trendanalyse 2006 2007 2008 2009 2010 

100 109 146 145 146 Nettoomsætning 100 95 121 124 136 

100 105 135 124 128 Omkostninger i alt 100 96 124 125 135 

100 119 95 132 174 Resultat af associerede selskaber 100 200 -378 470 715 

100 78 74 75 108 Afskrivninger og nedskrivninger 100 81 153 138 142 

100 129 18 205 215 Skat af resultat af primær drift 100 105 104 89 127 

100 115 207 216 244 Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 100 70 46 98 137 
 
 
 

SAB Miller   AB InBev 

2006 2007 2008 2009 2010 Indeksering - trendanalyse 2006 2007 2008 2009 2010 

100 122 140 122 118 Nettoomsætning 100 108 121 276 273 

100 122 141 120 122 Omkostninger i alt 100 100 123 247 250 

100 116 154 292 493 Resultat af associerede selskaber 100 100 4.700 51.300 52.100 

100 136 157 157 164 Afskrivninger og nedskrivninger 100 94 120 255 247 

100 122 128 115 115 Skat af resultat af primær drift 100 123 116 422 426 

100 111 134 143 108 Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 100 141 117 376 348 
 


