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Executive Summery 
The main purpose of this thesis has been to estimate the value of Carlsberg as of marts 22 2012, and 

estimate a fair value of Carlsberg’s B-stock. Once the fair value of Carlsberg is estimated it can be 

concluded weather the stock price as of marts 22 2012 is over or underestimated, or it has the right 

price. 

The thesis is build up on three steps. The first step is a strategic analysis, where the focus is to 

analyze the environment around Carlsberg. Further on the strategic analysis gives insight into 

Carlsberg´s business model which is important for the valuation. Next step is an analysis of 

Carlsberg’s historical financial performance. Final step is the forecasting and valuation of 

Carlsberg. 

The strategic analysis showed that Carlsberg is the fourth biggest brewery in the world. Carlsberg 

have chosen to focus on 3 markets, North- & Westeurope, Easteurope and Asia. The analysis 

showed that the North- & Westeurope market is facing a tough time, where there isn’t any growth, 

which can be related to the financial crisis and the fact that the market is mature. Both the Asian 

markets and the market at Easteurope have experienced huge growth and it is expected that the 

growth will continue. Though there have been growth at the Easteurope market, the market have 

faced challenges with increased charges and other legislative factors.  

The financial analysis showed that Carlsberg have experienced growth in the revenue the last five 

years. Despite the growth, Carlsberg have had big fluctuations in both ROE and EVA. These 

fluctuations can be assigned to gains and losses at exchange rates. If Carlsberg have been without 

the gains and losses from exchange rates, ROIC would have been constant over the analyzed period. 

On basis of the strategic and the financial analysis a budget was made. Based on the budget 

Carlsberg was valuated with the DCF-method. The result was controlled by the EVA-method. 

A multiple analysis showed that the estimated value, based on the DCF-method, is low compared to 

a peer group of similar companies.  

Despite the different estimated values, it’s concluded that the initial estimated price of 542 DKK. 

for one B-share is the fair value. The market value on marts 22 2012 was 459 DKK, which make a 

gap of 83, DKK. between the academic value and the market value.  
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Introduktion 

Denne afhandling udarbejdet som afslutningen på mit kandidatstudie, Cand. Merc. finansiering og 

regnskab på Copenhagen Business School. 

Afhandlingens titel lyder: Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S.  

Dette emne er valgt grundet forfatterens interesse for virksomhedsanalyse og værdiansættelse. 

Emnevalget og afhandlingstypen gør det muligt for forfatteren at kombinere forskellige teorier og 

modeller på tværs af fag som denne har haft på kandidatstudiet. 

Virksomheden Carlsberg er valgt, grundet Carlsbergs historie som Danmarks største bryggeri, en 

del af C20 indekset og generelt en virksomhed der gør sig frem i dagsbilledet i Danmark. Ydermere 

befinder Carlsberg sig en branche der er stor fokus på, ikke kun i Danmark, men i store dele af 

verden, hvorfor der også er stor fokus på Carlsberg og deres ageren på verdens markeder. 

De senere år har Carlsberg konsolideret sin forretning med strategiske opkøb på eksisterende og nye 

markeder, hvilket har gjort Carlsberg til det fjerde største bryggeriselskab i verden. 

Afhandlingen udarbejdes og er ment til læsere der kunne være eksisterende ejere, potentielle købere 

eller personer der ønsker en større viden omkring selskabet Carlsberg og dens værdi. 

Det forventes at læseren har et hvis kendskab til strategiske regnskabsanalyser, værdiansættelse af 

virksomheder og økonomiske termer generelt. 

Problemformulering 

Afhandlingens overordnede formål er at udarbejde en strategisk analyse samt en værdiansættelse af 

Carlsberg A/S, og herunder komme med vurdering af om Carlsberg A/S´ B-aktie pr. 22/3 2012 har 

den rette kurs. Carlsberg A/S B-aktie havde pr. 22/3 2012 en kurs på 459 kr. Nedenstående figur 

viser kursudviklingen for Carlsberg A/S´ B-aktie og OMXC20 i perioden 9/5 2007 til 22/3 2012. 

Denne periode er også den der vil indgå som den historiske tidshorisont afhandlingen igennem. 
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Figur 1: Udvikling i kursen for Carlsbergs B-aktie1 

 

For at kunne give et retmæssigt bud på en kurs og en værdiansættelse, er et af de vigtigste 

parametre en valid budgettering. For at kunne lave en troværdig og valid budgettering kræver det en 

omfattende strategisk vurdering samt en regnskabsanalyse af virksomheden. 

Ovenstående introduktion til emne og problem, leder mig frem til følgende problemformulering: 

Er den aktuelle markedskurs for én B-aktie i Carlsberg A/S pr. 22.03 2012 

over/undervurderet eller viser den et retmæssigt billede af Carlsberg A/S´ værdi? 

For at besvare problemformuleringen vil nedenstående underspørgsmål blive belyst igennem 

afhandlingen. 

 Hvilke samfundsmæssige faktorer påvirker Carlsbergs indtjeningsevne og hvordan har 

udviklingen været for disse faktorer. 

 Hvilke brancheforhold påvirker Carlsbergs indtjeningsevne og hvordan er udviklingen i 

disse faktorer 

 Hvordan har udviklingen været i centrale finansielle drivere  

 Hvad er Carlsbergs forventede indtjening 

                                                             
1
 Euroinvestor.com 
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Model og Metode 

Afhandlingen vil være delt op i 3 hovedafsnit.  Den strategiske analyse, regnskabsanalysen og sidst 

værdiansættelsen. 

Hvert hovedafsnit vil indeholde og indebære forskellige modeller, der er med for at vurdere 

Carlsbergs strategiske og regnskabsmæssige forhold, samt vurdere om markedsværdien af 

Carlsberg pr. 22.03 2012 er fair. De anvendte modeller vil blive beskrevet i de enkelte afsnit.  

Afhandlingen er bygget op omkring nedenstående figur:  

Figur 2: Afhandlingens struktur2 

 

 

I de følgende afsnit vil komponenterne i afhandlingens struktur blive uddybet og forklaret.   

                                                             
2
 Egen tilvirkning  
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Indledende afsnit 

De indledende afsnit, som dette er en del af, har til formål at præsentere læseren for afhandlingens 

problemformulering, struktur, afgrænsning samt give en præsentation af Carlsberg A/S. Denne del 

af afhandlingen har altså til formål at klæde læseren på til den resterende del af afhandlingen.  

Strategisk analyse 

En virksomhed på størrelse, og brede omfang, som Carlsberg bliver hver dag påvirket af både 

interne og eksterne faktorer. Nogle af disse faktorer kan Carlsberg påvirke og andre er givet af 

markedet eller bestemt af politikere. Omverdenen og de faktorer der har en påvirkning på Carlsberg, 

vil blive analyseret ved hjælp af en Pestanalyse. Pestanalysen vil tage udgangspunkt og primært 

have fokus på Carlsbergs 3 hovedområdet, Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien. 

Pestanalysen vil blive fulgt op af Porters Five Forces, der analyserer Carlsbergs branche, 

ølbranchen, samt de forhold der kan påvirke den fremtidige indtjening. Derefter analyseres 

Carlsbergs interne forhold via en værdikædeanalyse. Sidst i den strategiske analyse ses der på 

Carlsbergs vækststrategier via Ansoff´s vækstmatrice. 

Den strategiske analyse sluttes af med en opsummerende SWOT analyse, der fremhæver Carlsbergs 

styrker, svagheder, muligheder og trusler som de kan stå overfor i fremtiden. 

Efter den strategiske analyse følger regnskabsanalysen. 

Regnskabsanalyse 

Ud fra Carlsbergs regnskaber de seneste 5 år, vil der blive udarbejdet en regnskabsanalyse. Før en 

egentlig analyse kan udarbejdes, er det nødvendigt at reformulere regnskaberne således at det er 

muligt at analysere de relevante nøgletal. I forbindelse med reformuleringen af regnskabet vil kun 

de parametre der påvirker regnskabsanalysen eller værdiansættelsen blive korrigeret, hvis 

nødvendig. 

Efter reformuleringen af regnskabet, følger analysen af nøgletallene. Denne analyse tager 

udgangspunkt i den udvidede Dupont-model. 

Efter den strategiske analyse, samt regnskabsanalysen vil der blive udarbejdet et budget, der er 

opstillet på baggrund af forventningerne til fremtiden, samt de forudgående analyser. Derudover vil 
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der blive opstillet 2 andre budgetscenarier, der skal repræsentere hhv. et optimistisk scenarie samt et 

pessimistisk scenarie. 

Værdiansættelse 

Efter regnskabsanalysen og budgetteringen følger værdiansættelsen. Til at bestemme værdien af 

Carlsberg bliver den kapitalværdibaseret DCF model anvendt.  

Værdien bliver bestemt ud af fra følgende formel: 3 

��� = �
�����

(1 + ����)�

∞

���

+
�������

(���� − �)���
∗

1

(1 + ����)���
 

Da alle kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller bør ende ud med samme værdi, vil der i 

afhandlingen blive foretaget en kontrol ved hjælp af EVA modellen. Denne model benytter 

følgende formel4: 

��� = �������� �������� + �
����

(1 + ����)�

∞

���

+
������

(���� − �)���
∗

1
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En dybere forklaring af DCF og EVA modellen sker i værdiansættelsesafsnittet senere i 

afhandlingen. Udover en værdiansættelse på baggrund af det forventede budget, vil også det 

optimistiske og pessimistiske scenarie blive værdiansat via DCF-modellen.  

Dernæst vil Carlsbergs beregnede værdi blive vurderet i forhold til en peergruppes multipler, for 

derefter at blive værdiansat via disse multipler. 

Sidst i værdiansættelsesafsnittet udarbejdes der en følsomhedsanalyse, der viser hvor følsom den 

beregnede værdi er i forhold til ændringer i væksten og/ eller ændringer i de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

Afgrænsning 

Afhandlingens problemformulering angav en skæringsdato, hvorfor afhandlingen bygger på 

informationer der er sket op til 22.03 2012. Informationer der er blevet offentliggjort i markedet 

                                                             
3 Financial statement analysis, s. 268 
4
 Financial statement analysis, s. 270 
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efter denne dato vil derfor ikke blive medtaget i analysen, selvom det skulle have en påvirkning på 

Carlsbergs samlede værdi. 

Værdiansættelsen af Carlsberg foregår på koncernniveau. Derfor vil hvert enkelt segment ikke blive 

værdiansat for sig. 

Værdiansættelsen bliver kun lavet på stand alone basis og tager udgangspunkt i 

minoritetsaktionæren. Den tager derfor ikke højde for en opkøbende virksomhed og de 

synergieffekter der muligvis ville være ved sådan et opkøb.  I afhandlingen er der taget 

udgangspunkt i danske skatteforhold, på trods at denne sats ikke er ens på alle de markeder 

Carlsberg opererer på. 

Afhandlingen er baseret på offentligt tilgængelige kilder, hvilket muligvis vil medføre at den 

”rigtige kurs” ikke kan findes, da den kan være afhængig af information der ikke er tilgængelig. 

Dataindsamling 

Afhandlingen er baseret på sekundære informationskilder, hvilket gør at der kan forekomme 

ukorrekt information. For at minere effekten af evt. biaser, er der blevet brugt flere datakilder, hvor 

det har været påkrævet. Analyserne i afhandlingen består af både kvantitative og kvalitative data.  

Derudover er der i analyserne blevet brugt informationer fra diverse udbydere af finansielle data, 

offentlige organisationer og analysebureauer. Disse kilder vurderes at have en høj troværdighed 

Data vedrørende Carlsbergs økonomiske forhold stammer primært fra Carlsbergs årsregnskab, 

2007-2012, samt Carlsbergs hjemmeside. På trods af at det er Carlsberg selv der udarbejder disse, er 

der er række krav der skal være på plads, og derfor vurderes disse kilder også til at have en høj grad 

af troværdighed. 

Diverse mediehistorier og skriverier omkring Carlsberg er også blevet medtaget i analyserne. De 

udvalgte artikler og kilder der medtaget vurderes til at være pålidelige.  

Budgetteringen og værdiansættelsen sker på baggrund af formler fra forskellige bøger brugt på 

forfatterens kandidatstudie. Listen kan ses sidst i afhandlingen under ”litteraturliste”. 
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Carlsberg A/S  

I det følgende afsnit vil Carlsberg blive præsenteret for læseren. I præsentationen af Carlsberg vil 

læseren få en gennemgang af virksomheden Carlsberg, Præsentationen vil indebære en gennemgang 

af Carlsbergs historie, produkter, aktiviteter, markeder, udviklingen i deres opgivet finansielle 

nøgletal, ejerforhold, strategi og sidst aktien. 

Historie 

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J.C. Christensen, der begyndte brygge øl på en ny fabrik i Valby, 

København. Dette var grundstenen til det der i dag, er en af de største bryggerivirksomheder i 

Verden. Allerede i 1868 blev det muligt for briterne at købe den dansk importeret øl. Der skulle dog 

gå en række år før den første Carlsberg blev brygget udenfor de danske grænser. Dette skete i 1954. 

I 1968 byggede Carlsberg sit første bryggeri uden for Danmark. Det skete i Malawi, som et led i 

ulandshjælpen til dette land. 

I 1970 fusionerede Carlsberg med Tuborg. Det nye selskab blev kaldt De Forenede Bryggerier A/S. 

Dette var navnet indtil 1987, hvor selskabet ændrer navn til Carlsberg A/S. Carlsberg var på dette 

tidspunkt en af de førende eksportører af øl.  

Frem til år 2000 opkøbte Carlsberg en række bryggerier der var med til at sikre kendskab og 

markedsandele rundt i verden. I 2001 fusionerede Carlsberg A/S sine bryggeriaktiviteter med 

norske Orklas bryggeriaktiviteter. Denne Fusion skabte joint venture selskabet Carlsberg Breweries 

A/S, med hovedsæde i Valby.  Ejerforholdet blev 60 % til Carlsberg A/S og 40 % til Orkla. I 2004 

købte Carlsberg de sidste 40 % fri af Orkla, som tidligere havde forsøgt at overtage selskabet, da 

ejerforholdet ikke fungerede optimalt. 

I 2008 valgte Carlsberg at flytte sine aktiviteter fra den historiske grund i Valby til Fredericia, som 

et led i en større strategisk beslutning. 

I 2009 opkøbte Carlsberg og Heineken Scottish & Newcastle og delte aktiviteterne i mellem sig. 

Opkøbet medførte at Carlsberg også fik fuld kontrol over BBH – et baltisk bryggeri, der sidder på 

store dele af markedet i Rusland.  Derudover fik Carlsberg en række franske, græske, kinesiske og 

vietnamesiske aktiviteter med i købet.5  

                                                             
5
 http://politiken.dk/erhverv/ECE463255/carlsberg-og-heineken-deler-rovet/ 
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Aktiviteter 

Carlsberg-gruppen er det 4 største bryggeri i verden, og har en produktportefølje indenfor øl og 

andre drikkevarer. Carlsberg brandet er gruppens flagskib, men også Baltika- og Tuborg brandet er 

kendt i store dele af Europa. Faktisk er disse 3 brands, 3 ud af de 6 største brands i Europa. 

Carlsbergs værdikæde strækker sig fra produktudvikling til distribution, og alle de bagvedliggende 

processer som salg, markedsføring osv.  

Carlsbergs hovedaktivitet ligger indenfor brygning af øl. Carlsberg producere dog også læskedrikke 

såfremt det er fornuftigt i forhold til resten af forretningen. I dag består øl delen af Carlsberg for 86 

% af volumen, pro rata. I figur 3 nedenfor er vist udviklingen i volumen, pro rata. Ud fra denne 

figur ses det at volumen af øl er steget væsentligt mere end volumen af andre drikkevarer og 

dermed er kerneforretningen blevet konsolideret ydereligere de sidste par år. 

Figur 3: Volumenoversigt6 

 

     

Carlsberg har i dag over 500 brands i deres portefølje. Disse brands varierer både i størrelse, pris, 

kundesegment og geografiske placeringer. Carlsbergs geografiske placeringer strækker sig i dag til 

mere end 30 lande, og i slutningen af 2011 var Carlsberg i besiddelse af ca. 100 bryggerier.7 

Carlsberg opdeler sine kunder indenfor 2 kategorier. Off-trade kunder og on-trade kunder. Off 

trade(off location) er kunder og som ikke nyder drikkevaren på det købte sted, altså supermarkeder, 

                                                             
6 Carlserg Årsregnskab 2011 
7
 http://www.carlsberggroup.com/investor/companyprofile/Pages/default.aspx 
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kiosker osv. On-trade kunder er derfor kunder hvor nydelsen sker på stedet, altså restaurationer, 

cafeer osv.(on location)  

Øl opdeles generelt i 4 segmenter.  Super premium, premium, mainstream og discount.  De 4 

segmenter skal give kunden forskellig værdi, til forskellige priser. Carlsberg har produkter indenfor 

alle 4 segmenter og kan derfor tilbyde deres produkter til alle kundegrupper. Segmenteringen kan 

beskrives som en trappe, hvor man får hvert segment tager et skridt op. Carlsberg søger hele tiden at 

flytte en forbruger op ad trappen og i sidste ende ud i super premium produkterne, hvilket vil give 

Carlsberg det største overskud og dermed en større værdi. For at flytte forbrugerne op ad trappen og 

hen mod super premium produkterne, markedsfører Carlsberg kun sine dyrere øl i reklamer osv., og 

ser helt bort fra discount produkterne.  Når Carlsberg lancerer nye produkter, fokuseres energien 

også der kun på premium og super premium produkterne. Dette gøres igen for at skabe størst 

opmærksomhed på de produkter der maksimerer indtjeningen mest mulig. 

 

Carlsbergs Markeder8 

Carlsberg markeder breder sig rundt til store dele af verden. Carlsberg sælger sine produkter på 

mere end 150 lande. De lande hvor der ikke er produktionsfaciliteter eksporteres produkterne dertil. 

Dertil produceres Carlsbergs produkter også på andre bryggeriers fabrikker via licensaftaler. 

Carlsberg har valgt at fokusere på 3 overordnet markeder. Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og 

Asien. 

Nord- og Vesteuropa 

På dette marked er Carlsberg markedsleder, og specifikt 

markedsleder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og de 3 

baltiske lande. Derudover bidrager Storbritannien, Tyskland, 

Frankrig og Schweiz og Polen med en stor del af 

omsætningen.  

                                                             
8
 http://www.carlsberggroup.com/Markets/Pages/Markets_front.aspx 
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Dette marked er karakteriseret ved et veletableret retailstruktur og en stærk tradition vedrørende 

ølindtagelse. Markedet tager også godt imod nye produkter og innovation. 

Markedet bliver set som modent, hvilket vil sige at der er et stort ølforbrug, men samtidig ikke den 

store mulighed for vækst. 

Dette marked stod i 2011 for 42 % af Carlsbergs samlede volumen, og 49 % af EBIT. 

 

Østeuropa  

Østeuropa dækker over landende Rusland, Kazakhstan, 

Azerbaijan, Uzbkekistan og Hviderusland. Dette marked 

opfattes som et vækstmarked, på trods af nogle hårde år 

med lovgivninger og afgifter der er mod bryggerierne. 

Dette marked har traditionelt indtaget store mængder af 

alkohol, primært vodka. Ølmarkedet har dog i en årrække 

nu været stigende.   

Det vigtigste marked i denne region er Rusland, hvor Carlsberg sidder på Ca.37 % af markedet.  

Østeuropa stod i 2011 for 40 % af Carlsbergs volumen og 39 % af EBIT 

 

Asien 

Det asiatiske marked består af gamle og modne Carlsberg 

markeder, som Hong Kong, Malaysia og Singapore, men 

også nye vækst markeder som Kina, Vietnam og Indien.  

Carlsberg ser store muligheder for vækst på disse 

markeder, og Carlsberg tror at det asiatiske marked, i 

fremtiden, vil være en vigtig part i fremtidens vækst. 

Det asiatiske marked stod i 2011 for 18 % af Carlsbergs totale volumen og 12 % af EBIT 
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Udviklingen i nettoomsætningen og EBIT 

Carlsbergs nettoomsætning var i 2011 på 63.561 kr. Dette er en stigning på 5,8 % i forhold til 2010. 

Stigningen kommer fra en solid organisk vækst på 6 % , heraf 2 % på volumen og  4% fra pris/mix. 

Derudover var der en valutaeffekt på -1 % og en nettoeffekt på akkvisitioner på 1 %. 

Carlsberg oplevede en øgede nettoomsætning på alle sine 3 overordnede markeder. Nord og 

Vesteuropa oplevede en vækst i nettoomsætningen på 1,9 %, mens Østeuropa oplevede en vækst på 

8,3 % og Asien en vækst 21,8 %. 

Den samlede stigning i 5 års perioden for Carlsberg Group er på 42 %. Det meste af den samlede 

stigning kan henføres til stigningen fra 2007 til 2008, som var på 34 %. Store dele af denne stigning 

skete på grund af opkøbet af Scottish & Newcastle. 

Figur 4: Udviklingen i nettoomsætningen 2007-20119 

 

På trods af nettoomsætningens stigning fra 2010-2011, har EBIT oplevet en nedgang i samme 

periode. Nedgangen var på 3,6 %. Faldet i EBIT skyldes en stigning Gruppens 

produktionsomkostninger på 8 % samlet. Østeuropa blev særlig ramt af denne stigning. Derudover 

steg driftsomkostningerne organisk med 5 % 

På trods af at Nord- og Vesteuropa og Asien havde en stigning i EBIT, kunne det ikke opveje 

Østeuropas fald, hvilket var på 15 %. 
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I perioden 2007 til 2011 er EBIT steget med 97,5 %. I den periode har EBIT taget 2 store hop. Det 

første fra 2007-2008, hvor store dele af stigningen kan tillægges opkøbet af Scottisch & Newcastle. 

Det andet hop kom fra 2008-2009. Dette skyldes et fald i salgs og distributionsomkostninger, som 

afspejler effektiviseringsprogrammer inden for salg og logistik, samt lavere volumener og 

medieomkostninger.10 

Figur 5 – Udviklingen i EBIT 2007-201111 

 

Organisation & Ejerforhold 

Organisation 

I dag har Carlsberg mere end 41.000 medarbejdere, og deres produkter er til stede i mere end 150 

lande. 

Carlsberg Breweries A/S, der står for driften af alle datterselskaberne, er 100 % ejet af 

moderselskabet Carlsberg A/S. Carlsberg A/S er noteret på Børsen i København og er en del af C20 

indekset. 

Carlsberg Breweries er delt op på 3 geografiske regioner, Nord – Vesteuropa, Østeuropa og Asien. 

Segmentet Nord- Vesteuropa deles igen op i segmentet Nord og segmentet Vest.   

                                                             
10 Carlsberg Årsregnskab 2007-2011 
11
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Nedenfor er vist et organisationsdiagram over Carlsberg 

Figur 6: Organisationsoversigt12 

 

 

Bestyrelse og ledelse 

Carlsberg bestyrelse består af 12 mand. Af de 12 medlemmer skal 4 af dem være 

medarbejdervalgte. Bestyrelsen bliver i dag ledet af Bestyrelsesformand og Professor Flemming 

Besenbacer og næstformand Jess Sødermann 

Carlsbergs øverste ledelse består af Præsidenten og CEO Jørgen Buhl Rasmussen og Deputy CEO 

og CFO Jørn P. Jensen.13 

Ejerforhold 

Carlsberg A/S er ejet af CarlsbergFondet. I Carlsberg Fondets vedtægter står der i de minimum skal 

eje 25 % af aktierne og 51 % af stemmerne. Derudover er Carlsberg A/S, som tidligere nævnt 

noteret på Nasdaq OMX. Her er resten af aktierne til salg for offentligheden, det der kaldes free 

float. Disse aktier er delt op i 2 klasser, A-aktien og B-aktien.  For hver A-aktie man er i besiddelse 

af, får man 20 stemmer, mens en B-aktie giver 2 stemmer. I alt er der 33.699.252 A-aktier og 

118.857.554 B-aktier.14 Af dem har Carlsbergfondet ca. 32.600.000 A-aktier og ca. 13.600.000 B-

aktier, hvilket svarer til ca. 30 % af aktiekapitalen og 74 % af stemmerne i Carlsberg A/S.15 

Nedenfor er vist hvordan ejerne free float aktierne af Carlsberg A/S er fordelt geografisk. 

                                                             
12

 Carlsberg Årsregnskab 2011 
13 http://www.carlsberggroup.com/Company/Management/Pages/Default.aspx 
14 http://www.carlsberggroup.com/investor/shares/sharecapitaloverview/Pages/ShareCapitalOverview.aspx 
15

 http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om%20fondet/Ejerskab%20af%20Carlsberg.aspx 
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Figur 7: Carlsbergs ejere fordelt geografisk16 

 

Strategi 

Mål 

Carlsbergs langsigtede ambition er at være den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed. 

Dette skal de være målt på gennemsnitlig organisk vækst i nettoomsætning og resultat af primær 

drift. 

Derudover har Carlsberg er en ambition om at være en betydelig spiller på alle de markeder de 

agere på. 

Strategi 

Som nævnt i de foregående afsnit fokuserer Carlsberg på 3 markeder. Nord- og Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien. Da bidraget fra hvert enkelt marked, målt på vækst, indtjening og udvikling er 

forskellig fra hinanden, fokuserer Carlsberg deres ressourcer forskelligt fra marked til marked. 

Ressourcerne målrettes de markeder og muligheder, der 

vurderes at give det højeste afkast. 

På trods af de forskellige markeder, har Carlsberg én 

overordnet strategi, der skal være med til at realisere 

Carlsberg Ambition. 
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Carlsberg benytter sig i sin strategi af deres strategihjul (figur 8)17 som gælder for hele 

organisationen. 

Dette strategihjul dækker 5 strategiske områder:18 

 Forbrugere og kunder 

Carlsberg vil gerne være kundernes foretrukne mærke, derfor er deres produktportefølje 

enormt vigtigt. Carlsbergs strategi er at tilbyde internationale premium-produkter og stærke 

internationale varemærker. I 2011 udviklede Carlsberg en værktøjskasse, der skal hjælpe 

med at sikre en fælles, global ramme for prioritering og beslutninger vedrørende 

portefæljen. Både lokalt og på gruppe niveau. 

 

 Produkter og innovation 

Hos Carlsberg er innovation en stor del af forretningen. Ved hele tiden at udvikle nye 

produkter, viser Carlsberg forståelse for kunder og tendenser. Carlsberg satser på få, men 

smartere og mere effektive produktnyheder. Grundet den makroøkonomiske situation og 

forbrugertilliden, koncentrere Carlsberg sig i øjeblikket om at udvikle eksisterende 

innovationer, samt understøttelse af lokale power brands. 

 

 Struktur og samfund 

Carlsberg vil være en betydelig spiller på de markeder, hvor de har valgt at konkurrere. 

Derfor blev der i 2011lavet nogle strukturelle ændringer der skal styrke positionen på 

vækstmarkederne i Asien. Carlsberg har en GloKale tilgang til måden er køre forretningen 

på. Det er vigtigt for Carlsberg at finde den rette balance mellem at arbejde sammen 

Globalt og samtidig lade lokale varemærker og initiativer blomstre. Denne balance mener 

Carlsberg er unik hos dem, sammenlignet med konkurrenterne. 

 

 Effektivitet 

Effektivitisering er et vigtigt parametre i Carlsbergs strategi. I hele værdikæden bliver der 

arbejdet med at effektivisere processer.  En kombination af effektivitetsforbedringer og 

vækstmuligheder lokalt, regionalt og på koncernniveau er en del af Carlsbergs tilgang til at 

                                                             
17 Carlsberggroup.com 
18

 Carlsbergs årsregnskab 2011, s. 18 
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arbejde med forandringsprocesser. Udover at kende sine kunder og være tæt på dem, skabes 

der også stor værdi ved at udnytte de styrker der ved at være gruppe og derved kunne drage 

nytte af stordriftsfordel, standardisering og centralisering af funktioner og processer. I 2011 

etablerede Carlsberg integreret supply Chain i Europa vedrørende indkøbs-, supply chain- 

og logistikfunktioner, med det formål at opnå omkostningsbesparelser og et højere 

kvalifikationsniveau og bedre kundeservice.   

  

 Medarbejdere 

Carlsberg ønsker at skabe og fremme en resultatorienteret kultur. Dette gøres ved at udvikle 

medarbejdernes kompetencer og lederevner. Medarbejderprogrammerne er som 

udgangspunkt standardiseret. Carlsberg har udarbejdet et sæt ” Winning Behaviours”, der 

leder medarbejderne i hvordan de skal arbejde og gennemføre gruppens strategi. 

Carlsbergs Winning Behaviours lyder: 

o Vores forbrugere og kunder er omdrejningspunktet for alle beslutninger vi træffer 

o Vi vil vinde! 

o Sammen er vi stærkere 

o Vi har alle ret til at gøre en forskel 

o Vi tager del i samfundet 

Strategisk analyse 

I den strategiske analyse, analyseres de faktorer og drivere, der påvirker Carlsbergs indtjening og 

værdi, der ikke er finansielle.  

Den strategiske analyse af Carlsberg vil omfattes af en omverdensanalyse og en analyse af de 

interne forhold. Til slut vil der blive summeret op på den strategiske analyse med en SWOT-

analyse. 

Til at analysere Carlsberg omverden vil Pestel-modellen blive brugt. Denne model analyserer 6 

makroøkonomiske faktorer. De Politiske faktorer, de økonomiske faktorer, de sociale og kulturelle 

faktorer, de teknologiske faktorer, de miljømæssige faktorer og sidst de juridiske faktorer. Disse 

faktorer er stort set givet af markedet og lovgivningen, hvorfor Carlsberg ikke kan påvirke dem. 

Dernæst analyseres de mere påvirkelige faktorer fra omverdenen, der påvirker Carlsberg. Til dette 
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benyttes Porters Five Forces modellen. Med denne model analyseres de faktorer fra branchen der 

påvirker Carlsberg. Modellen består af 5 faktorer der skal analyseres: Potentielle ny indtrængere, 

substituerede produkter, kunders forhandlingsstyrke, leverandørers forhandlingsstyrke og sidst 

konkurrenceintensiteten.  

I og med at Carlsberg er produktionsvirksomhed, giver det stor mening at analysere Carlsbergs 

værdikæde, hvilket også fungerer som analysen af Carlsbergs indre forhold. Baggrunden for denne 

analyse er at vurdere hvor og hvordan Carlsberg har mulighed for at optimere og mulighed for at 

øge den fremadrettede værdi. Herefter afsluttes den interne analyse med af Carlsbergs vækststrategi, 

denne analyse bliver lavet ud fra Ansoff’s vækst-matrice. Denne model ser på 4 mulige 

vækstperspektiver: Markedspenetrering, Nye produkter, Markedsudvikling og Diversifikation. 

Den strategiske analyse sluttes af med konkluderende SWOT-analyse. Med denne model 

konkluderes på 4 parametre: Styrker, svagheder, muligheder og trusler.  

Pestelanalyse 

Figur 9: Pestel/Porters Five Forces analyse19 

 

                                                             
19 Egen tilvirkning på baggrund af Pestel-modellen og Poters Five Forces- betabox.dk/PESTELanalyse, 
betabox.dk/porters5forces 
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Politiske faktorer 

Carlsberg opererer på at marked som der meget stor fokus på for tiden. Det er fordi der i disse tider 

er stor opmærksomhed omkring sundhed og velvære og herunder en minimering af 

alkoholforbruget. Fra politisk side er der blandt andet lavet stramninger i lovgivningen vedrørende 

ølsalg samt øget alkoholafgifter. I Danmark har man set flere forskellige former for tiltag omkring 

afgifter.  Grundlaget for afgiftsændringerne har været forskellige fra gang til gang. Da afgifterne 

blev sat ned for nogle år siden, var det fordi politikerne ville forsøge at dæmme op for 

grænsehandlen, og dermed forsøge at få danskerne til at købe deres drikkevarer i Danmark. Seneste 

udmeldinger fra regeringen er at lade afgifterne stige igen, for at finde penge til regeringens 2020 

plan.20 

I Rusland har der også været stor fokus på alkoholforbruget og afgifterne. Således steg ølafgifterne 

200 % i 2010. Fra januar 2012 steg de yderligere 20 %. Derudover er der planlagt yderligere én 

stigning på ølafgiften på 50 % over de næste par år. Denne stigning gør at afgiften stiger fra 12 

rubler pr. liter i 2012 til 18 rubler pr. liter i 2014. 

I Rusland er det ikke kun afgiften der har været fokus på, således er det også fra 2012 blevet forbudt 

at sælge alkoholiske drikkevarer med et alkoholindhold på over 0,5 %, fra ” ikke stationære” 

salgssteder. Heller ikke reklamer på tv, radio, reklamer og internettet er længere tilladt. Disse 

stramninger har påvirket Carlsberg forretning i 2011 regnskabet, hvor salget godt nok steg med 8 

%, men overskudgraden faldt fra 27,8 % til 21,6 %. Samtidig faldt Carlsbergs markedsandele fra 

39,2 % til 37,4 % målt i volumen.21 

I Storbritannien har der også været fokus på afgifterne, som steg i 2011. Disse afgiftsstigninger fik 

Carlsberg til at sænke alkoholprocenten, da en lavere alkoholprocent medfører en mindre afgift.22 

Carlsberg har i sit 2010 regnskab, nævnt at de, som udgangspunkt, ser afgifter som en 

forbrugerskat, og derfor lægges de oven i priserne. 

Ikke kun ændringer vedrørende afgiften kan påvirke Carlsbergs værdi, også ændringer i skattesatsen 

kan have en betydelse for Carlsbergs værdi.  

                                                             
20

 http://m.b.dk/touch/article.pml;jsessionid=9F21DCE6D3F56369524B3ADE6DB80029.uw-portal3?guid=18704865 
21 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2012/04/17/carlsberg-putin-advokerer-for-hoejere-tobaks-og-
alkoholskat/11961680 
22

 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-44105434:carlsberg-s%C3%A6nker-alkoholprocent.html 
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I forhold til Carlsbergs størrelse, kan der være en række forhold der gør at Carlsberg ikke kan 

udvikle sig i den retning de gerne vil. Dette kan blandt andet sig gældende hvis 

konkurrencestyrelsen siger nej til et evt. opkøb, grundet Carlsbergs størrelse, da det muligvis kunne 

medfører monopollignende tilstande. 

Mange lande har lovgivet omkring rygning i det offentlige rum. Det har vidst sig at lovgivningen 

omkring rygning ikke kun har ramt tobaksfirmaerne, men også restaurationer og barer, der ikke 

længere kan tiltrække samme mængde gæster som tidligere, da rygningen er forbudt. Derved bliver 

branchen og et selskab som Carlsberg også ramt på værdien ved sådanne lovgivninger.23  

Det vurderes at der de kommende år, vil være fortsat stor fokus på afgiftsstigninger på alkohol, 

minimering af alkoholrelateret reklamer samt forbyde rygning i offentlige rum. Disse faktorer vil 

påvirke Carlsberg fremadrettet aktiviteter og værdi negativt. 

Økonomiske faktorer 

Konjunkturer 

Ølbranchen påvirkes, ligesom resten af verden, af konjunkturerne. Forskellen mellem ølbranchen og 

mange andre brancher, er at ølbranchen påvirkes både i højkonjunkturer og lavkonjunkturer. Under 

lavkonjunkturer hvor økonomien er presset, hælder folk til det billige alternativ til vin, øllen. Da der 

som tidligere nævnt, findes forskellige klasser af øl, kan valget også tages øl i mellem. Der kan altså 

tages et valg mellem en superpremium øl/special øl, en premium, en mainstream eller en discount 

øl.  I højkonjunkturer ser man den omvendte tendens, hvor folk søger mod det produkt der en er 

tand eller to dyrere end det der normalt købes.  

Udviklingen i BNP 

BNP er et mål for værditilvæksten i et lands produktion 

Udviklingen i BNP kan fortolkes som udviklingen i købekraften hos befolkningen. Udviklingen i 

BNP kan derfor bruges som indikator for væksten i markedet og herunder også Carlsberg. 

Nedenfor er vist den historiske realvækst i BNP i perioden 2007-2016. 
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 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-13444871:carlsberg-taber-p%C3%A5-rygeforbud.html?rss 
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Tabel 1: Historisk og forventede vækst i BNP24 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Asien 8,9 % 5,3 % 3,8 % 8,5 % 6,0 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % 6,1 % 5,9 % 5,9 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 

Østeuropa 7,4 % 4,8 % -6,2 % 3,5 % 3,9 % 2,4 % 2,7 % 4,1 % 4,0 % 3,7 % 3,9 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 

Vesteuropa 3,2 % 0,2 % -4,3 % 2,5 % 1,9 % -0,1 % 0,5 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

 

Som det kan ses ud fra ovenstående tabel, forventes den største vækst i BNP at ske på det asiatiske 

marked. Det asiatiske marked er også det marked, ud af Carlsbergs hovedmarkeder, der har 

realiseret den største vækst i BNP siden 2007. På det østeuropæiske marked forventes væksten i 

BNP at være en smule mindre end væksten i Asien.  Det ses at væksten i BNP oplevede et kraftigt 

fald i 2008, hvilket kan henføres til et valutakollaps i den russiske valuta. Dette er specificeret ud i 

afsnittet ”valutakurser” nedenfor. Vesteuropa er det af Carlsbergs hovedmarkeder, hvor der 

forventes den mindste vækst i BNP. Hvilket kan kædes sammen med den finansielle krise og de 

problemer der hersker på mange af de europæiske markeder.  

Valutakurser: 

En vigtig økonomisk parameter for Carlsberg er valutakurserne. Da Carlsberg har en stor del af sin 

omsætning i udenlandsk valuta, kan udsving i valutakurserne betyde betydelige tab. Dette er fordi 

Carlsberg opgiver sin omsætning/indtjening DKK, samt har optaget lån i anden valuta en DKK. 

Nedenstående figur viser Carlsbergs 2011 nettoomsætning fordelt i procent på valutaer. 

Figur 10: Carlsberg Valutaeksponering25 

 

                                                             
24 Euromonitor.com 
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Ud fra ovenstående figur kan det læses at over 50 % af Carlsberg omsætning er eksponeret over for 

2 valutaer, euroen og den russiske rubel. 27 % af omsætningen er eksponeret overfor Euroen. Da 

den danske Kroner stabil i forhold til Euroen vurderes det ikke til at have den store risiko at have 

omsætning i Euro, på trods af at den økonomiske krise florerer kraftigt i og omkring Eurolandene. 

Den næststørste valutaomsætning sker i Rubler. 24 % af omsætningen sker i russiske Rubler. 

Rusland er et land der eksportere store mængder af olie. Da landet er så afhængigt af olieeksporten 

er den russiske økonomi eksponeret mod olieprisen. Op til 2008 havde Rusland en fastkurspolitik 

overfor Euroen og Dollaren. I forbindelse med finanskrisen, faldt oliepriserne markant, hvilket 

medførte et stort pres på den russiske økonomi. For at kunne fastholde kursen på rublerne måtte 

Rusland trække på sine valutereserver. I sidste ende blev Rusland dog nød til at lade Rublen 

devaluere. I og med at Carlsberg har store mængder kapital bundet i rubler, medførte denne 

devaluering et stort tab.26 

Sociale og kulturelle faktorer 

På de forskellige markeder rundt om i verden, har ølkulturen og ølforbruget været meget 

forskellige. Disse store forskelle, er en vigtig faktor at identificere, for at kunne vurdere 

markedspotentiellet på de enkelte markeder.  

På det Nord- og Vesteuropæiske marked har der generelt været en ”god” ølkultur. Alkoholforbruget 

pr. capita har i Nord- og Vesteuropa tidligere oplevet stor vækst. De sidste mange år har markedet 

været på et højt og modent niveau, hvor der ikke er realiseret den store vækst. Senest er tendens på 

dette marked begyndt at falde igen, hvad angår salg af øl. 

I Østeuropa har der generelt været et meget stort forbrug af alkohol. Dette høje forbrug skyldes dog 

ikke et ølforbrug, men derimod et højt forbrug af spiritus, derunder vodka osv. De seneste mange år 

har denne tendens dog ændret sig, og ølsegmentet har oplevet en stor vækst i denne region.  

Asien har ikke været kendt for det store ølforbrug. Dette har også ændret sig de sidste par år. 

Efterhånden som regionen tager flere og flere vestlige værdier til sig, er ølsegmentet steget, hvilket 

de store ølselskaber, herunder Carlsberg, har fundet ud af. Niveauet på ølsalg er dog stadig lavt, 

hvilket medfører at der stadig er et stort potentiale i denne region. 
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 http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=260142&src=rusland0809b.pdf 
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Det forventes at de modne vesteuropæiske markeder vil opleve et mindre fald i ølforbruget, mens 

det på vækstmarkederne i asien og Østeuropa vil opleve en stigning i ølforbruget. 

Specielt i den vestlige verden er der kommet stor fokus på sundhed og motion, og derfor er der 

indirekte kommet fokus på ølforbruget. For at kunne leve den sunde og raske levestil bør der ikke 

indtages for meget alkohol og dermed øl.  

I dagens verden er det blevet populært at tale CSR politik, og mange store virksomheder udarbejder 

en specifik CSR-rapport. I forbindelse med Carlsberg og deres strategi har de et meget stort fokus 

på salg af alkohol til mindreårige.  

Ifølge Carlsberg er 80 % af deres globale volumen drukket af mænd. Dette er på trods af at ca. 50 % 

af verdens befolkning er kvinder. Derfor er det vigtigt for Carlsberg at udvikle produkter der ikke 

kun er til for mænd, men også rammer den kvindelige befolkning. Derfor har Carlsberg udviklet 

cideren Sommersby og ”kvindeølen” Eve. 27 

Teknologiske faktorer 

Ølbrygning har fundet sted i mange år, og teknologien bag brygningen har ændret sig løbende med 

udviklingen i resten af verden. Dog kræver det ikke den store ”raketvidenskab” at brygge øl. På 

trods af dette, arbejdes der hele tiden på at optimere hver enkelt proces i fremstillingen. 

Ikke kun fremstillingen af produkterne udvikler sig over tid, men også produktporteføljen. Der 

udvikles hele tiden nye produkter på markedet og ikke kun ølprodukter, men også hvidevarer og 

andre produkter der er en del er serviceringen af øl. Carlsberg har blandt andet udviklet 

minifadølssystemmet til off-trade forbrugeren og et nyt fadølssystem, hvor hanen på systemet er 

frossent. 

I forbindelse med emballagen er der også forskellige teknologiske muligheder. Carlsberg har siden 

2010 arbejdet på at få standardiseret sine glas, plastic og dåse flasker i hele Nord- og Vesteuropa. 

Dette gøres for at kunne producere flere enheder samme sted, og kunne levere udenfor 

landegrænserne. Derudover gør det, det nemmere at lancere nye produkter på flere markeder ad 

gangen, da det ikke kræver flere forskellige emballageformer.28 

                                                             
27 Carlsberg årsrapport 2010, s.26 
28

 Carlsberg Årsrapport 2011, s.29 
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Miljømæssige faktorer 

Som producent af drikkevarer benytter Carlsberg sig af vand og energi. Disse faktorer er ens for alle 

i branchen, og der vurderes ikke at andre spillere i branchen kan udnytte nogen specifikke fordele 

ved disse.. 

I Carlsbergs årsrapport for 2011 har Carlsberg gjort plads til afsnit omkring hvordan Carlsberg 

behandler vand. I dette forklarer Carlsberg hvordan de vil reducere deres vandforbrug. Det store 

fokus på forbruget af vand og generelt på energi der er i samfundet, har fungeret som et pres på 

alverdens selskaber. Ved hjælp af en CSR-politik viser et selskab at de gør noget for miljøet og er et 

ansvarligt selskab. Uden disse rapporter og ansvarstagen vil selskabets image lide et ordentligt 

knæk. Ifølge dansk lovgivning skal bryggerier i Danmark udarbejde et grønt regnskab der viser 

selskabets miljøpræstation og udvikling det seneste år.29 

Juridiske faktorer 

I forbindelse med branchen emballage og affald, er der blandt i Danmark, pålagt pant på 

emballagen. Dette er dog fælles for alle i branchen. 

I forbindelse med sportsarrangementer er der en række juridiske forhold der gør sig gældende. I 

visse lande må Carlsberg logoet ikke visses og derfor har f.eks. FC København været nødt til at 

spille kampe uden sponsorlogo på, eller spille med Carlsberg Sport logoet, som dækker over en 

læskedrik og ikke en øl. Indenfor Danmarks grænser er der endnu ikke nogle politiske love omkring 

emnet, men det kan muligvis være på vej. Tidligere har der været en uofficiel aftale om ikke at 

reklamere for alkoholiske drikke i dansk sport, denne er dog ikke blevet overholdt af visse 

klubber.30 

I mange lande er der vedtaget en nedre aldersgrænse for hvornår der må købes alkohol. Denne 

nedre grænse er i Danmark 16 år på off-trade markedet, og oftest 18 år på on-trade markedet. 

Aldersgrænsen svinger generelt mellem 16 og 25 år. De europæiske lande har typisk en grænse 

mellem 16 og 18 år, mens grænsen i Asien typisk er mellem 18 og 15 år.31  

Som tidligere nævnt kan Carlsberg, grundet deres størrelse været bundet vedrørende opkøb af 

virksomheder på visse markeder. Da Carlsberg har den størrelse de har, kan evt. opkøb muligvis 

                                                             
29 http://www.bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=360 
30 http://politiken.dk/debat/ECE1592662/fck-har-et-aabenlyst-trovaerdighedsproblem/ 
31

 http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_beverages 
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ikke godkendes af konkurrencestyrelsen, da det muligvis ville nærme sig monopollignende 

tilstande. 

Porters five forces 

Figur 11: Pestel/Porters Five Forces analyse32 

 

Potentielle nye indtrængere 

Bryggeribranchen må betegnes som en hård branche at etablere sig på. Branchen er kontrolleret at 

store internationale bryggerier. 

I en branche som bryggeribranchen, kan nye indtrængere identificeres på 2 forskellige markeder. 

De nye indtrængere kan enten trænge ind på lokale markeder, eller på globale markeder. 

De sidste mange år før krisen, var der flere og flere eksempler på småbryggerier der etablerede sig 

og differentieret sig ved at producere specialøl.  Forklaringen på at små lokale bryggerier kunne 

                                                             
32 Egen tilvirkning på baggrund af Pestel-modellen og Poters Five Forces -- betabox.dk/PESTELanalyse, 
betabox.dk/porters5forces 
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klare sig, skal muligvis findes i kundernes krav til hverdagsprodukterne. Før krisen ville kunderne 

gerne bruge penge på dem selv og prøve noget specielt, i stedet for mainstreamprodukterne, som 

Carlsberg, Tuborg osv. Da krisen indtraf ændrede befolkningens købemønstre sig igen, og det har 

vist sig i udviklingen hos de små bryggerier, hvor mange har kørt med underskud under krisen. 33 

Det har altså været muligt at trænge ind på markedet for specialøl og de lokale markeder, hvis man 

kan finde kapitalen til at investere i produktionsanlæggene. De store selskaber søger dog at afdække 

markedet for special øl, ved selv at tilbyde disse produkter.34 Dette gør det altså endnu sværere for 

potentielle nye indtrængere at etablere sig i ølbranchen 

På de store internationale markeder kræver det dog en helt del mere. Tendensen på det globale 

marked har været at de store selskaber køber op og derved sætter sig på endnu flere markedsandele. 

Det giver de store spillere endnu flere stordriftsfordele som er nødvendige for at kunne konkurrere 

på disse markeder. Som ny indtrænger kræver det stor kapital til rådighed til at penetrere et marked 

som dette. Den nødvendige kapital til produktionsanlæggende er dog ikke nok. For at kunne 

konkurrere mod de store spillere på markedet, skal der også købes op i andre bryggeriselskaber for 

at sikre sig nogle markedsandele og volumener, samt mulighed for de førnævnte stordriftsfordele.  

Carlsberg blev selv opmærksom på vigtigheden at stordriftsfordele, da de i deres 2010 regnskab 

oplyser, at de skal blive bedre til at udnytte disse fordele. Dette er også en af grundene til at 

ølproduktionen er lukket ned i Valby.35  

Kunders forhandlingsstyrke 

Carlsbergs kunder er ikke slutforbrugeren, som er den som nyder drikken, men som tidligere nævnt 

er Carlsberg kunder delt op på 2 segmenter.  Off-trade kunder og on-trade kunder. Off-trade 

kunderne er detailhandlen, som supermarkeder, kiosker osv., mens on-trade er 

restaurationsbranchen, som servere drikkevarer til deres kunder på stedet. 

Fordelingen af on-trade kunder og off-trade kunder er meget forskellig fra land til land, hvilket 

betyder at de forskellige markeder og kunder kræver differentierede strategier. 

I de nord og midt europæiske lande er den største omsætning på off-trade markedet, mens det for de 

fleste Syd- og Østeuropæiske lande og Asien er On-trade markedet der er det største. 36 

                                                             
33 http://www.tvmidtvest.dk/indhold/mikrobryggerier-i-modvind 
34 http://www.carlsbergdanmark.dk/Erhvervskunder/Fordele/Pages/Staerkemaerkevarer.aspx 
35

 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-3691515:carlsberg-flytter-fra-valby.html 
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Som on-trade kunde er man afhængig af sine gæster. On-trade gæsterne er stort set indifferente 

overfor drikkevarerne. Det der er vigtigt for denne type af gæster og at lokationen er hyggelig 

og/eller kvaliteten af maden. Disse restaurationer er oftest enkeltstående selskaber og har derfor 

ikke den forhandlingskraft, som en evt. kæderestauration ville have. På trods af dette kan disse 

selskaber godt have en god forhandlingskraft overfor Carlsberg. I og med at on-trades kunder er så 

indifferente som de er, og oftest ikke vælger spisested/bar/diskotek efter hvilken øl der bliver 

serveret, er der ikke de store omkostninger ved at skifte leverandør fra restauratørens side. De sidste 

par år er on-trade kundernes vilkår i forbindelse med forretningssamarbejde med Carlsberg blevet 

betydeligt bedre. Førhen havde de typisk bundet af en kontrakt med Carlsberg i op til 5 år, men nye 

regler giver off-trade kunden ret til at opsige kontrakten med 3 mdr. varsel (Danske regler).37 For 

Carlsberg er disse lokationer vigtige for, da de kan bruges som en form for markedsføring og styrke 

Carlsbergs brand.  

Off-trade kunderne er oftest i detailhandlen og er som oftest store spillere på deres marked. Grundet 

disse detailselskabers størrelse og deres geografiske rækkevidde, har de store muligheder for at 

forhandle gode aftaler på plads med Carlsberg. Dog kan Carlsbergs størrelse også give Carlsberg en 

fordel i forhold til detailhandlen. Hvis forbrugerne vil have et af Carlsbergs produkter, finder 

forbrugeren det supermarked, som sælger netop et Carlsberg produkt produkt. Dette er med til at 

mindske forhandlingsstyrken for detailhandlen. Derfor er tale om 2 selskaber der er ”afhængige” af 

hinanden, hvorfor forhandlingskraften stort set kan være neutraliseret.  

Leverandørers forhandlingsstyrke 

Som et af de store selskaber i branchen har Carlsberg en størrelse der gør at mange leverandører 

ikke har de store forhandlingskrav til Carlsberg. Selvfølgelig kan en leverandør altid trække sig som 

leverandør, men det vil sandsynligvis ramme dem hårdt at miste en kunde som Carlsberg. 

Derudover vil Carlsberg i stort set alle tilfælde kunne finde varerne hos en anden leverandør i 

markedet, da de produkter Carlsberg har behov for, sælges på et homogent marked. For at sikre sig 

imod diverse leverandørers krav har Carlsberg blandt andet opkøbt malterier, der leverer den 

fornødne malt til Carlsbergs produktion.38 

                                                                                                                                                                                                          
36 Carlsbergs årsregnskab 2011 s.1 
37 http://www.kfst.dk/index.php?id=28291 
38

 http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/faktaark/Documents/Danish%20Malting%20group_dk.pdf 
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Grundet finanskrisen havde Carlsberg behov for at optimere deres kapitalbinding, hvilket medførte 

at Carlsberg begyndte at presse deres leverandører mht. betalingen. Der blev forhandlet nye priser, 

opsagt kontrakter39og samtidig ændrede Carlsberg sine betalingsfrister. Tidligere fik leverandørerne 

sin betaling indenfor 1-3 måneder efter levering. Denne betalingsfrist blev ændret så der i dag går 

minimum 60 dage før betalingen sker. På trods af at dette tiltag kan koste leverandørerne livet, var 

Carlsberg benhårde og meldte ud ” Vi laver ikke aftaler for at støtte andre virksomheder. For os er 

det vigtigste, at sikre at vi får det vi skal bruge til en god pris og at forbedre likviditeten”.40 

Substituerende produkter 

Der findes mange forskellige former for substitutter til øl. De produkter der kan betegnes som 

direkte substitutter til øl er vin, spiritus, Cider, og Alkoholsodavand. 

Nedenfor er vist en graf der viser udviklingen i de 5 ovennævnte kategoriers markedsandele på 

verdensplan.  

Figur 12: Volumenfordeling på alkoholiske drikke41
 

 

Som det kan ses ud fra ovenstående graf har ølsegmentet stået for den klart største andel af 

alkoholforbruget de sidste 5 år. I 2011 var ølsegmentet andel lige over 75 % af forbruget af 

alkoholiske drikke. Globalt set har udviklingen, i markedsandelene for de forskellige drikke, ikke 

ændret sig markant. De produktgruupper der kommer nærmest ølsegmentet er vinsegmentet og 

spiritussegmentet. Vinsegmentet stod for 12,69 % af forbruget mens spiritus stod for 9,44 %. 

                                                             
39

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/156741/carlsberg_presser_mindre_leverandoerer_benhaardt.html 
40 http://www.business.dk/oekonomi/carlsberg-vi-skal-have-en-god-pris 
41

 http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Statistics/Statistics.aspx 
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Alkoholsodavand har ligget stabilt på omkring 2 % af forbruget i den 5-årige periode. Cider havde i 

2006 0,5 % af forbruget, dette er steget til 0,74 % i 2011.  

Forbruget af diverse drikke er differentieret alt efter hvor i verden man kommer fra. Bare i Europa 

har der traditionelt være store forskelle i forbruget. Frankrig og Italien er kendt for deres vine, og 

her bliver vinen foretrukket, mens lande som Storbritannien, Danmark, Tyskland, Tjekkiet er kendt 

for deres forbrug og produktion af øl.  Lande som Rusland og Finland har derimod stået for den 

største del af forbruget af spiritus, herunder Vodka.42  

Ikke kun regionale forskelle har betydning for salget af produkterne, også køn og alder er en faktor.  

Mange unge synes ikke at den traditionelle pilsner smager godt eller ikke er trendy nok og 

foretrækker derfor alkoholsodavand eller andre former for alkohol. Dette har blandt andet fået 

Carlsberg og Royal til at lave en ny og mindre bitter øl, der også har en mere ”trendy” emballage, 

der henvender sig mere specifikt til det yngre segment.43  Der er også forskelle på mænd og 

kvinders forbrug af øl. Carlsberg nævner selv i deres årsrapport fra 2010 at 80 % af deres volumen 

drikkes af mænd.  Dette er ikke fordi at kvinder ikke drikker alkohol, men fordi de foretrækker 

drikke med en mere blid smag, som Cider og den type drikke. Dette fact har blandet andet fået 

Carlsberg til at lancere cideren Sommersby, der har en blidere smag end øl. 

Konkurrenceintensiteten 

Carlsberg befinder sig en branche, hvor der er få, men store konkurrenter på den globale scene. 

Carlsbergs største konkurrenter på det globale marked er Heineken, SABMiller og Anhauser-Busch 

InBev.  

Nedenfor er listet de fire selskaber med deres markedsandele på de forskellige markeder: 

 

 

 

 

                                                             
42 http://www.foodobserver.dk/idn3645.asp 
43

 http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/livsstil/ECE1376696/unge-gider-ikke-drikke-pilsnere/ 
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Tabel 2: Markedsandele44 

2011 Asien Australasie Østeuropa Latin 

Amerika 

Nordamerika Mellemøsten 

og Afrika 

Vesteuropa Verden 

Anhouser-

Bush InBev 

8,6 % 1,4 % 11,7 % 36,1 % 48,3 % 0,7 % 9,6 % 18,3 % 

SABMiller 1,2 % 40,5 % 15,1 % 12,7 % 14,7 % 37,0 % 3 % 9,8 % 

Heineken 0,8 % 1,8 % 15,9 % 13,8 % 3,9 % 18,4 % 17,1 % 8,8 % 

Carlsberg 2,3 % 0,3 % 25,5 % 0 % 0% 1,5 % 10,2 % 5,6 % 

I alt 12,9 % 44 % 68,2 % 62,5 % 66,9 % 57,6 % 39,9 % 42,5 % 

 

Som det kan ses ud fra tabel 2 sidder de fire største bryggerier i verden på 42,5 % af hele markedet. 

I 2006 besad de 4 største selskaber 35,9 %. Stigningen i markedsandele for de 4 største selskaber 

skyldes primært opkøb af konkurrerende selskaber i industrien. Sammenlignet med sine 3 

konkurrenter, Anhouser-Bush InBev, SABMiller og Heineken, er Carlsberg ikke lige set bredt 

præsenteret på de forskellige markeder. Carlsberg er hverken repræsenteret på det Latinamerikanske 

marked eller det Nordamerikanske marked, mens de 3 andre er repræsenteret på samtlige markeder. 

De enkelte landemarkeder har tendens til oligopolisk konkurrencesituation, hvor få selskaber sidder 

på store dele af de enkelte markeder. 45  

Få konkurrenter på de enkelte markeder skaber en hårdt konkurrence og en lav intensitet.  I dag er 

konkurrenterne ikke kun lokale, men store og pengestærke internationale spillere der er med til at 

gøre konkurrencen på markederne hård og kontant. 

Som tidligere nævnt er de forskellige markeder på forskellige stadier, hvilket også kan ses ud fra 

tabel 3, der viser den forventede vækst i ølbranchen på Carlsbergs hovedmarkeder. De europæiske 

markeder er modne og har en tendens til negative volumener, hvilket medfører en hård konkurrence 

og overkapacitet. For at vokse på de disse markeder, skal der vindes markedsandele fra 

konkurrenterne, hvilket kan medføre priskrige og nedadgående marginer. Dette kan medføre 

lukning af fabriker og frasalg af divisioner for at tilpasse sig markedet. På vækstmarkederne i Asien 

                                                             
44 Euromonitor: http://www.portal.euromonitor.com.esc-web.lib.cbs.dk/Portal/Pages/Statistics/Statistics.aspx 
45

 Se tabel 2 
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er sagen ganske anderledes. På disse markeder er det muligt at vokse uden at hente markedsandele 

fra konkurrenterne. På grund af de umættede markeder og nye forbrugere kan der på disse markeder 

eksistere flere udbydere og en mindre konkurrenceintensitet. På trods af at den forventede stigning 

på det østeuropæiske marked ikke er voldsom, og i perioder negativ, Ser Carlsberg stadig store 

muligheder på dette marked. 

I Tabel 3 nedenfor er vist den forventede vækst i ølbranchen på Carlsbergs hovedmarkeder. 

Tabel 3: Forventet vækst i ølbranchen46 

Forventet vækst i Ølbranchen 2012 2013 2014 2015 2016 

Asien 4,40% 4,30% 4,30% 4,30% 4,20% 

Østeuropa 0,30% -0,30% -0,40% 1,40% 1,60% 

Vesteuropa -0,20% -0,40% -0,10% 0% 0,20% 

 

Værdikædeanalyse 

Værdikæden i en virksomhed er med til at bestemme og kortlægge hvilke processer der er med til at 

skabe værdi for virksomheden. Med hjælp af en analyse af værdikæden, er det muligt at finde frem 

til de processer der ikke fungerer optimalt og derved ikke skaber den mulige profit. Nedenfor er vist 

Carlsberg værdikæde. Hver enkelt led i værdikæden bliver analyseret i de følgende afsnit. 

Figur 13: Værdikædeanalyse47 

            

Forskning og Udvikling 

Carlsberg bruger forskning og udvikling af nye produkter aktivt i deres fremadrettede strategi. 

Carlsberg besidder stor ekspertise indenfor forskning og udvikling, da de har en verdens største 

forskningscentre indenfor ølbrygning, Carlsberg Research Center og Carlsberg Laboratory, som 

ligger i Valby. På disse centre bliver der forsket i udvikling af nye gærtyper, optimering af 

                                                             
46 Euromonitor.com 
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kornbruget og udvikling af nye kornsorter til ølbrygningen. Derudover forskes der i at minimere 

Carlsberg gruppens påvirkning på miljøet. 

I 2011 udviklede Carlsberg forskellige nye produkter der skulle være med til at ramme de nye 

behov fra kunderne. 2 nye produkter, et ufiltreret ølkoncept og en forbedring af fadølsoplevelsen. 

Det ene produkt er øllen Copenhagen, som har en mindre bitter smag, end den traditionelle pilsner. 

Denne øl er ikke kun kendetegnet ved smagen, men også emballagen er ny og mere trendy, som 

forbrugerne har efterspurgt.  

Det andet produkt, er drikken Beo, de henvender sig til forbrugere der ønsker en ikke alkoholholdig 

drik, og et sundt alternativ til sodavand. Denne drik henvender sig i særdeleshed til kvinderne som 

Carlsberg har stor fokus på, da der blandt kvinderne er et stort uforløst marked. 

Carlsberg har yderligere udviklet et raw-koncept der skal understøtte opfattelsen af øl som et 

naturligt produkt. Dette produkt er universelt og derfor kan smagen tilpasses de forskellige 

markeders ”power brand. Raw-konceptet går ud på at bryggeprocessen benytter sig af naturlige 

ingredienser, samt en speciel humle. Øllen er ufiltreret for at bevare den naturlige karakter og smag. 

Sidst har Carlsberg haft fokus på at optimere on-trade kunders fadølssystemmer. Det er lykkedes at 

udvikle et system der forbedrer smagen og samtidig er mere miljøvenlig. 

Innovation er en vigtig faktor i denne branche. Specielt på mættede markeder er det vigtigt at følge 

forbrugerne og deres præferencer. Carlsberg har for 2012 valgt at forbedre eksisterende produkter 

frem for helt nye tiltag, da markedet er meget usikkert i øjeblikket. Fremadrettet vil Carlsberg dog 

stadig have et stort fokus på innovation og udvikling.48 

Indkøb 

Carlsberg har stor fokus på at holde sine indkøbsomkostninger nede og på et acceptabelt niveau. 

Carlsbergs produktionsomkostninger lå i 2011 på ca. 50 % af nettoomsætningen, hvilket er en lille 

stigning i forhold til 2011, hvor produktionsomkostningerne var på ca. 48 %. Stigningen skyldes 

stigninger i materialeomkostningerne og i indkøbte færdigvare. 
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 I 2009 valgte Carlsberg at etablere en fælles indkøbsdivision i Schweiz for at minimere de 

omkostninger der er ved indkøb, samt at udnytte de stordriftsfordele det giver at handle ind for flere 

divisioner ad gangen i stedet for enkelte transaktioner for hver region. 

I forbindelse med Carlsbergs CSR program, arbejder de på at minimere sit vand- og energiforbrug, 

hvilket i sidste ende sandsynligvis vil påvirke deres omkostninger positivt. 

Brygning og Tapning 

Carlsberg ønsker at samle deres produktionsenheder på få, men store placeringer.  Dette ønske om 

få, men store placeringer, er for at imødekomme markedets udvikling. På det Nord og 

Vesteuropæiske marked er ølvolumen nedafgående, hvilket har medført lukning og flytning af 

bryggerier. Dette er blandt andet set med lukningen af faciliteterne i Valby, som er blevet flyttet til 

de topmoderne faciliteter i Fredericia. Dette er sket for at opnå en optimal kapacitetsudnyttelse på 

de eksisterende faciliteter og derved fjerne overskudskapaciteten. Derudover fjerner Carlsberg også 

den kapitalbinding, der hører til et bryggeri, når disse lukkes. Da der ikke er de store forskelle i 

produktionen af de forskellige øl, er omkostningerne, der forbundet med at skifte placering, ikke 

voldsomme, i forhold til det at holde bryggerierne kørerne. 

For yderligere at optimere brygningen og tapningen, ønsker Carlsberg en fælles emballage på tværs 

af lande.  Som det er i dag, findes der mange forskellige slags emballage alt efter land og bryggeri. 

Ved et fælles emballagesystem kan overskudskapaciteten udnyttes hos andre bryggerier. Derudover 

vil det give Carlsberg endnu en stordriftsfordel, da der skal bestilles flere enheder af en enkelt 

emballagetype, i stedet for færre enheder fordelt på flere emballagetyper.    

Logistik 

Med bryggerier fordelt på 3 store segmenter, er logistikken bag Carlsberg en stor og vigtigt del af 

forretningen. For Carlsberg er det derfor vigtigt at have kontrol over netop denne enhed. 

Effektivisering og kontrol med denne enhed, vil medfører en positiv påvirkning på 

omkostningsbasen.   

I forbindelse med Carlsberg facilitetsprocesser, har det medført et stort fokus på logistikken. I og 

med at der er færre og færre bryggerier, bliver afstanden mellem de enkelte bryggerier og 

leveringssted større, hvilket vil give større distributionsomkostninger.  
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I 2011 var Carlsbergs distributionsomkostninger 6.992 mio. kr., en stigning på ca. 7,6 % fra året før. 

I 2011 udgjorde distributionsomkostningerne 8,1 % af nettoomsætningen, mens det i 2010 udgjorde 

7,9 %.49  

Salg & Markedsføring 

Som tidligere nævnt, sælger Carlsberg sine produkter til 2 forskellige kundegrupper, On-trade 

kunder og off-trade kunder. De segmenter og lande hvor Carlsberg har produktionsfaciliteter, står 

Carlsberg selv for salget og distributionen. Salget til on-trade kunder, som barer og lignende, sker 

ofte via telefon, mens salgsrepræsentanter står for salget til detailhandlen. 

De segmenter og lande hvor Carlsberg ikke selv har produktionsfaciliteter, giver Carlsberg andre 

producenter licenser til at fremstille og markedsføre Carlsberg produkter. Hvert produkt kræver 

hver sin licens. Da Carlsberg i disse tilfælde ikke selv står for produktionen af produktet, har 

Carlsberg kontrollanter ude for at kontrollere at licenstagerne overholder Carlsbergs retningslinjer 

for produktion og markedsføring. Dette gøres for at sikre at produkter, der ikke lever op til 

Carlsbergs standarder, ikke florerer på markedet, og dermed give et dårligt syn på Carlsberg samt 

en dårlig oplevelse med deres produkter. I dag produceres Carlsbergs produkter på licens i mere end 

20 lande.50 

Hos Carlsberg er markedsføring en vigtig del af forretningen. I 2011 brugte de 6.554 mio. kr. på 

markedsføring, hvilket svarer til ca. 7,6 % af omsætningen. I 2010 blev der brugt 5.857 mio. kr., 

hvilket var 7,2 % af omsætningen. Stigningen i disse omkostninger vil ikke være de sidste. I 2011 

udtalte Carlsberg at de i årene frem vil øge denne post for at promovere Carlsberg mærket og 

primært premium segmentet.51 

Carlsberg markedsfører sit brand via mange forskellige metoder og platforme. Det Carlsberg-ejet 

Tuborg brand bliver f.eks. markedsført via Grøn Koncert, mens Carlsberg brandet ofte ses på 

maven af fodboldspillere. Blandt andet har Carlsberg været sponsor for den engelske storklub 

Liverpool i mange år, dette trøjesponsorat stoppede dog i 2010. I Danmark fører Carlsberg sig frem 

på blandt andet FC Københavns og OB´s trøjer. Derudover har Carlsberg været sponsor for 

Europamesterskaberne i fodbold i mange år, og skal også være det ved sommerens mesterskaber i 

                                                             
49

Udregninger ud fra Carlsberg Årsrapport 2011 s.65 
50 http://www.carlsberggroup.com/investor/news/Documents/Prospekt_fortegningsretsemission_2008. 
51http://www.carlsberggroup.com/investor/news/Pages/SEA06_11052011_Q1results.aspxhttp://www.carlsberggroup
.com/investor/news/Pages/SEA06_11052011_Q1results.aspx 
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2012 i Ukraine og Polen. Carlsberg markedsfører sig også via de digitale medier med tv reklamer. 

Disse reklamer prøver at sælge Carlsberg, som en del af oplevelse, og at man til netop disse 

oplevelser har brug for en Carlsberg, hvilket henviser til Carlsbergs slogan ” That Calls for a 

Carlsberg”.  

Vækststrategier 

Figur 14: Ansoff’s vækstmatrice52 

Ifølge Ansoff’s vækstmatrice, kan der stilles 4 overordnet   

Vækststrategier op.  

Som det kan ses ud fra matricen er de 4 strategier: 

Markedspenetrering på eksisterende markeder med 

eksisterende produkter. Markedsudvikling med eksisterende 

produkter på nye markeder. Produktudvikling hvor der 

udvikles nye produkter på eksisterende markeder og sidst 

diversifikation, hvor man går ind på nye markeder med nye produkter. 

Med mættede markeder i Europa er det sparsomt med muligheder for at skabe vækst i volumen. 

Selskaberne skaber derfor vækst ved at erobre markedsandele fra sine konkurrenter, eller ved at få 

kunderne til at købe sine premium og super premium produkter, og derved skabe vækst på 

toplinjen. Dette har fået de store selskaber, herunder Carlsberg, til at se efter nye markeder, hvor der 

kan skabes vækst. 

Markedsudvikling 

Carlsberg har de sidste år forsøgt at skabe vækst ved at satse på nye markeder. Carlsberg er blevet 

en stor spiller på det østeuropæiske marked, med Rusland som det helt store marked. Seneste 

markedsstrategi er at satse stort på vækstmarkederne i Asien, hvor Carlsberg har en klar strategi om 

opkøb af flere og flere aktører på det asiatiske marked, for at sikre sig markedsandele og 

produktionsfaciliteter.53 Ved at overtage eksisterende aktører, overtages ikke kun faciliteter, men 

også eksisterende varemærker og markedsandele, hvilket gør det nemmere at nå ud til forbrugerne, 

                                                             
52 http://www.suggestsoft.com/soft/www-clickok-co-uk-ansoff-pay-html/ansoff-matrix-software/ 
53

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/201880/carlsberg_klar_til_opkoeb_i_asien.html 
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da de i forvejen er bekendt med mærket. Ved at være repræsenteret på flere forskellige markeder 

fjernes afhængigheden til få og enkelte markeder, hvilket Carlsberg har været 

Produktudvikling 

Carlsberg udvikler sine produkter af forskellige årsager. Udviklingen sker dels, som en 

videreudvikling af den eksisterende produktudvikling, og dels for at ramme nye markeder og 

tendenser, både indenfor og udenfor ølsegmentet.  Ved at videreudvikle eksisterende produkter eller 

udvikle nye produkter, prøver Carlsberg at komme med et modspil til de mættede ølmarkeder i 

Europa. Sidst kan produktudvikling være en mulighed når der satses på nye markeder. På nye 

markeder kan eksisterende produkter ikke have den samme smagseffekt, som på eksisterende 

markeder, hvilket kan betyde at der skal udvikles på smagen af de eksisterende produkter, så de 

passer til de nye markeder. 

Fremadrettet vurderes det at produktudvikling vil være en vigtig faktor for Carlsberg, for at kunne 

fastholde sine og vinde nye markedsandele i branchen. 

Som tidligere nævnt har Carlsberg udviklet en række nye produkter, herunder Sommersby, 

Copenhagen og ”kvindedrikken” Beo. Specielt med Sommersby har Carlsberg vist at de er i stand 

til at udvikle nye produkter der går ind og er en væsentlig andel af den samlede produktportefølje. 

I den nærmeste fremtid har Carlsberg som tidligere nævnt, valgt at udvikle eksisterende brands og 

produkter, frem for nylanceringer, som muligvis kan mislykkes og være omkostningsfyldte. Dette 

valg er truffet på baggrund af den økonomiske situation der er på mange af Carlsbergs markeder. 

 

Delkonklusion på strategisk analyse 

Som en kort opsummering og konklusion opsamles den strategiske analyse i en SWOT-model. I 

modellen medtages de forhold der påvirker markedet og Carlsberg. Hensigten med modellen er at 

svare på spørgsmålene fra problemformulering:  

 Hvilke samfundsmæssige faktorer påvirker Carlsbergs indtjeningsevne og hvordan har 

udviklingen været for disse faktorer. 

 Hvilke brancheforhold påvirker Carlsbergs indtjeningsevne og hvordan er udviklingen i 

disse faktorer 
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I SWOT-modellen54 ses der på de parametre som Carlsberg kan påvirke og er påvirket af fra 

branchen og omverdenen, og vurdere om de er en Styrke, en Svaghed, en Mulighed eller en Trussel 

mod Carlsberg. 

Styrker Svagheder 

 Stor udvikling i Asien 

 Veletableret i Europa 

 Store markedsandele i Østeuropa 

 Differentieret produktportefølje 

 Stærk forhandlingskraft overfor 

leverandører 

 Stærkt Brand 

 Ingen markedsandele i USA og 

Sydamerika 

 Ingen valutakurssikring 

 

Muligheder Trusler 

 Nye markeder 

 Produktudvikling 

 Kulturelle forhold 

 Ændringer i livsstilen 

 Opkøb af bryggeriselskaber 

 Ny videnskab 

 

 

 Reguleringer i Rusland 

 Øget afgifter 

 Reguleringer mht. Rygning 

 Finanskrisen 

 Regulering mht. markedsføring 

 Ændringer i livsstilen 

 Kulturelle forhold 

 Udsving i valutakurser 

 

Ovenstående faktorer vurderes til at have en effekt på Carlsbergs fremadrettede indtjeningsevne.  

Det vurderes at Carlsberg står stærkt på de nye markeder i Asien, og fremadrettet vil disse markeder 

stå for en større og større andel af Carlsbergs samlede omsætning og indtjening, hvilket vil have en 

positiv effekt på Carlsbergs værdi. Derudover står Carlsberg stærkt i Nord- og Vesteuropa, trods 

den hårde konkurrence på dette marked.  

                                                             
54

 - betabox.dk/SWOT 
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Carlsberg har vist en evne til at skabe nye produkter, hvilket der på visse markeder, er vigtig for at 

skabe vækst. Specielt på mættede markeder som Europa, er det vigtigt at produktinnovere, da det 

kan skabe en ny kundeportefølje. Denne innovation er med til at give Carlsberg en stor 

produktportefølje der breder sig over alle priskategorier. Produktinnovation og udvikling er også 

vigtig når nye markeder penetreres, da det muligvis kræver produkter der er tilpasset det enkelte 

marked. 

En anden vigtig styrke Carlsberg besidder, er forhandlingsevnen over for sine leverandører. Den 

forhandlingsstyrke viste Carlsberg, da de forlængede sine egne betalingsfrister til leverandørerne, 

hvilket var med til at forbedre Carlsbergs kapitalbinding.  

Carlsberg har valgt ikke at fokusere på det amerikanske marked på trods af at dette marked har 

betydelige andele af det samlede ølforbrug i verden. Grunden til at Carlsberg ikke har valgt at 

fokusere på dette marked, er måske de store omkostninger det kræver at etablere sig på så et 

veletableret marked, som er domineret af få store spillere. 

Da Carlsberg er eksponeret over mange og forskellige valutaer, opfattes det i disse økonomisk 

trængte tider, som en svaghed at de ikke er forsikret mod udsving i valutakurserne. Ved ikke at have 

en forsikring, eller en fastlåst kurs er der mulighed for både tab og gevinst.  

På det asiatiske marked er der store vækstmuligheder, hvilket Carlsberg også er klar over, og har 

derfor allerede opkøbt bryggeriselskaber og etableret sig på dette marked, for derved at være klar til 

den store vækst. 

Carlsberg er konstant truet af forskellige faktorer der kan true deres værdigrundlag. Ikke kun 

reguleringer mod ølbranchen, men også reguleringer mod andre brancher kan påvirke Carlsberg. I 

Danmark blev ølsalget på barer og lignende påvirket negativt, da rygeforbuddet blev vedtaget. 

Afgiftsstigninger, som Rusland den seneste tid har været kraftigt påvirket af kan medfører et 

produktskifte fra forbrugerne. Da afgifter som oftest bliver pålagt forbrugerne, bliver produktet 

dyrere, hvilket kan få forbrugeren til at skifte til et billigere produkt, som i Rusland er vodkaen. 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen i en værdiansættelse er med for at identificere en virksomheds historiske 

finansielle performance, samt de finansielle drivere der ligger bag denne performance. Værdien i en 
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virksomhed ligger ikke i historien, men i fremtiden, men på trods af dette kan de historiske data 

give en indikation om virksomhedens evner og strategier er holdbare.  

Derudover har analysen af de finansielle nøgletal, sammen med de strategiske input, til formål at 

levere baggrundsdata til budgetperioden samt terminalperioden. 

Dataene der ligger til baggrund for analysen er Carlsberg regnskaber fra perioden 2007-2011. Det 

vurderes at den valgte periode dækker over en passende længde og giver den fornødne viden til at 

kunne lave den fremadrettede budgettering.  

For at kunne analysere på rentabiliteten, de finansielle nøgletal og deres drivere er det nødvendigt at 

reformulere Carlsbergs regnskaber. Reformuleringen sker for egenkapitalen, balancen samt 

resultatopgørelsen. 

Reformuleringen sker for at kunne analysere hvordan udviklingen i driften og finansieringen har 

været. Derfor bliver de forskellige poster delt op i finansieringsaktiviteter og driftsaktiviteter, 

hvilket ikke er gjort i de opgivne regnskaber. 

Forud for reformuleringerne er det nødvendigt at se på den regnskabspraksis de enkelte regnskaber 

er udarbejdet under. For at kunne sammenligne regnskaberne over tid er det nødvendigt at de følger 

samme regnskabspraksis. Hvis ikke dette er tilfældet, bør de regnskaber der falder udenfor standard 

tilpasses, så de derefter er sammenlignelige med de resterende regnskaber. 

Regnskabspraksis 

Carlsberg har i hele den valgte periode fra 2007-2011 udarbejdet sine regnskaber ifølge IFRS. 

Yderligere opfylder Carlsberg de danske opfyldningskrav til børsnoterede selskaber. I hele perioden 

har selskabet KPMG stået for revisionen af regnskaberne, og hvert regnskab, har efter deres 

opfattelse, vist et retvisende billede af Carlsbergs finansielle opgørelser. Det vurderes derfor at 

Carlsbergs regnskaber bygger på fornuftige og oplysende informationer, hvorfor der ikke er nogen 

indvendinger til deres regnskabspraksis. 

Reformulering 

I de følgende afsnit vil egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen bliver reformuleret 

De opgivne balancer og resultatopgørelser kan findes under bilag 2 og 3 
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Egenkapitalen 

Carlsberg opgiver deres egenkapital på totalindkomstniveau, som er den opgivning der skal bruges. 

På trods af dette har det været nødvendigt at reformulere egenkapitalen på nogle enkelte poster 

I tabel 4 nedenfor er vist den reformuleret egenkapital for Carlsberg. 

Tabel 4: Reformuleret Egenkapital55 

Egenkapital 2007 2008 2009 2010 2011 

Egenkapital primo 17.597 18.600 54.698 54.698 64.154 

Kapitaludvidelse 0 29.938 0 0 0 

Effekten af hyperinflation 0 0 0 0 32 

Køb/salg af aktier -44 2 0 -9 -3 

Betalt udbyttte -458 -458 -534 -534 -763 

Køb/salg af minoritetsinteresser 0 0 0 -22 -176 

Transaktioner med ejerne i alt -502 29482 -534 -565 -910 

  
    

  

Totalindkomst           

Årets Resultat 2.297 3.193 3.602 5.351 5.149 

Valutakursregulering af udenlandske enheder -600 -8.388 -2.739 5.516 -1.941 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 199 -1.552 23 -768 -12 

Værdiregulering af værdipapirer 39 115 1 1 0 

Værdiregulering ved trinvis overtagelse 0 14.745 0 0 0 

Effekten af hyperinflation 
    

166 

Anden totalindkomst i ass. Virksomheder 0 0 31 0 3 

Pensionsforpligtelser -532 -46 -382 -170 -1.079 

Skat af bevægelser i totalindkomst 101 335 38 47 314 

Andet 1 -9 -7 11 -25 

Minoritetsinteresser for totalinkomst 
 

-1.777 
  

  

Totalindkomst i alt 1.505 6616 567 9988 2575 

  
    

  

Egenkapital Ultimo 18.600 54.698 54.731 64.154 65.819 

 

I ovenstående reformulering er årets transaktioner med ejerne blevet adskilt fra totalindkomsten. 

Dette gøres for at isolere den egentlige indtjening fra virksomhedens side, som ikke er påvirket at 

kapitaludvidelser osv. 

I den reformuleret egenkapital er minoritetsposter fjernet, for derved at opgive egenkapitalen på 

ejerniveau.  

                                                             
55

 Egen tilvirkning på baggrund af Carlsbergs årsregnskab 2007-2011 
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Posterne ”aktiebaseret vederlæggelse” og ”udnyttelse af aktieoptioner” er flyttet fra egenkapitalen 

og over i balancen, da disse opfattes som lønomkostninger, og skal derfor ikke posteres direkte 

under egenkapitalen. Nedenfor er vist posterne der er blevet taget ud.56 

  2007 2008 2009 2010 2011  

Aktiebaseret vederlæggelse 21 31 52 34 -1 

Udnyttelse af aktieoptioner 0 0 -6 -38 -46 

 

Den reformuleret egenkapitals totalindkomst skal stemme overens med den reformuleret 

resultatopgørelses totalindkomst, der udregnes senere i afhandlingen. 

Balancen 

Efter reformuleringen af egenkapitalen bliver balancen reformuleret. Balancen reformuleres med 

henblik på at finde nettodriftsaktiver/investeret kapital og herunder langfristede aktiver, kortfristede 

aktiver, ikke rentebærende gæld og nettorentebærende gæld 

Nedenfor er vist den reformuleret Balance for Carlsberg 

Tabel 5: Reformuleret balance57 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Immaterielle aktiver 21.205 84.091 81.611 87.771 89.041 

Materielle aktiver 22.109 34.052 31.825 32.480 31.848 

Kapitalandele i ass. Virksomheder 622 2224 2667 4877 5051 

Tilgodehavender 1476 1707 1604 1747 1650 

Udskudte skatteaktiver 733 1.254 1.483 1.301 1.199 

Langfristede aktiver 46.145 123.328 119.190 128.176 128.789 

      Varebeholdninger 3.818 5.228 3.601 4.191 4.350 

Tilgodehavender fra kunder 6.341 6.369 5.898 5.687 7.855 

Tilgodehavender fra skat 62 262 175 172 129 

Andre tilgodehavender 1.453 3.095 1.750 1.766 1.846 

Periodeafgrænsningsposter 950 1211 666 938 867 

Kortfristede aktiver 12.624 16.165 12.090 12.754 15.047 

      

                                                             
56 Financial statement analysis and security valuation s. 259 
57

 Egen tilvirkning på baggrund af Carlsbergs årsregnskab 2007-2011, Financial Statement Analyses 
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Udskudt skat 2.191 9.885 9.688 9.947 9.652 

Hensatte forpligtelser 249 1498 1353 1506 1001 

Anden gæld 41 315 844 1016 1309 

Leverandørgæld 5.833 8.009 7.929 9.385 11.021 

Tilbagebetalingsforpligtelser vedr. emballage 1.207 1.455 1.361 1.279 1.291 

Hensatte forpligtelser 494 677 1.092 512 511 

Selskabsskat 197 279 411 534 527 

Anden gæld 4.687 6.495 7.526 8.367 7.751 

Ikke rentebærende gæld i alt 14.899 28.613 30.204 32.546 33.063 

      Nettodriftsaktiver 43.870 110.880 101.076 108.384 110.773 

      Egenkapital, aktionærer i Carlsberg A/S 18.600 54.698 54.731 64.154 65.819 

Minoritetsinteresser 1.323 5.151 4.660 5.381 5.763 

Egenkapital i alt 19.923 59.849 59.391 69.535 71.582 

      Lån (Langfristede) 19.385 43.230 36.075 32.587 34.364 

Pensioner og lignende forpligtelser 2.220 1.793 2.153 2.434 3.263 

Lån (Kortfristede) 3.869 5.291 3.322 3.959 1.875 

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 453 51 178 828 

Skyldige renter 321 681 834 735 1.280 

Derivater 603 2.729 2.485 2.276 1.459 

Rentebærende gæld i alt 26.398 54.177 44.920 42.169 43.069 

      Værdipapirer 123 118 94 124 134 

Pensionsaktiver 11 2 2 8 5 

Værdipapirer 34 7 17 34 24 

Likvide beholdninger 2.249 2.857 2.734 2.735 3.145 

Aktiver bestemt for salg 34 162 388 419 570 

Rentebærende aktiver i alt 2451 3146 3235 3320 3878 

Nettorentebærende gæld 23.947 51.031 41.685 38.849 39.191 

      Investeret kapital 43.870 110.880 101.076 108.384 110.773 
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Kapitalandele i associerede selskaber 

Denne post er klassificeret som at langfristet aktiv da størstedelen af de associerede selskaber er 

bryggeriselskaber, hvorfor de indgår som en del af Carlsbergs forretningsområde.  

Værdipapirer 

Carlsbergs primære drift er ikke investering, hvorfor denne post er placeret under rentebærende 

aktiv. 

Likvide beholdninger: 

Denne post er placeret under rentebærende aktiver. Det kan diskuteres om der skal placeres noget af 

posten under driftsaktiver, da ethvert selskab kræver likviditet i driften.  Dog er det vurderet at 

denne post dækker over overskydende likviditet, hvorfor posten ikke er splittet op. 

Anden gæld 

Posten ”anden gæld” er blevet splittet op således at skyldige renter og derivater er taget ud og 

placeret under rentebærende gæld mens den resterende del af anden gæld opfattes som ikke 

rentebærende gæld. Under den tilbageværende post ”Anden gæld” er tilføjet posterne ”aktiebaseret 

vederlæggelse” og ”udnyttelse af aktieoptioner” fra egenkapitalen, da disse som tidligere nævnt er 

fjernet fra egenkapitalen. 

Aktiver bestemt for salg 

Denne post er placeret som et rentebærende aktiv, da et evt. salg vil reducere rentebærende gæld og 

dermed minimere renteomkostningerne. 

Hensatte forpligtelser 

Denne post formodes at være opstået fra driften, hvorfor denne er placeret under ikke rentebærende 

gæld. 
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Resultatopgørelsen 

Nedenfor er vist reformuleringen af resultatopgørelsen. 

Tabel 6: Reformuleret Resultatopgørelse58 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nettoomsætning 44.750 59.944 59.382 60.054 63.561 

Produktionsomkostninger -20.776 -28.737 -27.616 -26.254 -29.117 

Bruttoresultat 23.974 31.207 31.766 33.800 34.444 

Salgs- og distributionsomkostninger -13.621 -16.775 -15.141 -16.321 -17.690 

Administrationsomkostninger -2.817 -3.632 -3.523 -3.618 -3.583 

EBITDA fra salg 7.536 10.800 13.102 13.861 13.171 

Afskrivninger & nedskrivninger -2.860 -3.631 -3.779 -3.987 -3.784 

EBIT fra salg 4.676 7.169 9.323 9.874 9.387 

Betalt skat -1.038 312 -1.538 -1.885 -1.838 

Skattefordel ved finansiering -300 -864 -748 -539 -505 

Skat på andet driftsoverskud 15 -228 -185 -6 -5 

Driftsoverskud fra salg efter skat 3.352 6.389 6.853 7.445 7.040 

      Andre driftsindtægter 933 1.178 554 815 671 

Andre driftsomkostninger -448 -450 -599 -588 -422 

Særlige poster -427 -1.641 -695 -249 -268 

Skat på andet driftsoverskud -15 228 185 6 5 

Andel af resultat efter skat i ass. Virksomheder 101 81 112 148 180 

Reguleringer ført direkte på EK -858 5.200 -3.429 5.071 -2.478 

Andet driftsoverskud efter skat -714 4.596 -3.872 5.203 -2.312 

Driftsoverskud efter skat i alt 2.639 10.985 2.981 12.647 4.728 

      Finansielle indtægter 651 1.310 609 1.085 630 

Finansielle omkostninger -1.852 -4.766 -3.599 -3.240 -2.648 

Skatteeffekt 300 864 748 539 505 

Nettofinansielle indtægter efter skat -901 -2.592 -2.243 -1.616 -1.514 

      Totalindkomst for koncernen 1.738 8.393 738 11.031 3.214 

Minoritetsinteresser -233 -1.777 -171 -1.043 -639 

Totalindkomst 1.505 6.616 567 9.988 2.575 
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Resultatopgørelsen er reformuleret således at totalindkomsten, samt driftsoverskuddet efter skat kan 

identificeres. Som det kan ses er den fundne totalindkomst identisk med totalindkomsten fundet i 

den reformuleret egenkapital.  

Driftsoverskuddet er delt op 2 poster, Driftsoverskud fra salg, og andet driftsoverskud. Denne 

opdeling gør det muligt at analysere og identificere hvilke poster der påvirker driftsoverskuder. 

Under bilag 11 er det muligt at se en reformulering af resultatopgørelsen der ikke driftsopdelt. 

For at vise EBITDA er afskrivninger og nedskrivninger trukket fra de respektive poster. 

Afskrivninger og nedskrivningerne kan ses under bilag 4 

Til at udregne skatteeffekten på de finansielle poster er der i alle årene brugt en sats på 25 %, da 

dette har været selskabsskattesatsen i Danmark i hele perioden. Den effektive skattesats, vist 

nedenfor, er anderledes fra de 25 %, grundet forskelle i fradragsmuligheder og skattemæssige 

afskrivninger. 

Tabel 7: Carlsbergs effektive skattesats59 

2007 2008 2009 2010 2011 

Effektiv skattesats 28 % -11 % 26 % 25 % 25 % 

  

Minoritetsinteresserne er trukket fra totalindkomsten for koncernen for derved at finde 

totalindkomsten for aktionærerne.  

Efter reformuleringen er egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen, er det nu muligt at udføre 

rentabilitetsanalysen på baggrund af de historiske resultater. 

Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede Dupont-model. Modellen tager afsæt i 

EVA og ROE, der henholdsvis viser den tilføjede værdi i selskabet og forrentningen af 

egenkapitalen.. Ved hjælp af Dupont-modellen nedbrydes nøgletallene EVA og ROE hvilket gør det 
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muligt at analysere hvilke elementer der påvirker Carlsbergs værditilgang og forrentning, og 

dermed Carlsbergs samlede værdi.  

Figur 15: Den udvidede Dupont model60 

 

 

EVA 

EVA et nøgletal der viser den merværdi et selskab har skabt, i forhold til virksomhedens afkastkrav. 

EVA måles som forskellen mellem ROIC og WACC. Jo højere Carlsbergs EVA er, jo højere værdi 

har Carlsberg. Det vil altså sige at på trods af en positiv ROIC, er denne værdiskabelse muligvis 

ikke nok, hvis ikke den overstiger WACC. Er ROIC mindre end WACC får investorerne og 

kapitalindskyderne ikke det afkast, den påtaget risiko påkræver.  

EVA-formlen ser ud som følgende:61 

��� = (���� − ����) 
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2007 2008 2009 2010 2011

EVA 0,13% 4,02% -2,93% 5,78% -1,61%
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I tabellen nedenfor er vist udviklingen for Carlsbergs EVA i perioden 2007-2011. Med henblik på at 

vurdere udviklingen i EVA nedbrydes denne i WACC og ROIC.  

 

Figur 16: Udviklingen i EVA62 

Ud fra ovenstående grad ses det ROIC kun overstiger WACC i 3 ud af de 5 analyserende år.  Det 

kan ses at Carlsberg har leveret det krævede afkast i 2007,2008 og 2010, mens 2009 og 20011 ikke 

har mødt investorernes krav. 

Som nævnt ovenfor afhænger EVA af 2 nøgletal, ROIC og WACC.  Disse 2 nøgletal vil blive 

analyseret senere i dette afsnit for at analysere på udviklingen i EVA.  

ROE 

ROE udtrykker afkastet til ejerne af deres investeringer. 

ROE beregnes ved følgende formel:63 

��� = ���� + ������ ∗ ����� 
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2007 2008 2009 2010 2011

ROE 8,72% 14,02% 1,24% 15,84% 4,48%
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Figur 17: Udviklingen i ROE64 

Som det kan læses ud fra ovenstående tabel, har Carlsbergs afkast på egenkapitalen været meget 

svingende. ROE etablerer sig ikke på et stabilt niveau på noget tidspunkt i den analyserende 

periode. I 2008 og 2010 har ROE været meget høj, mens det efterfølgende år har været markant 

mindre. Afkastet for Carlsbergs egenkapital har altså været utrolig ustabil. 

Som det kan ses i formlen for ROE, afhænger nøgletallet af 3 parametre. ROIC, SPREAD og 

FGEAR. Ved at analysere disse nøgletal kan årsagen til ustabiliteten identificeres. 

SPREAD 

Nøgletallet SPREAD fortæller om et selskab har formået at skabe værdi ved at have gæld. Ved et 

positivt SPREAD er der skabt værdi, hvis SPREAD er negativ har selskabet destrueret værdi. 

SPREAD defineres ved følgende formel:65 

������ = ���� − �, � =
����� ����������� ������������� ����� ����

����� ������æ����� �æ��
∗ 100 

 

                                                             
64 Egen tilvirkning på baggrund af reformuleringen af Carlsberg årsregnskaber 
65

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s.100 



Christian Engwald Jensen 
xxxxxx-xxxx 

53 
 

 

Tabel 8: Udviklingen i SPREAD66 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Netto finansielle forpligtelser efter skat -901 -2.592 -2.243 -1.616 -1.514 

Nettorentebærende gæld 23.947 51.031 41.685 38.849 39.191 

r 3,76 % 5,08 % 5,37 % 4,16 % 3,87 % 

SPREAD 2,25 % 4,83 % -2,4 3% 7,50 % 0,40 % 

 

Det kan ses ud fra tabel 8 at SPREAD ligesom de, foregående nøgletal, har været meget svingende 

med skiftevis stigende og faldende tendenser.  

Det ses at gælden stiger kraftigt i 2008, hvor der skal lånes penge til opkøbet af S&N. Derved stiger 

den nettorentebærende gæld og de samlede finansielle forpligtelser efter skat. Det er dog lykkedes 

Carlsberg at minimere sin gæld og finansielle forpligtelser efterfølgende.  

På trods af udsvingene i r, kan det ikke forklare de kraftige udsving der er i SPREAD. Størstedelen 

af disse udsving kan tilskrives ROIC, der er beskrevet længere nede.  

FGEAR 

FGEAR udtrykker virksomhedens fremmedkapital i forhold til egenkapitalen. Fremmedkapitalen er 

udtrykt ved nettorentebærende gæld. Nettorentebærende gæld korrigerer rentebærende gæld med 

Carlsbergs finansielle tilgodehavender. FGEAR er udtrykt ved formel:67 

����� =
����

�����������
∗ 100 

Som det kan ses ud fra tabel 9 er gælden reduceret kraftigt i forhold til egenkapitalen siden 2007. 

Carlsberg har haft stor fokus på nedbringelse af gældsforholdet i den analyserende periode, hvorfor 

det er naturligt at denne FGEAR har været nedadgående.68  
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Tabel 9: Udviklingen i FGEAR69 

  2007 2008 2009 2010 2011 

FGEAR 120,3% 85,3% 70,2% 55,8% 54,6% 

WACC 

WACC er et udtryk for de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger for finansieringskilderne 

Carlsberg har. 

WACC= 5,88 % 

Udregningen af WACC findes i afsnittet ”værdiansættelse”. Det antages at den beregnet WACC er 

gældende for hele perioden, 2007-2011,samt budget og terminalperioden. 

ROIC 

Den anden side af EVA og sidste parametre af ROE er ROIC. ROIC beskriver Carlsbergs evne til at 

skabe værdi og forrente den indskudte kapital. Som nævnt tidligere stiger værdien af Carlsberg når 

ROIC stiger. 

ROIC beskrives med følgende formel:70 

���� =
�������������� ����� ����

���������� �������
∗ 100 

Nedenstående graf viser Carlsbergs ROIC i perioden 2007-2011. 
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Figur 18: Udviklingen i ROIC71 

  

Som det kan ses har det været store udsving i ROIC igennem perioden. Udviklingen i ROIC har 

ikke været konstant på noget tidspunkt i perioden, og som det kan ses har udviklingen skiftet 

fortegn hvert år. 

Som vist i grafen i figur 18 kan ROIC splittes op i to elementer. ROIC Kerne og ROIC andet. ROIC 

kerne dækker over værdiskabelsen i Carlsbergs primære drift, mens ROIC andet dækker over 

værdiskabelsen i andre driftsindtægter og anden totalindkomst. 

Det ses at udviklingen i ROIC Kerne har været forholdsvis stabil i den 5-årige periode, dog med en 

lille nedgang samlet set. 

De store udsving i den samlede ROIC skyldes derfor udviklingen i ROIC Andet. Dette ses også i 

grafen hvor ROIC Andet har leveret negativ værdi til den samlede værdiskabelse i 3 ud af de 5 

analyserende år. 

Størstedelen af ROIC andet er påvirket af anden totalindkomst. I anden totalindkomst trækker 

posten ”Valutakursregulering af udenlandske enheder” massivt ned. 2008 bliver kun ”reddet” af 

opkøbet af S&N som står for udligningen og overskuddet i totalindkomsten. Nedgangen i 

valutakursregulering af udenlandske enheder, kan sandsynligvis henføres til nedgangen i den 

russiske valutakurs, som nævnt i afsnittet ”Økonomiske faktorer”.  I 2010 er denne post igen gået i 
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plus og står i dette år for hele overskuddet. Den negative ROIC andet i 2011 skyldes primært endnu 

en nedgang i valutakursreguleringer, men også en øget pensionsforpligtelse. 

ROIC kan dekomponeres ned i yderligere 2 nøgletal. PM/Overskudsgraden og ATO/Aktivernes 

omsætningshastighed. Udover den tidligere nævnte formel for ROIC kan den også beskrives via 

følgende formel:72 

���� = �� ∗ ��� 

Profit Margin 

Profit margin beskriver driftsoverskuddet i forhold til omsætningen og bliver vist ved følgende 

formel: 

�� =
�������������� ����� ����

���æ�����
 

På samme måde som ROIC, Kan PM deles op i 2 elementer. PM Kerne og PM Andet. 

Nedenstående graf viser udviklingen for PM 

Figur 19: Udviklingen i Profit Margin73 
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Udviklingen i PM minder meget om udviklingen i ROIC med store udsving fra år til år. Ligesom i 

ROIC Kerne har PM Kerne været forholdsvis konstant, hvis man ser bort fra 2007. Derfor er det i 

PM Andet de store udsving skal findes.  

Udsvingene i PM Andet skyldes primært de samme faktorer som i ROIC Andet, som skan læses i 

afsnittet ”ROIC”.   

Tabel 10: Common-size analyse74 

TrendAnalyse 2007 2008 2009 2010 2011 

Bruttoresultat 53,6% 52,1% 53,5% 56,3% 54,2% 

Salgs- og distributionsomkostninger -30,4% -28,0% -25,5% -27,2% -27,8% 

Administrationsomkostninger -6,3% -6,1% -5,9% -6,0% -5,6% 

EBITDA fra salg 16,8% 18,0% 22,1% 23,1% 20,7% 

Afskrivninger & nedskrivninger -6,4% -6,1% -6,4% -6,6% -6,0% 

EBIT fra salg 10,4% 12,0% 15,7% 16,4% 14,8% 

Betalt skat -2,3% 0,5% -2,6% -3,1% -2,9% 

Skattefordel ved finansiering -0,7% -1,4% -1,3% -0,9% -0,8% 

Skat på andet driftsoverskud 0,0% -0,4% -0,3% 0,0% 0,0% 

Driftoverskud efter skat, kerne 7,5% 10,7% 11,5% 12,4% 11,1% 

      Andre driftsindtægter 2,1% 2,0% 0,9% 1,4% 1,1% 

Andre driftsomkostninger -1,0% -0,8% -1,0% -1,0% -0,7% 

Særlige poster -1,0% -2,7% -1,2% -0,4% -0,4% 

Skat på andet driftsoverskud 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 

Andel af resultat efter skat i ass. Virksomheder 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 

Anden totalindkomst fra drift efter skat -1,9% 8,7% -5,8% 8,4% -3,9% 

Driftoverskud efter skat, andet -1,6% 7,7% -6,5% 8,7% -3,6% 

Driftoverskud i alt efter skat 5,9% 18,3% 5,0% 21,1% 7,4% 

 

I tabel 10 kan ses common-size analysen, der viser de enkelte poster i forhold til nettoomsætningen. 

Ud fra ovenenstående tabel kan det ses at EBITDA, EBIT og drift overskud efter skat (kerne) alle 

har oplevet en stigning i forhold til omsætningen. Det ses at stigningerne generelt er påvirket af et 

fald i salgs- og distributionsomkostninger. Der dog stiger en smule i de sidste par år af den 
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analyserende periode. Bruttoresultatet, administrationsomkostningerne og afskrivningerne har alle 

ligget på et stabilt niveau, uden de store udsving. 

ATO 

Aktivernes omsætningshastighed beskriver aktivernes evne til at skabe omsætning. For ATO gælder 

det, at jo lavere værdi den har, jo større pengebinding er nødvendig for hver omsat krone. Dvs. en 

høj omsætningshastighed indikerer et højt aktivitetsniveau med høj gennemløbshastighed for hver 

enkelt vare. 

Ved at vise den inverse ATO gælder det at værdien skal være så lille som muligt. Den inverse ATO 

kan tolkes som ”lagertiden” for aktiverne. 

Nedenfor er vist udvikling i ATO og den inverse ATO 

Figur 20: Udviklingen i ATO & 1/ATO75 

 

Som det kan ses ud fra ovenstående graf steg den inverse ATO kraftigt i 2009. Denne stigning 

skyldes opkøbet af S&N, som medførte en øgning i aktiverne. Stigningen i aktiverne medførte dog 

ikke til en lige så stor stigning i omsætningen hvorfor den inverse ATO stiger. Efterfølgende er det 

ikke lykkedes at minimere nøgletallet betydeligt.  

Nedenstående drivere viser at det er specielt de langfristede aktiver, der efter opkøbet af S&N steg 

til det dobbelte. På trods af en forbedring i den ikke rentebærende gæld, er stigningen de 
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langfristede aktiver for stor. Specielt posterne Goodwill og Varemærker steg kraftigt. Disse 2 poster 

står for størstedelen af stigningen i de immaterielle aktiver. 

Tabel 11: Udviklingen i aktiver76 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Langfristede aktiver 1,03 2,06 2,01 2,13 2,03 

Kortfristede aktiver 0,28 0,27 0,20 0,21 0,24 

Ikke rentebærende gæld i alt -0,33 -0,48 -0,51 -0,54 -0,52 

 

Delkonklusion på Regnskabsanalyse 

Reformuleringen af Carlsbergs regnskab fra 2007-2011, samt rentabilitetsanalysen, ligger til 

baggrund for konklusionen af regnskabsanalysen. 

Analysen har behandlet en række væsentlige forhold, der gør sig gældende når en virksomhed skal 

værdiansættes. I Analysen er EVA og ROE blevet analyseret og dekomponeret, med henblik på at 

se hvor Carlsberg skaber sin værdi. 

Regnskabsanalysen viser at både EVA og ROE har været meget svingende hele perioden. 

Udviklingen i EVA viser at Carlsberg kun har skabt værdi hvert andet år. ROE viser dog at ejerne 

har fået et positivt afkast af deres investering hvert år. 

Begge nøgletal afhænger af ROIC, hvor store dele af udsvingene stammer fra. I analysen af ROIC, 

ses det at Carlsbergs eksponering overfor valutakurser, står for store dele af udsvingene. I analysen 

ses det at ROIC er påvirket af Profit Margin og Aktivernes omsætningshastighed. Efter opkøbet af 

S&N steg ATO kraftigt, hvilket betyder at Carlsberg nu kræver en større pengebinding for hver 

omsat krone.  

ROE er udover ROIC også påvirket af SPREAD og FGEAR. Analysen af SPREAD viser at 

Carlsberg har været i stand til at skabe værdi ved at have gæld, bortset fra 2009, hvor deres 

omkostninger ved at have gæld oversteg deres afkast. I hele perioden har Carlsberg haft fokus på at 

nedbringe gælden i forhold til egenkapitalen, FGEAR. I analysen ses det det at Carlsberg har 

realiseret sit mål, og i 2011, gældsforholdet mindre en halv så stort som i 2011. 
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Budgettering 

I det følgende afsnit vil Carlsbergs budget for de kommende 10 år blive udarbejdet. 

Carlsbergs nettoomsætning vil i budgetteringen blive delt op på deres 3 hovedmarkeder, Nord- og 

Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Grunden til denne opdeling skyldes de forskellige forhold der gør 

sig gældende på de enkelte markeder. I Nord- og Vesteuropa er der stagnerende vækst, mens 

Rusland tidligere har haft stor vækst, men grundet diverse reguleringer og afgifter har væksten det 

seneste år været negativ. Det sidste marked, Asien har oplevet stor vækst og øger fortsat deres 

samlede andel af den samlede omsætning. 

Carlsberg opererer derudover med en post der hedder ” Ikke fordelt”. Denne post er budgetteret til 

at være konstant i hele budgetterings- samt terminalperioden. 

Budgetteringsperiode 
Budgetteringsperioden på 10 år valgt for at udviklingen i Carlsberg skal nå et ”steady stade. Steady 

stade er kendetegnet ved en fast vækstrate og afkastet fra den investeret kapital er fast. Derved vil 

udviklingen i DCF og EVA efter budgetteringsperioden være fast og kan derved værdiansættes ved 

hjælp af Gordons vækstmodel. Perioden på 10 år er valgt, de det menes at denne periode dækker en 

livscyklus, hvor både positive og negative tendenser gør sig gældende. 

Nord- og Vesteuropa 

Ølmarkedet i Nord- og Vesteuropa er mættet, hvorfor vækst på dette stammer fra vundne 

markedsandele fra konkurrenterne. Markedet er præget af den eksisterende finanskrise, hvor 

købelysten ikke er den samme blandt forbrugerne som den var tidligere. Samtidig er der blevet 

strammet op på rygeloven, bland andet i Danmark, hvilket har medført et omsætningsfald for cafeer 

og barer, som igen leder tabet videre til Carlsberg og andre leverandører.  

Den forventede udvikling i BNP for Vesteuropa viser en meget sløv vækst. Sammenholdt med den 

forventede udvikling for ølbranchen generelt, forventes der et fald i nettoomsætningen de første par 

år. Dette vendes til en svag stigning de sidste år af den budgetterede periode. I terminalperioden 

forventes en konstant vækst på 2,0 %. 

Nedenfor er vist budgetteringen for Nord- og Vesteuropa. 
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Tabel 12: Budgetteret vækst for Nord- & Vesteuropa77 

Budget for Nord- & Vesteuropa 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Vækst i nettoomsætning 2,00% -0,50% -0,50% -0,30% 0,00% 0,20% 0,40% 0,50% 0,70% 0,80% 1,20% 2,00% 

Nettoomsætning 36.879 36.695 36.511 36.402 36.402 36.474 36.620 36.803 37.061 37.358 37.806 38.562 

Østeuropa 

Østeuropa har generelt oplevet vækst i BNP, bortset fra 2009, hvor især Rusland blev ramt hårdt på 

valutaen. Rusland, som står for lang den største del af omsætningen i Østeuropa, har generelt 

oplevet en stor vækst i ølbranchen. Denne udvikling er dog sat en smule på hold med de nye afgifter 

og restriktioner der opleves i forhold til ølsalget og reklamefriheden. I forhold til resten af branchen 

forventes det dog at Carlsberg klarer sig bedre, grundet deres store fokus på netop dette segment. 

Grundet Carlsbergs gode produktionsfaciliteter i Rusland, som vil kunne støtte op omkring resten af 

området, forventes det derfor ikke at de vil blive påvirket lige så hårdt som konkurrenterne. 

Udviklingen i BNP for det Østeuropæiske område stiger mellem 2,4 % i 2012 til 4,2 % i 2016. På 

trods af en stigning i BNP ses det at ølmarkedet generelt vil falde i 2013 og 2014 og først derefter 

stige svagt.  

Nedenfor er vist budgetteringen for nettoomsætningen, for det Østeuropæiske segment. 

Tabel 13: Budgetteret vækst for Østeuropa78 

Budget for Østeuropa 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Vækst i nettoomsætning 8,30% 0,50% 1,50% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 2,00% 

Nettoomsætning 19.719 19.818 20.115 20.618 21.236 22.086 23.080 24.003 24.963 25.961 26.740 27.275 

Asien 

Asien er det segment hvor den største udvikling og vækstprocent forventes. Carlsberg forventer 

store vækstrater i dette segment. Som vist i tabel 1, der viser udviklingen i BNP, er der forventet en 

stigning i hele perioden på over 5 %. Denne stigning i BNP vil, sammen med de vestlige tendenser 

Asien får flere og flere af, sandsynligvis have en positiv effekt på ølsalget, som forventes at stige 

med endnu højere satser. 
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Det asiatiske segment havde en vækst på 21,9 % fra 2010 til 2011. Organisk vækstede Carlsberg 15 

% mens 10 % kom fra opkøb, valuta havde en effekt på -3 %. Fremadrettet forventes ikke kun den 

organiske vækst at være på tocifret vækst men også væksten der stammer fra opkøb være tocifret.  

Dette vil dog ikke fortsætte al evighed. Med tiden vil markedet blive mættet, hvorfor væksten i 

terminalperioden ikke vil have samme hastighed som de kommende år.   

Nedenfor er vist budgetteringen for nettoomsætningen, for det asiatiske segment: 

Tabel 14: Budgetteret vækst for Asien79 

Budget for Asien  2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Vækst i salg 21,80% 22% 21% 18% 17% 15% 14% 14% 13% 10% 6% 2% 

Salg, mio.kr 6.838 8.342 10.094 11.911 13.936 16.027 18.270 20.828 23.536 25.889 27.443 27.992 

Bruttoavance 

Under nøgletalsanalysen kunne det ses at den historiske bruttoavance har ligget mellem 52,1 % og 

56,3 % med et gennemsnit på 54 %. Fremadrettet har Carlsberg stor fokus på effektivisering af 

emballagedelen, som vil få bruttoavancen til at stige. Dog forventes det at råvarepriserne vil stige en 

smule fremadrettet hvilket vil have en negativ effekt på bruttoavancen. Samlet set forventes det at 

bruttoavancen vil falde en smule fremadrettet hvorefter stige igen og finde et stabilt niveau på 

omkring 54,5 % 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Med Carlsbergs massive markedsføring i Europa, Østeuropa, og fokus på organisk vækst samt 

opkøb forventes det at omkostningerne til marketing vil stige. Med Carlsbergs fokus på 

sammenlægninger af fabrikker forventes der de første par år en lille stigning i 

distributionsomkostningerne, hvorefter de vil falde til et stabilt niveau.  

Samlet sent forventes en lille stigning i salgs- og distributionsomkostningerne. 

Administrationsomkostninger 

Med det store fokus på marketing og ekspandering i asien, forventes der en lille stigning i 

administrationsomkostningerne de første år budgetperioden. Dog forventes der derefter en lille 
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nedgang, da Carlsberg med tiden vil kunne effektivisere administrationsprocesserne og derved spare 

på omkostningerne. 

Afskrivninger 

Denne post har i den analyserende periode ligget på mellem 5,6 % - 6,3 % og et gennemsnit på 6 %. 

I budgetperioden samt terminalperioden, er denne post budgetteret til at være 6 % af 

nettoomsætningen. 

Skat 

I de sidste 3 år af den analyserende periode har Carlsbergs effektive skattesats fra primærdrift været 

25 %. I budgetperioden samt terminalperioden vil 25 % også være anvendt som den effektive 

skattesats.80  

Andet driftsoverskud 

Andet driftsoverskud har været meget ustabil i den analyserende periode. De store udsving i posten 

skyldes primært udsving i valutakurser, grundet Carlsbergs valg om ikke at forsikre sig mod 

udsving i netop valutakurser. I gennemsnit har posten ”andet driftsoverskud kun været på 0,9 % af 

nettoomsætningen i den analyserende periode. 

I budget- samt terminalperioden er denne post budgetteret til 0 %. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Som nævnt tidligere, er aktivernes omsætningshastighed kraftigt påvirket af de immaterielle aktiver 

og herunder Goodwill og Varemærker. Det vurderes ikke at der er opgivet nok informationer til, at 

kunne estimere yderligere på udviklingen i ATO, end de historiske værdier. Derfor vil den 

budgetterede værdi være gennemsnittet af de historiske værdier. Dog er 2007 værdien taget ud, da 

denne værdi ligger langt under den resterende periode, da dette var før opkøbet af S&N. Den 

budgetterede ATO er derfor på 0,56. 

Ovenstående budgettering af nøgletal giver følgende budgetforudsætninger for perioden 2012-2012: 
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Tabel 15: Samlet Budgetforudsætninger81 

Budgetforudsætninger 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Bruttoavance 54,20% 53,80% 53,70% 53,90% 54,20% 54,40% 54,30% 54,20% 54,10% 54,30% 54,40% 54,50% 

Salgs- og distributionsomkostninger -27,80% -28,10% -28,10% -28,10% -28,20% -28,30% -28,10% -28,10% -28,00% -28,00% -27,90% -27,90% 

Administrationsomkostninger -5,60% -5,70% -5,90% -5,85% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70% -5,60% -5,60% -5,50% -5,50% 

Afskrivninger -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% 

Skat -24,40% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% 

ATO 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Nettodriftsaktiver, mio. kr. 110.773 116.035 119.367 123.313 128.034 133.414 139.456 145.999 153.008 159.524 164.489 167.774 

 

Samlet budget 

Ovenstående budgetforudsætninger giver følgende budget. 

Tabel 16: Samlet budget82 

Samlet budget, mio. kr. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Nettoomsætning 63.561 64.980 66.845 69.056 71.699 74.712 78.095 81.759 85.685 89.333 92.114 93.953 

Produktionsomkostninger -29.117 -30.021 -30.949 -31.835 -32.838 -34.069 -35.689 -37.446 -39.329 -40.825 -42.004 -42.749 

Bruttoresultat 34.444 34.959 35.896 37.221 38.861 40.643 42.406 44.314 46.355 48.508 50.110 51.205 

Salgs- og distributionsomkostninger -17.690 -18.259 -18.784 -19.405 -20.219 -21.143 -21.945 -22.974 -23.992 -25.013 -25.700 -26.213 

Administrationsomkostninger -3.583 -3.704 -3.944 -4.040 -4.087 -4.259 -4.451 -4.660 -4.798 -5.003 -5.066 -5.167 

EBITDA 13.171 12.996 13.169 13.777 14.555 15.241 16.010 16.679 17.565 18.492 19.344 19.824 

Afskrivninger & nedskrivninger -3.784 -3.899 -4.011 -4.143 -4.302 -4.483 -4.686 -4.906 -5.141 -5.360 -5.527 -5.637 

EBIT 9.387 9.097 9.158 9.633 10.253 10.758 11.324 11.773 12.424 13.132 13.817 14.187 

Skat -2.347 -2.274 -2.289 -2.408 -2.563 -2.690 -2.831 -2.943 -3.106 -3.283 -3.454 -3.547 

Driftsoverskud efter skat 7.045 6.823 6.868 7.225 7.690 8.069 8.493 8.830 9.318 9.849 10.363 10.640 

Nettodriftsaktiver 110.773 116.035 119.367 123.313 128.034 133.414 139.456 145.999 153.008 159.524 164.489 167.774 

 

I terminalperioden er den samlede vækst 2 %. Væksten fremadrettet for Carlsberg vurderes også til 

at være 2 % hvorfor vækstfaktoren g estimeres til dette. Det er vigtigt at vækstfaktoren ikke 

overstiger markedets gennemsnitlige vækst, da dette på lang sigt vil medføre at Carlsberg udgør en 

større og større del af verdens samlede økonomi. Da denne værdi har stor betydning for Carlsbergs 

værdi, vil der under afsnittet ”Følsomhedsanalyse” foretages beregninger med en anden 

vækstfaktor. 
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Værdiansættelse 

Som tidligere nævnt benyttes DCF-modellen til værdiansættelsen af Carlsberg. Denne model er en 

kapitalværdibaseret model der tilbagediskonterer det budgetteret frie cash flow med WACC, der er 

virksomheden vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger.  

Det Frie Cash Flow defineres som forskellen pengestrømme fra driften – investeringer. Da jeg 

tidligere i afhandlingen har reformuleret både resultatopgørelsen på totalindkomstniveau og 

balancen og derefter budgetteret ud fra denne reformulering, kan der Frie Cash Flow defineres som 

driftsoverskud efter skat – ændringen i nettodriftsaktiver.83 

Som vist i indledningen udtrykkes DCF-modellen ved hjælp af nedenstående formel: 84  

��� = �
�����

(1 + ����)�

�

���

+
�������

(���� − �)�
∗

1

(1 + ����)�
 

DCF-modellen bygger på en antagelse om et konstant afkast efter budgetteringsperioden. Det 

forudsættes at Carlsbergs driftsrisiko ikke ændres, hvorfor WACC er konstant. 

I de følgende afsnit vil udregningerne for Det frie cash flow og WACC blive beregnet. 

Det Frie Cash Flow 

På baggrund af de opstillede budgetter kan det Det Frie Cash Flow beregnes: 

Tabel 17: Udregning af det Frie Cash Flow85 

Udregning af DCF 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Driftsoverskud efter skat 6.823 6.868 7.225 7.690 8.069 8.493 8.830 9.318 9.849 10.363 10.640 

Ændring I nettodriftsaktiver 5.262 3.332 3.947 4.720 5.380 6.042 6.543 7.010 6.515 4.965 3.285 

DCF 1.561 3.537 3.278 2.969 2.689 2.451 2.287 2.309 3.334 5.398 7.355 
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WACC 

WACC fungerer som faktoren der skal tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme fra driften, 

altså det frie cash flow. Da WACC består af mange forskellige estimater, kan udregningen af et 

selskabs WACC være forskellig fra analytiker til analytiker, og derfor skal det noteres at den 

udregnede WACC kun er et estimat. 

Det antages at den udregnede WACC er konstant over hele perioden. 

WACC Beregnes ud fra følgende formel: 86 

���� = ��(1 − ��)
�

� + �
+ ��

�

� + �
  

��= Fremmedkapitalomkostninger 

��= Skattesats 

��= Ejernes afkastkrav 

D= Markedsværdi af nettorentebærende gæld 

E= Markedsværdi af egenkapital 

���� = 5,33% ∗ (1 − 25%) ∗ 0,35 + 6,9% ∗ 0,65 = 5,88 % 

Estimaterne til ovenstående udregning sker i de følgende afsnit. 

Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostningerne er de omkostninger et selskab har ved at optage gæld. Carlsberg 

opgiver en ikke en gennemsnitsrente for deres fremmedkapital. Ved at se på Carlsbergs 

renteomkostninger i forhold til deres nettorentebærende gæld er det muligt estimere Carlsbergs 

effektive rentesats. En anden metode er ved at estimere den risikofrie rente, samt et 

selskabsspecifikt tillæg og derefter summere disse. 

Det er valgt at benytte den første metode der beregner lånerenten ud fra følgende formel: 
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�� =  
�������������

�����������æ����� �æ��
∗ 100 

Tabel 18: Udviklingen i den effektive lånerente 

 �� 2007 2008 2009 2010 2011 

Renteudgifter 1262 2635 2372 2165 1935 

Nettorentebærende gæld 23.947 51.031 41.685 38.849 39.191 

Lånerente 5,27 % 5,16 % 5,68% 5,57 % 4,94 % 

 

På trods at den nettorentebærende gæld har været ustabil i den analyserende periode, har den 

effektive lånerente i % været ret stabil i den analyserende periode. På baggrund af de historiske 

lånerenter, vurderes den fremadrettede lånerente som et gennemsnit af disse. 

�� = 5,33 % 

Skattesats 

Selskabsskattesatsen for danske selskaber er på 25 % 87. Det vil den også være i beregningen af 

WACC. Ved at benytte selskabsskattesatsen antages det at Carlsberg fremadrettet er i stand til at 

udnytte det fulde potentiale af skatteskoldet. 

�� = 25 % 

Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav dækker, som navnet siger, over det ejerne kræver af afkast for deres investering. 

Ejernes afkastkrav bestemmes via CAPM. CAPM beskriver sammenhængen mellem afkastet for 

markedsporteføljen og en enkelt virksomheds aktier. Derudover antages det at der kræves et 

merafkast i forbindelse med den risiko der tages, fra investors side. 

Følgende formel beskriver CAPM: 88 

�� = �� + � ∗ (�(�� − ��)) 

Hvor: 
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�� = ������� ���������� 

�� = 1,88% + 1,0045 ∗ 5% = 6,9% 

På baggrund af de nedenstående beregninger og estimater på β, �� og �(�� − ��), er ejernes 

afkastkrav 6,9 % 

�� = ��� ���������� ����� 

Den risikofrie rente er den rente en investor kan få ved at investere sine penge uden nogen form for 

risiko. Til at estimerer den risikofrie rente, anvendes den 10-årige danske stående statsobligation. 

Pr. 23/3 2012 havde denne en værdi på 1,88 %.89 Den 10-ålige statsobligation er valgt for at matche 

varigheden for den risikofrie rente med varigheden på aktiemarkedet. 

�� = 1,88% 

� = ������������������ �����æ��� 

Betaværdien for at et selskab måler den systematiske risiko i forhold til markedsporteføljen. 

Beta fortæller hvor meget en akties afkast reagere, når markedsindekset stiger 1 %. 

Betaværdien kan forklares på følgende måde:90 

β = 0: Ingen systematisk risiko 

β = 1: Systematisk risiko ens med markedsporteføljen 

β > 1: Systematisk risiko er større end markedsporteføljen 

β < 0 Systematisk risiko er mindre end markedsporteføljen 

Betaværdien kan estimers på mange forskellige måder, hvorfor der kan være forskellige estimater af 

Beta. I denne estimering er der valgt at tage et simpelt gennemsnit af 4 estimerede Betaværdier på 

Carlsberg.  

1. Betaværdi fra Bloomberg 
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2. Estimeret betaværdi på baggrund af regression af mdr. afkast for Carlsberg mod mdr. afkast 

for MSCI World Indekset. 

3. Et estimeret branchebeta på baggrund af estimeret beta for Carlsberg, Heineken, SabMiller, 

Anheuser Busch Inbev 

4. Beregning af Beta ved hjælp af Blume´s Technique 

I de følgende afsnit bliver de forskellige Betaer for Carlsberg præciseret. 

1. Ifølge Bloomberg er Carlsberg betaværdi pr. 22/3 2012:  

β = 0,945 

2. Nedestående graf viser Carlsbergs afkast som funktion af MSCI World Index over en 5 årig 

periode fra marts 2007 - marts 2011 

Regressionen viser en β = 1,1445 

Figur 19: Betaregression for Carlsberg91 

 

3. I bilag 6 findes regressioner for Heineken, SabMiller og Anheuser Busch Inbev.  

Ved hjælp af Modiagne & Millers proposition II kan den ugearet beta findes: 

 �� = �� ∗ (1 + (1 − ��) ∗
�

�
). 

Derefter er muligt at finde branchens beta. D/E sættes til Carlsbergs estimerede D/E. 
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Tabel 20: Betaværdi for Carlsberg samt konkurrenter92 

Selskab Raw β D/E Ugearet β 

Carlsberg 1,1446 0,62 0,7813 

Heineken 0,7263 0,8775 0,5169 

SabMiller 0,856 0,7668 0,6093 

Anheuser Busch Inbev 0,6105 1,06 0,4345 

 

Ovenstående 4 ugearede betaværdier giver en gennemsnitsværdi på: 0,5855.  

Branchebeta: = 0,5855 ∗ (1 + (1 − 0,25)) ∗
�,��

�,��
= 0,8220  

Det estimerede branchebeta er 0,8220. 

4. Den sidste betaværdi der bliver udregnet er den justeret rå-beta. Denne metode bliver blandt 

andet benyttet af Bloomberg93. Metoden er vist nedenfor: 

�������� � =  ��� � ∗ 0,677 + 0,343 

= 1,1446 ∗ 0,667 + 0,343 = 1,1064  

Den estimeret β er følgende: 
�,�����,������,������,����

�
= 1,0045 

Den estimerede β-værdi svarer til at Carlsbergs systematiske risiko stort set er ens med markedet. 

���
= ��������æ��� 

Risikopræmien �(�� − ��) er et tillæg investorerne kræver for at lave en lave en investering i et 

aktiv der indeholder risiko. 

PWC har i en rapport fra 2010 beskrevet udviklingen i den gennemsnitlige risikopræmie. Her ses 

det at præmien fra 2002- 2009 har ligget omkring 4,5 % 94. Det vurderes at markedet hat ændret sig 

en smule siden denne rapport er lavet hvorfor det forventes at Carlsbergs investorer kræver et tillæg 
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der er en smule højere. Derfor vil risikopræmien der benyttes i beregningen af ejernes afkastkrav 

være på 5 %. 

Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen er sammensat af nettorentebærende gæld og egenkapitalen. Da Carlsberg ikke 

oplyser eller giver indikationer på deres fremtidige kapitalstruktur, skal denne bestemmes. 

Kapitalstruktur dækker over forholdet mellem gæld og egenkapital. I teorien skal markedsværdierne 

af gæld og egenkapital benyttes til at finde kapitalstrukturen. Det kan dog være problematisk at 

estimere disse værdier. Derfor bliver den bogførte værdi at fremmedkapitalen benyttet. Denne værdi 

svarer til ”nettorentebærende gæld i alt” i den reformulerede balance.95 Værdien af den historiske 

egenkapital beregnes ved hjælp af årets lukkekurser for A og B aktien og antal af A og B aktier. 

Nedenfor er vist udviklingen i egenkapitalen samt udviklingen for E og D. 

 

Tabel 21: Carlsbergs Kapitalstruktur96 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 

E 45.918 26.825 58.835 85.658 63.176 

D 23.947 51.031 41.685 38.849 39.19 

E/(E+D) 66 % 34 % 59 % 69 % 62 % 

D/(E+D) 34 % 66 % 41 % 31 % 38 % 

Som det kan ses ligger værdierne for E og D historisk mellem 59 % – 66 % for egenkapitalen og 31 

% -38 % for gælden (Bortset fra 2008 hvor E var 34 % og D var 66 %, hvilket skyldes opkøbet af 

S&N, hvor der blev optaget store lån).  

Ud fra disse historiske værdier vurderes den fremadrettet kapitalstruktur at se ud som følgende: 

E: 35 % og D: 65 %   
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Værdiansættelse via DCF metoden 

På baggrund af udregningen og estimeringen af DCF, væksten og WACC viser tabel 22 

værdiansættelsen af Carlsberg ved hjælp af DCF-modellen. 

Tabel 22: Værdiansættelse af Carlsberg via DCF metoden 

DCF, Mio Kr. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

DCF  1.561 3.537 3.278 2.969 2.689 2.451 2.287 2.309 3.334 5.398 7.355 

Diskonteringsfaktor  1,0588 1,1211 1,1870 1,2568 1,3307 1,4089 1,4918 1,5795 1,6723 1,7707 1,7707 

PV FCF  1.474 3.155 2.762 2.363 2.021 1.740 1.533 1.462 1.993 3.048 4.154 

PV FCF I alt 21.550            

Terminalperiode           189.427,32  

PV Terminalperiode 106.980            

EV 128.530            

NFF -39.191            

EV Værdi Koncern 89.399            

Minoritetsinteresser -5763            

EK Værdi aktionærer 83.576            

Antal A- Aktier 33,70            

Antal B-Aktier 118,86            

Værdi Pr. A aktie 570            

Værdi Pr. B aktie 542            

WACC 5,88%            

 

A-aktiens kurs har historisk været ca. 5 % højere end B-aktiens kurs. Forskellen på 5 % mellem 

kursen på én A-aktie og én B-aktie er derfor også blevet benyttet i ovenstående værdiansættelse. 

Carlsberg vurderes til at have en kapitalværdi efter minoritetsinteresser på 83.576 mio. kr. hvilket 

giver en værdi på 542 kr. pr. B-aktie. Ved en værdiansættelse via EVA-metoden findes samme 

værdi. Denne udregning kan ses under bilag 8. Den estimerede kurs på 542 kr. er 83 Kr. højere end 

markedskursen, hvorfor det vurderes at markedskursen er undervurderet. 

Den ovenstående værdi er beregnet på baggrund af et budget, der vurderes som det mest realistiske 

og korrekte. På trods af dette kan udviklingen være en anden. Nedenfor vil Carlsberg derfor 

værdiansættes på baggrund af yderligere 2 forskellige scenarier, et pessimistisk scenarie og et 

optimistisk scenarie. 
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Pessimistisk scenarie 

Dette budget tager udgangspunkt i at udviklingen i en række faktorer ikke er lige så gunstige, som 

det oprindeligt budgetteret. 

Vækst 

I dette scenarie oplever det Nord- og Vesteuropæiske marked negativ vækst frem til 2015, hvorefter 

der er 0 vækst. Østeuropa og Asien er ligeledes budgetteret med en mere afdæmpe vækstprocent 

frem mod terminalperioden. I terminalperioden er der budgetteret med en vækst på 2 % for disse 2 

markeder. Samlet er vækstfaktoren efter terminalperioden estimeret til 1,16 %. 

Bruttoavance 

Bruttoavancen er i dette scenarie justeret ned.  Dette bygger på større produktionsudgifter, grundet 

stigende råvarepriser. Derudover har Carlsberg. i dette scenarie, ikke opnået den ønskede 

effektivisering, ved at lukke fabrikker ned, og samle produktionen på færre og centrale fabrikker. 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Salgs- og distributionsomkostningerne er i dette scenarie blevet påvirket negativt af nedlukningen af 

fabrikkerne. 

De resterende parametre i budgetteringen er identisk med det tidligere budget. 

På baggrund af ovenstående faktorer estimeres værdien af en B-aktie til 433 kr. Denne kurs er 24 

kr. mindre end kursen pr. 22.3 2012, hvorfor markedskursen er overvurderet på baggrund af de 

opsatte forudsætninger. 

Budgetforudsætningerne, budgettet og værdiansættelsen for det positive scenarie kan ses i bilag 9 

Optimistisk scenarie 

Det optimistiske scenarie bygger på forudsætninger der er mere optimistiske og gunstige end det 

oprindelige budget. 

Vækst: 
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På det Nord- og Vesteuropæiske marked forventes der i den optimistiske budgettering en positiv 

vækst fra 2014, som derefter løbende stiger frem mod terminalperioden.  Vækstfaktoren i 

terminalperioden er dette scenarie estimeret til 2,96 %, da der forventes en større vækst på det 

østeuropæiske og asiatiske marked. 

Bruttoavance 

I dette scenarie forventes det at Carlsberg opnår de ønskede effektiviseringer og mere til, ved 

nedlukningen af fabrikker og effektiviseringsprocessen vedrørende emballagen. De første par år af 

budgetteringen forventes der stadig en lille nedgang i bruttoavancen, da førnævnte tiltag skal 

implementeres. Derefter stiger bruttoavancen igen 

Salgs- og distributionsomkostninger 

Omkostningerne vedrørende denne post forventes at være positivt ramt af effektiviseringerne, 

hvorfor omkostningerne falder løbende frem mod terminalperioden. 

De resterende parametre i budgetteringen er identisk med det tidligere budget. 

På baggrund af ovenstående faktorer estimeres værdien for én B-aktie til 714 kr. Denne værdi er 

255 kr. højere end markedskursen d. 22.3 2012, hvorfor markedskursen under disse forhold er 

undervurderet. 

Budgetforudsætningerne, budgettet og værdiansættelsen for det positive scenarie kan ses i bilag 10 

Følsomhedsanalyse 

En værdiansættelse bygger på en række antagelser, der har stor betydelse for værdien af et selskab. 

WACC og vækstfaktoren g, er begge estimeret ud fra den strategiske samt regnskabsanalysen, 

indebærer store risikoelementer. 

Nedenfor er vist en følsomhedsanalyse der estimere kursværdien af en aktie i Carlsberg, ved at 

ændre i hhv. WACC og vækstfaktoren 
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Tabel 23: Følsomhedsanalyse97 

 

   
g 

   

 
1,96% 2,46% 2,96% 3,46% 3,96% 

 4,88% 582 745 993 1419 2305 
 5,38% 449 562 721 965 1380 
WACC 5,88% 350 432 542 699 937 
 6,38% 273 336 416 524 677 
 6,88% 213 261 321 400 506 
 

 

Som det kan se ud fra tabellen, er udsvingene i kursværdien store, ved bare en ændring på ½ % i 

enten WACC eller g, hvorfor estimationen af disse faktorer er en yderst vigtig del af en 

værdiansættelse 

Multipelanalyse 

I følgende afsnit bliver Carlsberg værdiansat via Multipler. 

Multipelanalysen bygger på antagelsen om at markedet er efficient, og at identiske selskaber har 

samme værdi. I den perfekte analyse, bør peergruppen bestå af identiske selskaber, Carbon Copy 

selskaber. Carbon Copy selskaber findes dog ikke, hvorfor der må vælges sammenlignelige 

selskaber. 

Analysen er baseret på nøgletal fra Heineken, SabMiller og AB Inbev. Disse selskaber er valgt, de 

der befinder sig i samme branche, og er forholdsvis sammenlignelige med Carlsberg. 

Den optimale multipelanalyse kræver at hvert selskab i peergruppen analyseres, for derved at sikre 

at regnskaberne er reformuleret identisk. Grundet afhandlingens omfang er peergruppens nøgletal 

fundet via Bloomberg og selskabernes regnskaber. 

Formålet med analysen er at vurdere den estimerede værdi på en B-aktie på 505,92 kr. pr. aktie, der 

blev fundet via DCF-metoden, i forhold til andre sammenlignelige selskaber, og via deres nøgletal 

estimere endnu et bud på Carlsbergs værdi.  

                                                             
97

 Egen tilvirkning 
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Analysen er baseret på multiplerne P/S, P/E og P/B, som henholdsvis viser markedsværdien i 

forhold til nettoomsætningen, markedsværdien i forhold til EBIDTA og sidst markedsværdien i 

forhold til egenkapitalen.  

Tabel 24: Konkurrenternes nøgletal98 

 
Carlsberg(Kr.) Heineken(EUR) SABMILLER($) AB INBEV(Pund) 

Omsætning 63.561 17.123 31.388 39.046 

EBITDA 13.171 3.623 4.979 15.367 

Egenkapital 65.819 9.774 26.013 37.492 

Markedsværdi 83.576 20.929 24.985 75.459 

 

Ovenstående tabel viser nøgletallene, fra Heineken, SabMiller og Ab-Inbev. Nøgletallene er opgivet 

i selskabernes respektive valutaer da det kun er nøgletallenes ratio der benyttes.  

Tabel 25: Multipelanalyse99 

 
Carlsberg Heineken SABMILLER AB INBEV Gennemsnit 

P/S 1,32 1,22 0,80 1,93 1,32 

P/E 6,35 5,78 5,02 4,91 5,24 

P/B 1,27 2,14 0,96 2,01 1,70 

Ovenstående tabel viser ratios for P/S, P/E og P/B.   

Carlsbergs multipler er udregnet på baggrund af den beregnede markedsværdi via DCF-metoden. 

P/S 

Carlsbergs Markedsværdi/Omsætning ligger på et niveau der ligger lidt over Heineken og SabMiller 
men under Ab-Inbev. 

Målt på denne multipel handles Carlsberg til en værdi der svarer til gennemsnittet af peergruppens 

multipler.  

 

                                                             
98 Årsrapport for Heineken 2011 samt Heineken.com, Årsrapport for SabMiller 2011 samt Sabmiller.com, Årsrapport 
for Ab Inbev 2011 sam ab-inbev.com  
99

 Egen tilvirkning ud fra Tabel 24 
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P/E 

Målt på markedsværdien over EBIDTA, ses det at Carlsberg er overvurderet i forhold til 

peergruppen. Samtlige selskaber i peergruppen har en multipel der er under Carlsbergs multipel, 

hvorfor Carlsberg er overvurderet i forhold til peergruppen. 

P/B 

Målt på markedsværdien over egenkapitalen er Carlsbergs multipel lavere en både Heinekens og 

Ab-Inbevs, men større end SabMillers. Ses der på gennemsnittet af peergruppen, ligger Carlsberg 

værdi også under denne, hvorfor Carlsberg er undervurderet i forhold til peergruppen. 

Tabel 26: Værdiansættelse via multipler100 

 
Carlsberg(Kr.) Multipler Estimeret EV (Kr.) 

Nettoomsætning 63.561 1,32 83.707,11 

EBITDA 13.171 5,24 68.951,73 

Egenkapital 65.819 1,70 111.892,3 

Estimeret Gns af EV   88.183,71 

 

For at estimere Carlsbergs værdi på baggrund af gennemsnittet af peergruppens multipler, er disse 

ganget på Carlsbergs omsætning, EBITDA og Egenkapital. Derved er der 3 forskellige bud på 

Carlsbergs markedsværdi. Ved at tage gennemsnittet at disse bliver Carlsberg Markedsværdi 

88.183,71 mio. kr. hvilket svarer til en aktiekurs på B-aktien på 572 kr. Dvs. en værdi der er 5,6 % 

højere end værdien på 542 kr. der blev estimeret via DCF metoden. 

Delkonklusion 

I dette afsnit er Carlsberg blevet værdiansat via DCF- metoden, og blevet verificeret via EVA-

metoden. 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i den fremadrettede budgettering, fra forrige kapitel.  

Før værdiansættelsen af Carlsberg blev udarbejdet, blev de gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

WACC estimeret. WACC blev estimeret til en værdi på 5,88 %. Denne værdi blev estimeret på 

baggrund af en forventet fremadrettet kapitalstruktur på 65 % egenkapital og 35 % fremmedkapital, 

                                                             
100

 Egen tilvirkning ud fra reformulerede regnskaber samt tabel 24 
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fremmedkapitalomkostninger på 5,33 % og et afkastkrav til ejerne på 6,9 %, som er påvirket af den 

udregnede betaværdi på 5,88 %. 

På baggrund af budgetteringen og WACC og ved hjælp af DCF-metoden vurderes Carlsberg til at 

have en Enterprice Value på 83.576 mio. kr. hvilket giver en værdi på 542 kr. pr. B-aktie. 

Derefter blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse på parametrene WACC og vækst. Denne 

analyse viste at værdien af Carlsberg og dermed B-aktien er yderst påvirket af ændringer i disse 

parametre. Carlsberg kurs svinger i intervallet 212 kr. – 2305 kr. alt efter hvilken og hvor meget der 

ændres i parameteret. Ud fra analysen kan det ses at specielt ændringer i vækstfaktoren g, giver 

store udsving på aktiekursen. 

Sidst i værdiansættelsesafsnittet blev Carlsberg vurderet og værdiansat via multipler. I forhold til 

gennemsnittet af peergruppens multipler er Carlsbergs multipler, P/S og P/E større, mens P/B er 

mindre.  

Ved at benytte gennemsnittet af peergruppens multipler blev Carlsberg værdiansat til 572 kr., som 

er 5,6 % højere end den værdi der blev estimeret via DCF-metoden. Den beregnede værdi skal ikke 

tillægges samme værdi som DCF værdien, da multipelanalysen ikke lige så omfattende i analyse og 

udførelse som DCF værdiansættelsen.  Hvorfor den endelige estimerede værdi af én Carlsberg B-

aktie er 542 Kr. 

Konklusion 

Afhandlingens problemformulering er blevet behandlet igennem den strategiske analyse, finansielle 

analyse, budgetteringen og sidst værdiansættelsen. 

Strategisk analyse 
Via den strategiske analyse blev Carlsberg analyseret via en Porters Five Forces analyse, en 

PESTEL analyse, en værdikædeanalyse og en vækstanalyse via Ansoff´s vækstmatrice. Disse 

analyser blev til sidst samlet op i en SWOT analyse. 

Carlsberg er i dag verdens 4.største bryggeri. Modsat sine konkurrenter har Carlsberg strategisk 

valgt kun at fokus på 3 hovedmarkeder, Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien, og dermed ikke 
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markeder som det amerikanske, afrikanske osv. Carlsberg har strategisk valgt kun at træde ind på 

markeder hvor de mener de kan blive markedsleder.  

I Nord- og Vesteuropa er Carlsberg det næststørste selskab hvor de i 2011 hentede over 50 % af 

deres nettoomsætning.  

På det østeuropæiske marked er Carlsberg markedsleder og sidder på ca. 25 % markedet. På dette 

marked befinder Carlsbergs vigtigste enkelt marked sig, nemlig Rusland. Netop væksten i Rusland 

er truet grundet nye reguleringer og afgifter, der er blevet pålagt salget af øl. 

Markedet i Asien er forholdsvist nyt og der er forventninger om stor vækst fremadrettet. Carlsberg 

har etableret sig på dette marked, og forventninger at opkøbe flere bryggerier og penetrere flere 

lande indenfor de næste år. 

Grundet mange opkøb i ølbranchen de seneste 10 år, er konkurrencesituationen på de fleste 

markeder oligopolisk, med få selskaber der sidder på store dele af markedet. De 4 største selskaber, 

herunder Carlsberg sidder i dag på mere end 40 % af hele markedet i verden. 

Store dele af Carlsberg omsætning sker udenfor Danmark, og derfor i andre valutaer en den danske. 

Dette medfører en stor eksponering overfor ændringer i valutakurser. I disse tider med den 

finansielle krise er sådan en eksponering også lig med en stor risiko.  

Regnskabsanalyse 
De reformulerede regnskaber for Carlsberg i perioden 2007-2011 var udgangspunktet for 

regnskabsanalysen.  

Formålet med regnskabsanalysen var at identificere udviklingen i Carlsbergs centrale finansielle 

value drivers.  

Analysen af ROE og EVA i perioden 2007-2011 viste en stor volalitet i begge nøgletal. I den 

analyserende periode lå niveauet for EVA mellem -2,93 % til +5,78 %, mens niveauet for ROE lå 

mellem 1,24 % og 15,84 %. Analysen viste at EVA var negativ i både i 2009 og 2011.  

Analysen ROE viste at Carlsbergs gæld i forhold til egenkapital var mere end halveret i den 

analyserende periode. I 2007 var FGEAR 120 % mens den i 2011 var 54 %. Netop en nedbringelse 

af gælden i forhold til egenkapitalen, har Carlsberg haft fokus på, hvorfor udviklingen er helt 

naturlig. 
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De store udsving der er i både EVA og ROE kan tilskrives udviklingen i ROIC, der også har været 

yderst ustabil. I analysen blev ROIC delt op på 2 niveauer. ROIC Kerne og ROIC Andet. ROIC 

Kerne ligger forholdsvist stabilt i hele perioden og har ligget på et niveau mellem 5,8 % og 7,6 %. I 

2011 er ROIC Kerne 6,4 %. Analysen viste at de store udsving kunne tilskrives ROIC Andet, som i 

den analyserende periode lå mellem -3,8 % til + 4,8 %. En analyse af ROIC Andet viste at de store 

udsving primært skyldes posten valutakursregulering.    

I analysen blev ROIC dekomponeret til PM og ATO. Profit Margin Kerne steg en fra 7,5 % i 2007 

til 10,7 % i 2008 og til 12,4 % i 2010, og herefter tog et lille fald til 11,1 % i 2011. Aktivernes 

omsætningshastighed tog samme spring som PM. Fra 2007-2008 faldt ATO næsten med 50 %. Den 

store stigning skyldes primært opkøbet af S&N, der fik aktiverne til stige mere end omsætningen. 

Budgettering 
På baggrund af den strategiske- samt regnskabsanalysen blev der udarbejdet et budget for Carlsberg 

i for perioden 2012-2021, samt en terminalperiode. Da Carlsberg opererer på forskellige markeder 

med forskellig vækst og fremtidsudsigter, blev budgetteringen af omsætningen delt op på 

Carlsbergs 3 hovedmarkeder, for derefter at blive samlet til et fælles budget.  

Det samlede budget byggede på forudsætninger der stammer fra den strategiske analyse samt 

regnskabsanalysen. Budgetteringen viser en beskeden vækst på et Nord- og Vesteuropæiske 

marked, mens det forventes en større vækst på Østeuropæiske marked, mens Asien forventes at 

udgøre større og større dele af den samlede omsætning, og efter 2020 udgøre en større andel end det 

Østeuropæiske marked. 

Værdiansættelse 
Som en del af værdiansættelsen blev Carlsbergs WACC udregnet. WACC´en blev udregnet til 5,88 

%. Denne værdi bygger på, en kapitalstruktur på 65 % egenkapital og 35 % fremmedkapital, en 

egenkapitalomkostning på 6,9 % og en fremmedkapitalomkostning på 5,33 %. 

På baggrund af det opstillede budget blev Carlsberg værdiansat ved hjælp af DCF modellen og 

kontrolleret ved EVA modellen. Carlsbergs Enterprice Value blev estimeret til 128.530 mio. kr.. På 

baggrund af denne værdi blev aktionærernes andel af Enterprice Value estimeret til 83.576 mio. kr., 

hvilket gav en aktiekurs på 542 kr. for én B-aktie. 
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De tilbagediskonterede Cash flows fra budgetperioden stod for 16,8 %, mens terminalperioden stod 

for 83,2 % af værdien. Da store dele af Enterprice Value ligger i terminalperioden, er der en vis 

usikkerhed påhæftede den samlede værdi.  

Udover værdiansættelsen af det scenarie der blev opfattede som det mest sandsynlige og korrekte 

budget, blev der udarbejdet en værdiansættelse for henholdsvis et positivt og et negativt scenarie i 

forhold til oprindelige og budget. Den estimeret værdi af én B-aktie ved det negative scenarie var 

433 kr. mens den ved det positive scenarie havde en værdi på 713 kr.  

Den ovennævnte usikkerhed blev også påvist i en følsomhedsanalyse, der viste at værdien af 

Carlsberg er yderst påvirket af en ændring i vækstfaktoren g og WACC.  

Efterfølgende blev der udarbejdet en multipelanalyse, der viste at Carlsbergs værdi, estimeret 

nøgletal både var overvurderet, undervurderet i forhold til gennemsnittet af peergruppen. En 

værdiansættelse via peergruppens nøgletal gav en værdi der var 5,6 % højere end den estimerede 

værdi via DCF-metoden. 

På baggrund af værdiansættelserne via DCF og EVA samt følsomhedsanalysen vurderes det at en 

fair aktiekurs for én B-aktie pr. 22.03 2012 er 542 kr. Denne værdi er 83 kr. eller 18,2 % højere end 

den officielle kurs på 459 kr. for én B –aktie pr. 22.03.2012, hvorfor kursen vurderes til at være 

undervurderet. 
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Tabel- & figuroversigt 

Tabeller Figure 

Tabel 1: Historisk og forventet vækst i BNP Figur 1: Udvikling i kursen for Carlsbergs B-aktie 

Tabel 2: Markedsandele Figur 2: Afhandlingens struktur 

Tabel 3: Forventet vækst i ølbranchen Figur 3: Volumenoversigt 

Tabel 4: Reformuleret egenkapital Figur 4: Udviklingen i nettoomsætningen 2007-2011 

Tabel 5: Reformuleret balance Figur 5:Udviklingen i EBIT 2007-2011 

Tabel 6: Reformuleret Resultatopgørelse Figur 6: Organisationsoversigt 
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Tabel 8:Udviklingen i SPREAD Figur 8: Carlsberg Strategihjul 
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Tabel 20:Betaværdi for Carlsberg samt konkurrenter Figur 20: Udviklingen i ATO & 1/ATO 
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Tabel 22: Værdiansættelse via DCF Metoden 
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Bilag 1:  
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 Valutaion, Measuring and managing the value of companies 5.Edition, Mckinsey & 

company Inc. 
 Financial statement analysis and security valuation, Stephan Penman 

Publikationer 

 Risikopræmien på aktier, Nationalbanken 

 Prisfastsættelse på aktiemarkedet, PWC 

Hjemmesider 

 Carlsberg.dk 

 Carlsbergdanmark.dk 

 Carlsberggroup.com 

 Carlsbergfondet.dk 

 Nationalbanken.dk 

 Euroinvestor.com 

 Euromonitor.com 

 Sabmiller.com 

 Ab-inbev.com 

 Pwc.dk 

 nasdaqomxnordic.com 

 skm.dk 

 betabox.dk 

 suggestsoft.com 

 politikken.dk 

 jyskebank.dk 

 m.b.dk 

 finans.tv2.dk 

 tvmidtvest.dk 



Christian Engwald Jensen 
xxxxxx-xxxx 

84 
 

 ens.dk 

 bryggeriforeningen.dk 

 wikipedia.com 

 

 

Årsrapporter 

 Carlsberg årsrapport 2007 

 Carlsberg årsrapport 2008 

 Carlsberg årsrapport 2009 

 Carlsberg årsrapport 2010 

 Carlsberg årsrapport 2011 

 Heineken Årsrapport 2011 

 AB Inbev Årsrapport 2011 

 SabMiller årsrapport 2011 

Databanker 

 Datastream – CSB bibliotek 
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Bilag 2: Carlsbergs opgivet Balance 2007-2011 

Balance Aktiver 2007 2008 2009 2010 2011 

Langfristede aktiver   

Immaterielle aktiver 21.205 84.091 81.611 87.771 89.041 

Materielle aktiver 22.109 34.052 31.825 32.480 31.848 

Kapitalandele i associerede virksomheder 622 2.224 2.667 4.877 5.051 

Værdipapirer 123 118 94 124 134 

Tilgodehavender 1.476 1.707 1.604 1.747 1.650 

Udskudte skatteaktiver 733 1.254 1.483 1.301 1.199 

Pensionsaktiver 11 2 2 8 5 

Langfristede aktiver i alt 46.279 123.448 119.286 128.308 128.928 

    

Kortfristede aktiver   

Varebeholdninger 3.818 5.228 3.601 4.191 4.350 

Tilgodehavender fra kunder 6.341 6.369 5.898 5.687 7.855 

Tilgodehavende skat 62 262 175 172 129 

Andre tilgodehavender 1.453 3.095 1.750 1.766 1.846 

Periodeafgrænsningsposter 950 1.211 666 938 867 

Værdipapirer 34 7 17 34 24 
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Likvide beholdninger 2.249 2.857 2.734 2.735 3.145 

Kortfristede aktiver i alt 14.907 19.029 14.841 15.523 18.216 

Aktiver bestemt for salg 34 162 388 419 570 

Aktiver i alt 61.220 142.639 134.515 144.250 147.714 

 

Balance Passiver           

  2007 2008 2009 2010 2011 

Egenkapital 
    

  

Aktiekapital 1.526 3.051 3.051 3.051 3.051 

Reserver 17095 -9.063 -11.816 -7.056 -8.740 

Overført resultat 0 60.762 63.594 68.253 71.555 

Egenkapital, aktionærer i Carlsberg A/S 18.621 54.750 54.829 64.248 65.866 

Minoritetsinteresser 1.323 5.151 4.660 5.381 5.763 

Egenkapital i alt 19.944 59.901 59.489 69.629 71.629 

  
    

  

Langfristede forpligtelser 
    

  

Lån 19.385 43.230 36.075 32.587 34.364 

Pensioner og lignende forpligtelser 2.220 1.793 2.153 2.434 3.263 

Udskudt skat 2.191 9.885 9.688 9.947 9.652 

Hensatte forpligtelser 249 1.498 1.353 1.506 1.001 

Anden gæld 20 263 746 922 1.262 

Langfristede forpligtelser i alt 24.065 56.669 50.015 47.396 49.542 

  
    

  

Kortfristede forpligtelser 
    

  

Lån 3.869 5.291 3.322 3.959 1.875 

Leverandørgæld 5.833 8.009 7.929 9.385 11.021 

Tilbagebetalingsforpligtelser vedr. emballage 1.207 1.455 1.361 1.279 1.291 

Hensatte forpligtelser 494 677 1.092 512 511 

Selskabsskat 197 279 411 534 527 

Anden gæld mv. 5.611 9.905 10.845 11.378 10.490 

Kortfristede forpligtelser i alt 17.211 25.616 24.960 27.047 25.715 

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 453 51 178 828 

Forpligtelser i alt 41.276 82.738 75.026 74.621 76.085 

Passiver i alt 61.220 142.639 134.515 144.250 147.714 
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Bilag 3: Carlsbergs opgivet Resultatopgørelse 

Resultatopgørelse 2007 2008 2009 2010 2011 

Omsætning 60.111 76.557 75.676 81.295 86.555 

Øl- og Læskedriksafgifter -15.361 -16.613 -16.294 -21.241 -22.994 

Nettoomsætning 44.750 59.944 59.382 60.054 63.561 

  
    

  

Produktionsomkostninger -22.423 -31.249 -30.197 -28.982 -31.788 

Bruttoresultat 22.327 28.695 29.185 31.072 31.773 

  
    

  

Salgs- og distributionsomkostninger -14.528 -17.592 -15.989 -17.158 -18.483 

Administrationsomkostninger -3.123 -3.934 -3.873 -4.040 -3.903 

Andre driftdsindtægter 933 1.178 554 815 671 

Andre driftsomkostninger -448 -450 -599 -588 -422 

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 101 81 112 148 180 

Resultat af primær drift før særlige poster 5.262 7.978 9.390 10.249 9.816 

  
    

  

Særlige poster, netto -427 -1.641 -695 -249 -268 

  
    

  

Finansielle indtægter 651 1.310 609 1.085 630 

Finansielle omkostninger -1.852 -4.766 -3.599 -3.240 -2.648 

Resultat før skat 3.634 2.881 5.705 7.845 7.530 

  
    

  

Selskabsskat -1.038 324 -1.538 -1.885 -1.838 

Koncernresultat 2.596 3.205 4.167 5.960 5.692 

  
    

  

Heraf 
    

  

Minoritetsinteresser 299 575 565 609 543 

Aktionærer i Carlsberg A/S 2.297 2631 3.602 5.351 5.149 

  
    

  

Effektiv skattesats 28,56% -11,25% 26,96% 24,03% 24,41% 
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Bilag 4: Afskrivninger & nedskrivninger 

Afskrivninger/nedskrivninger 
     

Mio.DK 2007 2008 2009 2010 2011 

Produktionsomkostninger 1647 2512 2581 2728 2671 

Materielle aktiver 1636 2492 2542 2675 2605 

Imaterielle Aktiver 11 20 39 53 66 

Salgs- og distributionsomkostninger 907 817 848 837 793 

Materielle aktiver 860 778 803 781 737 

Imaterielle Aktiver 47 39 45 56 56 

Administrationsomkostninger 306 302 350 422 320 

Materielle aktiver 154 169 199 221 179 

Imaterielle Aktiver 152 133 151 201 141 

Særlige poster 109 332 82 723 1115 

Materielle aktiver 103 332 45 423 324 

Imaterielle Aktiver 6 0 37 300 791 

Samlet 2969 3963 3861 4710 4899 

 

Bilag 5: Den effektive skattesats 

Den effektive skattesats bliver udregnet via følgende formel 

�������� ���������� (����) =  
������ ����

����������� ���� �ø� ����,
∗ 100 

 Effektiv skattesats 2007 2008 2009 2010 2011 

Resultat før skat 4.676 7.169 9.323 9.874 9.387 

Betalt Selskabsskat -1.338 -552 -2.286 -2.424 -2.343 

Effektiv skattesats 29 % 8 % 25 % 25 % 25 % 

 

Denne udregning af den effektive skattesats er en smule anderledes end den viste på side 50, da 

ovenstående er udregnet på bagrund af primær drift, hvorfor andre driftsindtægter og skat herpå er 

udeladt i ovenstående udregning. 
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Bilag 6: Betaregressioner for Carlsbergs konkurrenter101 

Heineken:  

 

 

 

 

 

SABMiller: 

 

 

 

 

 

Anhouser-Busch Inbev 
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 Kursdata stammer fra Bloomberg Database  
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Bilag 7: 

Markedsværdi for egenkapital 2007 2008 2009 2010 2011 

a aktier 33.699.252 33.699.252 33.699.252 33.699.252 33.699.252 

b aktier 42.579.151 118.857.554 118.857.554 118.857.554 118.857.554 

A lukkekurs 583 192 391,5 572 405 

B Lukkekurs 617 171,25 384 558,5 416,7 

Markedsværdi egenkapital, Mio Kr. 45.918 26.825 58.835 85.658 63.176 

Markedsværdien for egenkapitalen er beregnet ud fra markedsværdien af udestående aktier.  

Bilag 8 

Værdiansættelse via EVA-Modellen 

Som kontrol til DCF-modellen er der nedenfor lavet en værdiansættelse af Carlsberg ved hjælp af EVA-

modellen. Denne model er ligeledes en kapitalværdibaseret model. I stedet for det frie cash flow, benytter 

denne model EVA.  

EVA-modellen beskrives via følgende formel: 

��� = �������� �������� + �
����

(1 + ����)�

�

���

+
������

(���� − �)���
∗

1

(1 + ����)���
 

Via EVA-modellen udtrækkes virksomhedens værdi ved hjælp af 2 komponenter. Den investeret kapital  

primo plus kapitalværdien EVA.  

���� = ROIC� − ���� ∗ ���������� ���������� 

Via denne model estimeres værdien af én Carlsberg B-aktie til 542 kr. hvilket er samme værdi, som der blev 

estimeret via DCF-modellen.  

EVA, Mio. Kr. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Investeret kapital 110.773 110.773 116.035 119.367 123.313 128.034 133.414 139.456 145.999 153.008 159.524 164.489 

Driftsoverskud  6.823 6.868 7.225 7.690 8.069 8.493 8.830 9.318 9.849 10.363 10.640 

WACC, 5,88%  6.516 6.823 7.019 7.251 7.528 7.845 8.200 8.585 8.997 9.380 9.672 

EVA  309 45 206 439 540 648 630 733 852 983 968 

Diskonteringsfaktor  1,0588 1,1211 1,1870 1,2568 1,3307 1,4089 1,4918 1,5795 1,6723 1,7707 1,7707 

PV EVA  292,22 40,58 173,71 349,22 406,16 460,02 422,33 464,39 509,52 555,04 546,85 
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Samlet PV af EVA 3.673,18            

Terminalværdi           24.938,55  

PV af Terminalværdi 14.084,19            

EV 128.530            

NFF -39.191            

EK Værdi Koncern 89.399            

Minoritetsinteresser -5763            

EK Værdi aktionærer 83.576            

Antal A- Aktier 33,70            

Antal B-Aktier 118,86            

Værdi Pr. A aktie 570            

Værdi Pr. B aktie 542            

WACC 5,88%            

 

Bilag 9 

Budgetforudsætninger, budget & værdiansættelse ved pessimistisk scenarie 

 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Salg 63.561,00 64.637,66 66.111,53 68.096,16 70.357,47 72.757,80 75.424,10 78.391,50 81.513,39 84.338,96 86.469,14 87.467,99 

Bruttoavance 54,20% 53,80% 53,70% 53,90% 54,20% 54,20% 54,20% 54,00% 54,00% 54,00% 53,80% 53,50% 

Salgs- og distributionsomkostninger -27,80% -28,10% -28,50% -28,50% -28,50% -28,50% -28,10% -28,10% -28,00% -28,00% -27,90% -28,30% 

Administrationsomkostninger -5,60% -5,70% -5,90% -5,85% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70% -5,60% -5,60% -5,50% -5,50% 

Afskrivninger -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% 

Skat -24,40% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% -25% 

ATO 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

 

Samlet budget 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Nettoomsætning 63.561 64.638 66.112 68.096 70.357 72.758 75.424 78.391 81.513 84.339 86.469 87.468 

Produktionsomkostninger -29.117 -29.863 -30.610 -31.392 -32.224 -33.323 -34.544 -36.060 -37.496 -38.796 -39.949 -40.673 

Bruttoresultat 34.444 34.775 35.502 36.704 38.134 39.435 40.880 42.331 44.017 45.543 46.520 46.795 

Salgs- og distributionsomkostninger -17.690 -18.163 -18.842 -19.407 -20.052 -20.736 -21.194 -22.028 -22.824 -23.615 -24.125 -24.753 

Administrationsomkostninger -3.583 -3.684 -3.901 -3.984 -4.010 -4.147 -4.299 -4.468 -4.565 -4.723 -4.756 -4.811 

EBITDA 13.171 12.928 12.760 13.313 14.071 14.552 15.387 15.835 16.629 17.205 17.640 17.231 

Afskrivninger & nedskrivninger -3.784 -3.878 -3.967 -4.086 -4.221 -4.365 -4.525 -4.703 -4.891 -5.060 -5.188 -5.248 

EBIT 9.387 9.049 8.793 9.227 9.850 10.186 10.861 11.132 11.738 12.145 12.452 11.983 

Skat -2.347 -2.262 -2.198 -2.307 -2.463 -2.547 -2.715 -2.783 -2.934 -3.036 -3.113 -2.996 

Driftsoverskud efter skat 7.045 6.787 6.595 6.920 7.388 7.640 8.146 8.349 8.803 9.109 9.339 8.987 

Netto Driftsaktiver 110.773 115.424 118.056 121.600 125.638 129.925 134.686 139.985 145.560 150.605 154.409 156.193 

Ændring I driftsaktiver  4.651 2.632 3.544 4.038 4.286 4.761 5.299 5.575 5.046 3.804 1.784 
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Udregning af DCF 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Driftsoverskud efter skat 6.787 6.595 6.920 7.388 7.640 8.146 8.349 8.803 9.109 9.339 8.987 

Ændring I driftsaktiver 4.651 2.632 3.544 4.038 4.286 4.761 5.299 5.575 5.046 3.804 1.784 

DCF 2.136 3.963 3.376 3.349 3.353 3.385 3.050 3.229 4.063 5.535 7.204 

 

DCF, Mio Kr. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

DCF  2.136 3.963 3.376 3.349 3.353 3.385 3.050 3.229 4.063 5.535 7.204 

Diskonteringsfaktor  1,0588 1,1211 1,1870 1,2568 1,3307 1,4089 1,4918 1,5795 1,6723 1,7707 1,7707 

PV FCF  2.017 3.535 2.844 2.665 2.520 2.402 2.044 2.044 2.429 3.126 4.068 

PV FCF I alt 25.627            

Terminalperiode           152.463,64  

PV Terminalperiode 86.105            

EV 111.732            

NFF -39.191            

EV Værdi Koncern 72.541            

Minoritetsinteresser -5763            

EK Værdi aktionærer 66.778,15            

Antal A- Aktier 33,70            

Antal B-Aktier 118,86            

Værdi Pr. A aktie 455            

Værdi Pr. B aktie 433            

WACC 5,88%            

 

Bilag 10 

Budgetforudsætninger, Budget og værdiansættelse ved optimistisk scenarie 

Budgetforudsætninger 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Salg 63.561,0
0 

64.979,5
6 

67.112,1
4 

69.723,9
4 

72.614,3
9 

76.024,3
3 

79.900,8
0 

83.822,2
6 

88.203,2
3 

92.629,0
3 

96.142,3
3 

98.945,0
2 

Bruttoavance 54,20% 54,00% 54,10% 54,00% 54,20% 54,40% 54,50% 54,50% 54,60% 54,60% 55,00% 55,00% 

Salgs- og 
distributionsomkostninger 

-27,80% -27,80% -27,80% -27,50% -27,50% -27,50% -27,40% -27,40% -27,40% -27,40% -27,40% -27,30% 

Administrationsomkostninger -5,60% -5,70% -5,90% -5,85% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70% -5,60% -5,60% -5,50% -5,50% 

Afskrivninger -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% 

Skat -24,40% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% -25,00% 

ATO 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

 

Udregning af DCF 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

Driftsoverskud efter skat 7.067 7.248 7.661 8.169 8.667 9.229 9.681 10.320 10.838 11.609 12.022 

Ændring I driftsaktiver 5.262 3.808 4.664 5.162 6.089 6.922 7.003 7.823 7.903 6.274 5.005 

DCF 1.805 3.440 2.997 3.008 2.578 2.306 2.679 2.497 2.934 5.335 7.017 
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DCF, Mio Kr. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Terminal 

DCF  1.805 3.440 2.997 3.008 2.578 2.306 2.679 2.497 2.934 5.335 7.017 

Diskonteringsfaktor  1,0588 1,1211 1,1870 1,2568 1,3307 1,4089 1,4918 1,5795 1,6723 1,7707 1,7707 

PV FCF  1.704 3.068 2.525 2.393 1.937 1.637 1.796 1.581 1.755 3.013 3.963 

PV FCF I alt 21.409            

Terminalperiode           236.673,44  

PV Terminalperiode 133.663            

EV 155.072            

NFF -39.191            

EV Værdi Koncern 115.881            

Minoritetsinteresser -5763            

EK Værdi aktionærer 110.117,87            

Antal A- Aktier 33,70            

Antal B-Aktier 118,86            

Værdi Pr. A aktie 751            

Værdi Pr. B aktie 714            

WACC 5,88%            
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Bilag 11 

Ikke driftsopdelt reformuleret resultatopgørelse. 

Reformuleret resultatopgørelse 2007 2008 2009 2010 2011 

Nettoomsætning 44750 59944 59382 60054 63561 

Produktionsomkostninger -20776 -28737 -27616 -26254 -29117 

Bruttoresultat 23974 31207 31766 33800 34444 

Salgs- og distributionsomkostninger -13621 -16775 -15141 -16321 -17690 

Administrationsomkostninger -2817 -3632 -3523 -3618 -3583 

Andre driftsindtægter 933 1178 554 815 671 

Andre driftsomkostninger -448 -450 -599 -588 -422 

Andel af resultat efter skat i ass. Virksomheder 101 81 112 148 180 

Skat på ass.virksomheder 25,25 20,25 28 37 45 

Resultat af primærdrift før særlige poster 8147,25 11629,25 13197 14273 13645 

Særlige poster -427 -1641 -695 -249 -268 

Reguleringer ført direkte på EK -858 5200 -3429 5071 -2478 

EBITDA 6862,25 15188,25 9073 19095 10899 

Afskrivninger & nedskrivninger -2860 -3631 -3779 -3987 -3784 

EBIT 4002,25 11557,25 5294 15108 7115 

      Betalt skat -1038 312 -1538 -1885 -1838 

Skat på ass.virksomheder -25,25 -20,25 -28 -37 -45 

Skatteeffekt -300,25 -864 -747,5 -538,75 -504,5 

NOPAT 2638,75 10985 2980,5 12647,25 4727,5 

      Finansielle indtægter 651 1310 609 1085 630 

Finansielle omkostninger -1852 -4766 -3599 -3240 -2648 

Skatteeffekt 300,25 864 747,5 538,75 504,5 

Nettofinansielle omkostninger efter skat -900,75 -2592 -2242,5 -1616,25 -1513,5 

      

      Totalindkomst for koncernen 1738 8393 738 11031 3214 

Minoritetsinteresser -233 -1777 -171 -1043 -639 

Totalindkomst 1505 6616 567 9988 2575 

 

 

 

 

 


