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Executive summary 
 

In July 2013 Royal Unibrew engaged in a new Finnish business adventure by acquiring the country’s second 

largest brewery, Hartwall. With this acquisition Royal Unibrew has manifested their strong position in the 

Nordic region. The short and long term market outlook in the Nordic region is moderate economic 

development, political resistance, decreasing consumption and fierce competition.  

As the majority of Royal Unibrew’s revenue and profit stream originate from this region, Royal Unibrew is 

likely facing a future with stagnant development in revenue and a downward pressure on profitability.  

 

Utilizing a fundamental analysis, this thesis challenges the current market price of the Royal Unibrew stock.  

 

The Discounted Cash Flow- and Economic Value Added models provide the valuation framework and hence 

a reformulation of the income statement, balance sheet and statement of shareholder’s equity is 

performed, taking into account the clean surplus relation. 

  

A strategic analysis investigating three layers of the business environment in which Royal Unibrew operate 

is made and constitutes along with a profitability analysis and an industry ratio analysis the foundation for 

the forecast of Royal Unibrew’s future earnings. 

 

Future earnings are adjusted for risk and time using the estimated weighted average cost of capital and 

under the assumption of a constant WACC a fair market value of 759,47 [DKK] per share is estimated using 

the DCF and EVA models.  Furthermore the fair market value is estimated based upon the multiples of peer 

companies.  

 

Compared to the Royal Unibrew closing price of 853 [DKK] on 11th of March 2014, the estimated fair market 

value indicate, that the Royal Unibrew stock might currently be overvalued. 

   

When tested through a Monte Carlo-simulation this thesis presents, that the valuation estimate greatly 

varies with the used parameter estimates and -assumptions, which highlights the necessity of carefully 

determining each parameter input.  

 

Finally it is concluded, with a possibility of 75,9 %, that the price of Royal Unibrew’s stock is overvalued. 
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Kapitel 1 – Indledning 

Formålet med denne afhandling er, at analysere det danske bryggeri Royal Unibrew A/S1 og 

bryggeribranchen, med henblik på at fastsætte fundamentalværdien for én Royal Unibrew aktie den 

11.03.2014. 

Som illustreret i figur 1.1 har Royal Unibrew’s aktiekurs, i de sidste 6 år, haft en turbulent udvikling med 

fluktuationer fra 22 DKK, til 853 DKK, hvilket har resulteret i en samlet markedsværdibevægelse fra 193 

mio. DKK til 9.467 mio. DKK. 

 
Figur 1.1:Kursudvikling relativt til markedet, indekseret pr. 02-01-2004 – Bloomberg. 

Royal Unibrew havde i juli 2013 lagt de dårlige resultater så langt bag sig, at ledelsen vurderede, at 

selskabet var klar til at indlede opkøbet af Finlands næststørste bryggeri, Hartwall. I Berlingske tidende 

underbygger Royal Unibrew’s CEO købet med følgende kommentar: 

"[...] Vi har med købet af den finske bryggerivirksomhed Hartwall i begyndelsen af juli 2013 udnyttet en unik 

mulighed for at styrke vores markedsposition i den nordøsteuropæiske region. Købet er helt i tråd med vores 

overordnede strategi om at fokusere på markeder, hvor vi kan opnå en væsentlig position.  

-- Henrik Brandt, CEO i Royal Unibrew - Berlingske (2013). 

Hartwall kæmper mod faldende markedsandele på det finske marked, hvor de bl.a. er i hård konkurrence 

med Carlsberg’s finske bryggeri Sinebrychoff Oy Ab. Endvidere er det finske ølsalg udfordret af lav 

makroøkonomisk vækst og Europas højeste afgifter på alkohol, hvilket resulterer i at Hartwall’s 

fremtidsudsigter ved første øjekast langt fra virker attraktive.  

Med opkøbet af Hartwall har Royal Unibrew manifesteret deres eksponering mod det nordeuropæiske 

marked. Med begrænset eksponering uden for det danske og det finske marked, vil Royal Unibrew’s 

fremtidige succes, således være tæt knyttet til om disse markeder udvikler sig gunstigt. 

Den teoretiske værdi af en virksomhed fastsættes efter en analyse af virksomheden, virksomhedens 

kontekst og det marked som virksomheden opererer i, såvel som ”basic” udbud og efterspørgsels teori - 

Petersen & Plenborg (2008).  

Da værdiansættelse af en virksomhed er en kompleks og mangefacetteret proces, der er behæftet med stor 

usikkerhed, såvel som subjektivitet, kan aktiekursen potentielt afvige fra den teoretiske værdi af 

virksomheden.  

                                                            
1 Herefter benævnt  Royal Unibrew eller RU. 
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Afhandlingens resultat skal derfor ses som en udfordring af den faktiske handlede kurs d. 11.03.2014 på 

853 DKK - Bloomberg. 

1.1 Problemformulering 

Jeg vil i denne afhandling besvare følgende hovedspørgsmål: 

  

 Hvad er den teoretiske fair market value af én Royal Unibrew aktie pr. 11.03.2014 ? 

1.1.1 Delspørgsmål 

For at kunne besvare opgavens primære spørgsmål vil jeg gøre rede for følgende delspørgsmål: 

Kapitel 2 og -3 - Virksomhedspræsentation og strategisk analyse 

- Hvilke interne og eksterne strategiske aspekter af Royal Unibrew og dens kontekst er 

indflydelsesrige, når der evalueres på den nuværende værdi, såvel som det fremtidige 

vækstpotentiale, og hvordan influerer disse værdien af Royal Unibrew? 

Kapitel 4 og -5 - Historisk regnskabsanalyse og kvantitativ brancheanalyse 

- Hvordan har Royal Unibrew’s finansielle værdidrivere historisk udviklet sig, og hvad er den seneste 

trend? 

- Hvordan har Royal Unibrew’s drivere præsteret relativt til sammenlignelige konkurrenters? 

- Hvordan udvikler de finansielle nøgletal sig generelt i bryggeribranchen? 

- Hvad er de langsigtede niveauer for Royal Unibrew’s værdidrivere og med hvilken hast konvergeres 

der mod disse? 

Kapitel 6 - Budgettering 

- Hvordan forventes Royal Unibrew’s centrale finansielle værdidrivere at udvikle sig over de tre 

budgetteringsperioder?  

Kapitel 7 og -8 Værdiansættelse og følsomhedsanalyse 

- Hvilken værdiansættelsesmodel vurderes hensigtsmæssig at benytte? 

- Hvad er den passende weighted average cost of capital (WACC) at benytte til tilbagediskontering af 

Royal Unibrew’s fremtidige pengestrømme? 

- Hvor følsom er værdiansættelsen overfor fluktuationer i parameterestimater og –antagelser og 

hvilke bidrager mest til variationen? 
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1.2 Afgrænsning 

Royal Unibrew er repræsenteret på en bred vifte af markeder verden over og sælger på hvert marked 

forskellige produkter og brands. Jeg vil i igennem afhandlingen, som hovedregel, følge Royal Unibrew’s 

egen segmentinddeling (Vesteuropa, Nordøsteuropa og Malt- og oversøiske markeder ). I enkelte dele af 

analysen vil jeg dog, hvor jeg finder det værdiskabende benytte en undergruppering af Vesteuropa i 

markederne (Danmark, Italien, Tyskland inkl. grænsehandel og resten af Vesteuropa) og Nordøsteuropa i 

markederne (Finland og Baltikum). Derudover vil der enkelte steder blive refereret til det nordeuropæiske 

marked, som dækker over det danske og finske marked. Segmenterne behandles som udgangspunkt som 

homogene og forskelle inden for segmenterne præsenteres kun, hvor en dybere analyse findes nødvendig.  

Produktporteføljen inddeles ligeledes som udgangspunkt i klasserne øl og læskedrikke. Som 

følge af at segmentet for øl udgør hoveddelen af Royal Unibrew’s forretning, vil afhandlingen primært 

beskæftige sige med denne del af forretningen. 

Jeg vil udelukkende benytte offentligt tilgængeligt materiale heriblandt Royal Unibrew’s 

årsrapporter fra perioden 2008 til 2013.  

Alt offentlig tilgængelig information til og med d. 11.03.2014 vil blive inkluderet i analysen. Selvsamme dato 

vil derfor være den dato, som Royal Unibrew vil blive værdiansat pr. 

I profitabilitetsanalysen vil de sidste 5 år fra cut-of-date være i centrum. I forbindelse med andre dele af 

analysen kan tidshorisonten enkelte steder være længere. I regnskabsanalysen vil Royal Unibrew være i 

centrum, men enkelte steder, vil jeg analysere på konsoliderede regnskabstal imellem Royal Unibrew og 

Hartwall.  

 Eftersom at Hartwall op til opkøbet har været ejet af Heineken, er informationsniveauet for 

Hartwall’s selvstændige forretning lavt. Dette medfører, at den røde tråd i opgaven vil følge Royal 

Unibrew’s forretning og Hartwall´s bidrag vil, hvor informationsniveauet tillader det, blive inddraget.  

Det har været muligt at indhente regnskabstal for Hartwall for perioden 2009 til 2012. Til analyseformål 

savnes dog en højere detaljeringsgrad, hvorfor der kun kan analyseres på overordnede tal. Sproget er på 

finsk, som jeg efter bedste evne har oversat. 

 Jeg antager, at alle informationer givet af Royal Unibrew er sandfærdige, og at deres 

regnskaber er udarbejdet, så de giver et klart og retvisende billede af virksomhedens egentlige situation.  

 Jeg forbeholder mig retten til enkelte steder at benytte engelske termer, hvor jeg finder det 

hensigtsmæssigt. 

1.3 Model- og metodevalg 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af analysen, dens formål, og hvilke modeller og metoder der vil 

blive benyttet. 

1.3.1 Model- og metodevalg i kapitel 2 

Efter det indledende kapital introduceres læseren i kapitel 2 for den valgte case-virksomhed Royal Unibrew. 

Den korte beskrivelse indeholder en gennemgang af virksomhedens organisation, ejerforhold samt 

markeds- og produktsituationen. 
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1.3.2 Model- og metodevalg i kapitel 3 

Det er en essentiel del af værdiansættelsen at estimere de fremtidige pengestrømme. Fundamentet for 

disse estimater bliver lagt i den strategiske analyse, som er at finde i kapitel 3. Formålet er at identificere de 

ikke-finansielle værdidrivere, som jeg vurderer, har den største indflydelse på forretningens fremtidige 

værdiskabelse. Analysen følger en ”top-down-approach”, hvor en omverdens-, branche- og en 

selskabsintern analyse resulterer i en vurdering af Royal Unibrew’s styrker, svagheder, muligheder og 

trusler (SWOT). 

Kapitel 3 indledes med den eksterne del af den strategiske analyse. Med udgangspunkt i Johnson et al. 

(2006) foretages på makroniveau en PESTEL analyse2, hvor de makrorelevante og samfundsrelevante 

faktorer for Royal Unibrew vil blive analyseret og prioriteret efter relevans.  

Kritik af PESTEL: 

PESTEL modellen kan kritiseres for ikke i en tilstrækkelig grad, at tage højde for alle de eksterne faktorer 

der påvirker Royal Unibrew. Analysens resultat afhænger i en høj grad af kvaliteten af input, og hvordan 

denne bliver opfattet, hvilket har den konsekvens, at der er stor risiko for, at resultatet bliver biased. 

Ydermere resulterer PESTEL modellen i et statisk overblik over de eksterne relevante faktorer for Royal 

Unibrew. Da virkeligheden ikke er statisk, kan analysen hurtigt blive forældet og irrelevant - Kjeldahl P. et 

al. (2007).  

 Derefter vil jeg i analysen skifte fokus til de branchespecifikke nøglefaktorer, og jeg vil gøre 

rede for, hvordan disse influerer branchen. Analysen af bryggeribranchen tager afsæt i den traditionelle 

Porter’s Five Forces model (PFF), som er præsenteret i Porter (1979). Den traditionelle PFF model består af 

to vertikale konkurrencekilder og tre horisontale kilder, hvilket beskrives nærmere i selve analysen. 

Kritik af Porters Five Forces: 

Den traditionelle PFF kritiseres ligeledes for at levere et statisk billede af konkurrencesituationen, hvilket 

ikke er hensigtsmæssigt, da de fleste brancher er underlagt kontinuerlige forandringer, og i Grant (2010) 

foreslås eksempelvis tilføjelsen af yderligere konkurrencekræfter til modellen.  

 Coyne & Subramaniam (1996) kritiserer PFF for tre implicitte antagelser, der siden modellens 

tilblivelse ikke nødvendigvis holder: I) Industrien består af en række urelaterede købere, sælgere, 

substitutter og konkurrenter. II) Kilden til profitabilitet er de strukturelle forhold i industrien. III) 

Usikkerheden i industrien er lav nok til at konkurrenternes handlinger kan predikeres. 

 

Den tredje og sidste del af den strategiske analyse vil igennem en intern analyse identificere Royal 

Unibrew’s kernekompetencer.  

Porters value chain vil blive benyttet til at analysere Royal Unibrew’s interne forhold. 

Modellen fokuserer på at identificere selskabets kernekompetencer i form af organisatoriske styrker, der 

skaber en særlig værdi hos kunderne, og som konkurrenterne har svært ved at imitere. Porters value chain 

opstiller således rammerne for en systematisk approach til at analysere en virksomheds forskellige 

aktiviteter. Modellen opdeler selskabets samlede aktiviteter i henholdsvis primære og sekundære 

aktiviteter. Der pålægges i tillæg en margin, denne er et udtryk for forskellen mellem de samlede 

                                                            
2 Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legislative 
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aktivitetsomkostninger og det færdige produkts samlede værdi. Porters value chain er den ideelle model at 

bruge til at analysere en virksomhed som Royal Unibrew, eftersom fokus i modellen er på ressourcer i 

forbindelse med produktion. Afslutningsvis vil jeg ved brug af VRIN-model bestemme om de fundne 

kompetencer genererer vedvarende konkurrencemæssige fordele for Royal Unibrew.  

Kritik af Porters value chain: 

Modellen lider som de andre ligeledes af, at den giver et stillestående billede med fokus på de eksisterende 

ressourcer internt i virksomheden, og den tager dermed ikke højde for de fremtidige muligheder, som 

kunne forbedre virksomhedens kernekompetencer. Modellen er udtænkt og baseret på det tidligere 

industrisamfund med produktionen som det altoverskyggende hovedfokus. Nutidens videnssamfund har 

derimod fokus på flere parametre, som f.eks. kunderelationer, ansatte, leverandører og 

virksomhedsstrukturer, altså et mere holistisk billede - Kjeldahl P. et al. (2007). 

  

Som jeg tidligere har gjort rede for afsluttes kapitel 3 af en SWOT model, hvor hovedkonklusionerne af 

analysen vil blive opsummeret og præsenteret for at give et struktureret overblik over Royal Unibrew’s 

strategiske situation.  

I anvendelsen af PESTEL, PFF og Porters value chain vil kritikpunkterne være med i overvejelserne. Nogle 

egentlige tilføjelser eller ændringer i modellerne har jeg dog ikke valgt at foretage i den forbindelse. 

1.3.3 Model- og metodevalg i kapitel 4  

I kapitel 4 vil jeg som det næste step i værdiansættelsesprocessen foretage den historiske 

regnskabsanalyse. For at jeg kan sammenligne performance på tværs af perioder og virksomheder inden for 

samme industri, samt for at jeg kan beregne retvisende værdiskabelse, vil Royal Unibrew’s, Hartwall’s, 

Harboe’s og Carlsberg’s resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse for analyseperioden blive 

reformuleret med udgangspunkt i Petersen og Plenborg (2008) med mindre andet er angivet.  

Med værdiansættelse af en virksomhed for øje er regnskaber aflagt efter gældende 

regnskabslov sløret, idet der ikke anvendes clean-surplus accounting. Under gældende regnskabspraksis 

føres visse regnskabsposter direkte over egenkapitalopgørelsen, og dermed holdes disse ude af 

resultatopgørelsen. Hermed skjules periodens faktiske værdiændringer. Poster af denne karakter kaldes 

dirty surplus poster, et eksempel herpå er valutakursreguleringer. Da formålet er at værdiansætte Royal 

Unibrew aktier, er det vigtigt at den fulde værdiskabelse (eller forringelse) kommer til at fremstå korrekt, 

hvorfor regnskaberne reformuleres så de hermed kommer til at blive opgjort på totalindkomstbasis.  

Jeg vil evaluere særlige og transitoriske poster, og inddele hver post efter om de vurderes at være 

finansielle eller opperationelle. Profitabilitet, vækst og risiko vil være i fokus. En grundig evaluering af den 

historiske performance er essentiel for at kunne udarbejde en valid forecast af Royal Unibrew’s fremtidige 

pengestrømme.  
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Figur 1.2: Dupont pyramiden - Petersen og Plenborg (2008). 

1.3.4 Model- og metodevalg i kapitel 5  

I Nissim&Penman (2001) foretages en historisk undersøgelse af de værdiskabende drivere for amerikanske 

virksomheder i perioden 1963-1999. Undersøgelsen udføres med henblik på at fastlægge langsigtede 

værdier og fade rates3 for disse drivere.  

 Med udgangspunkt i Nissim&Penman (2001) udarbejder jeg i kapitel 5 en tilsvarende 

undersøgelse for den globale bryggeribranche. I følgende afsnit beskrives hvordan jeg har udarbejdet den 

kvantitative brancheanalyse, og følgende punkter bliver uddybet: i) valg af data, ii) beregning af nøgletal, iii) 

metode og iiii) analysens potentielle fejlkilder. 

i) Data 

I analysen anvendes data fra databasen COMPUSTAT Global Fundamentals Annual. Data er importeret ved 

brug af SIC4 kode 2082, som indeholder virksomheder inde for branchen Malt Beverages. For disse 

virksomheder er følgende variable blevet udtrukket fra databasen: 

- Common equity (CEQ) 

- Cash and short term investments (CHE) 

- Debt in current liabilities (DLC) 

- Long term debt (DLTT) 

- Earnings before interest and taxes (EBIT) 

- Investments and advances other (IVAO) 

- Minority interest (MIB) 

                                                            
3Driverne bliver undersøgt for mean reversion.  
4 Standard Industrial Classification 



   
 
 

12 
 

- Preferred stock (PSTK) 

- Revenue (REVT) 

- Total tax (TXT) 

- Currency (CURCD) 

Rådata indeholder årlige regnskabstal for 139 virksomheder over perioden 1987-2013. Desværre er der i 

datasættet enkelte manglende værdier, hvorfor der er benyttet lineær interpolation på enkelte 

observationer for at undgå tab af information. Ydermere er analysen kun konstrueret på data fra perioden 

1993 til 2013 grundet lavt antal af observationer i de første år.  

ii) Konstruktion af værdiskabende drivere 

Konstruktionen af de værdiskabende drivere vil som beskrevet følge Nissim&Penman (2001). Det 

bemærkes at der for udregningen af de værdiskabende drivere kræves en reformulering af datasættes 

regnskabstal. En fuldkommen reformulering er grundet manglende detaljeringsgrad af data dog ikke mulig, 

hvorfor de beregnede nøgletal skal betragtes som approksimationer for de faktiske værdier. De anvendte 

nøgletal beregnes således med baggrund i de udtrukne variable.  

 ��������æ��	�
��æ��� � �������������

�������
   (1.1) 

 �� � ������
�����

      (1.2) 

 ��� � �����
  ����!������"/$"

     (1.3) 

Hvor ����% og ��� er approksimeret ved:  

 ����% � &'(% ) %*%       (1.4) 

 ��� � +,- . +,%% . �/%0 . -&1 . �(' ) -�& ) (2��   (1.5) 

Analysen begrænses til kun at omfatte disse variable, da de vil udgøre fundamentet for budgetteringen i 

kapitel 6. Efter udregningen af de værdiskabende drivere dannes porteføljer ud fra drivernes niveau i et 

såkaldt basisår.  

iii) Kvantitative brancheanalyse metode 

Den kvantitative brancheanalyse initieres med at opdele datasættet i fire mindre perioder, der hvert især 

starter med et basisår. Det anvendte datasæt indeholder 21 år med tilstrækkelige antal observationer5. 

Perioderne for denne analyse er dannet med basisårene 1993, 1998, 2003 og 2008, og hver periode 

strækker sig derfor fem år frem fra basisåret. Virksomhederne, der eksisterer i disse perioders basisår 

(tidspunkt 0), placeres i fem porteføljer på baggrund af deres indbyrdes rangering for den specifikke driver i 

det givne basisår. Eksempelvis vil portefølje 1 i analysen af PM bestå af de virksomheder, der rangerede i 

top 20 % af PM i basisårene, og portefølje 2 vil bestå af de virksomhederne, der lå i 20-40 % gruppen i 

basisårene. En sådan inddeling laves for alle drivere, og denne gentages ved hvert basisår. De 5 porteføljer 

følges så over en 5-årig periode. Jeg anvender kun fem porteføljer i stedet for de ti, der er anvendt i 

                                                            
5 1993-2013, årene 1991 og 1992 benyttes til at beregne ∆PM og ∆AOH 
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artiklen, hvilket skyldes, at datasættet indeholder et relativt lavt antal virksomheder. Hermed undgås at 

tillægge ekstreme observationer for stor betydning. Endvidere anvendes medianen på hver af periodernes 

fem porteføljer, da denne er mere robust over for ekstreme værdier end eksempelvis middelværdien. Efter 

beregning af porteføljemedianerne udregnes et vægtet gennemsnit af de fire perioders porteføljer. Disse 

gennemsnit plottes som et såkaldt fade diagram – ud fra dette vil det fremgå hvor ”slidstærke” 

værdidriverne er over tid6. 

iiii) Potentielle fejlkilder 

Datasættet er som udgangspunkt eksponeret over for valutakursændringer, hvilket bidrager til potentiel 

valutabias. Særlig i de tilfælde hvor virksomheder skifter aflægnings valuta er der en risiko for at misvisende 

konklusioner bliver draget. Problemet er særlig stort i forbindelse med overgangen til EUR. I beregningen af 

nøgletallene for nettoomsætningsvæksten og AOH hvor regnskabstallene strækker sig over flere perioder, 

er det essentielt, at der bliver korrigeret for ændringer af valutakursen. Denne korrektion er udført ved at 

omregne værdien på tidspunkt t-1 til den valutakurs, der er gældende på tidspunkt t. Korrektionen er 

udført ved anvendelse af den gældende valutakurs ultimo tidspunkt t eller ved den fastlagte overgangskurs 

ved indførslen af euroen.  

Analysen har derudover den svaghed, at der ikke skelnes imellem store og små virksomheder. Herved 

opstår der det problem at små virksomheder med lav omsætning i basisåret, kan have en høj 

omsætningsvækst i de kommende år. Denne bias er som tidligere beskrevet forsøgt modvirket ved at 

benytte porteføljernes median.  

Endvidere er analysen eksponeret mod en tredje bias, kaldet surviorship bias. Denne opstår idet selskaber 

der likvideres eller sammenlægges, udgår fra analysen. Dette medfører, at nøgletallenes 

beregningsgrundlag udelukkende indeholder bidrag fra virksomheder under fortsat drift, hvilket må 

forventes at give en positiv bias i de beregnede værdier. 

1.3.5 Model- og metodevalg i kapitel 6 

Jeg har opdelt budgetteringen i tre perioder. Den eksplicitte prognoseperiode (2014-2019) som med 

udgangspunkt i konklusionerne fra den strategiske analyse og den historiske regnskabsanalyse detaljeret 

prognosticerer udviklingen i Royal Unibrew’s pengestrømme.  

Denne efterfølges af fadeperioden (2020-2040), som baseres på den strategiske analyse og 

den kvantitative brancheanalyse. Over denne periode vil Royal Unibrew’s primære værdidrivere konvergere 

mod deres estimerede langsigtede niveau. Slutteligt budgetteres der med udgangspunkt i de langsigtede 

niveauer af Royal Unibrew’s valuedrivers for terminalperioden (2041 og frem).  

1.3.6 Model- og metodevalg i kapitel 7 

Kapitel 7 indledes med en diskussion af valget af værdiansættelsesmodel. Det konkluderes her at 

metoderne Discounted cash flow (DCF) og Economic value added (EVA) begge vil være hensigtsmæssige at 

benytte.     

Ud fra valget af værdiansættelsesmodel skal Royal Unibrew’s vejede gennemsnitlige kapitalomkostning 

(WACC) estimeres, da denne benyttes til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme. WACC afspejler 

                                                            
6 Metoden kan ses udført i praksis i Excel ark 2.  
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kapitalindskydernes kompensationskrav for tidsværdien af penge samt risikoen forbundet med den enkelte 

investering - Petersen og Plenborg (2008).  
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Den langsigtede fordeling mellem egenkapital og gæld samt gældsomkostningen (kd) skal således 

bestemmes. Egenkapitalomkostningen (ke) estimeres ved brug af Capital asset pricing model (CAPM).  

 

Som konsekvens af dens relative lave kompleksitet har CAPM været meget brugt siden starten af 1970érne. 

CAPM udspringer af Markowitz’ porteføljemodel fra 1959 - Markowitz (1959). I denne model opereres med 

risikoaverse investorer, som optimerer en 1-periode porteføljeinvestering ud fra en afvejning af forventet 

afkast (middelværdi) og risiko (varians). Investorer vælger en portefølje til tid t med et stokastisk afkast på 

tidspunkt t + 1. Investorerne antages at være mean-variance-efficiente i dette valg, hvilket skal forstås som, 

at de dels minimerer variansen på porteføljeafkastet givet det forventede afkast, og dels maksimerer det 

forventede afkast givet variansen.  

 Endvidere antages friktionsløse markeder – således opstår der ingen kortsalgsrestriktioner, 

transaktionsomkostninger eller skattekonsekvenser som følge af køb eller salg af aktiver. Samlet set fås 

investorer, der i en 1-periode model med friktionsløse markeder holder mean-variance-efficiente 

porteføljer, hvilket opnås gennem en diversificering af deres investeringsporteføljer. Disse mean-variance-

efficiente porteføljer kan illustreres i et mean-variance-diagram på den såkaldte efficiente rand.  

 For at kunne udlede CAPM modellen skal de to følgende antagelser tilføjes. Der antages 

”complete agreement”, hvor investorerne gennem information om aktivernes priser til tid t bliver enige om 

simultane fordeling af de stokastiske afkast på tid t + 1. Dette giver investorerne homogene forventninger 

til fremtidige afkast og risiko. Derudover antages en risikofri rente, til hvilken alle investorerne ubegrænset 

kan låne og udlåne. 

 Endvidere forudsætter udledningen af CAPM Tobin’s separationsteorem (two-fund-

seperation), at alle mean-variance-efficiente porteføljer kan dannes ud fra vægtede gennemsnit af de to 

porteføljer liggende på den efficiente rand.  

 Herfra kan Capital Market Line (CML) udledes ved en linear kombination af portefølje-

vægtene på den risikofrie rente og tangentporteføljen. Tangentporteføljen er den mean-variance-efficiente 

portefølje, der er den mest optimale at investere i givet den risikofrie rente. Eftersom at der antages 

homogene forventninger blandt investorerne, vil alle investorerne investere i tangentporteføljen, og 

herved bliver denne markedsporteføljen. Markedsporteføljen er porteføljen dannet ud fra samtlige 

eksisterende aktiver, hvor vægtene på hvert af disse aktiver er givet ved aktivets markedsværdi i forhold til 

markedsporteføljens samlede værdi. Hermed dannes der en værdivægtet portefølje. CAPM kan endeligt 

opskrives som:  

 & :;" � :<= . >; & :?" ) :<="     (1.7) 

Hvor: 

 >; � @AB <C,<E"
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      (1.8) 

 

Et givet aktivs afkast forklares ved den risikofrie rente summeret med aktivets variation med 

markedsporteføljen multipliceret med en risikopræmie. Betaet er således specifikt for det enkelte aktiv og 
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forårsager alene afvigelserne i afkastene mellem forskellige aktiver. Altså er beta et relativt risikomål. Den 

risikofrie rente kan således opfattes som en ”zero-beta” investering, i og med denne ikke har nogen 

samvariation med markedsporteføljen. En investering med beta lig 1 har dermed samme risiko som 

markedsporteføljen. En investering med beta mindre end 1 og større end 0 har mindre risiko end 

markedsporteføljen, hvorved denne investering får et afkast mindre end markedsporteføljen. Ligeledes vil 

det omvendte gøre sig gældende ved en investering med et beta større end 1. 

CAPM har igennem årene modtaget meget kritik, der ceteris paribus har skabt tvivl om 

modellens anvendelighed. Holdes de ovennævnte antagelser op imod det rigtige verdensbillede, er 

majoriteten af disse antagelser urealistiske og nogle decideret ukorrekte. Antagelserne om at der ikke 

findes skat, at afkast skulle være normalfordelt og at investorer har homogene forventninger holder ikke i 

praksis - French, K. & Fama E. (1992).  

 

Efter estimeringer af WACC og udarbejdelsen af Royal Unibrew’s fremtidige proforma regnskaber er det nu 

muligt at finde den teoretiske værdi af Royal Unibrew ved brug af Economic Value Added (EVA), Discounted 

Cash Flow (DCF) og en multipelanalyse. Imens multipelanalyse er en relativ værdiansættelse metode, er 

DCF- og EVA-modellerne begge karakteriseret som nutidsværdimodeller, som begge er udledt af Dividend 

Discount modellen, hvorfor de to modellers resultat skal være identisk - Petersen et al.(2012). 

  

EVA-modellen opdeler værdiskabelsen i tre led: Den investerede kapital i år 0, nutidsværdien af det 

forventede merafkast, der bliver generet i prognoseperioden, og nutidsværdien af det forventede 

merafkast fra terminalperioden. Sluttelig findes værdien af egenkapitalen ved at fratrække 

markedsværdien af den nettorentebærende gæld. 
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DCF-modellen tager udgangspunkt i, virksomhedens cash flow (CF) fraregnet investeringerne (I) svarende til 

de frie cash flows (fcf). Disse fordeles blandt gældsejerne og aktionærer. Alle fremtidige frie cash flows 

tilbagediskonteres med det virksomhedsspecifikke afkastkrav WACC, og disse bliver således bestemmende 

for virksomhedens værdi. Som med EVA modellen afsluttes beregningen med at fratrække markedsværdien 

af den nettorentebærende gæld.  
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DCF, EVA og multipelanalyse deler alle den samme karakterisering. De er ikke begrænset til en specifik 

industri eller område, og de er derfor meget benyttet. En fordel ved EVA modellen er at den eksplicit viser 

overskydende afkast, hvilket kan være et meget brugbart kommunikationsværktøj eller KPI, især hvis 

modtageren har en begrænset økonomisk forståelse - Petersen et al. (2012). 

                                                            
7 EVA = (ROIC – WACC) x Invested capital,  WACC = De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger, g = vækstraten i 
terminal perioden, n = antallet af år der forecastes, t = tid.  
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Yderligere kritik af DCF og EVA: 

Modellerne burde være objektive, men da de potentielt subjektive value drivers fra den strategiske analyse 

er et essentielt input i modellen, kan resultatet ligeledes nemt ende biased. Penman (2010) kritiserer DCF-

metoden for at indregne investeringer som negative, idet investeringerne typisk er en forudsætning for at 

kunne skabe fremtidige pengestrømme:  

”Investment is treated as a ”bad” rather than a ”good””  

--  Penman(2010) 

Ydermere kritiseres modellerne generelt for bl.a. disse antagelser:  

1) Den fremtidige kapitalstruktur er konstant, 2) DCF og EVA antager at væksten i terminalperioden er 

konstant, 3) Start kapitalbasen er en af de mest subjektive komponenter i EVA.  

 

Validiteten af det beregnede værdiestimat vil først blive efterprøvet i form af en multipelanalyse. En 

multipelanalyse er teknisk simpel at udføre, men for at sikre at undersøgelsen ikke bliver biased, er det 

nødvendigt at skrappe antagelser bliver foretaget. Multipel analysen er baseret på markedsværdierne, som 

reflekterer investorernes forventninger. Denne fremgangsmåde sikrer objektivitet, hvilket kan sættes i 

kontrast til nutidsværdi metoderne. Multipelanalyse fungerer derfor som en effektiv og værdifuld test af 

den værdi, som nutidsværdi metoderne har estimeret - Petersen et al. (2012). 

1.3.7 Model- og metodevalg i kapitel 8 

Både værdiansættelse gennem DCF- og EVA-modellen er som beskrevet baseret på parameterestimater og 

–antagelser, som er behæftet med subjektivitet og usikkerhed. Derfor foretager jeg i kapitel 8 en 

følsomhedsanalyse af den estimerede fundamentale værdi. Dette gøres ved at tildele stokastiske 

fordelinger til parametrene og derefter foretage Monte Carlo-simuleringer på den fundamentale værdi. Til 

dette anvendes Excel applikationen Crystal BallTM - Wøhlk. S (2010).  

1.4 Dataindsamling og validering 

I dette afsnit beskriver jeg hvilke typer af dataindsamling, der er blevet gjort brug af i afhandlingen, samt 

hvilke overvejelser jeg har gjort mig i den forbindelse. 

Afhandlingens dataindsamling er foretaget ved brug af ”desk research”, hvor der 

udelukkende anvendes offentligt tilgængelige informationer. Afhandlingens analyser bygger på såvel 

kvantitative som kvalitative data. Hvoraf en betydelig andel stammer fra Royal Unibrew’s årsregnskaber. I 

den forbindelse er det vigtigt, at jeg holder for øje, at Royal Unibrew’s ledelse kan have en interesse i at 

præsentere deres informationer i en ønsket retning.  

Jeg anvender også et stort omfang af informationer fra anerkendte analysebureauer, dagspressen samt 

leverandører af finansielle og branchemæssige data. Disse udbydere af information vurderes at besidde en 

høj grad af troværdighed. 
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Formålet med første del af afhandlingen er at opbygge et indgående kendskab til den analyserede 

virksomhed. Hermed sigter jeg imod at skabe en forståelse for virksomhedens forretningsområder, ageren, 

organisation, markeder, produkter og dens kontekst. 

Kapitel 2 - Præsentation af Royal Unibrew 

I følgende kapitel giver jeg en kort introduktion til dagens Royal Unibrew samt et kort overblik over 

industrien og dens tendenser. Afsnittet er som udgangspunkt skrevet ud fra Royal Unibrew’s årsrapporter, 

med mindre andet er angivet. 

 Royal Unibrew er en dansk bryggerivirksomhed, der producerer, markedsfører, sælger og 

distribuerer alkoholiske- og ikke-alkoholiske drikkevarer. I 2013 havde selskabet 1935 ansatte og en 

nettoomsætning på 4,5 mia. DKK som fordeler sig på de tre hovedsegmenter; Vesteuropa, Nordøsteuropa 

og Maltdrikke- og oversøiske markeder.  

 Royal Unibrew’s overordnede vision er ”…at med stigende lønsomhed udvikle vores position 

som førende udbyder af drikkevarer på en række markeder i Vest- og Nordøsteuropa samt på de 

internationale markeder for maltdrikke”. 

Med henblik på at realisere visionen har de defineret deres mission, hvor de ønsker at ”…opfylde 

forbrugernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og 

læskedrikke.”  

2.1 Historie og udvikling 

Virksomheden er opstået som følge af sammenlægninger af en række større danske bryggerier. Et stort 

skridt mod dagens virksomhed skete i 1989 da Faxe bryggeri A/S fusionerede med Jyske Bryggerier A/S 

(Ceres og Thor). Dette skabte Bryggerigruppen A/S, som i 1998 blev børsnoteret på Københavns fondsbørs. 

 Børsnoteringen gav øget adgang til billig finansiering der muliggjorde, at Bryggerigruppen 

A/S ved årtusindeskiftet kunne deltage i bryggeribranchens kraftige konsolidering. Albani Bryggerierne A/S 

blev overtaget, og desuden blev der på det baltiske marked foretaget flere opkøb. Efterfølgende blev det 

nordøsteuropæiske marked styrket ved opkøb i Polen, mens der ligeledes blev opkøbt i Caribien. I 2005 

valgte selskabet at ændre navnet til nuværende mere internationalt klingende Royal Unibrew A/S.  

 Royal Unibrew oparbejdede i finanskrisen en stor bankgæld, der medførte et stærkt behov 

for at virksomheden skulle tilføres kapital. Dette skete ved aktieemissionen i 2009 samt igennem frasalg af 

alle aktiviteter i Polen og en del af aktiviteterne i Caribien.  

Som beskrevet i indledningen opkøbte Royal Unibrew i juli 2013 det kriseramte finske bryggeri Hartwall fra 

Heineken og Hartwall Capital. Med dette opkøb har Royal Unibrew markant øget sin tilstedeværelse i den 

nordeuropæiske region, og de har nu manifesteret sig, som regionens klare nr. to. 

2.1.1 Hartwall Capital og Hartwall’s historie 

Hartwall Capital er i forbindelse med Royal Unibrew’s opkøb af Hartwall blevet den næststørste aktionær i 

Royal Unibrew med en samlet ejerandel på 9,4 %. Hartwall Capital er ejet af Hartwall familien der 

grundlagde det finske bryggeri Hartwall i 1836. De var majoritetsejer af Hartwall op til bryggeriets 

sammenlægning med Scottish and Newcastle i 2002. Hartwall familien ejede en signifikant del af S&N indtil 
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2008, hvor Heineken og Carlsberg i samarbejde opkøbte og opsplittede S&N. I perioden 2008-2013 var 

Hartwall ejet af Heineken og Hartwall Capital.  

Hartwall Capital fik i forbindelse med opkøbet udover en aktiepost på 9,4 % i Royal Unibrew også tildelt en 

plads i Royal Unibrew’s bestyrelse. 

2.2 Produkter og markeder 

Royal Unibrew’s forretningsområde er fokuseret på brandede produkter inden for øl, andre alkoholiske-, 

malt- og læskedrikke, herunder sodavand, vand og juice.  

Overordnet set kan bryggeriindustriens produkter inddeles i følgende kategorier: 

- Super premium 

- Premium 

- Mainstream 

- Private label- og discount-segmentet 

De tre første segmenter omfatter brandede produkter, mens sidstnævnte kategori omfatter ikke-brandede 

produkter. I markedets top-segmenter findes de såkaldte premium brands, som oftest udgøres af specialøl 

og importerede øl. Kendetegnet ved disse specialprodukter er, at de anses for at være af høj kvalitet og de 

forbindes med en vis eksklusivitet. Mainstream segmentet, som udgør størstedelen af den samlede 

afsætning, består primært af lokale og nationale brands. De fleste bryggerier udbyder mindst en af disse, 

f.eks. har Royal Unibrew Royal Beer som et af deres mainstream brands. I den billige ende af markedet 

findes private label- og discount-segmentet. Dette segment omfatter øl som sælges gennem store 

detailforretninger, der blandt andet ønsker produkter solgt og markedsført under deres egne brands. Mens 

Privat label- og discount-segmentet alene udbydes til off-trade8, udbydes de tre andre segmenter 

derudover også til on-trade9 sektoren - Prospekt RU (2009).  

Sammensætningen og størrelsen af det enkelte lands ølmarked afhænger af flere faktorer, bl.a. af dets 

ølbrygningstraditioner, historie, demografi, markedets modenhed og landets generelle økonomiske 

situation.  

Markedet for læskedrikke kan opdeles i tre produktkategorier: 

- Globale brands 

- Lokale brands 

- Private labels 

Markedet for sodavand adskiller sig signifikant fra de andre læskedrik segmenter, ved at dette er kraftig 

domineret af de globale brands The Coca-Cola Co og PepsiCo Inc, som til sammen kontrollerer 68 % af det 

totale marked for sodavand - Euromonitor data. For de øvrige læskedrik segmenter, f.eks. juice og vand, er 

markederne til gengæld stærkt opsplittede, hvor lokale producenter ofte dominerer deres lokale marked - 

Euromonitor (2013). 

                                                            
8 Off the premises (detailhandel mm.) 
9 On the premises (restaurationer, barer mm.) 
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2.2.1 Industrioverblik 

Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun få bryggerier havde international 

tilstedeværelse. Som illustreret i figur 2.1 har de sidste årtis kraftige konsolideringer10 inden for industrien 

dog resulteret i, at de fem største bryggerier11 (Anheuser-Busch InBev, SABMiller, Heineken, Carlsberg og 

China Resources Ent.) står for 58 % af industriens samlede øl volumener.  

 
Figur 2.1: Markedsledernes andel af salgsvolumener i 2007 og 2013 - Euromonitor. 

2.2.2 Royal Unibrew’s primære markeder 

Royal Unibrew klassificerer selv tre hovedmarkeder inden for hvilke de primært opererer: Vesteuropa, 

Nordøsteuropa og Malt- og oversøiske markeder. Figur 2.2 viser Royal Unibrew’s nettoomsætning samt 

resultat af primær drift fordelt på deres 3 hovedmarkeder.  

 
 Figur 2.212:  Tv: Royal Unibrew’s nettoomsætning fordelt på hovedmarkeder. 

  Th: Royal Unibrew’s resultat af primær drift (EBIT) fordelt på hovedmarkeder. 

 

 

 

 

                                                            
10 Drevet af opkøb og fusioner. 
11 Målt efter afsatte volumen. 
12 2013K illustrerer fordelingen ved en fuld konsolidering af Hartwall’s 2013 resultat (egen tilvirkning). 
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i) Vesteuropa: 

Som illustreret i figur 2.2 tv. var Vesteuropa målt efter nettoomsætning Royal Unibrew’s største marked før 

opkøbet af Hartwall. Efter en fuld konsolidering af Hartwall forventes det vesteuropæiske marked at 

udgøre 44 % af koncernens nettoomsætning og 58 % af resultatet fra den primære drift. 

Royal Unibrew er på det vesteuropæiske marked stærkt repræsenteret på følgende geografiske markeder:  

- Danmark (næststørste udbyder af øl og læskedrikke) 

- Italien (blandt markedslederne inden for øl i super-premium segmentet)  

- Tyskland (grænsehandel) 

Royal Unibrew havde på markedet i 2013 en EBIT-margin på 16 %. 

ii) Nordøsteuropa: 

Det nordøsteuropæiske marked udgjorde i 2012 17 % af nettoomsætningen og 6 % af resultatet af primær 

drift. Med en fuld konsolidering af Hartwall forventes det nordeuropæiske marked at være Royal Unibrew’s 

største målt efter nettoomsætning. Efter frasalget af deres polske aktiviteter og købet af Hartwall er Royal 

Unibrew repræsenteret på følgende markeder i Nordøsteuropa: 

- Finland (næststørste udbyder af øl og læskedrikke) 

- Litauen (næststørste udbyder inden for øl og juice) 

- Letland (markedsleder inden for juice og 3 største udbyder af øl.) 

- Estland (etableret salgsenheder) 

Det nordøsteuropæiske marked er med en forventet EBIT-margin på 10 % i det fuldt konsoliderede 2013 

mindre rentabelt end det vesteuropæiske.  

iii) Malt- og oversøiske markeder: 

Segmentet Malt- og oversøiske markeder omfatter eksport og licensforretninger af primært ikke- 

alkoholiske maltdrikke og sekundært af eksport af øl. Markedet står i det fuldt konsoliderede 2013 for 6 % 

af nettoomsætningen og 11% af resultatet af den primære drift. Markedet er yderst fragmenteret, og de 

væsentligste markedsområder for Royal Unibrew’s malt produkter omfatter: 

- Caribien  

- Afrika 

- Urbane områder i Europa og USA, hvor der er bosat mange personer fra de førnævnte regioner.  

Royal Unibrew er stærkt repræsenteret i premium segmentet i Malt- og oversøiske markeder og med en 

EBIT-margin på 21 % er dette Royal Unibrew’s mest rentable hovedmarked.   

 Malt og oversøiske bidrager mindst til nettoomsætningen i Royal Unibrew, men samtidig 

oplever dette område de største vækstrater.  

 

Den historiske udvikling i den samlede afsætningen af øl har været vidt forskellig på Royal Unibrew’s tre 

hovedmarkeder. Vækstraterne på disse markeder, samt den samlede globale ændring i volumen er 

præsenteret i figur 2.3. 

 

 



   
 
 

21 
 

iiii) Vækstrater 

 

Figur 2.3: De samlede vækstrater i volumen af solgt øl globalt og på Royal Unibrew’s tre hovedmarkeder - 

Euromonitor
13

. 

Det fremgår i figur 2.3 at væksten i den samlede øls handelsvolumen varierer meget på tværs af Royal 

Unibrew’s hovedmarkeder.  

Det vesteuropæiske marked har over hele perioden 2009 til 2013 oplevet faldende salg.  

Det nu for Royal Unibrew meget vigtige nordøsteuropæiske hovedmarked har oplevet meget volatile 

vækstrater over perioden, mens markedet Malt- og oversøiske markeder har oplevet markante stigende 

vækstkrater i alle årene over perioden. Globalt set har den samlede volumen været stigende over perioden.  

 Som følge af negative vækstrater på de vestlige ølmarkeder har Royal Unibrew og 

majoriteten af deres konkurrenter øget deres produktpalette til udover at omfatte øl også at omfatte flere 

nicheprodukter. Et eksempel herpå er produkterne inde for markedet cider/perry.  

 

Figur 2.4: Tv: Globale vækstrater for alkoholiske drikke. Th: Globale salgsvolumen i mio. af liter14,15. 

Det ses i figur 2.4 til venstre, at foruden cider/perry kategorien har særlig kategorierne RTD’s og Spirits haft 

væsentlig positiv vækst i salget over perioden. På cidermarkedet i hhv. Danmark og Finland har Royal 

Unibrew etableret Tempt og Upcider, der begge har væsentlige markedsandele (se tabel 2.1). Af figur 2.4 

th. fremgår det, at øl på verdensplan stadig klart er den fortrukne alkoholiske drik. 

                                                            
13 Vækstraterne for kategorien Malt- og oversøiske markeder udgøres udelukkende af data fra Afrika.  
14 De globale salgsvolumen af øl skal aflæses på den højre akse.  
15 (Euromonitor) 
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iiiii) Markedsandele 

Som tidligere beskrevet har Royal Unibrew på de fleste af deres markeder en bred produktportefølje, de 

signifikante produktkategorier og deres markedsandele er præsenteret i tabel 2.1. Som det tydeligt 

fremstår er den generelle trend, at Royal Unibrew vinder markedsandele på det danske marked, og taber 

markedsandele på deres andre markeder. 

Tabel 2.1: Royal Unibrew markedsandele off-trade volume - Euromonitor
16

. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 Udviklingen i Hartwall’s ølvolumen på det finske marked er fundet i - Økonomisk ugebrev (2013). 

∆+ ∆- Uændret N/A * Hartwall **Licens

Marked Markedsandele 1998 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Øl 18% 18% 19% 19% 19% 19%

Royal 10% 10% 10% 10% 11% 11%

Albani 4% 3% 3% 4% 4% 4%

Ceres 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Andre 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Cider/perry 12% 14% 12%

Sodavand 10% 9% 9% 9% 10% 11%

Faxe kondi 8% 8% 8% 8% 9% 9%

Andre 2% 1% 1% 1% 1% 2%

Energidrik 2% 3%

Vand 6% 6% 7% 7% 7% 7%

Juice 2% 4%

Øl - Heineken** 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Sodavand - PepsiCo ** 10% 10% 10% 11% 12% 12%

Italien Øl 3% 3% 4% 4% 4% 4%

Øl* 49% 36% 30% 24% 23% 22%

Cider/perry* 22% 21% 20% 16% 16% 15%

RTD* 54% 53% 48% 47% 44% 42%

Sodavand* 4% 17% 17% 17% 16% 17% 17%

Energidrik* 26% 24% 24% 23% 22% 22%

Vand* 31% 31% 31% 31% 31% 31%

Øl - Heineken** 0,3% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Sodavand - PepsiCo ** 15% 16% 16% 15% 17% 16%

Øl 19% 21% 19% 15% 12% 11%

Cider/perry 9% 10% 18% 12%

RTD 3% 3% 4% 0% 0%

Juice 17% 19% 20% 16% 16% 17%

Øl - Heineken** 0,4% 0,4% 0,3% 0% 0,3% 0,2%

Øl 2% 9% 9% 11% 11% 11%

Sodavand 16% 13% 12% 11% 10% 9%

Vand 25% 24% 24% 22% 21% 21%

Juice 43% 44% 43% 42% 38% 38%

Øl - Heineken** 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Cider/perry* 1% 1% 1% 1% 1%

Juice 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Øl - Heineken** 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Litauen

Letland

Estland

Finland

Danmark
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Ultimo 

februar 

2009

Ultimo 

februar 

2010

Ultimo 

februar 

2011

Ultimo 

februar 

2012

Ultimo 

februar 

2013

Ultimo 

februar 

2014

Chr. Augustinus Fabrikker, Danmark 10,4% 10,4% 10,4% 11,0% 11,5%

HC 7 Holding Oy Ab, Finland 9,4%

Skagen Fondene AS, Norge 5,6% 5,6% 8,7% 8,9% 7,5%

ATP, Danmark 6,0% 9,3% 7,2% 5,0% 5,2% 5,0%

Stodir, Island 20,5% 5,9% 5,9%

Artio International Equity Fund, 11,2%

LD F.m.b.a., Danmark 5,8%

KAS Depository Trust Company, Holland 5,0%

I alt 48,4% 31,2% 29,1% 24,1% 25,1% 33,4%

2.3 Ejerforhold og aktieinformation 

Royal Unibrew er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, hvor selskabet indgår i Mid-Cap indekset og 

havde ved udgangen af 2013 ca. 15.500 navnenoteret aktionærer, der tilsammen ejede 93% af den 

samlede aktiekapital. Selskabet har kun én aktieklasse, hvorfor alle aktionærer noteret i aktiebogen er 

forholdsmæssigt ligeligt stemmeberettiget. I bestræbelserne på at styrke virksomhedens finansielle 

fundament blev aktiekapitalen ved en emission i december 2009 forhøjet med 55.864.980 DKK til 

111.864.980 DKK, hvor nettoprovenuet var 394. mio. DKK. Som delvis finansiering af opkøbet af Hartwall 

blev der endvidere også foretaget en rettet aktieemission i 2013 der tilførte 561 mio. DKK.  

Tabel 2.2: Tv. største aktionærer i RU17, th. Udviklingen i RU’s aktiekurs og handelsvolumen18. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensætningen af de største aktionærer blev væsentligt ændret efter kapitalforhøjelsen i 2009 samt 

igen ved aktieemissionen i 2013. Den samlede ejerandel for investorer med en aktiebeholdning større end 

5 % blev reduceret fra at være omkring 50 % i februar 2009 til at udgøre tæt på 30 % året efter, som 

konsekvens af den udførte kapitalforhøjelse. Faldet kan primært forklares ved, at det islandske 

ejendomsselskabsselskab Stodir i 2008 gik i betalingsstandsning, hvilket medførte et kraftigt udsalg af deres 

aktiver. Der var således igennem en længere periode en stor aktiepost til salg i markedet. Dette kombineret 

med Royal Unibrew’s dårlige resultater op til kapitalforhøjelsen, bærer en stor del af forklaringen på 

aktiekursens styrtdyk i årene 2008-2009. 

Som en del aftalen for købet af Hartwall fik HC 7 Holding Oy Ab, Finland hvad der svarer til 9,4 % af de 

samlede aktier i Royal Unibrew. Ultimo 2013 var 36 % af Royal Unibrew ejet af udenlandske investorer. 

Opsummering:  

Kapitel 1 og 2 har givet et indblik i de problemstillinger, jeg i de videre dele af opgaven vil beskæftige mig 

med. Ydermere har jeg ønsket at give læseren et indblik i Royal Unibrew’s forretningsområder og 

udfordringer. Næste kapitel beskæftiger sig med den strategiske analyse.  

 

 

                                                            
17 Royal Unibrew´s årsregnskaber (2009-2013) 
18 Bloomberg – Close DKK, handelsvolumen aflæses på højre akse. 
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Kapitel 3 - Strategisk analyse 

I dette kapitel gives en strategisk analyse af Royal Unibrew. Denne foretager jeg på tre niveauer: makro-, 

industri- samt virksomhedsniveau. Særligt vil jeg i analysen beskæftige sig med de for Royal Unibrew 

relevante markeder i)Vesteuropa, ii)Nordøsteuropa, samt iii) Malt- og oversøiske markeder. Den strategiske 

analyse har til formål at identificere de ikke-finansielle cost og value drivers, som danner fundamentet for 

budgetteringen i den eksplicitte prognoseperiode. 

 
Figur 3.1: Strategianalysens opbygning. 

3.1 Makroanalyse 

PESTEL modellen vil blive benyttet til at identificere og strukturere de makroøkonomiske faktorer, der har 

den største relevans for Royal Unibrew’s værdiskabelse.  

3.1.1 Political 

WHO19 (2011) anslår antallet af årlige førtidige dødsfald som følge af alkohol til ca. 2,5 millioner verden 

over. ”Health-awareness” problematikken betragtes som en af de største udfordringer for ølindustrien på 

de europæiske markeder - Euromonitor (2010).  

Fra et politisk perspektiv er der to drivende incitamenter bag den lovgivning, som bliver ført på alkohol 

området. Den første og vigtigste er ønsket om at kontrollere og begrænse indtag af alkohol. Den anden er 

ønsket om at skaffe indtægter til statskassen.  

Politik på alkoholområdet kommer i flere varianter som vist i Figur 3.2: 

                                                            
19 World Health Organisation 
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Figur 3.2: Overblik over de politiske tiltag som påvirker bryggeribranchen - European commission (2006). 

i) Afgifter 

Afgifter på øl og sodavand er blevet et vigtigt politisk instrument både mht. at begrænse forbrug, men også 

for at kompensere for lavere direkte skatter med højere indirekte skatter i form af afgifter. I en rapport fra 

PriceWaterhouseCoopers (2010) omkring den europæiske beskatning af øl, bliver det påpeget, at der kan 

være en forbedrende effekt på kort sigt af de offentlige budgetter ved en forøgelse af afgifterne. Effekten 

vurderes dog at være meget beskeden, eftersom en 20 % stigning i afgifterne i gennemsnit vil føre til 1 % 

stigning i de offentlige budgetter. I den forbindelse fremgår det også af samme rapport, at udviklingen i de 

europæiske afgifter på øl har været stigende gennem de seneste par år.  

Stærk asymmetri imellem landes afgifter kan føre til en høj grænsehandel. Svenskernes valfart til Helsingør, 

danskernes indkøb i Tyskland og finnernes handel i Estland er alle eksempler på dette. Fra politisk side er 

dette i Danmark blevet anerkendt som et problem. Afgiftsnedsættelsen i juli 2013 på 15 % på øl og 

afskaffelsen af afgift på sodavand er et eksempel på dette – Skat (2014). Finlands lovgivere deler dog ikke 

denne bekymring, idet ølafgifterne siden 2008 blevet hævet fire gange senest d. 1. januar 2014, med en 

samlet stigning på 40 % er de i dag Europas højeste - Panimoliitto (2013) 

Tabel 3.1: Punktafgifter på én øl på Royal Unibrew’s markeder20 - European Commission 2013.  

 

                                                            
20 Punktafgiften på øl har jeg beregnet med udgangspunkt i én øl på 33 cl. med et alkohol indhold på 4,6 %.  

Lande Punktafgift på én øl i DKK Moms i % Samlet afgift i DKK

Finland 3,38 24% 4,20

Estland 1,13 20% 1,35

Danmark 0,85 25% 1,06

Italien 0,66 22% 0,81

Letland 0,35 21% 0,43

Litauen 0,28 21% 0,34

Tyskland 0,22 24% 0,28
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Som tabel 3.1 illustrerer, er der til dato en stor variation i afgiftspolitikken på Royal Unibrew´s forskellige 

markeder, og den danske afgift på øl er stadig knap 4 gange højere end i Tyskland, så denne betegnes 

stadig som høj. Royal Unibrew har en høj markedsandel af den tyske grænsehandel af øl, dog lider de under 

ikke at have licensen til at sælge PepsiCo´s produkter i Tyskland, hvorfor deres markedsandel på markedet 

for læskedrikke er markant mindre ved den tyske grænsehandel end i Danmark. Alt i alt vurderer Royal 

Unibrew’s adm. Direktør Henrik Brandt, at én krone tabt i Danmark pga. højere afgifter ikke helt kan tjenes 

ind ved den tyske grænse - RU audiocast årsrapport (2011). Royal Unibrew bliver dog ramt langt hårdere af 

de skyhøje afgifter i Finland, da dette har ført til en kraftig stigning i import af øl fra Estland jf. The Brewers 

of Europe (2012), eftersom at Hartwall’s markedsandele af grænsehandlen ikke kan matche deres 

markedsandel på det finske marked.  

Udover punktafgifter på øl bliver bryggerierne også ramt på deres produktion i form af afgifter på 

emballager, el og vand, disse er særlig høje i Danmark - RU årsrapport (2012).  

 Afgiftsstigninger fører til øget omkostninger, øget grænsehandel og øget substitution over til 

andre produkter alle påvirker Royal Unibrew’s forretning negativt. 

ii) Markeds restriktioner 

Royal Unibrew’s forretning er ligesom alle andre bryggerier underlagt markedsrestriktioner, som de skal 

tage hensyn til ved produktion og salg af deres produkter. On-trade segmentet skal have alkoholbevilling, 

hvilket alt andet lige begrænser dette høj-margin segment - RU årsrapport (2012). Derudover er 

bryggeribranchen under skarp overvågning af konkurrencemyndighederne, og potentielle opkøb er 

afhængige af deres tilladelser. Royal Unibrew’s chancer for at blive opkøbt som fra aktionærernes 

synspunkt under visse forudsætninger kunne være attraktivt, bliver forringet af disse krav.  

iii) Aldersbegrænsninger 

I minoriteten af lande i EU må unge i alderen 16 og 17 år købe øl og vin. I Danmark er aldersgrænsen for 

køb af øl 16 år i off-trade segmentet. WHO anbefaler, at Danmark hæver aldersgrænsen til 18 år og flere 

politiske partier støtter dette - DR (2011). Der er en stærk dansk tradition for et højt ølforbrug i denne 

aldersgruppe.  

Møller (2002) fandt signifikante påvirkninger af danske unges generelle alkoholforbrug i sit studie af 

effekten af introduktionen af minimumsgrænsen på 15 år i off-trade segmentet i 1998. En hævning af 

aldersgrænsen for alt salg af alkohol til 18 år vurderes derfor, at være en betydelig risiko for Royal 

Unibrew’s salg af øl på det vigtige danske marked.  

Det samme er gældende for Royal Unibrew’s tyske og italienske markeder, hvor aldersgrænsen for køb af øl 

ligeledes er 16 år. Risikoen er på kort sigt ikke til stede på det finske og de baltiske markeder da 

aldersgrænsen for køb af øl i dag er 18 år på disse markeder. Aldersgrænsen i USA for køb er alkohol er 21 

år, hvilket jeg dog ikke har kunne finde nogle indikationer på, at de europæiske lande, hvor Royal Unibrew 

er repræsenteret på kort og mellemlang sigt, har ambitioner om.  

iiii) Kontrol med markedsføring 

Restriktioner mod markedsføring af alkohol har været kraftigt stigende igennem de seneste årtier - 

European commission (2006). Dette er særlig kommet til udtryk igennem forbud mod markedsføring af 

alkohol i forbindelse med visse begivenheder og i udvalgte medier. 
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Regeringen i Finland er ved at introducere en ny lovgivning, der forbyder at reklamere for alkohol i det 

offentlige rum. Derudover bliver reklamer for alkoholiske drikkevarer ligeledes forbudt i programmer, der 

indeholder brugerdeltagelse. Ifølge direktøren for Finlands bryggeriforening 

begrænser sådanne forbud især bryggeriernes evne til at lancere nye produkter med succes  

”Banning outdoor advertisements and placing new restrictions on digital platforms was quite a surprise [..] This will 

have a significant impact on the brewing industry´s possibility to launch new products” 

-- Elina Ussa – Bloomberg(2013)  

NBER21 (2004) konkluderer, at reklameforbud ikke har en betydelig effekt på forbrugsmængden af alkohol. 

Erfaringer fra tobaksindustrien, som længe har været underlagt kraftige markedsføringsrestriktioner, er at 

et forbud flytter forbrugerne fra premium brands til discount brands. Under forudsætning af at forbrugerne 

ikke ændrer den andel af deres indkomst, som de vil forbruge på godet, vil dette lede til et stigende 

forbrug. Markedsføringsrestriktioner er derfor ikke den store trussel for Royal Unibrew’s samlede 

salgsvolumener, men en trussel mod deres marginer, som er betydeligt højere på deres premium brands.  

 Royal Unibrew deltager aktivt i lokale og internationale samarbejdsfora for 

bryggeriindustrien med henblik på at påvirke lovgivningsmæssige beslutningstagere - RU årsrapport (2013).  

Samlet set forventer jeg, at de nationale og internationale lovgivningsmæssige beslutningstagere vil 

fortsætte deres arbejde med at bekæmpe uhensigtsmæssig brug af alkohol, særlig i form at afgifter og 

markedsføringsopstramninger, som konsekvens af dette vil Royal Unibrew’s fremtidige profit margin i 

særdeleshed blive påvirket negativt. 

3.1.2 Economic 

Studier af indkomstelasticiteten for øl har givet varierende resultater, men hovedparten peger på øl som 

værende et normalt gode - Tremblay & Tremblay (2005). Elasticiteten er større for øl i premium-segmentet. 

Royal Unibrew’s salg i Italien er primært i dette segment, og derfor er den økonomiske udvikling i Italien af 

stor betydning for forretningen. Betragtes realvækst i BNP som mål for den økonomiske udvikling, fremgår 

det af figur 3.3, at Italien fortsat lider under den europæiske gældskrise, og at de i de næste år kan se frem 

mod en fortsat stagnerende realvækst.  

Salget af Royal Unibrew’s premium øl har haft det svært, og nettoomsætningen på det italienske marked er 

i dag 8 % lavere end den var i 2008. Yderligere forværring af den italienske økonomi vil forstærke den 

negative udvikling, som Royal Unibrew’s italienske forretning har oplevet.  

På Royal Unibrew’s nordiske markeder; Danmark og Finland har de seneste års makroøkonomiske udvikling 

ligeledes været turbulente, og der forventes i den nært kommende fremtid lav stagnerende vækst i real 

BNP. Forbrugernes deraf afledte tilbageholdenhed har skadet indtjeningen, dog er disse markeder grundet 

Royal Unibrew’s produktmix ikke nær så konjunkturfølsomme.  

De lettiske og litauiske markeder forventes at have højere fremtidige vækstrater i real BNP, hvilket er den 

primære grund til, at Royal Unibrew forventer at disse markeder, samt segmentet Malt og Oversøiske 

markeder, er dem der skal drive den fremtidige vækst i nettoomsætningen - RU årsrapport (2013).  

 Ifølge Euromonitor (2011B) har de seneste år med makroøkonomisk turbulens vist, at de 

bryggerier der har en bred global eksponering, er kommet styrket ud af denne periode, hvilket er 

bekymrende for Royal Unibrew, da de særligt efter opkøbet af det finske bryggeri Hartwall har manifesteret 

deres primære eksponering mod det nordeuropæiske marked. 
                                                            
21 The National Bureau of Economic Research  
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Figur 3.3: Realvækst i BNP; Historisk data og fremtidige forventninger – Euromonitor. 

Royal Unibrew nævner i deres årsregnskab 2013, at der udover økonomisk afmatning er en række branche- 

og virksomhedsrelaterede risikofaktorer, der alle vil medføre en negativ påvirkning af deres profitabilitet: 1) 

stigende råvarepriser, 2) ændringer i valutakurser, 3) rentestigninger. 

Royal Unibrew’s inputomkostninger til produktion af deres kerneprodukter kan over en relativ kort periode 

ændre sig markant. En ændring i prisen på aluminium på +/- 1 % vil have en resultateffekt på 

koncernniveau på ca. +/- DKK 0,5 mio. DKK - RU årsrapport (2013). Råvarerisikoen vedrører primært indkøb 

af malt (byg/korn), emballage (aluminium) og energi (crude-oil).  

 
Figur 3.4: Den historiske udvikling i essentielle råvarepriser - Reuters Datastream.  

De store udsving i markedsprisen for de produktionsnødvendige råvarer, som er illustreret i figur 3.4, er en 

funktion af ændringer i både den globale efterspørgsel og det globale udbud. Særligt gælder det for 

landbrugsprodukterne, at ændringer i vejrforholdene kan påvirke landsbrugsproduktionens udbytte og 

kvaliteten heraf, hvilket resulterer i store fluktuationer i råvareprisen på kort sigt. Sammenlignes 

råvareprisernes udvikling fra 2000 til i dag, med de generelle danske prisstigninger, er det tydeligt at 

råvarepriserne set over perioden er steget markant mere. 

Royal Unibrew er tillige eksponeret overfor valutarisici gennem den geografiske spredning af koncernens 

aktiviteter. I særdeleshed kommer denne valutaeksponering til udtryk igennem koncernens 

eksportaktiviteter, hvor indtjeningen er denomineret i valuta som der ikke afholdes omkostninger i, samt 

ved indkøb af råvarer, hvor der er en indirekte USD risiko på den del af indkøbsprisen, der knytter sig til 

råvareelementet. Koncernens valuta pengestrømme er hovedsageligt i EUR, GBP, LTL, USD og DKK – RU 

årsrapport (2013).    



   
 
 

29 
 

Royal Unibrew’s renterisiko relaterer sig i al væsentlighed til koncernens låneportefølje. Renteændringer vil 

påvirke markedsværdien på fastforrentede lån samt rentebetalinger på variabelt forrentede forpligtelser. 

En renteændring på et procent point vil påvirke koncernens renteomkostninger med ca. +/- 20 mio. DKK - 

RU årsrapport (2013). 

Royal Unibrew foretager de væsentlige indkøb og optager udelukkende gæld i koncernens 

indtægtsvalutaer, hvilket medfører en samlet reduktion af valutarisikoen. Derudover nedbringer Royal 

Unibrew deres valutarisici og råvarerisici på kort sigt ved at indgå terminskontrakter. Royal Unibrew 

forsøger ydermere at videresende de stigende råvarepriser til forbrugerne, hvilket de hidtil har måtte 

erkende, at de på kort sigt kun delvist kan lykkedes med - RU årsrapport (2012). Jeg kan således konkludere 

at intensiveret økonomisk afmatning i euroområdet, samt stigende råvarepriser udgøre de primære 

økonomiske trusler for Royal Unibrew.  

3.1.3 Social 

Figur 3.5 viser udviklingen i ølforbruget per indbygger i de fem lande, som Royal Unibrew primært afsætter 

sine produkter i. Det fremgår, at det danske marked har vist en klar tendens med et faldende forbrug af øl. 

Kampagner mod spirituskørsel, samt mod mængden af alkohol, som mænd og kvinder maksimalt bør 

indtage om ugen, har været tilbagevendende i de offentlige rum. Derudover har kampagner, med fokus på 

hvor højt de danske unges alkoholforbrug er sammenlignet med andre lande, været fremme - 

Sundhedsstyrelsen (2013). Kampagnerne har haft en påviselig haft effekt hos de unge studerende på danske 

gymnasier, da der er en tendens til, at unge i dag drikker mindre alkohol end de tidligere har gjort - 

Jyllands-Posten (2010).  

 Stigende sundhedsfokus anses sammen med de negative kampagner, som den primære 

årsag til faldet. Mens ølforbruget har været faldende er forbruget af vin steget - Euromonitor (2013). 

Øl bliver i dag anset som usundt, mens vin derimod har fået et mere sundhedsgavnligt image. Substitution 

fra øl til vin er for bryggeribranchen særlig problematisk, da majoriteten af aktørerne ikke har nogen 

nævneværdi eksponering mod dette segment. Bryggeriforeningen (Bryggeriernes brancheforening) har 

derfor forsøgt at sprede et budskab om, at øl er lige så sundt som vin. Dette er blandt andet sket igennem 

konferencen ”Øl og sundhed”, hvor ernæringseksperter kom med konklusionen, at øl er sundt ved moderat 

forbrug - Nyt fra bryggeriforeningen (2012). Det er essentielt for bryggeribranchen, at de får ændret på øl 

sundhedsskadelige image, og at de derved kan få sat en prop i det faldende ølforbrug. 

 
Figur 3.5: Udviklingen i det årlige ølforbrug per indbygger - Euromonitor & The Brewers of Europe. 



   
 
 

30 
 

Salget af læskedrikke i Danmark er et vigtigt marked for Royal Unibrew - RU årsrapport (2013). Figur 3.6 

viser, at forbrugerne af læskedrikke i en stigende grad substituerer fra sukkersøde læskedrikke til sukkerfri 

lightprodukter. Ligeledes viser figuren, hvordan det samlede forbrug af læskedrikke har været relativt 

stabilt. Denne substitution er ligeledes et resultat af det øgede sundhedsfokus, som forbrugerne udviser. 

Royal Unibrew er velrepræsenteret på alle disse markeder. Truslen mod Royal Unibrew er derfor 

begrænset til et samlet fald i forbruget af læskedrikke og vand på flaske. 

 
Figur 3.6: Udviklingen i Danmark i det årlige forbrug af læskedrikke og vand på flaske – Bryggeriforeningen. 

De ”træge” makroøkonomiske forhold har påvirket forholdet mellem on-trade og off-trade. Salgsandelen 

fra barer og restauranter er faldende, og folk tenderer mere til at forbruge alkohol i hjemmet - RU 

årsrapport (2013). Dette presser Royal Unibrew’s rentabilitet, da der generelt er lavere marginer på off-

trade segmentet. Skiftet væk fra on-trade segmentet er særlig udpræget på det italienske marked. Set i 

lyset af, at Royal Unibrew’s italienske hovedprodukt Ceres Strong Ale hovedsageligt afsættes ved on-trade 

salg, forventer jeg at Royal Unibrew’s italienske forretning går nogle udfordrende år i møde.  

3.1.4 Technological  

Innovation er i bryggeribranchen essentiel for udvikling i salget. Royal Unibrew’s innovation er kendetegnet 

inden for områderne: produkt, indpakning og tilbehør. Eksempler på dette er specielt designede flasker til 

barer og natklubber, lanceringen af cider serien Tempt og energidrikken Faxe Kondi Booster. Kravene og 

præferencer til emballage er under konstant udvikling, bl.a. derfor har Royal Unibrew på det baltiske 

marked netop introduceret den innovative dåse ”Open Top Can”, hvor låget åbnes helt, så dåsen fungerer 

som et drikkekrus. 

Bryggeriprocessen er en kompliceret kemisk proces, som er af stor betydning for øllets kvalitet og smag, 

Royal Unibrew investerer derfor hvert år i forskning og udvikling af deres produktionsprocesser - Berlingske 

Business (2012). Royal Unibrew arbejder konstant på at lave teknologiske forbedringer i produktions- og 

bryggeprocessen. Eksempler på disse er udførte tiltag mod en mere energi- og vand effektiv produktion. 

Som direkte resultat af dette er energi og vand forbruget pr. produceret enhed reduceret med hhv. 18 % og 

16 % fra 2011 til 2013. Med udsigt til fortsat høje råvarepriser (afsnit 3.1.2) og høje produktionsafgifter 

(afsnit 3.1.1) er det derfor en forudsætning for Royal Unibrew’s fremtidige succes at de fortsætter disse 

initiativer, da teknologiske fremskridt giver mulighed for betydelige økonomiske såvel som miljømæssige 

besparelser. 
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3.1.5 Environmental 

Hensyntagen til miljøet er både fra et omkostningsmæssigt perspektiv, i form af besparelser ved mindsket 

ressourceforbrug, og fra et rent imagemæssigt perspektiv særdeles vigtigt. Der er i disse tider en voksende 

samfundsfokus på miljømæssig ansvarlighed, og bl.a. bryggeriet Carlsberg har været stærkt kritiseret i en 

FN rapport for at skabe for store miljømæssige skader i forhold til virksomhedernes resultat af primær drift 

- Ingeniøren (2010). Den grønne bølge rammer derfor også ølindustrien, der med et stort forbrug af 

eksempelvis energi og vand (5-7 liter vand per produceret liter øl), kommer i den politiske klimadebats 

søgelys. Royal Unibrew sætter derfor årlige mål for nedbringelse af ressourceforbrug og spild, og har 

igennem en årrække kontinuerligt formået at nedbringe energi og vandforbrug samt 

spildevandudledningen pr. producerede hl. øl. De var ved udgangen af 2013 nede på at forbruge 3,3 l. vand 

pr. produceret liter øl - RU årsrapport (2013). I 2012 introducerede Royal Unibrew en CO2 neutral 

produktion af alle Egekilde produkter. Med denne lancering appelleres der direkte til de klimabevidste 

forbrugere, således kan de nu træffe et klimaneutralt valg, når de skal købe kildevand.  

3.1.6 Legislative 

Som konsekvens af den kraftige konsolidering på det europæiske bryggerimarked er mulighederne for 

fremtidige M&A begrænset, da mange af de mulige konstellationer vil bryde med 

konkurrencemyndighedernes retningslinjer.  

Der stilles lovmæssige krav til Royal Unibrew og alle andre bryggerier i alle facetter af deres forretning, og 

ændringer af disse regler har ofte økonomiske konsekvenser. Et eksempel er reglerne for tilladte emballage 

former, der på det baltiske marked blev ændret i 4 kvartal 2012, hvilket resulterede i, at Royal Unibrew 

måtte nedskrive værdien af deres daværende emballage relaterede produktionsudstyr. Udviklingen af 

emballageformen ”Open top Can”, var derfor ikke blot baseret på ændringer i forbrugernes præferencer, 

men også i ændringer af de lovgivningsmæssige stillede krav. 
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Opsummering af makro analysen 
I figur 3.7 er opstillet en opsummering af makroanalysens hovedpointer samt deres påvirkning af salgs- og 

PM-forecast. 

 
Figur 3.7: Opsummering af PESTEL analysen. 

3.2 Brancheanalyse 

Porter´s Five Forces vil blive benyttet til at udføre industrianalysen, hvor der sigtes imod at klarlægge de 

generelle strukturer, som bestemmer størrelsen af konkurrencekræfterne i industrien og dermed 

industriens profitabilitet - Porter (1980). I henhold til værdiansættelsen af Royal Unibrew har dette særlig 

betydning for prognosticeringen af profit margin og herved Royal Unibrew’s fremtidige 

profitabilitetsmuligheder.  

3.2.1 Leverandørens forhandlingsmagt 

Leverandørernes magt er høj, hvis de evner at hæve virksomhedernes inputpriser og herved reducere 

industriens profitabilitet. Hvorvidt en aktør har mulighed for at presse sin leverandør, afhænger af en 

række forhold, derimellem antallet og størrelse af leverandørerne, varens tilgængelighed, 

standardiseringsgraden på varen og omkostningerne forbundet ved at skifte til en anden leverandør samt 

tilgængeligheden af substituerende varer.  
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I bryggeriprocessen anvendes særlig byg og humle samt gær og vand22. Leverandørerne i ølindustrien er 

hovedsageligt landmænd - Euromonitor 2011. Da bryggerierne oftest selv står for blandings- og 

bryggeprocesserne, og derfor blot er afhængige af de ovenfor nævnte basale råvarer, betragtes 

landmændenes magt som beskeden. Royal Unibrew er derudover også afhængig af materialer som glas, 

aluminium og andre emballage materialer. Denne afhængighed vurderes større, af to primære årsager. For 

det første er der på en del af markederne foregået en konsolidering blandt disse leverandører, hvilket har 

reduceret antallet af de lokale leveringsalternativer. For det andet er der betydelige transportomkostninger 

forbundet med at få leveret dåser og glasflasker, hvilket også begrænser leveringsalternativerne – (RU 

prospekt 2009).  

Prisen på produktionsnødvendige råvarer har over en årrække været meget volatile og særlig kraftigt 

stigende for landbrugsvarerne samt energi (se Figur 3.4). Den kraftige stigning i korn og byg priserne kan 

dog primært forklares ved en generel stigning i efterspørgslen, som bl.a. er drevet af biobrændsels øget 

popularitet – Carlsberg prospekt (2008). Med de essentielle råvarers høje standardiseringsgrad vurderes 

leverandørernes forhandlingsmagt samlet set at være lav/middel. 

3.2.2 Købernes forhandlingsmagt 

Købernes forhandlingsmagt er høj, hvis de kan sænke virksomhedens outputpriser og herved reducere 

industriens samlede profit.  

Ifølge Euromonitor (2011B) eksisterer der ikke et globalt ølmærke23, hvilket reducerer bryggeriernes 

forhandlingsposition overfor køberne, da det herved er lettere for køberne at presse bryggerierne på 

prisen. Bryggerier leverer typisk til både off-trade og on-trade. Generelt ses der som tidligere beskrevet 

højere margin på on-trade salget frem for off-trade, da kundernes forhandlingsstyrke i udpræget grad er 

mere tynget i dette segment - RU årsrapport (2013).  

Størstedelen af bryggeribranchens ølsalg fremkommer gennem off-trade kanaler. Som vist i figur 3.8 udgør 

on-trade segmentet i Danmark, Finland og Italien dog en betydelige del af det samlede volumen salg. Det er 

ikke tilfældet på det lettiske og det litauiske marked. 

 
Figur 3.8: Fordeling mellem off- og on-trade målt på volumener for Royal Unibrew’s markeder – Euromonitor. 

                                                            
22 Sekundært råvarer som ris, havre, rug og hvede. 
23 Heineken har i de sidste år fokuseret intenst på at udvikle deres brand globalt, om dette er lykkedes kan diskuteres. 
Jf. data fra Euromonitor var Heineken i 2012 den 8 mest solgte øl i verden med en samlet andel af volumen på kun 1,4 
%, hvorfor pointerne fra Euromonitor 2011B stadig vurderes at være valide.  
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Off-trade segmentet udgøres primært af supermarkeder og til dels af kiosker. Supermarkedsbranchen har 

ifølge Trade Knowledge Network (2007) været igennem en omfattende konsolidering. I kraft af at enkelte 

detailkæder som konsekvens af dette i dag sidder på mærkbare dele af bryggeriernes afsætning, har de 

mulighed for i højere grad at presse bryggerierne til at få mere attraktive aftaler. Coop, som er en af to 

dominerende spillere på det danske detailmarked, indledte i april 2013 et boykot af en del af Carlsberg’s 

produkter, og fjernede alle deres produkter fra deres tilbudsaviser. Boykotten bundede i en tvist om priser 

og vilkår mellem de to parter, og illustrerer tydeligt den styrke som off-trade aktørerne i dag besidder. Først 

8 måneder senere lykkedes det at finde frem til en aftale imellem de to parter. Konflikten vurderes i Børsen 

(16.12.2013) at have kostet Carlsberg både markedsandele og millioner af kroner i tabt omsætning.  

On-trade segmentet der primært består af hotel- og restaurationsbranchen er kendetegnet 

ved typisk at have beskedne indkøbsvolumener, hvilket leder til en svagere forhandlingsstyrker overfor 

bryggerierne. On-trade aktørerne kan dog nemt udskifte leverandør, da bryggerierne ikke må binde dem på 

lange uopsigelige kontrakter. Derfor stiler bryggerierne meget aktivt imod at opbygge tætte kundeforhold 

til disse - RU årsrapport (2013). On-trade segmentet er udover sine høje margin værdifuldt i kraft af deres 

store markedsføringspotentiale. Bryggerierne kan ved at være til stede på særligt populære restaurationer 

få tilført meget værdi til deres brands. Dette giver enkelte spillere på on-trade segmentet høj 

forhandlingsstyrke. 

Jeg vurderer samlet set købernes forhandlingsmagt til at være middel/høj 

3.2.3 Trusler fra nye indtrængere 

Hvis nye indtrængere uden store startomkostninger eller ”know-how” kan etablere sig i industrien, 

karakteriseres dette som værende en trussel for industriens samlede profitabilitet. At etablere et 

produktions-, distributions- og markedsføringsapparat der vil kunne tage markedsandele fra de etablerede 

aktører på Royal Unibrew’s hovedmarkeder inde for øl- og læskedriksegmenterne, vurderer jeg vil være 

yderst svært, og dette vil kræve enorme investeringer. En af grundene hertil er at der ved produktion på 

disse markeder er massive stordriftsfordele, hvilket alt andet lige vil favorisere de store aktører. At organisk 

vækst er svært på markedet for øl bliver understreget ved, at den gængse vækststrategi inde for branchen 

igennem de seneste mange år har været vækst vha. opkøb (afsnit 2.2.1).  

Risikoen for at de globalt dominerende bryggerier, foruden Carlsberg, vælger at gøre en betydelig 

indtrængen på Royal Unibrew’s veletablerede markeder, vurderer jeg ligeledes til at være lav. Det generelle 

salg på Royal Unibrew’s vigtige danske og finske marked er kendetegnet ved at være stagnerende til 

faldende, hvilket gør at de store spillere vil være langt mere tilbøjelige til at fokusere på vækst cases i Asien, 

Sydamerika og Afrika.  

Inde for nichemarkederne for øl og læskedrikke der primært drives af tidens trends, er der en reel risiko for, 

at nye aktører kan tage markedsandele fra de etablerede. Dette vurderes dog ligeledes til ikke at skabe 

grund til bekymring for de store bryggerier, da de har muligheden for at replikere eller opkøbe disse 

produkter og derved sikre deres fortsatte dominans. At adgangsbarriererne er høje understreges af den 

administrerende direktør i Royal Unibrew, som hævder at ”det ikke længere kan lade sig gøre at gå alene 

ind i et marked og hurtigt erobre markedsandele. Forbrugerne har nemlig fået mere fastlåse præferencer, 

og omkostningerne til markedsføring er røget i vejret” - EPN (24.03.2011). 

Jeg vurderer på baggrund heraf at truslerne fra nye indtrængere er lave. 
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3.2.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

Eksisterende og potentielle kunders betalingsvillighed er tæt forbundet med mulighederne for at 

substituere til lignende produkter. For ølindustrien er cider, RTD, spiritus og vin eksempler på alternativer 

til øl. Figur 3.9 illustrerer disse produkters andel af det samlede marked for alkoholiske drikke på Royal 

Unibrew’s primære markeder.  

 
Figur 3.9: Fordelingen af salgsvolumener på markedet for alkoholiske drikke – Euromonitor. 

Som tidligere pointeret i markedspræsentationen og PESTEL analysen er særlig markederne for Cider og 

RTD´s i høj vækst. Modsat substitution til vin vil substitution fra øl til cider og RTD segmenterne ikke i 

samme grad skade Royal Unibrew, da deres brede produktportefølje spreder sig over disse segmenter. 

Særlig betydningsfulde for Royal Unibrew er deres cider brands Tempt og Upcider, der begge har 12 % af 

markedet i hhv. Danmark og Finland og tre24 ledende RTD brands på det finske markedet, som samlet set 

har en markedsandel på 38 % - Bilag 1.2. Det er derfor primært substitution til vin, der skaber værditab for 

Royal Unibrew. Danskernes ellers traditionelle høje forbrug af øl har været faldende og udgør i dag knap 64 

% af det samlede forbrug af alkohol målt på volumen, hvilket er et fald på 6 procent point i forhold til 2007. 

I samme periode er forbruget af vin steget fra udgøre 25 % til 30 % af den samlede forbrugte alkohol vol.25.  

Jeg vurderer med forbrugernes lave udskiftningsomkostninger og lette tilgang til substituerende produkter 

for øje at konkurrencen fra substituerende produkter er middel.  

3.2.5 Industriens konkurrencesituation 

Bryggeriindustrien kan overordnet inddeles i fire kategorier. De globale bryggerier der operer i hele verden 

med både globale, regionale og lokale brands. De regionale bryggerivirksomheder, herunder bl.a. Royal 

Unibrew, der opererer på flere geografiske områder, men som ikke opererer globalt. Derudover er der de 

lokale bryggerier, der opererer på et geografisk afgrænset område. Mikrobryggerierne udgør den sidste 

kategori, disse er ofte kun at finde på lokale niche-markeder - RU Prospekt (2009).  

Som beskrevet i afsnittet industrioverblik, har bryggeribranchen igennem det seneste årti været underlagt 

en kraftig konsolidering, og markedet for salg af øl er i dag kraftigt domineret af en lille gruppe bryggerier. 

Det danske og finske ølmarked domineres af Carlsberg med hhv. 57,0 % og 37,5 % af den totale volumen. 

Royal Unibrew er på begge markeder den klare toer med hhv. 19,4 % og 22,0 % af den totale volumen - 

                                                            
24 Original Gin Longdrink, Otto, Cool Grape Long Drink 
25 I underpuktet Social i PESTEL analysen redegør jeg for forklaringen på denne udvikling. 
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Euromonitor26. Markedet for læskedrikke viser et lignende billede hvor Carlsberg i kraft af deres licens 

aftale med The Coca-Cola Co. og Royal Unibrew i kraft af deres aftale med PepsiCo Inc. er markedets største 

aktører. På begge markeder er der intensiv konkurrence imellem de to, hvilket særligt kommer til udtryk 

ved en intens markedsføring og konkurrence på pris og produktinnovation. Det danske og finske marked 

klassificeres begge som modne. Med et ølforbrug der er faldende (se figur 3.5) skal vækst på disse 

markeder derfor findes ved enten at hæve priserne eller ved at vinde markedsandele fra konkurrenterne. 

Industrien har en kontinuerlig fokus på omkostningsminimering, og mange bryggerikoncerner har for at 

optimere deres stordriftsfordele centraliseret deres produktion, hvilket har ledt til at en række mindre 

bryggerier er lukket27.  

En pålidelig og effektiv distribution er en nøglefaktor inde for branchen, hvorfor der også konstant bliver 

arbejdet på at udbygge og effektivisere denne.  

Konkurrencesituationen på de baltiske markeder er lig den danske, dog har dette markedet, som vist i figur 

3.5, vækst i salget af øl, hvilket trækker imod en lidt mildere intern konkurrence.  

I Italien og på markedet for maltdrikke indtager Royal Unibrew en anden markedsposition, hvor der ikke 

bliver konkurreret i samme grad på prisen. Her er markedsføring og distribution de vigtigste parametre for 

succes - RU årsrapport (2013).  

Den nuværende konkurrenceintensitet vurderes på trods af et begrænset antal af aktører til at være høj. 

 Med udsigten til et fremtidigt faldende ølforbrug i Danmark og Finland, som er Royal 

Unibrew’s vigtigste markeder, et det min klare overbevisning at konkurrenceintensiteten på disse markeder 

vil være stigende.  

Figur 3.10 sammenfatter industrianalysen samt tillægger hver af konkurrencekræfterne en umiddelbar 

påvirkning af fremtidig profit margin. 

 
Figur 3.10: Opsummering af brancheanalyse og de afledte effekter på profit margin. 

                                                            
26 De nyeste opgjorte markedsandele fra tabel 2.1 benyttes. 
27 Royal Unibrew lukkede i 2008 bryggerierne Ceres og Maribo i 2008, for at samle deres danske produktion i Fakse og 
Odense - RU årsrapport (2008). 
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3.3 Selskabsspecifik analyse 

Makro- og industrianalysen bidrager til identificeringen af industriens vigtigste eksterne forhold. Det er bl.a. 

blevet slået fast, at Royal Unibrew’s to største markeder er præget af faldende forbrug. For at Royal 

Unibrew’s overordnede strategi skal kunne lykkedes er det essentielt at virksomheden formår at sætte de 

rigtige værdiskabende aktiviteter i fokus. 

”Det er Royal Unibrew’s strategi at være en fokuseret 

stærk regional bryggerivirksomhed inden for øl, 

malt- og læskedrikke med ledende positioner på de 

markeder eller i de segmenter, hvor der opereres. Royal Unibrew driver forretning på markeder, som er 

præget af forskellige dynamikker. Strategien er fastlagt 

under hensyntagen hertil marked for marked.” 

-- Royal Unibrew årsregnskab 2013 

Der vil nu blive foretaget en intern analyse af Royal Unibrew. 

3.3.1 Porters value chain 

Royal Unibrew’s kernekompetencer kommer til udtryk gennem de aktiviteter i deres værdikæde, der 

skaber særlig værdi for kunderne. Analysen følger Porters Value Chain, derfor vil forretningens aktiviteter 

blive inddelt efter, om de er af primær eller sekundær karakter. Royal Unibrew’s værdikæde er illustreret i 

figur 3.11. 

Til at bistå analysen har jeg for perioden 2008-2013 nedbrudt Royal Unibrew’s og deres umiddelbare 

konkurrenter, Harboe og Carlsberg’s omkostninger og sat dem i forhold til deres omsætning28. I den 

forbindelse skal det holdes for øje, at en del af Carlsberg’s resultat stammer fra markeder, hvor Royal 

Unibrew og Harboe ikke var til stede. Det har grundet manglende detaljeringsgrad i Carlsberg’s regnskab 

ikke været muligt at frasortere disse. 

 
Figur 3.11: Royal Unibrew’s værdikæde. 

                                                            
28 Både Carlsberg og Harboe aflægger regnskab i henhold til IFRS, hvorfor regnskaberne er sammenlignelige. Valg af 
sammenlignelige konkurrenter vil efterfølgende blive uddybet i den historiske regnskabsanalyse. 
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Jeg kan desværre ikke belyse alle Royal Unibrew’s interne processer eftersom at analysen udelukkende 

baseres på offentlig tilgængelig information. I filtreringsprocessen af den tilgængelige information har reel 

værdiskabelse for Royal Unibrew været i centrum, derfor berører analysen kun de aktiviteter der påvirker 

Royal Unibrew’s kernekompetencer.  

Primære aktiviteter 

Produktets værdi opstår i flere forskellige værdiskabende led i aktivitetskæden. De aktiviteter som er 

direkte relateret til værdiskabelsen af produktet klassificeres som primære aktiviteter. Det er essentielt at 

påpege, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem kundens opfattelse af produktets værdi og de 

omkostninger, Royal Unibrew har til frembringelse af produktet.  

I) Produktion 

Royal Unibrew er på størstedelen af deres markeder en af to store aktører (afsnit 2.2.2). Dette giver dem 

nogle mulige stordriftsfordele inden for produktion. Royal Unibrew gennemgår kontinuerligt deres 

produktionsprocesser med henblik på at minimere deres omkostninger forbundet hermed - RU årsrapport 

(2013). Om Royal Unibrew besidder særlige kompetencer inden for deres produktion, undersøger jeg ved 

at sammenligne deres direkte produktionsomkostninger til produktion af en hektoliter med de udvalgte 

peers. 

 
 Figur 3.12:  Tv: Fordelte gns. produktionsomkostninger i % af nettoomsætning29.  

  Th: Fordelte gns. produktionsomkostninger pr. produceret hektoliter. 

Det fremstår tydeligt af figur 3.12 tv. at Royal Unibrew og Carlsberg’s produktionsomkostninger udgør en 

mindre del af deres samlede nettoomsætning, end hvad tilfældet er hos Harboe. Det kan dog ud fra figur 

3.12 th. udledes at omkostningernes lavere nettoomsætningsandel er en funktion af at Carlsberg og Royal 

Unibrew er stærkt repræsenteret i produktsegmenterne med højere marginer.  

For hvert produceret hl. har Royal Unibrew i gennemsnit over de sidste 6 år forbrugt hhv. 105 DKK og 112 

DKK mere end Harboe og Carlsberg. Med en akkumuleret afsætning på knap 39 mio. hl. over de sidste 6 år, 

havde Royal Unibrew således over perioden opnået en akkumuleret besparelse på 4.4 mia. DKK, hvis de 

kunne producere til de samme omkostninger som Carlsberg.  

Ledelsen i Royal Unibrew er bekendt med denne udfordring og i tråd med denne fokus nedlagde Royal 

Unibrew i 2008 sin produktion i Århus, hvilket har betydet at Royal Unibrew’s produktion til det danske 

marked udelukkende i dag er placeret i Odense og Fakse. I forlængelse af nedlæggelsen af produktionen i 

Århus reducerede Royal Unibrew antallet af medarbejdere med 11,5 %. Over den analyserede periode har 

lønomkostninger bevæget sig fra at udgøre 34 DKK pr. hl. i 2008 til 16 DKK pr. hl. i 2013. At Royal Unibrew’s 

                                                            
29 Gns. 2008 til 2013 – noter i årsregnskaber for hhv. Royal Unibrew, Harboe og Carlsberg. 
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lønomkostninger til produktionen er faldet til at være på niveau med Carlsberg’s må betegnes som 

værende meget tilfredsstillende i og med at en stor del af Carlsberg’s produktion er placeret i regioner hvor 

løntrykket er markant lavere.  

Særlig omkostningerne til råvarer og hjælpemateriel skiller de tre virksomheder. Størstedelen af Harboe’s 

afsætning er i discount segmentet. En stor del af deres anvendte råvarer formoder jeg derfor vil være af 

lavere kvalitet, som forventeligt må være billigere, hvilket forklarer de lavere råvareomkostninger.  

At Royal Unibrew er så langt fra at kunne matche Carlsberg’s omkostninger til råvare er ikke 

tilfredsstillende. En del af forklaringen på forskellen er at Carlsberg i kraft af deres langt højere afsætning30 

er i en position, hvor de kan forhandle sig til bedre priser på deres produktionsnødvendige forbrug af 

råvarer og hjælpemateriel. 

Med overtagelsen af Hartwall har Royal Unibrew øget sin omsætning med ca. 65 %. Det er essentielt at 

Royal Unibrew udnytter dette til at adressere deres indkøbsaftaler af råvare og at de bliver bedre til at 

udnytte disse mere effektivt. 

II) Distribution (outbound logistik) & markedsføring, salg og service31 

Drikkevarer er svære at pakke, og massefylden er høj. Endvidere kan efterspørgselen øges med kort varsel 

som konsekvens af f.eks. godt vejr. Dette stiller store krav til bryggeriernes distributionsnetværk. For at 

drive en veldreven bryggeriforretning er det derfor essentielt at have en velfungerende distribution. 

Distributionen af Royal Unibrew’s produkter sker, alt afhængig af markedet, gennem egen distribution eller 

igennem eksterne distributører. Royal Unibrew har siden 2009 selv varetaget den fysiske distribution på det 

danske marked fra en af deres syv terminaler. Før dette stod selvstændige depotejere, der videresolgte og 

videredistribuerede Royal Unibrew’s produkter for distributionen. I Letland og Litauen distribuerer Royal 

Unibrew ligeledes selv, hvorimod det italienske marked bliver forsynet af eksterne. Malt- og oversøiske 

markeder bliver enten forsynet via eksport, som produceres på de danske bryggerier eller af eksterne 

bryggerier på licensbaserede aftaler. Den seneste udvikling favoriserer eksportandelen, hvilket til gengæld 

efterlader potentielle høje distributionsomkostninger, da de geografiske afstande ofte er store - RU 

årsrapport (2013).  

 
 Figur 3.13:  Tv: Fordelte distributions-, salg- og markedsføringsomkostninger bencmark32. 

  Th: Fordelte distributions-, salg- og markedsføringsomkostninger RU.  

                                                            
30 Carlsberg og Royal Unibrew’s nettoomsætning var i 2013 hhv. 50 og 3½  gange større end Harboe’s 
31 Da omkostningerne forbundet hertil i regnskaberne ikke er opsplittet, har jeg fundet det nødvendigt at analysere 
disse punkter i samme afsnit. 
32 Gns. 2008 til 2013 – noter i årsregnskaber for hhv. Royal Unibrew, Harboe og Carlsberg. 
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Royal Unibrew har ved overgangen til eget distributionsnetværk realiseret markante besparelser. Som det 

kan betragtes fra figur 3.13. th. forbrugte Royal Unibrew i 2008, hvad der svarer til 11 % af deres 

nettoomsætning på at få deres varer distribuerede ud ekskl. løn. I 2013 er tallet faldet til 6 %. Forventeligt 

er deres lønomkostninger til distribution steget, efter de selv er begyndt at distribuerer. Stigningen har dog 

kun været på 2 procent point, hvilket samlet set stadig efterlader en stor årlig besparelse på 3 % af 

nettoomsætningen, svarende til 134 mio. DKK i 2013. 

  

Forbrugere af øl er meget loyale, og de køber de øl som de kender. Markedsføring og promovering er 

derfor essentiel. Hvis der hos forbrugerne kan opbygges en association mellem typer af begivenheder og 

brands, kan bryggerierne opnå midlertidige konkurrencemæssige fordele. Carlsberg har gennem en 

mangeårig intens markedsføring opbygget en række af meget stærke brands som Royal Unibrew hver dag 

skal konkurrer med - Carlsbergs årsrapport (2013).  

Royal Unibrew besidder selv stærke nationale brands heriblandt Faxe Kondi og Royal, samt stærke lokal 

forankrede brands eksempelvis Ceres i Århus og Albani på Fyn.  

Særlig de nationale brands er i hård konkurrence med Carlsberg’s, som illustreret i figur 3.13 tv. adresserer 

Royal Unibrew dette ved kraftige investeringer i markedsføringen. Royal Unibrew udfører deres 

markedsføringsaktiviteter lokalt på hvert marked eller område, og der bliver løbende foretaget brugertest 

af om aktiviteterne har den ønskede effekt. Dette medfører løbende tilpasning af udvikling af 

markedsføringsstrategier med nyt materiale og nye budskaber. Markedsføringen omfatter såvel above-the-

line markedsføring via. bl.a. TV, radio, telefoni, internet mm., som below-the-line markedsføring heriblandt 

smagsprøver, tilbud og events i selve salgsleddet.  

Kampagnen ”TAK Rock” er en af Royal Unibrew’s store satsninger. Denne kampagne forsøger netop at få 

folk til at associere koncerter og musik med at drikke Royal Beer. Kampagnen er tilrettet massemedierne, 

men kommer også særlig til udtryk igennem samarbejdsaftaler med festivaler og lign. Som led i 

markedsføringsstrategien overtog Royal Unibrew i 2009 sponsoraftalen af Fredagsrock i Tivoli. Dette 

samarbejde er for begge parter forløbet så godt, at Tivoli og Royal Unibrew i 2013 forlængede og udvidede 

samarbejdsaftalen til 2018. 

"Det har været en stor fornøjelse at få Royal Unibrew ind i Tivoli. De har været en professionel leverandør og 

ikke mindst en inspirerende samarbejdspartner f.eks. i udviklingen af nye musikkoncepter. Vi glæder os over, at 

vi kan forlænge den vigtige aftale, så vores 4 mio. gæster fortsat kan få kvalitets øl i glasset og nye 

musikoplevelser med hjem" 

-- Lars Liebst, adm. direktør i Tivoli - Tivoli (2013a) 

Udvidelsen af aftalen omhandler Pepsi Pop-up, der er et nyt torsdagskoncept i Tivoli for det yngre publikum 

med smag for popmusik. Markedsføringen skal understøtte Royal Unibrew’s primære produktportefølje, 

som primært udgøres af egne lokale og nationale kvalitetsdrikkevarer med stærke brands og betydelige 

markedsandele (se tabel 2.1). Supplementerende til disse kan Royal Unibrew også tilbyde deres kunder 

internationale brands som Heineken og Pepsi Co læskedrikke, som de har licensrettigheder til at producere. 

  

Markedsføringsstrategien er et vigtig komponent i salgsprocessen og lykkedes denne ikke tilfredsstillende, 

kan Royal Unibrew få svært ved at afsætte deres produkter til en merpris i forhold til private label- og 

discountprodukterne (afsnit 2.2).  
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Figur 3.14:  Tv: Nettoomsætning og NOPAT pr. afsatte hektoliter33 i DKK RU og peers34.  

  Th: Royal Unibrew nettoomsætning og NOPAT pr. afsatte hektoliter i DKK. 

Royal Unibrew’s omsætning pr. afsatte hl. har fra 2008-2013 i gennemsnit været 597 DKK Dette er en 

anelse lavere end Carlsberg s vesteuropæiske omsætning pr. hl.. At Carlsberg udnytter deres stærke brands 

til at kræve en højere pris på deres produkter er ikke overraskende og dette er i tråd med førnævnte 

forventninger. I figur 3.14 th. er det til gengæld illustreret at Royal Unibrew over den analyserede periode i 

høj grad er lykkedes med at penetrere og manifestere en del af deres produkter i de højere prissegmenter, 

hvilket understreger den værdiskabelse som Royal Unibrew har formået at skabe igennem deres 

markedsføring35. 

I tæt led med markedsføringsstrategien arbejdes der på at styrke Royal Unibrew’s partnerskaber med deres 

kunder gennem fælles værdiskabelse. Dette har i 2013 ført til flere butiks- og handelsaktiviteter. Royal 

Unibrew rangerer højt i uafhængige målinger af kunders tilfredshed med deres leverandører. Hvilket jeg ser 

som en bekræftelse på effekten af deres indsats. 

Sekundære aktiviteter 

Sekundære aktiverer er værdiskabende aktiviteter, som der ikke er direkte relateret til produktionen af 

slutproduktet. 

I) Produkt- og teknologi udvikling. 

Det blev i afsnit 3.2.5 konkluderet at Royal Unibrew’s markeder er kendetegnet ved en hård konkurrence. 

For at beholde eller erobre markedsandele er aktørerne derfor nød til at udbyde produkter, der har en 

stærk appel for forbrugerne. Royal Unibrew arbejder derfor løbende på alle deres markeder på at tilpasse 

deres produktmiks, så det løbende matcher forbrugernes præferencer. Dette involverer udvikling af deres 

eksisterende sortiment, udvikling af nye produkter med forskellige smagsvarianter, nye brands samt 

ændringer af emballageformer. Det er gennemsyrende for alt Royal Unibrew’s arbejde med deres 

sortiment, at de tager udgangspunkt i en løbende vurdering og analyse af deres forbrugers præferencer på 

de markeder, hvor de er tilstede - RU årsrapport (2013).  

Udviklingen i smagsvarianterne udspringer primært fra internationale trends. Et eksempel på dette er 

Egekilde linjen, der er blevet udvidet med flere forskellige smagsvarianter. Royal Unibrew arbejder således 

med at udnytte styrkerne fra den eksisterende brand-platform. Dette gøres også bl.a. ved at udvide disse 

                                                            
33 Hektoliter = 100 liter. 
34 2008-2013 gns. Carlsberg V = Vesteuropa, Carlsberg G = Global – årsregnskabernes noter. 
35 I tabel 2.1 er det illustreret hvor Royal Unibrew har vundet og tabt markedsandele. 
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brands til andre produktkategorier. Energidrikken Faxe kondi Booster og senest juice linjen Nicoline er 

begge succesfulde eksempler på dette. Sidst vil jeg fremhæve Royal Unibrew’s arbejde med at udvide de 

geografiske grænser for enkelte af deres produkter. Det førende lettiske juice-brand Cido er i den 

forbindelse succesfuldt blevet introduceret på det litauiske marked.  

Med opkøbet af Hartwall har Royal Unibrew udvidet deres produktplatte med en række stærke brands der 

har betydelige markedsandele (se tabel 2.1). Disse vil fremadrettet ligeledes blive videreudviklet.  

Foruden en kontinuerligt udviklende produktportefølje lancerer Royal Unibrew løbende nye emballage- og 

forpakningsvarianter. Senest med lanceringen af ”Open Top Can” i Baltikum der både imødekommer 

lovgivningsmæssige ændringer, samt øger forbrugernes kvalitetsoplevelse -RU årsrapport (2012). 

II) Administration 

Som illustreret i figur 3.15 tv. lider Royal Unibrew og Carlsberg begge under at have høje 

administrationsomkostninger sammenlignet med Harboe.  

 
Figur 3.15: Tv: Fordelte administrationsomk. bencmark gns. 2008-2013. Th: Fordelte administrationsomk. RU.  

Med større forretningsomfang følger stigende kompleksitet samt større behov for kontrol. Disse forhold 

medfører at Carlsberg og Royal Unibrew begge er nød til at allokere en større andel af deres ressourcer 

mod administration. Sammenlignes Carlsberg og Royal Unibrew, kan det konkluderes, at Royal Unibrew har 

været mere tilbageholdende med lønningerne til deres administration, hvilket giver dem en lille fordel på 

den korte bane. Royal Unibrew opererer med en såkaldt tostrenget ledelsesmodel, herved forstås at den 

daglige drift er varetaget af en direktion, som er valgt af bestyrelsen, hvoraf ingen af 

bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i direktionen. Den adm. direktør Henrik Brandt tiltrådte i 2008, 

og har vist sin værd, ved bl.a. at have stået i spidsen for den succesfulde turn-around, som Royal Unibrew 

har gennemgået.  

Opsummering af den selskabsspecifikke analyse: 

Ud fra ovenstående analyse af Royal Unibrew’s primære og sekundære aktiviteter kan det konkluderes at 

Royal Unibrew besidder følgende kernekompetencer: 

• Omkostningsefficiente produktionsmedarbejdere. 

• Effektiv distribution. 

• Stærke nationale og lokalt forankrede brands. 

• Gennemslagskraftig markedsføringsstrategi. 

• Evnen til at udnytte det fulde potentiale i deres brands. 
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• Kompetent ledelse. 

 

Til at afgøre hvorvidt de fundne kernekompetencer kan antages at give vedvarende konkurrencemæssige 

fordele anvendes Barney’s VRIN-model - Barney (1991). I denne udpeges fire kriterier, som en 

kernekompetence skal overholde for at denne kan antages at lede til vedvarende konkurrencemæssige 

fordele. Kernekompetencen skal være 1) værdifuld, 2) sjælden, 3) ikke-imiterbar og 4) ikke-substituerbar.  

Af de fundne kompetencer er det udelukkende Royal Unibrew’s brands der overholder samtlige kriterier og 

disse formodes derfor at give Royal Unibrew vedvarende fordele.  

Af Royal Unibrew’s brands er det værd at bemærke, at det ikke er alle som jeg vurderer vil bevare sin 

værdi. Eksempelvis forventer jeg at værdien af Ceres brandet i Århus egnen vil være aftagende, som følge 

af bryggerilukningen i 2008 og det heraf mindskede lokale tilknytningsforhold.  

 Med et begrænset antal midlertidige- og en vedvarende konkurrencemæssig fordel leder 

den interne analyse af Royal Unibrew mig til konklusionen, at det på længere sigt vil være en udfordring for 

Royal Unibrew at bibeholde deres høje marginer og deres markedsandele.  

3.3.2 Hartwall under nyt ejerskab 

Skiftende ejere har i de sidste 10 år uden held forsøgt at vende Hartwall’s skrantende forretning. Hartwall 

har ved salget fra Heineken koncernen sagt farvel til de privilegier, der var ved at have verdens tredje 

største bryggeri som ejer. Royal Unibrew er sammenlignet med Heineken en minimal spiller på 

bryggerimarkedet, da de ikke har nær de samme ressourcer til rådighed. På overfladen vil mange nok mene 

at de vil få svært ved at gøre hvad Heineken ikke kunne. Vende den negative udvikling.  

Jeg vil her kort redegøre for hvad der taler for at Royal Unibrew kan lykkedes med dette: 

• Hartwall har primært eksponering mod det finske marked. De vil derfor nyde godt af en ejer der 

frem for et globalt fokus, tilbyder et regionalt fokus.  

• I Royal Unibrew er beslutningsvejene markant kortere og Hartwall vil således blive i stand til på 

kortere tid at kunne tilpasse deres organisation til skiftende behov.  

• Heineken’s altoverskyggende fokus er øl. Royal Unibrew bør i kraft af deres egen forretning have en 

bedre forståelse og flere kompetencer inden for ”multi-beverage” miljøet, som Hartwall i den grad 

er en del af. 

• Royal Unibrew’s rødder er slået i det mindre danske marked, som på mange måde minder om det 

finske. 

• Med inklusionen af Hartwall Capital i Royal Unibrew’s bestyrelse (afsnit 2.1.1) tilføres der essentiel 

viden om det finske marked. 

Disse faktore leder mine forventninger imod at Royal Unibrew indenfor en mellemlang tidshorisont vil 

lykkedes med at stabilisere Hartwall’s nettoomsætning.  
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3.4 Delkonklusion (SWOT) 

Formålet med kapitel 3 har været at identificere Royal Unibrew’s ikke-finansielle værdidrivere. Første del af 

analysen centrede sig om de eksterne muligheder og trusler, imens den efterfølgende analyse fokuserede 

på Royal Unibrew’s interne styrker og svagheder. I dette afsnit vil ovenstående analyser blive opsummeret i 

en SWOT analyse. Herved tilsigtes en struktureret opridsning af Royal Unibrew’s strategiske position, samt 

fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. 

 

Figur 3.16: SWOT Royal Unibrew. 
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3.4.1 Strenghts 

Royal Unibrew’s styrker ligger i en bred produktportefølje, der indeholder egne lokale og nationale 

kvalitetsbrands samt store internationale brands, som Royal Unibrew igennem licensaftaler, har retten til at 

producere på de fleste af deres markeder.   

De har ved opkøbet af Hartwall, manifesteret deres tilstedeværelse i den nordeuropæiske region, hvilket 

giver dem en øget mulighed for i fremtiden at høste bryggeribranchens stordriftsfordele.  

 Ved nærmere intern analyse af Royal Unibrew, fandt jeg, at Royal Unibrew’s interne 

kernekompetencer primært er, at de besidder omkostingsefficiente produktionsmedarbejdere, en effektiv 

distribution, stærke lokale og nationale brands, en gennemslagskraftig markedsførings strategi, evnen til at 

udnytte potentialet i deres brands, samt en kompetent ledelse.  

3.4.2 Weaknesses 

Royal Unibrew er, set ud fra et globalt perspektiv, stadig en lille aktør, og de er meget begrænset af at have 

en lille eksponering mod vækstmarkeder. Det danske og finske marked er Royal Unibrew’s vigtigste, og 

disse er begge kendetegnet ved hård intern konkurrence og faldende forbrug. Således skal Royal Unibrew 

på deres største markeder finde vækst igennem prisforhøjelser eller ved at vinde markedsandele fra deres 

konkurrenter. Med udsigten til en intensiveret konkurrenceintensitet bliver det i fremtiden sværere at 

hæve priserne uden tab af markedsandele. Derfor er en omkostningseffektiv produktion essentiel for opnå 

fremtidig succes. Med højere produktionsomkostninger end både Carlsberg og Harboe, kombineret med 

begrænset antal vedvarende konkurrencemæssige fordele, vurderer jeg, at Royal Unibrew på sigt står svagt 

rustet til denne konkurrence.  

3.4.3 Opportunities 

Royal Unibrew står relativt stærkt i den baltiske region. Udsigten til økonomisk bedring vil derfor give Royal 

Unibrew fremtidige muligheder for at øge deres omsætning og rentabilitet på disse markeder.  

De danske lovgivere har, efter mange forsøg på at begrænse forbruget af alkohol og læskedrikke, indset at 

de høje afgifter også har skadelige konkurrencemæssige konsekvenser. De netop udførte 

afgiftsnedsættelser adresserer dette, og giver derfor Royal Unibrew mulighed for at øge deres fremtidige 

afsætning og indtjening på det vigtige danske marked.  

Forbrugernes skiftende forbrugspræferencer er, udover at være en trussel for Royal Unibrew, også en 

mulighed. Særlig produktkategorierne cider/perry og RTD’s skal i fremtiden kompensere Royal Unibrew for 

den manglende vækst i salget af øl.  

Med opkøbet af Hartwall øger Royal Unibrew sin omsætning med ca. 65 %. I kraft af, at de fremover samlet 

set har en langt større produktion, stiger deres forbrug af råvarer også, således vil deres indkøbsmængder 

stige. Dette giver Royal Unibrew mulighed for at genforhandle deres indkøbspriser fra en mere gunstig 

position.  

3.4.4 Threats 

Da forventningerne til den generelle markedsudvikling på Royal Unibrew’s vigtigste markeder er svage, vil 

markedsaktørerne være tvunget ud i en intensiveret konkurrence, hvilket udgør en stor trussel for Royal 

Unibrew. Dette vil i fremtiden presse Royal Unibrew til at bruge flere midler på: 1) at tiltrække dygtige 

medarbejdere, 2) bevare et stærkt distributionsnetværk og 3) markedsføre deres produkter. 
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Med udsigten til en fremtidig hård konkurrence minimeres aktørernes, heriblandt Royal Unibrew’s, 

muligheder for at øge deres marginer ved prisstigninger. Derfor skal øget rentabilitet findes ved lavere 

omkostninger. Udsigten til stigende råvarepriser, dårligere forhandlingsposition overfor detailsegmentet, 

samt faldende andel af salget fra on-trade segmentet udgør derfor en betydelig risiko for den fremtidige 

indtjening.  

De finske lovgivere følger derudover ikke de danskes eksempel. Siden 2008 er afgifterne på alkohol blevet 

hævet 4 gange, og der er varslet yderligere afgiftsstigninger og markedsføringsforbud. Dette udgør også en 

markant trussel for Royal Unibrew’s fremtidige afsætning og rentabilitet, da Hartwall ikke har nær de 

samme markedsandele ved grænsehandel i Estland, som de har på det finske marked.  

 

Første del af værdiansættelsesprocessen omhandlede en strategisk analyse af de ikke-finansielle 

værdrivere. Disse blev gennem hhv. en makro-, branche- og sidst en intern virksomhedsanalyse beskrevet. 

Afhandlingen skifter nu fokus fra de ikke-finansielle værdrivere til de finansielle værdidrivere. 
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Kapitel 4 - Historisk regnskabsanalyse 

Dette kapitel har til formål at beskrive reformuleringen af Royal Unibrew’s regnskaber, som er 

nødvendiggjort efter valget af værdiansættelsesmodeller. Der vil med udgangspunkt i de reformulerede 

regnskaber blive foretaget en rentabilitetsanalyse af Royal Unibrew. Regnskabsanalysen vil tage 

udgangspunkt i de officielle regnskaber fra Royal Unibrew for perioden 2008-2013. 

Hartwall’s aktiver og passiver indgår som konsekvens af opkøbet i Royal Unibrew’s 

årsregnskab for 2013. Hartwall har dog udelukkende bidraget til indtjeningen fra d. 23 august til d. 31 

december. Set med regnskabsanalytiske briller udlader dette en stor del relevant information omkring 

Hartwall’s historiske evne til at generere cash flows. Ydermere vil det korrekte forhold mellem det samlede 

afkast pr. investeret krone i driften blive sløret.  

For at øge validiteten af min budgettering, vil jeg imødekomme disse problemer ved at udarbejde et 

konsolideret proforma regnskab med udgangspunkt i Royal Unibrew og Hartwall’s officielle regnskaber for 

perioden 2010-201336. Dette regnskab vil på lige fod med Royal Unibrew’s regnskab blive reformuleret og 

analyseret med henblik på at afdække rentabiliteten.  

Det konsoliderede proforma regnskab for 2013 bygger på følgende oplysninger og hovedforudsætninger. 

- Det oplyses i Royal Unibrew’s 2013 årsrapport at proforma nettoomsætning, EBITDA og EBIT for de 

to selskaber for hele 2013 var hhv. 6.050 mio. DKK, 1.015 mio. DKK, 730 mio. DKK. Ydermere 

oplyses det at Hartwall indgår på de før nævnte poster i det eksisterende regnskab med 787 mio. 

DKK, 94 mio. DKK og 34 mio. DKK. 

- Jeg antager at fordelingen i Hartwall’s omkostningerne er identiske med 2012. 

Da Royal Unibrew først overtog ejerskabet i slutningen af august 2013, vurderer jeg at effekten af 

effektiviseringsforbedringer af Hartwall’s produktion, distribution og administration ikke var realiseret ved 

årets udløb, hvorfor det vurderes at en uændret omkostningsfordeling er acceptabel. 

Udstyret med ovenstående informationer kan jeg nu konstruere Hartwall’s fulde 2013 

resultat, som jeg efterfølgende kan benytte til at udforme et detaljeret konsolideret proforma regnskab for 

Royal Unibrew i 2013.  

I det konsoliderede regnskab inkluderes de oplyste transaktionsomkostningerne på 15. mio. DKK - RU 

årsrapport (2013). Da denne post er af engangskarakter bliver denne ikke inkluderet i den fremadrettede 

budgettering.  

I forbindelse med måling af rentabiliteten er det essentielt at forholde sig til niveauerne, 

udviklingsretningen og ændringshastigheden. Til at belyse dette er benchmarking et fortrukket redskab - 

Koller et al. (2010). Ved at sammenligne nøgletallene over tid og på tværs af selskaber understøttes den 

strategiske analyse og de relative styrker og svagheder i forhold til konkurrenter bliver synliggjort. Med 

dette for øje har jeg udvalgt bryggerierne Harboe Bryggeri A/S (herefter Harboe) og Carlsberg A/S (herefter 

Carlsberg).  

Carlsberg er blandt markedslederne på det globale ølmarked og er set i forhold til Royal Unibrew mere 

eksponeret mod verdensmarkedet. De har som Royal Unibrew en bred produktportefølje på tværs af 

produktsegmenterne. 

                                                            
36 Det er lykkedes at fremskaffe Hartwall´s årsregnskaber for perioden 2010-2012. 
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Harboe er Danmarks tredjestørste bryggeri, og i forhold til Royal Unibrew og Carlsberg er de mere 

eksponeret mod det danske marked. Harboe fokuserer som tidligere nævnt primært på discount- og privat 

label segmenterne. Da Royal Unibrew med deres regionale fokus har placeret sig i rummet imellem 

Carlsberg og Harboe, er det fundet hensigtsmæssigt at inddrage begge virksomheder som 

sammenligningsgrundlag i benchmarkanalysen. Carlsberg og Harboe’s regnskaber er derfor ligeledes blevet 

reformuleret og analyseret for perioden 2008-2013.  

4.1 Anvendt regnskabspraksis 

Royal Unibrew, Hartwall, Carlsberg og Harboe aflægger alle årsregnskab efter de internationale 

regnskabsstandarder (IFRS). Eftersom de udvalgte selskaber igennem hele perioden har fulgt samme 

regnskabspraksis, vurderer jeg, at de fire selskabers regnskaber er sammenlignelige, og at en konsolidering 

af mellem Royal Unibrew og Hartwall’s regnskaber er mulig, uden at der skal foretages korrektioner til de 

enkelte regnskaber (se bilag 4.1). 

4.2 Reformulering af regnskaberne 

Reformulering af egenkapital-, resultatopgørelse samt balancen har til formål at synliggøre 

virksomhedernes reelle værdiskabelse. 

Officielle og reformulerede regnskaber – samt væsentligste noter er at finde i Excel ark 1 og i følgende 

bilag: 

- Bilag 4.2 Kommentar til reformulering af egenkapital-, resultatopgørelse samt balance. 

- Bilag 4.2. 1-5 Royal Unibrew 

- Bilag 4.3. 1-4 Hartwall  

- Bilag 4.4. 1-3 Royal Unibrew og Hartwall konsolideret  

- Bilag 4.5. 1-3 Harboe 

- Bilag 4.6. 1-3 Carlsberg 
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4.3 Profitabilitetsanalyse  

De reformulerede regnskaber opdeler Royal Unibrew’s finansielle og opperationelle aktiviteter således at 

det nu er muligt at klarlægge virksomhedens værdiskabelse. 

Tabel 4.1: Rentabilitetsnøgletal for Royal Unibrew 2013 – Excel ark 1. 

 

Profitabilitetsanalysen vil følge Dupont pyramidens struktur (se figur 1.2).  

Igennem profitabilitetsanalyse er det muligt, at identificere hvilke kilder der historisk set har 

skabt Royal Unibrew’s værdi. Endvidere undersøges, i hvilket omfang key ratios har udvist et karakteristisk 

mønster, med henblik på bedre at kunne budgettere disse. Inddragelse af ikke-resultatførte poster giver et 

værdifuldt indblik i virksomhedens reelle værdiskabelse, men til gengæld kan disse poster bidrage til at 

forstyrre analysen, da posterne ofte er store og har karakter af at være transaktoriske og tilfældige. Derfor 

vil jeg primært analysere på de finansielle nøgletal ekskl. de ikke-resultatførte poster, men dog hele tiden 

være opmærksom på hvordan den reelle værdiskabelse inkl. disse poster har udviklet sig. For en nærmere 

gennemgang af metoden henvises der til metodeafsnittet. 

Som illustreret i tabel 4.1 er der betydelig forskel på, om der analyseres på de konsoliderede 

regnskabstal (K2013) eller det realiserede resultat (2013). Da de konsoliderede regnskabstal er mere 

sammenlignelige med de historiske og de fremtidige forventede resultater, vil disse primært blive benyttet i 

profitabilitetsanalysen. Som tidligere beskrevet vil analysen udover at inddrage elementer fra det 

konsoliderede regnskab af Royal Unibrew og Hartwall også indeholde en sammenligning af Royal Unibrew, 

Carlsberg og Harboe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 K2013* K2013** Formel
ROIC 11% 14% 16% ROIC      = PM x AOH

  - PM 11% 11% 12% PM         = NOPAT / netto omsætning

  - AOH 0,98 1,33 1,33 AOH = nettoomsætning / investeret kapital

ROE 22% 27% 30% ROE     = ROIC + ( Spread x Fgear )

  - ROIC 11% 14% 16% ROIC    = PM x AOH

  - Spread 10% 12% 14% Spread = ROIC - r 

     - r 1% 2% 2% r            = finansielle nettoomkostninger / nettorentebærende gæld

  - Fgear 1,13 1,02 1,02 Fgear   = nettorentebærende gæld / egenkapital

*Fuldt konsolideret regnskab

** Fuldt konsolideret set fra totalindkomst perspektiv inkl. ikke-resultatførte driftsposter og transitoriske poster
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4.3.1 ROIC  

ROIC (Afkastgraden) udtrykker forholdet i procent mellem det primære driftsresultat efter skat (NOPAT) og 

den investerede kapital.  

 
Figur: 4.1: Royal Unibrew og Hartwall’s ROIC – Excel ark 1

37
. 

Figur 4.1 illustrerer ROIC’s udvikling over perioden 2008-2013. Det er tydeligt, at Royal Unibrew i 2008 

havde signifikante problemer, hvilket betød, at de ikke drev en rentabelt operationel drift, hvilket var til 

skade for deres investorer. Den store fokus på at forbedre rentabiliteten af driften har dog sat sine tydelige 

spor, og Royal Unibrew opnåede i 2012 en ROIC på 21,8 %. Hartwall drev i årene 2010 og 2011 på 

overfladen en mere rentabel drift end Royal Unibrew. Hartwall’s markedsudfordringer i 2012 ændrede dog 

ved dette billede og med et negativt fald i ROIC på 4,9 procent point i 2012, overtog Royal Unibrew’s drift 

rollen som den mere rentable. Som konsekvens af overtagelsen af Hartwall, oplevede Royal Unibrew i 2013 

et markant fald i ROIC38, forklaringen på dette vil blive undersøgt i de efterfølgende afsnit.  

Tabel 4.2: Benchmarking Royal Unibrew mod peers – Excel ark 1. 

 

                                                            
37 Den stiplede linje viser Royal Unibrew’s ROIC, ved fuld konsolidering af Hartwall i 2013. 
38 Royal Unibrew’s driftsrentabilitet i 2013 er sløret af at de udelukkende har Hartwall’s indtjening med for 4 måneder. 
Derfor har jeg estimeret Royal Unibrew’s ROIC under forudsætning af at Hartwall’s samlede 2013 indtjening indgår, 
den stiplede linje er udtryk for ROIC´s udvikling under denne forudsætning. 

2009 2010 2011 2012 2013 Avg. Avg.*

ROIC Royal Unibrew 7% 15% 18% 22% 14% 15% 15%

ROIC Hartwall 19% 24% 19% 21% -19%

ROIC Carlsberg 6% 8% 7% 7% 6% 7% 6%

ROIC Harboe 5% 7% 5% 1% 5% 5%

PM Royal Unibrew 4% 9% 11% 12% 11% 9% 10%

PM Hartwall 8% 9% 7% 8% -8%

PM Carlsberg 11% 13% 11% 11% 11% 11% 9%

PM Harboe 3% 4% 3% 1% 3% 3%

AOH Royal Unibrew 1,5 1,7 1,7 1,9 1,3 1,6 1,6

AOH Hartwall 2,5 2,6 2,8 2,6 2,6

AOH Carlsberg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

AOH Harboe 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7

* Avg. af nøgletal inkl. ikke-resultatførte driftsposter og dermed set fra et totalindkomst perspektiv.
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Holdes Royal Unibrew op imod deres direkte sammenlignelige konkurrenter; Carlsberg og Harboe, fremgår 

det, at deres driftsrentabilitet set for perioden har været overlegen. Tabel 4.2 afslører ligeledes, at 

Hartwall’s ellers høje driftsrentabilitet set fra et totalindkomst perspektiv har været markant dårligere. 

Hvilket er en konsekvens af at Hartwall har ført meget store negative poster uden om resultatopgørelsen 

direkte på egenkapitalen. Herved synliggøres Hartwall’s markante forretningsmæssige udfordringer. 

At Royal Unibrew’s ROIC er steget med 15 procent point over perioden 2009 til 2012 tilskrives markante 

stigninger i ROIC´s delkomponenter profit margin (PM) og aktivernes omsætningshastighed (AOH).  

I) Profit margin  

Profit margin (PM) udtrykker resultatet af den primære drift (NOPAT) i forhold til nettoomsætningen og kan 

beskrives som det driftsoverskud, der bliver genereret pr. nettoomsatte kr.. PM benyttes med andre ord til 

at illustrere en virksomheds evne til at genere profit, efter alle driftsrelaterede omkostninger er betalt. Alt 

andet lige vil det altid være attraktivt for en virksomhed at øge sin PM. 

 
Figur 4.2: Udviklingen i profit margin – Excel ark 1. 

Som illustreret i figur 4.2 er det i perioden 2009-2012 lykkedes Royal Unibrew år for år at øge deres profit 

margin, og de driver i dag en profitabel drift på højde med Carlsberg, hvor de tidligere lå på niveau med 

Harboe. Profit margin kan blive forbedret af to veje. 1) højere toplinje i.e. højere priser. 2) reducering af 

driftsrelaterede omkostninger i.e. øge effektiviteten.  

I figur 3.14 th. (afsnit 3.3) blev det illustreret, at Royal Unibrew over den analyserede periode i høj grad er 

lykkedes med at penetrere og manifestere en del af deres produkter i de højere prissegmenter. Det 

fremgår derudover også af samme figur, at stigningerne i priserne har oversteget eventuelle 

omkostningsstigninger, hvilket kan ses ud fra den positive udvikling i NOPAT pr. afsatte hl.  

For at synliggøre de primære drivere bag udviklingen i omkostningerne, har jeg ud fra 

regnskabernes noter, dekomponeret de væsentligste omkostningsposter og sammenlignet deres 

størrelsesforhold til nettoomsætningen og de afsatte volumener over den analyserede periode. 
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Tabel 4.3: Common size – dekomponering af omkostningerne knyttet til profit margin (PM)39 – Excel ark 1. 

 

I den strategiske analyse blev det beskrevet, hvordan udviklingen i råvarepriserne udgjorde en af de største 

risici for branchen. Af tabel 4.3 er det tydeligt illustreret ved råvarernes markante andel af de samlede 

omkostninger. Royal Unibrew forbedrede fra 2009 til 2010 deres PM fra 4 % til 9 %. Denne stigning i PM 

skyldes både stigende salgspriser (figur 3.14 th.) men også et fald i produktionsomkostningerne. De lavere 

produktionsomkostninger i 2010 er som vist i tabellen funderet i to faktorer: 1) lavere lønomkostninger, 2) 

lavere omkostninger til råvarer.  

Royal Unibrew reducerede i 2010 deres gns. antal medarbejdere med 11,5 % - RU årsrapport (2010). Ud fra 

lønomkostningsudviklingen tyder det på at majoriteten af afskedigelserne foregik i produktionen, og at de 

er lykkedes med at reducere omkostninger uden tab af produktionseffektivitet. I en sammenligning af Royal 

Unibrew og Carlsberg’s lønomkostninger er det vigtigt at pointere, at Carlsberg i kraft af deres markante 

internationale tilstedeværelse kan placere produktion i mindre løntunge regioner, hvorfor deres 

lønomkostninger i produktionen bør være lavere end Royal Unibrew’s.  

De lavere produktionsomkostninger i 2010 kan udover faldende medarbejderomkostninger spores til, at 

Royal Unibrew i perioden 2009 til 2010 reducerede omkostninger til råvare- og hjælpematerialer fra 254 

DKK pr. hl. til 224 DKK pr. hl. Ses der nærmere på prisudviklingen i de produktionsnødvendige råvarer (se 

figur 3.4) tyder det dog på, at de lavere råvareomkostninger i 2010 ikke skyldes en mere effektiv udnyttelse, 

men primært skyldes et lavere generelt prisniveau i råvarerne40. Siden 2010 har råvarepriserne dog været 

stigende, hvilket også har givet en negativ afsmittende effekt på råvareomkostningen pr. hl., som i 2013 

ligger på niveau med 2009.  

Efter en gennemgang af de primære omkostningsdrivere kan det nu konkluderes, at de succesfulde 

prisstigninger, samt lavere omkostninger til løn i produktionen kan forklare majoriteten af den observerede 

stigning i profit margin over perioden. 
                                                            
39 Reformulerede årsregnskaber (2009-2013) 
40 Royal Unibrew ”sikrer” deres fremtidige råvarebetalinger ved at indgå terminskontrakter, det er derfor meget 
muligt at de i perioden ult. 2008 til primo 2010 har været låst fast i de højere markedspriser fra før finanskrisen. Faldet 
i 2010 i omkostningerne er derfor meget sandsynligt sket som konsekvens af at de gamle kontrakter udløb og nye blev 
tegnet. 

Common size - dekomponering af PM

2009 2010 2011 2012 2013 K2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-54% -48% -47% -47% -47% -47% Produktionsomkostninger -47% -44% -46% -47% -46% -75% -72% -75% -79%

-5% -3% -3% -3% -2%   - Løn til produktion -4% -4% -4% -4% -4% -9% -9% -9% -9%

-44% -39% -39% -39% -40%   - Råvare- og hjælpemateriale forb. -37% -35% -37% -38% -37% -61% -59% -61% -63%

-5% -5% -5% -5% -5%   - Øvrige drift- og vedligehold omkostninger -5% -5% -5% -5% -5% -5% -4% -5% -7%

46% 52% 53% 53% 53% 53% Bruttoavance 53% 56% 54% 53% 54% 25% 28% 25% 21%

-29% -31% -31% -30% -31% -28% Salgs- og distributionsomkostninger -25% -27% -28% -27% -27% -11% -11% -13% -12%

-10% -11% -12% -12% -11%   - Heraf løn til distribution og salg -8% -8% -9% -8% -8% -2% -3% -3% -3%

-19% -20% -18% -19% -20%   - Heraf øvrige distributions og salgs omk. -18% -19% -19% -20% -19% -9% -9% -10% -9%

-8% -7% -5% -5% -6%        - Distributionsomkostninger og fragt -7% -6% -6% -7% -7%

-11% -13% -13% -14% -14%        - Salgs- og marketingsomkostninger -11% -13% -13% -13% -12%

-5% -5% -5% -5% -6% -8% Administrationsomkosninger -6% -6% -6% -6% -6% -3% -3% -3% -3%

-2% -2% -2% -2% -2%   - Heraf løn til administration -3% -3% -3% -3% -3% -2% -2% -2% -2%

-4% -3% -3% -3% -3%   - Heraf øvrige administrations omkostninger -3% -3% -2% -3% -3% -1% -1% -1% -1%

-3% -3% -3% -3% -3%        - Kontorholdsomkostninger m.m

-0,4% -0,3% -0,3% -0,1% -0,2%        - Tab på tilgodehavender fra salg

-1% 1% 1% 1% 0% 0% Andre poster -1% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1%

11% 17% 18% 19% 17% 17% EBITDA 21% 24% 23% 22% 21% 12% 14% 10% 7%

5% 13% 13% 17% 15% 14% EBIT 15% 17% 15% 15% 14% 4% 6% 4% 1%

4% 9% 11% 12% 11% 11% PM 11% 13% 11% 11% 11% 3% 4% 3% 1%

2.498     2.210     1.785     1.635     1.935     Gns. antal  medarbejdere 43.271 41.402  42.670 41.708 40.435 543     572     559     559     

1.528     1.708     1.922     2.098     2.316     Omsætning pr. medarbejder t.DKK 1.372    1.451    1.490    1.594   1.646    2.808 2.723 2.523 2.404 

27 20 15 20 16 Løn til produktion af én hl i DKK 16 17 16 17 17 23 23 20 21

254 224 238 248 253 Råvare- og hjælpemateriale forb. pr. hl. DKK 139 130 146 154 154 165 155 133 146

47 39 31 32 39 Distributionsomkostninger og fragt pr. hl DKK 25 23 23 27 28

Royal Unibrew Carlsberg Harboe
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Slutteligt opstilles de observerede styrker og svagheder ved Royal Unibrew’s driftsomkostninger. 

Styrker: 

- Effektive medarbejdere inden for produktion og administration. 

- Lave afskrivninger41. 

Svagheder:  

- Høje råvare- og hjælpemateriale omkostninger pr. produceret hl..  

- Høje markedsføringsomkostninger.  

Som beskrevet tidligere forventes overtagelsen af Hartwall at medføre et mindre fald i PM, som konsekvens 

af Hartwall’s lavere profit margin. Faldet forventes dog at blive delvist bremset af nye indkøbs synergier. 

Efter en analyse af PM vil fokus nu skifte til ROIC’s anden delkomponent AOH.  

II) Aktivernes omsætningshastighed 

AOH er et udtryk for nettoomsætningen i forhold til størrelsen af den investerede kapital, og kan beskrives 

som nettoomsætningen pr. krone investeret i driften. Ligeledes vil den inverse AOH udtrykke, hvor mange 

kr. der skal bindes i driften, for at der kan omsættes for 1 kr. Alt andet lige vil det altid være attraktivt at 

øge sin AOH.  I nedenstående tabel dekomponeres Royal Unibrew, Carlsberg og Harboe’s AOH og det er 

vist hvor mange dages omsætning hver post binder. 

Tabel 4.4: Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed – Excel ark 1 

 

Det kan ses fra tabel 4.4, at én krone investeret af Royal Unibrew i 2009 i gennemsnit var bundet i 251 

dage. I hvert af de efterfølgende tre år lykkedes det at øge effektiviteten af driften med samlet set 28 %, 

hvilket betød at én krone investeret i Royal Unibrew i 2012 tilsvarende kun var bundet i 196 dage. En 

forskel på 55 dage. Denne for Royal Unibrew positive udvikling kan særlig spores til forbedrede 

kapitalbindinger i de materielle anlægsaktiver42 og forbedringer i kapitalbindingen i nettoarbejdskapitalen. 

Omsætningshastigheden i nettoarbejdskapitalen er særlig forbedret ved at reducere antallet af lagerdage 

og debitordage.  

Carlsberg har sammenlignet med Royal Unibrew og Harboe en meget lav AOH, hvilket betyder, at de har 

meget lange kapitalbindingsperioder. Dette skyldes primært at de har deltaget kraftigt i konsolidering af 

branchen ved at lave store opkøb, hvilket har efterladt dem med store immaterielle aktiver. Disse poster 

”oppuster” den investerede kapital uden at genere omsætning. Ydermere skal det bemærkes at Carlsberg 

                                                            
41 Afskrivningerne kan læses ud fra forskellen i EBITDA og EBIT 
42 Særlig det delvise frasalg af bryggerigrunden i Århus. 

Common size - dekomponering af AOH

2009 2010 2011 2012 2013 K2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

46 43 42 41 240 178 Immaterielle anlægsaktiver 509 515 508 495 502 3 5 8 10

196 183 179 164 221 163 Materielle anlægsaktiver 202 195 185 175 180 199 203 217 212

15 18 26 23 12 9 Kapitalandele 23 31 36 38 30 1 0 1 1

257 243 248 227 473 350 Anlægsaktiver i alt 735 742 728 708 712 203 208 225 223

31 21 19 19 27 20 Varebeholdninger 27 24 25 24 26 29 31 36 37

64 46 47 44 45 33 Tilgodehavender 70 62 65 69 73 75 74 81 83

2 2 2 2 2 2 Driftslikviditet 2 2 2 2 2 2 2 2 2

-103 -94 -99 -95 -175 -130 Driftsgæld -210 -218 -215 -211 -211 -110 -107 -117 -116

-6 -25 -31 -31 -102 -75 NWC -111 -131 -123 -115 -111 -4 0 2 6

251 218 217 196 371 275 Investeret kapital 624 611 605 592 601 199 208 226 229

1,5 1,7 1,7 1,9 1,0 1,3 AOH 0,58 0,60 0,60 0,62 0,61 1,84 1,76 1,61 1,60

HarboeRoyal Unibrew Carlsberg



   
 
 

54 
 

har betydelig bedre aftaler med deres kreditorer end Royal Unibrew. Hvilket betyder, at de ikke behøver at 

binde så mange penge i deres arbejdskapital.  

Harboe havde i 2009 den laveste kapitalbinding blandt de tre virksomheder, hvilket var i god 

overensstemmelse med deres konkurrencestrategi, der har fokus på salg til discountmarkedet og private-

label segmentet – Harboe årsrapport (2009). Med denne strategi følger fokus på omkostningsminimering, 

og der sigtes imod at muliggøre salg af store volumener til lave priser. En høj omsætningshastighed er 

derfor essentiel. Over den analyserede periode er Harboe’s omsætningshastighed blevet forringet med 

knap 20 %, hvilket er et tydeligt tegn på virksomhedens problemer set over perioden. 

Royal Unibrew opskrev ved overtagelsen af Hartwall deres immaterielle aktiver med 2,6 mia. DKK. Denne 

opskrivning har som forventet betydet, at de i 2013 binder langt mere kapital i denne post, hvilket har haft 

en markant negativ indflydelse på den samlede AOH.  

Det kan således konkluderes, at Royal Unibrew’s forbedringer i aktivernes omsætningshastighed i perioden 

2009-2012 kan forklares ved en kortere pengebinding i materielle anlægsakiver samt forbedrede debitor og 

varelager forhold. Ydermere kan det konkluderes, at faldet i ROIC i 2013 primært kan forklares ved et 

markant fald i AOH, som skyldes opskrivelsen af de immaterielle aktiver forbundet med opkøbet af 

Hartwall. Analysen vil nu overgå til en redegørelse af Royal Unibrew’s afkast på egenkapitalen (ROE). 

4.3.2 ROE 

ROE måler rentabiliteten under hensyntagen til både driften og den finansielle gearing. Værdiskabelsen for 

aktionærerne øges altså i takt med, at ROE stiger. ROE udtrykkes som følgende formel:  

 X�& � X�(- .  X�(- ) :" 6 YZ&�X    (4.1) 

Ligningens andet led viser effekten af den finansielle gearing på den samlede egenkapital forrentning. 

Såfremt at ROIC overstiger nettolåneomkostningerne i procent (r) og gearingen ikke er 0, vil ROE overstige 

ROIC. Såfremt nettolåneomkostningen overstiger ROIC, vil gearing bidrage negativt til ejernes afkast.  

 For moderselskabets aktionærer er det relevant, hvad de får af afkast på deres investering, 

hvorfor der skelnes derfor mellem ROE målt på koncernniveau og moderselskabsniveau.  

Tabel 4.5: ROE dekomponering – Excel ark 1. 

 

Som vist i tabel 4.5 har Royal Unibrew over perioden 2009-2012 formået at øget sin egenkapitalforretning, 

og de har siden 2009 tilbudt betydelig højere afkast på egenkapitalen end deres umiddelbare konkurrenter. 

En opsplitning af ROE viser at dette primært skyldes en overlegen driftsrentabilitet. Royal Unibrew’s afkast 

fra driften har siden 2009 været større end nettolåneomkostningen. Herved har det været rentabelt for 

Royal Unibrew at være gældsat.   

Som tidligere beskrevet prioriterede Royal Unibrew over perioden 2009-2012 at nedbringe deres gæld. 

Som vist i tabel 4.5 har denne fokus medført, at den nettorentebærende gælds størrelse ift. egenkapitalen 

er gået fra 2,3x i 2009 til 0,4x i 2012. Denne nedbringelse af gælden muliggjorde opkøbet af Hartwall.  

ROE

2009 2010 2011 2012 2013 K2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

7% 15% 18% 22% 11% 14% ROIC 6% 8% 7% 7% 6% 5% 7% 5% 1%

2,3           1,0           0,6           0,4           1,1           1,0           FGEAR 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,19         0,19         0,13         0,07         

6% 5% 3% 6% 1% 2% Nettolånerente, r 5% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 6% 7%

0% 10% 15% 16% 10% 12% Spread 1% 3% 2% 3% 3% 4% 4% -1% -6%

7% 24% 27% 28% 22% 27% ROE (koncern) 7% 9% 8% 9% 8% 6% 8% 5% 0%

7% 25% 27% 28% 22% 27% ROE (moderselskab) 7% 8% 8% 8% 8% 6% 8% 5% 0%

Royal Unibrew Carlsberg Harboe
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Opkøbet blev delvist finansieret ved at optage ny gæld, hvilket forklarer stigningen i FGEAR fra 2012 til 

2013. At den finansielle gearing ikke stiger kraftigere på trods af købet af Hartwall, skyldes at det delvist 

blev finansieret af en kapitalforhøjelse på 560 mio. DKK - RU årsrapport (2013). Denne kapitalforhøjelse 

betød at egenkapitalen fra 2012 til 2013 ligeledes steg, hvorfor stigningen af gældsandelen ift. 

egenkapitalen blev begrænset. 

 Hvorvidt egenkapitalforrentningens afkast er tilfredsstillende for selskabets aktionærer 

afgøres af, om denne overstiger ejernes afkastkrav43 44. Først i det tilfælde bliver aktionærerne 

kompenseret for den risiko, som de påtager sig ved at stille kapital til rådighed for virksomheden. Som vist i 

figur 4.3 har Royal Unibrew generet et for deres aktionærer tilfredsstillende afkast over hele perioden.  

 
Figur 4.3: Royal Unibrew’s egenkapitalforrentning – Excel ark 1. 

Profitabilitetsanalysen suppleres med en analyse af de finansielle risici. Da jeg senere foretager en mere 

detaljeret analyse af Royal Unibrew’s kreditforhold i bestemmelsen af fremmedkapitalomkostningen, har 

jeg valgt, at præsentere analysen af de finansielle risici i bilag 4.7.  

4.5 Delkonklusion 

Royal Unibrew har fra 2009 til 2013 forbedret sin egenkapitalforretning med 20 procent point. Fra 7 % til 27 

%, hvilket hverken Carlsberg eller Harboe har været tæt på at kunne matche. Rentabiliteten af den 

investerede kapital er fra 2009 til 2013 er steget med 8 procent point, hvilket er den primære forklarende 

faktor for forbedringen af egenkapitalforretningen. Dette er opnået ved forbedringer i begge 

delkomponenter af ROIC. Profit margin er, igennem succesfulde prisstigninger samt minimering af 

medarbejderomkostningerne i produktionen, steget kraftigt.  

Aktivernes omsætningshastighed blev ligeledes fra 2009 til 2012 med fokus på frasalg af ikke 

omsætningsgivende aktiver samt en forbedret nettoarbejdskapital forøget.  

 Royal Unibrew har udover høje udbyttebetalinger benyttet de høje overskud til at afdrage på 

deres rentebærende gæld, hvilket har betydet at selv efter optagelse af ny gæld på knap 2 mia. DKK til 

opkøbet af Hartwall, har Royal Unibrew i dag en fleksibel kapitalstruktur med en begrænset gældsandel. 

                                                            
43 Denne er bestemt i kapitel 7 - afsnit 7.2.2 
44 Ejerafkastkravet benyttes frem for WACC, da gældsomkostningen allerede er blevet adresseret i beregningen af 
ROE. 
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Opkøbet af Hartwall har markant øget værdien af de immaterielle aktiver på Royal Unibrew’s balance, 

hvilket i 2013 ledte til et kraftigt dyk i AOH og derigennem ROIC. 

Til sidst blev Royal Unibrew’s kort- og langsigtede likviditetsrisiko samt deres finansieringsforhold i bilag 4.7 

analyseret. Gennem lave current- og quick ratio niveauer blev det belyst at Royal Unibrew’s primære 

likviditetsrisiko er kortsigtet.  Samlet set vurderes likviditets- og finansieringsrisikoen at være lav, hvilket vil 

afspejles i den senere udførte værdiansættelse.  

Kapitel 5 - Kvantitativ brancheanalyse 

I Nissim&Penman (2001) foretages en historisk undersøgelse af de værdiskabende drivere for amerikanske 

virksomheder i perioden 1963-1999. Undersøgelsen udføres med henblik på at fastlægge langsigtede 

værdier og fade rates45 for disse drivere. Med udgangspunkt i Nissim&Penman (2001) udarbejder jeg en 

tilsvarende undersøgelse for den globale bryggeribranche. 

5.1 Opbygning af analysen 

I afsnit 1.3.4 beskrives hvordan jeg har udarbejdet den kvantitative brancheanalyse, og følgende punkter 

bliver uddybet: i) valg af data, ii) beregning af nøgletal, iii) metode og iiii) analysens potentielle fejlkilder. 

5.2 Historisk udvikling i driverne 

I dette afsnit dokumenteres mine resultater for den historiske udvikling af de valgte nøgletal på 

industriniveau. Ved præsentation i fade diagrammer undersøges alle værdidrivere for graden af mean 

reversion. Endvidere estimeres paneldata-modeller for de tre værdidrivere for at bestemme branchens 

langsigtede niveauer samt konvergens mod disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45Driverne vil blive undersøgt for mean reversion.  
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5.2.1 Nettoomsætningsvækst 

I figur 5.1 observeres en høj grad af i mean reversion i nettoomsætningsvæksten. Efter første år er spændet 

imellem P1 (”Top 20%”) og P5 (”80-100 %”) mere end halveret. Dog udviser P5 en svag tendens til at 

fastholde en lavere omsætningsvækst end resten af branchen. P1, P2 og P3 har set på tværs af de fire 

perioder haft en gennemsnitlig årlig vækstrate i omsætningen på 6,16 %. Den gennemsnitlige 

omsætningsvækst har for alle 5 porteføljer set over de fire perioder været 6,56 %. 

 
Figur 5.1: Udvikling i nettoomsætningsvæksten – Excel ark 2. 

Samlet set indikerer fade diagrammet i figur 5.1, at det ikke er muligt at fastholde en overnormal 

omsætningsvækst inde for branchen, dette er i overensstemmelse med Nissim&Penman (2001), samt 

brancheanalysen (afsnit 3.2). 

5.2.2 Afkast på nettodriftsaktiverne (ROIC) 

Ved at betragte figur 5.2 observeres en lav grad af mean reversion. Udviklingen i ROIC er til en vis grad 

præget af systemiske forskelle porteføljerne imellem. Det ses, at den indbyrdes rangering er fasthold 

igennem hele analysen. Nissim&Penman (2001) finder tendens til mean version i ROIC, dog i noget højere 

grad end nedenstående. Undersøgelse af ROICs to delkomponenter PM og AOH foretages i de kommende 

afsnit. 

 

Figur 5.2: Udvikling i ROIC - Excel ark 2. 
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5.2.3 Profit margin (PM) 

Af figur 5.3 tv. ses det, at niveauet på den bedst præsterende portefølje er faldende over analyseperioden. 

Portefølje P5 udvider en modsatrettet tendens, idet den stiger over analyseperioden. Porteføljerne P2, P3, 

og P4 udviser meget stabile niveauer for PM over hele analyseperioden. Som i Nissim&Penman (2001) 

observeres det at der generelt er systematiske forskelle i profit margin på tværs af porteføljerne og den 

indbyrdes rangering bevares. Betragtes ændringen i profit margin46ses en meget høj grad af mean 

reversion. Samtlige porteføljer fluktuerer omkring 0, hvilket medfører, at uafhængigt af en given porteføljes 

startniveau stabileres dennes PM. 

 

Figur 5.3: Venstre: PM, højre ∆PM, - Excel ark 2. 

5.2.4 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Betragtes figur 5.4 ses det, at AOH over analyseperioden er præget af meget lav grad af mean reversion. 

Spændet mellem den bedst og dårligst præserende portefølje er dog mindsket over analyseperioden. 

Niveauet for P1 synes at være faldet en smulet over analyseperioden. Udviklingen i AOH er i høj grad 

karakteriseret af systematiske forskelle, og den indbyrdes rangering er bevaret over hele analyseperioden. 

Nissim&Penman (2001) finder ligeledes systematiske forskelle i AOH på tværs af virksomhederne, hvilket 

tilskrives virksomhedsspecifikke forskelle i produktionsteknologi og omkostningsstruktur. Det bemærkes, at 

∆AOH udviser en høj grad af mean reversion omkring 0. P1 og P5 konvergerer imod niveauet for de tre 

midterste porteføljer. Den høje grad af mean reversion omkring 0 medfører, at porteføljerne hurtigt 

stabiliserer sig på et givent AOH niveau. 

 

Figur 5.4: Venstre AOH, højre ∆AOH, - Excel ark 2. 

                                                            
46 Bemærk at ∆PM er fremkommet ved at rangere virksomhederne efter ændringen i deres profit margin i basisåret. 
Det er derfor ikke nødvendigvis de samme virksomheder, som indgår i porteføljerne i både PM og ∆PM. Det samme 
gør sig gældende for AOH og ∆AOH. 
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Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed for de enkelte virksomheder i bryggeribranchen er altså 

karakteriseret ved at være konstant over tid men forskellige fra virksomhed til virksomhed. Umiddelbart 

tyder det på, at branchen er præget af stordriftsfordele, men et nærmere kig på datamaterialet viser, at de 

største bryggerier er at finde i porteføljerne med lavest AOH. I stedet kan forklaringen være, at der blandt 

bryggerierne er store forskelle på sammensætningen af aktiverne. Eksempelvis har de største bryggerier 

igennem store opkøb store goodwill poster på balancen, der ikke skaber omsætning. 

5.3 Fade rates og langsigtede niveauer 

Med henblik på at fastsætte langsigtede værdier og graden af mean reversion for værdidriverne estimeres 

følgende AR(1)-model for hver af de tre værdidriver på paneldata47.  

  [;, � J . \ [;,�O .  ];, 	 � 1,… , �        � � 1,… , %;   (5.6) 

Værdidriveren hhv. nettoomsætningsvækst, PM eller AOH er angivet ved Y. \ angiver med hvilken fade 

rate værdidriveren konvergerer mod det langsigtede niveau. Desto større værdi denne har, jo mere 

persistent er variablen, og denne er længere tid om at konvergere mod det langsigtede niveau. Som 

estimat for det langsigtede niveau anvendes den estimerede ubetingede forventede værdi for en given 

driver.     

  & _" � @

O�`     (5.7) 

Der er flere problematiske punkter ved anvendelse af denne model, hvorfor man må forholde sig kritisk til 

de estimerede parameterværdier. Bl.a. indeholder data som beskrevet flere manglende værdier, således er 

tidsdimensionen ikke konstant på tværs af virksomhederne. Er dette tilfældet siges paneldatasættet at 

være ubalanceret. Dette medfører en bias i estimaterne, da de manglende værdier ikke kan antages at 

være tilfældige i denne analyse. Eksempelvis opstår disse ved virksomheders likvidation48, fusion eller 

opkøb. For nystartede virksomheder er der naturligvis heller ikke data fra før opstart. Endvidere er 

modellen dynamisk, hvilket vil sige at tidligere værdier anvendes som forklarende variable. I en 

paneldatamodel vil dette give anledning til et endogenitets49 bias, som følge af, at &a[;,];,b  c 0 for alle i 

og t.  

Da det på baggrund af figur 5.1 blev konkluderet, at der var tydelige tegn på mean reversion i 

omsætningsvæksten, estimeres en model baseret på det fulde datasæt korrigeret for de 5% mest ekstreme 

værdier 50. 

Den estimerede langsigtede middelværdi på 7,7 % (tabel 5.1) synes dog for høj, da Royal Unibrew ikke har 

en betydelig repræsentation på vækstmarkederne såsom Asien, Sydamerika og Afrika. Der er derfor 

konstrueret et datasæt udelukkende bestående af observationer for europæiske virksomheder. Der 

estimeres for dette datasæt en langsigtet middelværdi på 4,0 % (tabel 5.1), hvilket ud fra den foretagne 

strategiske analyse synes at være i overkanten for Royal Unibrew. Forklaringen på at estimaterne for den 

                                                            
47 Èt lag er valgt, da dette er den eneste model, hvor signifikante parametre er opnået.  
48 Suvivorship bias, se afsnit 1.3.4 iiii) 
49 Endogenitet refererer til situationer, hvor den afhængige variabel påvirker en eller flere af de uafhængige variabler i 
modellen. 
50 Eftersom estimeringsmetoden ikke er baseret på medianværdier og dermed ikke er robust overfor outliers, er det 
nødvendigt at korrigere for de ekstreme værdier. 
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langsigtede omsætningsvækst bliver for optimistiske er at finde i at bryggeribranchen har været underlagt 

kraftig konsolidering, hvilket genererer en positiv bias i data.  

Med udgangspunkt i figur 5.3 og 5.4 blev det konkluderet at PM og AOH for virksomheder 

inden for bryggeribranchen ikke udviser tegn på mean reversion. Ud fra dette estimeres drivernes 

langsigtede niveauer ikke på baggrund af hele branchen, men udelukkende med udgangspunkt i de 

virksomheder som Royal Unibrew deler portefølje med over den analyserede periode. I datasættet fremgår 

Royal Unibrew i portefølje 4 i basisår 3 (2003) og portefølje 5 i basisår 4 (2008). Som konkluderet i 

profitabilitetsanalysen, har Royal Unibrew formået at øge deres profit margin markant siden 2008, hvorfor 

jeg finder det nødvendigt at reallokkere Royal Unibrew op til portefølje 3 for det sidste basisår i bereg-

ningen af PM51. Ligeledes medfører opkøbet af Hartwall med den tilhørende stigning af immaterielle 

aktiver, at Royal Unibrew reallokkeres ned til portefølje 3 i basisår 3 (2003) og portefølje 4 i basisår 4 i 

beregningen af AOH.  

Tabel 5.1: Resultater fra paneldataestimeringer for værdidriverne i ligning 5.6 – bilag 5.1, Excel ark 2. 

 

I afhandlingens anden del blev bryggeribranchen og Royal Unibrew’s historiske resultater analyseret. Med 

udgangspunkt i Dupont-pyramiden gav profitabilitetsanalysen et bagudrettet indblik i såvel niveauer, som 

trends i Royal Unibrew’s finansielle nøgletal. Herefter blev de langsigtede niveauer for Royal Unibrew’s 

værdidrivere og deres konvergens mod disse estimeret via en kvantitativ analyse udført på 

bryggeribranchen. Dette kombineret med konklusionerne fra den strategiske analyse danner 

udgangspunktet for afhandlingens tredje del; budgettering.  

 

 

 

 

                                                            
51 Hvis 2011 eller 2012 var valgt som basisår, ville Royal Unibrew fremgå af portefølje 3, hvorfor denne vælges. 

Y Data Antal obs. ĉ E[Y]

Oms. vækst Alle eksl. 5 % 1449 0,054 0,297 7,7%

Oms. vækst Europæiske 702 0,026 0,345 4,0%

PM P4,P3 (03, 08) 491 0,017 0,773 7,6%

AOH P3,P4 (03, 08) 667 0,198 0,862 1,43
Data angiver hvilke virksomheder, der er inkluderet i estiemeringen af de enkelte modeller . I beregningen af PM angiver data, at alene selskaber, som indgår i 
portefølje 4 i basisår 2003 og portefølje 3 i basis år 2008 som er medtaget, E[Y] er den estimerede ubetingede forventede værdi for Y.
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Kapitel 6 - Budgettering  

I dette kapitel fremstilles budgetteringen for Royal Unibrew’s fremtidige pengestrømme. Budgetteringen vil 

udspringe fra en prognosticering af nettoomsætningen, profit margin og nettodriftsaktivernes 

omsætningshastighed.  

Som nævnt i afsnit 1.3.5 opdeles budgetteringen i tre perioder i) eksplicit prognoseperiode, ii) fadeperiode 

og iii) terminalperiode. I nedenstående afsnit gennemgås prognoserne for disse perioder samt de 

informationer, der ligger til grund for disse. Af figur 6.1 fremgår en opsummering af tilgangen til 

budgetteringen. 

 

Figur 6.1: Prognosens opbygning. 

6.1 Eksplicit prognose 

Den eksplicitte prognoseperiode strækker sig fra 2014 til 2019. Denne er kendetegnet ved, at den baseres 

på den strategiske analyse og den historiske regnskabsanalyse. 

6.1.1 Forecast af omsætningsvæksten. 

For at kunne tilvejebringe et fornuftigt udgangspunkt for budgetteringen, har det været nødvendigt at 

estimere et fuldt konsolideret proforma regnskab for 2013. Som beskrevet i den historiske 

regnskabsanalyse er dette gjort ved at inddrage Hartwall’s estimerede performance for hele 2013 i Royal 

Unibrew’s regnskab. 

Omsætningsvæksten udtrykker forventningerne til afsætningen og salgspriserne. Der foretages en separat 

vurdering af den forventede omsætningsvækst for Nordvesteuropa, Italien, Finland, Baltikum og Malt- og 

oversøiske markeder, da disse jf. den strategiske analyse er påvirket af vidt forskellige faktorer. 

Prognosticeringen af omsætningsvæksten baseres primært på de fundne konklusioner i PESTEL analysen 

(figur 3.7) og Porters Value Chain (afsnit 3.3).  

 

 

 

 

Driver

- Strategisk analyse - Strategisk analyse - Strategisk analyse 

- Regnskabsanalyse - Kvantitativ brancheanalyse - Kvantitativ brancheanalyse
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Tabel 6.1: Opsummering af prognosticeringen af nettoomsætningsvæksten – Excel ark 1. 

 

I) Nordvesteuropa 

Med over 70 % af salget i Nordvesteuropa udgør det danske marked hoveddelen af dette segment. Ses der 

bort fra det ekstraordinære dårlige år i 2009, har Royal Unibrew fra 2008 til 2012 oplevet en gennemsnitlig 

vækst i nettoomsætningen på det danske marked på 2 %, 2013 var ekstraordinært præget af striden 

imellem Carlsberg og Coop, hvilket medførte at Royal Unibrew’s nettoomsætning steg med 17 % på det 

danske marked. Grænsehandlen i Tyskland udgør med 28 % af salget majoriteten af det resterende salg i 

Nordvesteuropa.  

 

Figur 6.2: Strategiske aspekter der primært påvirker omsætningsvæksten i Nordvesteuropa.  

Tv: negativ påvirkning, th: positiv påvirkning. 

Negative faktorer: 

- De makroøkonomiske udsigter (se figur 3.3) er fortsat domineret af udsigten til svage vækstforhold, 

og det nordvesteuropæiske marked klassificeres med baggrund i PEST analysen fortsat som 

modent. 

- Det danske marked har siden 2003 haft et faldende ølforbrug pr. indbygger (se figur 3.5). Øl har 

stadig et sundhedsskadeligt image sammenlignet med vin.  

- Carlsberg vil som konsekvens af det genoprettede samarbejde med Coop genvinde en stor del af de 

tabte markedsandele i 2014. 

Positive faktorer:  

- De planlagte afgiftslettelser (se afsnit 3.1.1) leder til en generel stigning i forbruget i Danmark, der 

prognosticeres af samme grund med en flad omsætningsvækst på det tyske marked. 

Omsætningsvækst F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Finland

Baltikum

Nordvesteuropa

Italien

Malt- og oversøiske m.
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- Royal Unibrew har med deres klare markedsføringsstrategi formået at øge deres brandværdi (se 

figur 3.14 th.). Strategien er intensiveret med bl.a. det forlængede sponsorat af Tivoli. Jeg vurderer, 

at dette kombineret med Royal Unibrew’s midlertidige konkurrencemæssige fordele inden for 

innovation af brands vil bidrage til, at Royal Unibrew på kort sigt vil fortsætte med at vinde 

markedsandele på det vigtige danske marked (se tabel 2.1). 

 

En sammenvejning af de ovenstående faktorer resulterer i min forventning til at omsætningsvæksten i 

Nordvesteuropa vil være negativ i 2014, stigende i 2015 og 2016, og være flad i den resterende del af den 

eksplicitte prognoseperiode. 

II)Italien 

Salget i Italien har været hårdt ramt af gældskrisen og et skift væk fra Royal Unibrew’s primære segment 

on-trade. Som vist i figur 3.3 forventes Italien i de næste år at have tæt på nulvækst i real BNP. Mine 

forventninger er, at disse faktorer fortsat vil påvirke Royal Unibrew’s italienske nettoomsætning, hvilket 

betyder et mindre fald i nettoomsætningen i de kommende år. Fra 2016 forventer jeg, at den Italienske 

økonomi har stabiliseret sig i sådan en grad, at jeg prognosticerer med en stagnerende nettoomsætning. 

III)Finland 

Mine forventninger til salget i Finland er negative. Den negative forventning på det finske marked skyldes 

bl.a. den intensiverede konkurrence der i de seneste år har betydet, at Hartwall har tabt markedsandele til 

blandt andet Carlsberg’s Sinebrychoff og Olvi Oyj.  

 

Figur 6.3: Strategiske aspekter der primært påvirker omsætningsvæksten i Finland.  

Tv: negativ påvirkning, th: positiv påvirkning. 

Negative faktorer: 

- Udsigt til lav/stagnerende makroøkonomisk vækst (se figur 3.3). 

- Europas højeste punktafgifter på alkohol (tabel 3.1) og fremadrettede stigninger i vente. Hartwall 

har ikke nær samme markedsandele ved grænsehandlen i Estland. 

- Hartwall’s markedsandel af den solgte ølvolumen i Finland er fra 1998 til i 2013 faldet fra 49 % til 22 

% (se tabel 2.1). Den benhårde konkurrence forventes kun at stige. 

Positive faktorer: 

- Hartwall får tilført Royal Unibrew’s ledelseskompetencer (afsnit 3.3). 
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Ses der bort fra nettoomsætningsvæksten i 2013 som var ekstraordinær positivt påvirket af de planlagte 

afgiftsstigninger i januar 2014 og en god sommer, har Hartwall haft et betydeligt fald i nettoomsætningen 

over den analyserede periode, hvilket også er illustreret ved overvægten af negative faktorer. Alene i 2012 

faldt Hartwall’s nettoomsætning med 5 % i forhold til året før, jeg prognosticerer derfor med, at Royal 

Unibrew først i slutningen af den eksplicitte periode vil have stabiliseret nettoomsætningen. 

VI) Baltikum 

Det baltiske marked har potentiale for vækst. Som vist i den strategiske analyse er de økonomiske 

forventninger positive, se figur 3.3. Dette forventer jeg vil påvirke ølsalget, som jeg forventer fortsat vil 

være stigende se figur 3.5. Forbrugernes afholdenhed blev endeligt kastet af sig i 2013, hvilket kombineret 

med en ekstraordinær god sommer medførte en stigning i nettoomsætningen på 13 %. Royal Unibrew står 

stærkt rustet til at udnytte forbrugernes stigende efterspørgsel, med stærke brands indenfor både øl, juice 

og læskedrik segmentet. Jeg forventer derfor at Royal Unibrew vil holde deres markedsandele. Samlet set 

prognosticeres der derfor for den eksplicitte periode med en vækst i nettoomsætningen, der er på niveau 

med den forventede vækst til BNP. 

V) Malt- og oversøiske markeder 

Markedet vurderes at være meget usikkert og svært at forudsige, da det spænder over flere 

forskelligartede regioner. Royal Unibrew oplevede korrigeret for salget af Impec52 en organisk vækst i 

nettoomsætningen på 21 % i 2013. Royal Unibrew betragter selv dette marked som deres primære 

vækstmarked, hvorfor de i 2012 og 2013 har investeret i salgsorganisationen og opbygning af nye 

markeder. Jeg forventer derfor på den korte bane, at dette medfører to cifret stigninger i 

nettoomsætningen. Efter tre år forventer jeg at væksten vil normaliseres. Som et mål for den fremtidige 

vækst vil de økonomiske vækstforventninger til Caribien blive benyttet - Reuters datastream. 

Efter en sammenvejning af alle ovennævnte aspekter forventes Royal Unibrew’s nettoomsætning at falde i 

2014 og stige svagt i den resterende del af den eksplicitte prognoseperiode. 

6.1.2 Forecast af profit margin 

Jeg vil indlede prognosticeringen af PM med at budgettere mine forventede udvikling til EBITDA på hver af 

Royal Unibrew’s tre hovedmarkeder. I denne forbindelse inkluderes mine generelle forventninger til 

driftsomkostningernes delkomponenter: Produktionsomkostninger53, salgs- og distributionsomkostninger54 

og administrationsomkostninger55. Slutteligt vil budgetteringen af andre omkostninger, afskrivninger og 

skatteomkostninger muliggøre en prognose af den samlede profit margin fra kernedriften.  

 Forventningerne til profit margins udvikling i den eksplicitte periode er baseret på 

konklusioner fra såvel PESTEL, PORTERS, Porters Value Chain samt rentabilitetsanalysen, og det er i de tre 

nedenstående tabeller (6.2, 6.3, 6.4) illustreret, hvilke konklusioner fra den strategiske analyse jeg bygger 

min prognose på og hvordan disse kvantificeres.   

                                                            
52 En Caribisk dattervirksomhed. 
53 Løn til produktion, Råvare- og hjælpemateriale forbrug, Øvrige drifts- og vedligeholdelse omkostninger. 
54 Løn til distribution og salg, distributionsomkostninger og fragt, Salgs- og markedsføringsomkostninger. 
55 Løn til administration, kontorholdsomkostninger, tab på tilgodehavender fra salg 
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EBITDA- og derigennem profit-margin er som vist i tabel (4.3) meget følsom overfor udviklingen i 

omkostningerne til råvarer og hjælpemateriel. Da udviklingen i denne post er universel på tværs af 

hovedmarkeder indledes de alle med samme prognose.  

I 2014 vil jeg på alle markeder som udgangspunkt56 prognosticere med en stigende EBITDA-margin.  

Dette begrundes med forventede besparelser i indkøb af råvarer, hvilket opnås igennem en bedre 

forhandlingsposition overfor leverandører som følge af opkøbet af Hartwall.  

I resten af den eksplicitte prognoseperiode vil jeg som udgangspunkt prognosticere med en faldende 

EBITDA-margin, hvilket baseres på, at jeg forventer stigende råvarepriser (se figur 3.4), som 

produktivitetsforbedringerne ikke vil kunne tilsvare. 

Med dette udgangspunkt indledes budgetteringen af EBITDA-margin for hvert af de tre hovedmarkeder.  

I) EBITDA-margin det vesteuropæiske hovedmarked (Danmark, Italien og Tyskland) 

Tabel 6.2: Budgettering af RU’s EBITDA-margin for det vesteuropæiske h. marked – Excel ark 1. 

 

Negative faktorer (tabel 6.2):  

- Stigende konkurrenceintensitet der vil medføre, at Royal Unibrew vil blive presset til at bruge flere 

midler på: 1) at tiltrække dygtige medarbejdere, 2) bevare et stærkt distributionsnetværk og 3) 

markedsføre deres produkter. Med udsigten til en fremtidig hård konkurrence minimeres 

aktørernes, heriblandt Royal Unibrew’s, muligheder for at øge deres marginer ved prisstigninger. 

- Svækket forhandlingsposition overfor off-trade købere.  

- Svækkelse af on-trade segmentet ift. off-trade segmentet. 

 

Positive faktorer (tabel 6.2):  

- Afgiftslettelser på det danske marked.  

- Øget premiumisering gennem højere brand value. 

 

Royal Unibrew’s EBITDA-margin på det vesteuropæiske hovedmarked forventes som vist i tabel 6.2 samlet 

set at stige i 2014. Fra og med 2015 ser jeg en overvægt af negative påvirkninger, hvorfor jeg i resten af den 

eksplicitte prognoseperiode budgetterer med en negativ udvikling i EBITDA.  

                                                            
56 Før andre aspekter indvejes. 

EBITDA Vesteuropa F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Stigende konkurrenceintensitet

Udgangspunkt jf. forventninger til 

råvarepriser

Afgiftslettelser på det danske marked

Skift fra on-trade til off-trade 

segmentet

Svækket forhandlingsposition overfor 

off-trade købere

∆ EBITDA - Vesteuropa

Øget premiumisering gennem 

udnyttelse af brand value
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II) EBITDA-margin det nordøsteuropæiske hovedmarked (Finland og Baltikum) 

Tabel 6.3: Budgettering af RU’s EBITDA-margin for det nordøsteuropæiske h. marked – Excel ark 1. 

 

Negative faktorer (tabel 6.3):  

- Stigende konkurrenceintensitet, (se ovenstående for konsekvenser) 

- Finlands varslede markedsføringsforbud (afsnit 3.1.1) vil begrænse muligheden for at brande 

produkter, og som udledt leder dette til en lavere grad af premiumisering, hvilket skader EBITDA-

margin.  

- Mulighed for endnu højere afgifter (afsnit 3.1.1). 

 

Positive faktorer (tabel 6.3):  

- Økonomisk fremgang i Baltikum (figur 3.3) 

- Effektivisering af Hartwall’s produktion og administration.  

Min forventede udvikling til Royal Unibrew’s EBITDA-margin udviser på nær i 2016 det samme mønster i 

det nordøsteuropæiske hovedmarked, som fundet i det vesteuropæiske segment.  

III) EBITDA-margin Royal Unibrew’s hovedmarked Malt og oversøiske markeder 

Tabel 6.4: Budgettering af RU’s EBITDA-margin h. markedet Malt- og oversøiske markeder – Excel ark 1. 

 

Negative faktorer (tabel 6.4):  

- Stigende distributionsomkostninger i takt med at eksportsalget udgør en stigende andel af det 

samlede salg til dette hovedmarked. 

 

Positive faktorer (tabel 6.4):  

- Stigende økonomisk velstand. 

EBITDA Østeuropa F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Udgangspunkt jf. forventninger til 

råvarepriser

Stigende konkurrenceintensitet

Varslet markedsføringsforbud og 

stigende afgifter

Stigende økonomisk velstand i 

Baltikum

∆ EBITDA - Nordøsteuropa

Effektivisering af Hartwall's 

produktion og administration

EBITDA Malt- og oversø. mark. F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

∆ EBITDA - Malt- ov. m 

Udgangspunkt jf. forventninger til 

råvarepriser

Stigende økonomisk velstand

Stigende distributionsomk.
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Samlet set forventer jeg at rentabiliteten af Royal Unibrew’s hovedmarked malt og oversøiske markeder vil 

stige i 2014 og falde i de resterende år af den eksplicitte prognoseperiode.  

I konstruktionen af Royal Unibrew’s fremtidige profit margin indgår udover EBITDA nedenstående poster. 

Disse er kendetegnet ved at være relativt stabile set over den analyseret periode, hvorfor der i den 

eksplicitte prognose vil blive opereret med konstante omsætningsandele for disse poster. 

IV) Andre poster 

- Ufordelte omkostninger i procent af nettoomsætningen har i perioden 2008-2013 ligget inde for 

intervallet 0,8% - 1.7% af nettoomsætningen. Da posten de seneste to år har ligget stabilt på 1,0%, 

og dette desuden også er medianværdien for den historiske analyserede periode benyttes dette i 

hele den eksplicitte prognoseperiode.  

- Andre driftsindtægter samt andre usædvanlige poster forudsættes at være nul, eftersom at 

udsvingene i disse poster over tid forventes at udligne hinanden. 

- Resultat efter skat af kapitalandele i ass. virksomheder består primært af Royal Unibrew’s 25 % 

ejerandel i det norske bryggeri Hansa Borg. Det forventes at denne andel vil fortsætte med årligt at 

generere ca. 26 mio. DKK.  

- Den gennemsnitlige afskrivningsrate over perioden 2008-2013 benyttes i hele den eksplicitte 

prognose. 

- Den danske selskabsskattesats benyttes i hele den eksplicitte prognose. 

 

Samlet set forventes Royal Unibrew’s PM fra kernedriften at gå fra 10,7 % i 2013 til 7,92 % i 2019.  

6.1.3 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed. 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse og den historiske regnskabsanalyse foretaget i hhv. kapitel tre 

og fire prognosticeres delkomponenterne af AOH særskilt, hvorefter disse aggregeres til den samlede AOH. 

Som det fremgik af den historiske regnskabsanalyse har Royal Unibrew’s AOH været stigende over 

analyseperioden, hvilket skyldes at Royal Unibrew har minimeret deres nettoarbejdkapital, kombineret 

med at ikke-omsætningsgivende poster er blevet frasolgt. Det løbende salg af dele af bryggerigrunden i 

Århus er en del af denne strategi. Den regnskabsmæssige værdi af de resterende 84.900 m2 byggeretter er i 

Royal Unibrew’s årsregnskab 2013 opgjort til 291 mio. DKK57. Royal Unibrew har indgået en optionsaftale 

med entreprenørvirksomheden A. Enggaard, der kan købe de resterende m2 frem mod 2016. Derfor 

nedskrives denne grundværdi lineært mod 2016. Effektiviseringskapløbet forventes at fortsætte, hvilket vil 

kræve at Royal Unibrew fortsat investerer i ny og dyr teknologi. Hvilket til dels vil modvirke faldet i de 

materielle anlægsaktiver fra salget af bryggerigrunden.  

Goodwill og varemærker blev ved overtagelsen af Hartwall opskrevet med 2,3 mia. DKK. I årsregnskabet 

bliver opskrivningen af posten knyttet til synergier og potentialet for udvikling af de overtagne aktiviteter. 

Posterne bliver hvert år udsat for en nedskrivningstest, hvor de i regnskabet indregnede værdier af 

goodwill og varemærker bliver trykprøvet. I den forbindelse når Royal Unibrew frem til den konklusion, at 

de har en udefinerbar levetid og som følge heraf ikke amortiseres.  

Jeg finder intet grundlag for at nedskrive denne post inde for den eksplicitte prognoseperiode.  

                                                            
57Den regnskabsmæssige værdi af byggerettighederne blev i 2008 og 2013 opskrevet, hvorfor denne værdien vurderes 
ikke at afvige væsentligt fra dagsværdien. 
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Forbedringen i nettoarbejdskapitalen fra 2009 til 2012 stammer som vist i tabel 4.4 primært fra 

effektivisering af varelager samt bedre debitorforhold. Som jeg i den strategiske analyse konkluderede, har 

detailbranchen igennem konsolidering oparbejdet en bedre forhandlingsposition, hvilket leder mine 

forventninger til, at Royal Unibrew set over den eksplicitte prognoseperiode vil opleve en svag stigning i 

debitordage. Resten af komponenterne i nettoarbejdskapitalen holdes stabile i forhold til omsætningen. 

En aggregering af AOH’s delkomponenters udvikling leder til en samlet stagnerende udvikling i AOH over 

den eksplicitte prognoseperiode. 

 
Figur 6.4: Prognose af omsætningsvækst, PM og AOH for den eksplicitte prognoseperiode58 - Excel ark 1. 

6.2 Fadeperiode og terminalperiode 

Fadeperioden strækker sig fra 2020 til 2040 og terminalperioden fra 2041 og frem. Over fadeperioden 

konvergerer nøgletallene mod de langsigtede værdier ved brug af de fundne fade rates i den kvantitative 

brancheanalyse (se tabel 5.1). Forventningerne til PM og AOH baseres i disse perioder på den kvantitative 

brancheanalyse og for omsætningsvæksten på den strategiske analyse. Igennem den anvendte AR(1)-model 

blev den langsigtede omsætningsvækst for europæiske bryggerier kalkuleret til at være 4,0 %. Denne vækst 

vurderes ikke at være forenelig med Royal Unibrew’s langsigtede vækst i nettoomsætningen. Som 

beskrevet i afsnit 5.3 tilskrives det høje resultat den kraftige konsolidering, som branchen har været 

underlagt. Frem for resultatet fra den kvantitative brancheanalyse vil den langsigtede netto-

omsætningsvækst i stedet blive prognosticeret ud fra den strategiske analyse. I denne blev det danske og 

finske marked, som er Royal Unibrew’s vigtigste, defineret som modne markeder mens de mindre 

markeder blev vurderede til at have et relativt vækstpotentiale. Da Royal Unibrew’s eneste vedvarende 

konkurrencemæssige fordel er deres brand prognosticeres den samlede volumenvækst derfor en anelse 

konservativt til 0 %59. Nettoomsætningsvæksten approksimeres da ud fra inflationen. Til dette er det valgt 

at benytte IMF´s inflationsforventninger for euroområdet i 2018, som jeg vurderer er en acceptabel proxy 

for den konstante fremtidige inflationsforventning. Inflationen og dermed også nettoomsætningsvæksten 

prognosticeres til langsigtet at stige med 1,8 % om året60 - IMF (2013). 

I den kvantitative brancheanalyse blev det konkluderet at PM og AOH for virksomheder inden for 

bryggeribranchen ikke udviser tegn på mean reversion. Ud fra dette estimeres drivernes langsigtede 

niveauer ikke på baggrund af hele branchen, men udelukkende med udgangspunkt i de virksomheder som 

Royal Unibrew deler portefølje med over den analyserede periode (se afsnit 5.2.3-4). 

                                                            
58 Omsætningsvæksten i år K2013 er bevidst udeladt. 
59 Da antagelsen har betydelig karakter for den estimerede værdi af Royal Unibrew, vil der i følsomhedsanalysen indgå 
en test af den langsigtede vækst i nettoomsætningen. 
60 IMF´s langsigtede inflationsforventninger for euroområdet. 
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Derigennem bliver Royal Unibrew’s langsigtede PM estimeret til 7,6 % og den langsigtede AOH estimeret til 

1,43 (se bilag 5.1). Over fadeperioden konvergerer Royal Unibrew’s PM og AOH således mod disse, med 

den fundne persistens.  

  

I afhandlingens tredje del blev den opsamlede viden fra hhv. den strategiske analyse, den historiske 

regnskabsanalyse og den kvantitative brancheanalyse opsummeret og konverteret til en fuld prognose af 

Royal Unibrew’s fremtidige proforma regnskaber. Udstyret med Royal Unibrew’s proforma regnskaber 

indledes værdiansættelsen.  

 

Værdiansættelsen vil blive efterfulgt af en mutipelanalyse, samt en følsomhedsanalyse, der begge har til 

formål at perspektivere og validere den beregnede værdi.  

Kapitel 7 – Værdiansættelse 

Indledningsvis vil der kort blive redegjort for valg af værdiansættelsesmodel, hvilket vil blive efterfulgt af 

beregningen af kapitalindskydernes afkastkrav (WACC). Selve værdiansættelsen af Royal Unibrew vil 

derefter blive udført. 

7.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

Dette afsnit giver en præsentation af forskellige værdiansættelsesmodeller med henblik på at finde den 

værdiansættelsesmodel, der finder bedst anvendelse i opgaven.  

En værdiansættelsesmodel for egenkapitalen har til formål at tilvejebringe den fundamentale værdi af 

egenkapitalen og således udfordre markedsprisen. Da den fundamentale værdi af en aktie afhænger af 

virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder, forsøger værdiansættelsen herved at bestemme 

nutidsværdien af fremtidige usikre pengestrømme.  

De tilgængelige værdiansættelsesmetoder kan inddeles i fire kategorier. Present value modeller, relative 

valuation (multipel analyse), liquidation models og contigent claim valuation. De to sidstnævnte finder ikke 

anvendelse i denne analyse, da de jf. Petersen & Plenborg (2008) kun sjældent bliver benyttet og 

udelukkende egner sig til virksomheder, der befinder sig i usædvanlige situationer. Den ideelle 

værdiansættelsesmodel opfylder disse fire kriterier: 1) præcision (unbiased estimater), 2) realistiske 

forudsætninger, 3) brugervenlighed og 4) forståelige resultater. Ingen af de anvendelige 

værdiansættelsesmodeller opfylder alle disse krav. EVA modellen vurderes dog af Petersen og Plenborg 

(2008) at være at fortrække, da denne sammenlignet med alternativerne har den fordel at have et mere 

forståeligt output, hvorfor jeg vælger at benytte denne model. Eftersom at DCF modellen under korrekte 

antagelser og korrekt anvendelse vil give det samme resultat som EVA modellen, beregnes denne ligeledes 

for at øge validiteten af den estimerede værdi.  

Validiteten af det beregnede værdiestimat vil blive efterprøvet i form af en multipelanalyse.  
 

Som i beskrevet i afsnit 1.3.6 benyttes de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) til at 

tilbagediskontere hhv. merafkastet (EVA) og FCF til tidspunkt 0. For at selve værdiansættelsen kan udføres 

skal WACC derfor bestemmes. 
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7.2 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

Den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning afspejler kapitalindskydernes kompensationskrav for 

tidsværdien af penge samt risikoen ved den enkelte investering - Petersen og Plenborg (2008). Eftersom 

Royal Unibrew ved salget af deres caribiske distributionsvirksomhed Impec Holding i 2012, i dag har fuld 

ejerskab over alle deres dattervirksomheder, tages der udelukkende højde for to typer af finansiering, 

egenkapital og fremmedkapital. WACC kan derfor udtrykkes som:  

 3�-- �  5
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I de kommende afsnit vil Royal Unibrew’s vejede gennemsnitlige kapitalomkostning blive estimeret i 

følgende trin. 

- Langsigtet kapitalstruktur (afsnit 7.2.1)  

- Ejerafkastkravet (afsnit 7.2.2) 

I. Risikofrie rente 

II. Beta 

III. Markedsrisikopræmien 

IV. Illikviditetstillæg 

- Fremmedkapitalomkostningen (afsnit 7.2.3) 

- Beregning af WACC (7.2.4) 

7.2.1 Langsigtet kapitalstruktur 

Teoretisk set bør kapitalstrukturen løbende blive tilpasset, således at den på ethvert givent tidspunkt 

reflekterer virksomhedens faktiske fordeling imellem hhv. egenkapital og gæld. Eftersom kapitalstrukturen i 

de fleste virksomheder er kendetegnet ved at være relativ stabil på lang sigt - Petersen & Plenborg (2008), 

står den ekstra værdi det vil give at lave denne løbende justering ikke mål med stigningen i kompleksiteten.  

Jeg gør dermed brug af antagelsen61. Således vil gælden blive rebalanceret en gang pr. periode, således at 

kapitalstrukturen holdes konstant i al fremtid - Miles og Ezzell (1980).  

Royal Unibrew’s konstante langsigtede kapitalstruktur skal således bestemmes. Ved beregningen af 

virksomhedens langsigtede kapitalstruktur tilsiger finansiel teori, at der udelukkende skal anvendes 

markedsværdier. Eftersom markedsværdien af fremmedkapitalen ikke er kendt benyttes jf. Petersen & 

Plenborg (2008) den bogførte værdi af nettorentebærende gæld, som approksimation for markedsværdien 

af fremmedkapitalen. Den sande markedsværdi af egenkapitalen er ligeledes ukendt62. Indledningsvis 

approksimeres værdien af egenkapitalen derfor ud fra den eksisterende markedsværdi af Royal Unibrew.  

                                                            
61 Mike-Ezzel antagelsen. 
62 Det er denne afhandlingen har til formål at finde frem til – hvilket giver en cirkulær afhængighed. 
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Figur 7.1: Royal Unibrew’s historiske kapitalstruktur – Excel ark 1. 

Som illustreret i figur 7.1 har Royal Unibrew’s estimerede kapitalstruktur været underlagt markante 

ændringer over den analyserede periode. Fra 2009 til 2012 er Royal Unibrew overgået fra primært at være 

finansieret ved fremmedkapital til egenkapital. Forklaringen på denne udvikling er både at finde i de kraftigt 

stigende aktiekurser (tabel th. 2.2) og betydelig gældsnedbringelse (figur 7.1). Efter opkøbet af Hartwall, 

der delvist blev finansieret ved optagelse af ny gæld, faldt egenkapitalandelen i 2013 med 25 procent point. 

Ved ovenstående udledning af kapitalstrukturen benyttes som beskrevet markedsværdien for 

egenkapitalen som proxy for værdien af egenkapitalen. Herved opstår der i afhandlingen en cirkulær 

afhængighed, hvilket kompromitterer mit ønske om at udfordre den eksisterende aktiekurs. Royal 

Unibrew’s langsigtede kapitalstruktur vil derfor i stedet blive estimeret ud fra peers, og ud fra antagelsen 

om at der er signifikante ligheder mellem kravene til disses kapitalstruktur og Royal Unibrew’s. Slutteligt 

sammenholdes den estimerede kapitalstruktur med Royal Unibrew’s skrevne langsigtede målsætning.  

 

 
Figur 7.2: Tv: E/(E+D) kapitalstruktur peers63, Th: Gns. E/(E+D) peers og RU’s skrevne E/(E+D) målsætninger – Excel ark 1. 

  
Royal Unibrew skriver i deres årsrapport 2013 om deres langsigtede kapitalstruktur, at deres målsætning er 

at den nettorentebærende gæld maksimalt skal udgøre 2,5xEBITDA, samt opretholde en egenkapitalandel 

på minimum 30 %. I figur 7.2 th. er det illustreret, at den gennemsnitlige egenkapitalandel for 

sammenlignelige konkurrenter over perioden ligger under den approksimerede 2,5 x EBITDA grænse. Da 

det herved er påvist, at den gennemsnitlige egenkapitalandel for alle peers modstrider Royal Unibrew’s 

skrevne målsætninger, vil de globale bryggerier blive sorteret fra. Således vil kapitalstrukturen i stedet blive 

estimeret ud fra de regionale bryggerier Olvi Oyj og Harboe. Gennemsnittet over perioden af de regionale 

peers ekskl. 2009 vil blive benyttet som den langsigtede kapitalstruktur. Herved beregnes den langsigtede 

konstante kapitalstruktur til bestå af 72 % egenkapital og 28 % fremmedkapital (se Excel ark 1). 

                                                            
63 Bloomberg  
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7.2.2 Estimering af ejerafkastkrav 

Ejerafkastkravet vil blive bestemt med udgangspunkt i CAPM.    

 �9 � :<= . >a& :?" ) :<=b     (1.7) 

Modellen anvendes primært af den årsag at den er enkelt og intuitiv. For en gennemgående beskrivelse og 

diskussion af CAPM henvises der til model- og metodeafsnittet 1.3.6.  

I) Den risikofrie rente 

Som beskrevet i model- og metodeafsnittet er den risikofrie rente, defineret ved den rente man bør opnå 

ved en risikofri investering, sagt på en anden måde en investering med beta lig 0.  

Det er ikke muligt at observere den risikofrie rente direkte i markedet, hvorfor det er 

nødvendigt at approksimere denne. Til dette formål kan flere forskellige proxy-renter finde anvendelse.  

En ofte anvendt proxy er renten på indenlandske mellemlange statsobligationer. Eks. den 10-

årige danske statsobligation. Teoretisk set er denne kun anvendelig, hvis der i renten ikke er nogen form for 

default kompensation. Statsobligationer har for indenlandske investorer traditionelt set været betragtet 

som relativt risikofrie aktiver, da risikoen for at staten skulle defaulte har været vurderet til at være 

minimal. Den europæiske gældskrise har sat et seriøst spørgsmålstegn ved om dette er tilfældet.  

Ydermere bør nævnes risikoen for, at staten printer flere penge for at kunne absorbere de 

forfaldende forpligtelser. Herved er de betalinger investor modtager på sine obligationer udbetalt i en 

devalueret valuta, hvilket kan opfattes som en form for ekstra skat. Slutteligt skal det nævnes at manglende 

likviditet i obligationerne også vil påvirke renten, hvilket er et af de bærende grunde til, at den danske 10-

årige statsobligation oftest bliver valgt som proxy for den risikofrie rente frem for den mindre likvide 30-

årige danske statsobligation.  

Som en alternativ til renten på de mellemlange indenlandske statsobligationer kan inter-bank renterne 

anvendes som proxy for den risikofrie rente. Eksempler på disse er Ciborg (Copenhagen Interbank Offered 

Rate), Liborg (London Interbank Offered Rate), Euribor (Euro Interbank Offered Rate), Stibor (Stockholm 

Interbank Offered Rate). At benytte en af disse renter som proxy for den risikofri rente baseres på 

præmissen, at de største banker, som er dem der stiller renterne, er forsikret mod en default af en implicit 

statsgarant. Som illustreret i bilag 7.2.1 er det tydeligt, at volatiliteten i Ciborg 3m under gældskrisen var 

høj, hvilket kan tolkes som at markedet langt fra ser inter-bank renterne som risikofrie. Ydermere 

understøtter emperi heller ikke tesen om at disse bankers default risiko er nul. Af mangel på bedre følges 

Petersen og Plenborgs (2008) anbefaling om at benytte den 10-årige danske statsrente.  
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Figur 7.3: Renten på de 10-årige danske statsobligationer – Bloomberg. 

Den aktuelle effektive rente på en 10-årig statsobligation var på skæringsdatoen d. 11.03.2014 1,656 %. 

Som vist i figur 7.3, er dette i perioden 2004-2014 kun undergået af renteniveauet i 2012. Eftersom WACC 

antages at være konstant i al fremtid, kan det diskuteres, om dette renteniveau afspejler den langsigtede 

risikofrie rente. Benyttes en for lav risikofri rente, vil afkastene i fremtiden blive tilbagediskonteret med en 

for høj diskonteringsfaktor, hvilket vil lede til, at den estimeret værdi af Royal Unibrew vil blive 

overvurderet. Dette taler for at benytte den 30-årige statsrente, således at der er større overensstemmelse 

mellem den gennemsnitlige varighed på de tilbagediskonteret afkast og obligationens varighed. 

Problematikken herved er dog som tidligere pointeret at likviditeten i denne obligation ikke er tilstrækkelig. 

Jeg vurderer at gennemsnittet af den 10-årige danske statsrente fra 2008-2014 er en mere valid proxy for 

den risikofrie rente, hvorfor denne udregnes og benyttes. Den risikofrie rente er således bestemt til at være 

2,8 % (se Excel ark 1).  

II) Beta 

Som beskrevet i model- og metodevalg 1.3.6 er et aktivs forventede afkast ifølge CAPM bestemt af beta. 

Damodaran (1999) præsenterer følgende overvejelser omkring betaestimering ved CAPM.  

- Valg af markedsindeks 

- Valg af frekvens i observationer (daglige, ugentlige, månedlige) 

- Valg af periode for hvilken der estimeres 

- Postregression justering af beta 

Hvert af disse punkter vil blive diskuteret nedenfor. Som det fremgår af virksomhedspræsentationen har 

Royal Unibrew en investorbase, hvor 36 % består af udenlandske investorer. Derfor anvendes 4 forskellige 

markedsindeks, der kunne tænkes at repræsentere investorbasen. Jf. R. Merton (1980) øges validiteten af 

kovarians estimaterne og dermed beta estimaterne med en stigende frekvens af data, hvilket taler for 

brugen af daglige observationer. Jf. Koller et al. (2010) har implementeringen af Merton´s teori vist sig at 

være undvigende, og at der er signifikante bias forbundet hermed. De anbefaler derfor generelt brugen af 

månedlige observationer og i tilfældet med kort historik og høj handelsfrekvens ugentlige observationer. 

Eftersom at jeg vil bevare et tilstrækkeligt antal af observationer, samt at jeg vurderer, at Royal Unibrew 

aktien generelt er likvid, har jeg valgt at benytte ugentlige observationer.  

 Med henblik på et konstant selskabsbeta i værdiansættelsesmodellen har særlig to forhold 

været i fokus ved bestemmelsen af perioden, for hvilken jeg vil estimere beta. Både beta og kapitalstruktur 



   
 
 

74 
 

skal være nogenlunde konstant over perioden. For at inddrage informationen omkring stabiliteten af beta 

har jeg foretaget to rullende betaestimeringer med et vindue på hhv. 1 og 2 år. 

 
Figur 7.4: Rullende beta estimation, tv: 1 år rullende vindue, th: 2. år rullende vindue – Excel ark 1. 

Det fremgår af figur 7.4, at beta estimaterne for Royal Unibrew på tværs af markedsindeks er ret så volatile, 

hvilket er særlig tydeligt ved estimaterne baseret på 1-årigt historik. Sammenholdes dette med det faktum 

at kapitalstrukturen over analyseperioden har ændret sig så markant, finder jeg det mere validt at beregne 

beta ud fra peers 64. Til dette anbefaler Koller et al. (2010) brugen af unlevered beta.  

Tabel 7.1: Unlevered beta peer group og beta Royal Unibrew – Excel ark 1. 

 
 

Efter udregningen af den gennemsnitlige ugearede ”industribeta” kan Royal Unibrew´s levered beta 

bestemmes vha. Hamadas ligningen:  

        

 ,���:�I e��K � f�M���:�I e��K 6  1 .  1 ) �Kg :K��" 6 +/&                          (7.1)65 

 

Til beregningen af levered beta benyttes den danske marginale selskabsskattesats66, og den tidligere 

bestemte langsigtede kapitalstruktur.  

 

 ,���:�I e��K � 0,49 6  1 .  1 ) 0,22" 6 $k

l$
� 0,63   (7.1) 

 

Med udgangspunkt i M. Blume, ”Betas and their regression tendencies (1975)” foretages der en simpel 

postregressionsjustering, der flytter den estimerede beta mod 1. Baggrunden for denne justering er at 

selskaber, der forbliver i markedet, har en tendens til at vokse og blive mere diversificeret, hvilket leder til 

                                                            
64 Unlevered beta indhentes fra Bloomberg som i deres beregning af unlevered beta benytter 2 års historik og 
ugentlige observationer. 
65 Koller et. al. 
66 Som følge af den politiske aftale ”Vækstplan DK” sænkes selskabsskattesatsen i Danmark fra og med 2016 til 22 % - 
skat (2014) 

Selskab Unlereved β Selskab Unlevered β Levered β adj. β

Carlsberg 0,45

Harboe 0,45

Olvi 0,50

Heineken 0,37

SabMiller 0,68

Gennemsnit 0,49 Royal Unibrew 0,49 0,63 0,76
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en tættere samvariation med markedsporteføljen. Dette virker fornuftigt da værdiansættelsen beror på 

fortsat drift af Royal Unibrew. Der anvendes således med udgangspunkt i M. Blume en simpel justering: 

      

 >F7o � 0,67 6  >q.F7o . 0,33    (7.2) 

 

 βtuv � 0,67 6  0,63 . 0,33 � 0,76    (7.2) 

En selskabsbeta på 0,76 er tæt på de regressionsresultater (figur 7.4) der blev estimeret i slutningen af 

perioden, hvorfor anvendeligheden af peer group estimatet understreges. 

III) Markedsrisikopræmien  

Der er stor usikkerhed omkring hvad den reelle risikopræmie er, dette knytter Penman (2010) følgende 

kommentar til:  

 ”Let’s be honest with ourselves: No one knows what the market premium is.” 

Damodaran (2012) beskriver tre metoder til at estimere markedsrisikopræmien.  

De to første metoder er beregning af markedsrisikopræmie ud fra hhv. historiske 

aktiekursdata eller ved nuværende aktiekursdata. Jf. Koller et. al (2010) er begge disse metoder 

problematiske og estimaterne der opnås herved kan variere markant.  

Tredje metode til at finde markedsrisikopræmien er at undersøge, hvad denne rent faktisk 

sættes til i praksis blandt investorer, analytikere, professorer etc.. Fernandez, et al. (2012) har foretaget en 

større undersøgelse af, hvilken markedsrisikopræmie der bliver benyttet i praksis i 82 forskellige lande. 

Undersøgelsen konkluderer, at der for Danmark i gennemsnit benyttes en markedsrisikopræmie på 5,5 % 

med en medianværdi på 5 %67. Damodaran (2012) angiver den historiske risikopræmie over perioden 1900-

2011 for Danmark til i gennemsnit at være 4,4%. Eftersom at risikopræmien af natur er usikker, vurderer 

jeg, at den reelle risikopræmie ligger inde for intervallet 4,4% - 5%. Grundet de sidste års finansielle 

usikkerhed er min forventning, at risikopræmien i dag vil være lidt højere end det historiske gennemsnit. 

Jeg benytter derfor et simpelt gennemsnit mellem Damodaran’s 4,4 % og medianværdien på 5 % fra 

Fernandez et al. (2012). Videre i afhandlingen vil 4,7 % derfor blive benyttet som markedsrisikopræmie.  

IV) Illikviditetstillæg 

Likviditetspræmien refererer til de omkostninger og problemer, der er forbundet med at konvertere en 

aktie eller aktiv til kontanter.  

kx � rz{ . βaE rM" ) rz{b . illikviditetstillæg   (7.3) 

 

Som vist i tabel 2.2 tv. er ejerskabet af Royal Unibrew spredt godt ud blandt mange investorer, og ud fra 

tabel 2.2 th. kan det ses at handelsvolumen i de sidste år har været stødt stigende. Jeg vil derfor ikke 

tillægge Royal Unibrew et illikviditetstillæg, da jeg vurderer at deres investorer ikke skal være nervøse for at 

kunne likvidere deres aktier (se bilag 7.2.2 for uddybning). 

 

                                                            
67 Baseret på 43 tilbagemeldinger. 
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Efter ovenstående gennemgang og bestemmelse af 1) den langsigtede kapitalstruktur, 2) den risikofrie 

rente, 3) beta og 4) markedsrisikopræmien kan ejerafkastkravet nu beregnes ved: 

 

 �9 � 2,8  % . 0,76 6 4,7% .  0 %     (7.3) 

  

 �9 � 6,3 % 

7.2.3 Estimering af fremmedkapitalomkostningerne. 

Fremmedkapitalomkostningen kan beregnes som:  

 :7 � �:<= . :�� 6  1 ) %"      (7.4) 

Hvor rs = Kredit spread68.  
Royal Unibrew’s risk premium kan ikke direkte bestemmes fra markedet, da de ikke selv udsteder gæld. I 

bestræbelserne på at bestemme en for Royal Unibrew passende risikopræmie, har jeg derfor konstrueret 

en grov syntetisk kreditrating for Royal Unibrew og udvalgte peers69. Til dette formål er Standard & Poors’ 

industrial benchmark benyttet – Bilag 7.2.6. 

Optimalt set bør Royal Unibrew’s risk premium udledes fra en stak af sammenlignelige obligationer, hvilket 

dog ikke har kunne lade sig gøre, da udbuddet i markedet ikke understøtter dette. 

I bilag 7.2.3 er de peers fremstillet som målt ud fra den syntetiske kreditrating er sammenlignelige med 

Royal Unibrew. Ydermere præsenteres alle fundne obligationer, deres YTM70, samt deres spread til de 

respektive proxy for den risikofrie rente. 

De andre peers, samt alle benyttede nøgletal kan findes i bilag 7.2.4-5.  

Typisk baseres kreditratings på historiske finansielle nøgletal - Petersen og Plenborg (2010). Efter den 

foretagne prognose (kapital 6) er de fremtidige key ratios dog tilgængelige, hvilket muliggør en fremsynet 

kreditvurdering. Herved inddrages samtidigt også de branchespecifikke konklusioner fra den strategiske 

analyse som er indarbejdet i Royal Unibrew’s fremtidige nøgletal. 

 Af de udvalgte peers minder Anheuser-Busch InBev’s kreditrating mest om Royal Unibrew’s 

tæt forfulgt af SABMiller, hvorfor disse begge udvælges.  

Både InBev og SABMiller har som vist i bilag 7.2.3 på nuværende tidspunkt udstedte obligationer i 

markedet. Det fremgår tydelig af antallet af obligationer, at InBev har haft en stor efterspørgsel efter 

finansiering, som konsekvens af deres aggressive deltagelse i konsolideringen af bryggeribranchen.  

Udover at udstederen af obligationen skal have en sammenlignelig kredit rating, skal der til obligationen 

findes en valid proxy for en risikofrie rente, således at et validt kredit spread for obligationen kan udledes. 

Med det for øje vælges InBev obligationen ABIBB 2.7 03/31/26, da denne med dens 12-årige løbetid, kan 

parres med en valid proxy for den risikofrie rente. Eftersom at obligationen er udstedt i EUR benyttes der 

                                                            
68 Risk premium på gælden 
69 Peers er udvalgt ud fra følgende to kriterier: 1) Forretning skal være sammenlignelig med Royal Unibrew 2) De 
udsteder fastforrentede inkonverterbare obligationer.  
70 Yield to maturity 
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en tysk statsobligation med sammenlignelig løbetid, som proxy for den risikofrie rente. Herved kan den 

valgte obligations kredit spread udledes til 1,096 %.  

Endeligt kan Royal Unibrew’s fremmedkapitalomkostning bestemmes som: 

 :7 �  2,8 % . 1,096 %" 6  1 ) 0,22" � 3,0 %    (7.4) 

7.2.4 Beregning af WACC. 

Den gennemsnitlige vejede kapitalomkostning (WACC) kan nu, da alle delkomponenter er blevet estimeret, 

findes ved: 

 3�-- � 27,5 % 6 3,0 % .  72,5 % 6 6,3 %   (1.6)

           

 3�-- �  5,4 %  

7.3 Værdiansættelse af Royal Unibrew 

Udstyret med WACC og proforma regnskaberne kan selve værdiansættelsen af Royal Unibrew’s egenkapital 

pr. 11.03.2014 nu blive udført. DCF og EVA modellerne antager implicit, at pengestrømmene forfalder 

ultimo perioden. I praksis forfalder disse fordelt over året, hvorfor jeg udfører en midtårsjustering ved at 

multiplicere den beregnede enterprise value med fremskrivningsfaktoren (1+WACC)0,5. 

 

Figur 7.5: Beregning af den fundamentale værdi af én Royal Unibrew aktie ved DCF og EVA – Excel ark 1, bilag 7.3.1.  

Slutteligt findes den fundamentale værdi af egenkapitalen ved at trække markedsværdien af den 

nettorentebærende gæld fra den justerede enterprise value. Den fundamentale værdi af egenkapitalen 

udregnes således til 8,43 mia. DKK. (Se Excel ark 1).  

Den 11.03.2014 havde Royal Unibrew 11.098.500 udstående aktier, hvilket giver en fundamental aktiekurs 

på 759,47 DKK for én Royal Unibrew aktie.  

For at undersøge validiteten af den estimerede værdi vil jeg nu udføre en værdiansættelse gennem 

multipler.  
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7.4 Værdiansættelse ved multipler 

Værdiansættelse ved multipler er ikke teoretisk velfunderet, hvorfor denne ikke er givet den store 

opmærksomhed i afhandlingen. Det er dog som tidligere beskrevet valgt at implementere metoden, idet 

den vurderes at kunne givet et objektivt indtryk af, i hvilket prisleje Royal Unibrew aktien bør ligge. 

Til værdiansættelsen kræves en gruppe sammenligningsvirksomheder (peers). Der er for Royal Unibrew 

udvalgt følgende danske peers: Carlsberg og Harboe som tidligere beskrevet begge befinder sig inden for 

bryggeribranchen. Ydermere er nogle af Royal Unibrew’s største internationale konkurrenter medtaget i 

analysen. Som det næste skridt i analysen er der via Bloomberg hentet værdier for disse sammenlignelige 

virksomheders Price/EBITDA og Price/Sales multipler på værdiansættelsestidspunktet. Resultatet heraf 

præsenteres i tabel 7.2. 

Tabel 7.2: Multipler for sammenlignelige virksomheder – Excel ark 1.  

 
 

Sammenlignes de gennemsnitlige multipler med Royal Unibrew’s proforma regnskabstal, fremkommer 

værdiansættelsen som angivet i tabel 7.3 71. Som vist estimeres værdien af én Royal Unibrew aktie ud fra 

alle multiplerne til at ligge i intervallet 601-1460 DKK. Det bemærkes at den estimerede fundamental værdi 

på 759,47 DKK er inde for dette interval. At intervallet estimeres så bredt, skyldes at de udvalgte 

internationale konkurrenter generelt handler til højere multipler. Den estimerede fundamental værdi på 

759,47 DKK ligger ikke inden for den intervallet beregnet udelukkende ved de danske peers 601-713, som 

bliver trukket ned af Harboe’s lave værdiansættelse. 

Tabel 7.3: Værdiansættelse ved multipler - Excel ark 1.  

 
 

 

 

 

                                                            
71

Koller et. al (2010) ”Empirical evidence shows that forward-looking multiples are indeed more accurate predictors of 
value than historical multiples.” 

F2014 F2015 F2014 F2015

Carlsberg 8,7 8,2 1,8 1,8

Harboe 6,5 5,1 0,5 0,5

Gennemsnit 7,6 6,6 1,2 1,1

Olvi Oyj 9,6 8,8 1,7 1,6

Heineken 9,5 9,0 2,2 2,1

SABMiller PLC 16,8 13,9 4,4 4,2

Gennemsnit 12,0 10,5 2,7 2,6

EV/EBITDA EV/SALES

Danske peers

Internationale 

konkurrenter

F2014 F2015 F2014 F2015

Royal Unibrew´s multipel 10,5 10,5 1,8 1,8

Regnskabstal i mio. DKK 1037 1035 5905 5953

Aktieværdi ved danske peers 713 620 617 601

Aktieværdi ved int. konkurrenter. 1118 983 1460 1403

Interval alle peers for én Royal Unibrew aktie DKK

Interval danske peers for én Royal Unibrew aktie DKK 601-713

601-1460

EV/EBITDA EV/SALES
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Kapitel 8 - Følsomhedsanalyse 

Både værdiansættelse gennem DCF- og EVA-modellen er baseret på parameterestimater og –antagelser, 

som er behæftet med subjektivitet og usikkerhed. Der foretages derfor i dette kapitel en 

følsomhedsanalyse af den estimerede fundamentale værdi. Dette gøres ved at tildele stokastiske 

fordelinger til parametrene og derefter foretage Monte Carlo-simuleringer. Til dette anvendes Excel-

applikationen Crystal BallTM.  

8.1 DCF og EVA 

I følsomhedsanalysen har jeg valgt at simulere følgende variable: 1) terminalvækst, 2) langsigtet PM, 3) 

langsigtet AOH, 4) beta, 5) den risikofrie rente og 6) markedsrisikopræmien. 

Disse variable er udvalgt, da jeg vurderer, at bestemmelsen af disse er behæftet med væsentlig usikkerhed. 

I tabel 8.1 fremgår parametrenes fordelingsantagelser.  

Tabel 8.1: Fordelingsantagelser følsomhedsanalyse – Excel ark 1.  

 

Til at modellere parametrene er anvendt fordelinger med en maks- og miniumsværdi. Herved undgås 

problemer med ekstreme værdier. De variable, der vurderes at være behæftet med mindst usikkerhed, er 

modelleret ved BetaPERT-fordelingen72, hvorimod variable, som vurderes mere usikre, modelleres med den 

uniforme fordeling.  

1) Terminalvæksten vurderes med udgangspunkt i den strategiske analyse at have en 

minimumsgrænse på 0 % - og en maksimumgrænse på 3 %. 

2) PM’s maks- og minimumsværdier findes ved at genestimere det langsigtede PM niveau for Royal 

Unibrew (se tabel 5.1), dog rykkes Royal Unibrew en portefølje op ved estimeringen af 

maksværdien og tilsvarende en portefølje ned ved minimumsværdien. 

3) Bestemmelsen af AOH’s maks- og minimumsværdier følger samme metode som punkt 2.  

4) Betaet’s grænser findes ved regressionsanalysen fra afsnit 7.2.2 II. Regressionen mod KFX benyttes 

som maksimumsværdi, og regressionen mod MSCI world benyttes som minimumsværdi73. 

5) Den risikofrie rentes maksimumværdi findes ved gennemsnittet fra 2004-2014 af de observerede 

10-årige danske statsrenter og minimumsværdien som gennemsnittet fra 2010-2014. 

                                                            
72 Se bilag 8.1 for en afbildning af fordelingerne. 
73 Begge regressioner er udført med en 2-årig ugentlig historik (se Excel ark 1). 

Parameter Fordeling Min. Størst ssh. Maks.

Salgsvækst BetaPert 0,00% 1,80% 3,00%

PM BetaPert 5,71% 7,59% 9,72%

AOH BetaPert 1,20 1,43 1,64

β BetaPert 0,65 0,76 0,85

RF Uniform 2,20% 3,23%

Markedsrisikopræmien Uniform 4,40% 5,00%
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6) Den i Fernandez et al. (2012) fundne medianværdi benyttes som markedsrisikopræmiens 

maksimumsgrænse og den danske markedsrisikopræmies historiske gennemsnit på 4,4 % benyttes 

som minimumsværdi Damodaran (2012).  

Simulering af de ovenfor nævnte stokastiske parametre ved 100.000 trækninger resulterer i fordelingen af 

den fundamentale værdi ved DCF- og EVA-modellen. Fordelingen af estimaterne er illustreret i figur 8.1. 

Middelværdien ved den fortagende simulering er 784 DKK74 (se Excel ark 1). 

 
Figur 8.1: Fordeling for den fundamentale værdi ved DCF- og EVA-metode - Crystal Ball Excel ark 1. 

Tv. 95 %-konfidensinterval, th. Sandsynligheden for at Royal Unibrew aktien er overvurderet. 

Det fremgår af figur 8.1 tv at fundamentalværdien for Royal Unibrew’s aktiekurs inden for 95 %-

konfidensinterval ligger mellem kurs 613 DKK og 1031 DKK. Dette må betegnes som et relativt bredt spænd, 

hvilket understeger DCF- og EVA-modellernes følsomhed og behovet for, at hver enkelt parameterestimat 

og -antagelse vurderes grundigt75. At jeg i min værdiansættelse når frem til at Royal Unibrew aktien er 

overvurderet understøttes at resultaterne fra figur 8.1 th.. Jeg estimerer igennem Monte Carlo- 

simuleringen, at den fundamentale værdi med 75,9 % sandsynlighed er under den handlede aktiekurs på 

853 DKK.  

 Variansbidraget fra de enkelte parametre udregnes ligeledes i Crystal BallTM som Spearmans 

rang korrelation kvadreret og normaliseret sådan at den samlede kvadrerede rang korrelationer i alt 

summer til 100 %. Disse variansbidrag er afbildet i figur 8.2. Det er tydeligt at den risikofrie rente bidrager 

mest til den samlede varians af den fundamentale værdi. Endvidere fremgår det, at AOH i terminalperioden 

udelukkende bidrager med 1 % af den samlede variation.  

 
Figur 8.2: Parametrenes variansbidrag i DCF- og EVA-metoden – Crystal ball, Excel ark 1. 

                                                            
74 Middelværdien i Monte Carlo-simulationen afviger fra den estimerede fundamentale værdi. Dette skyldes Jensens 
ulighed for uddybning se bilag 8.2. 
75 Som vist i bilag 8.1 er den fundamentale værdi af aktiekursen ved 75 %-konfidensintervallet 665 - 911 DKK. og 704 – 
849 DKK. ved 50 %-konfidensintervallet. 
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Kapitel 9 – Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at udfordre bryggerivirksomheden Royal Unibrew’s aktiekurs på 

værdiansættelsestidspunktet d. 11.03.2014. Virksomhedspræsentationen, den strategiske analyse og den 

historiske regnskabsanalyse fremstillede en virksomhed, der de sidste fem år har opnået solide økonomiske 

resultater, primært drevet af succesfulde prisstigninger samt frasalg af ikke omsætningsgivende aktiver.

  

Med opkøbet af Hartwall har Royal Unibrew stadfæstet deres eksponering mod de nordeuropæiske 

markeder. I den strategiske analyse blev det konkluderet at særligt det finske, men også det danske 

marked, lider under et politisk pres og samfundsmæssige tendenser til at forbruge mindre øl. 

 Eftersom forventningerne til den generelle markedsudvikling på Royal Unibrew’s vigtigste 

markeder er svage, vil markedsaktørerne være tvunget ud i en intensiveret konkurrence, som vil betyde at 

Royal Unibrew i fremtiden er presset til at bruge flere midler på 1) at tiltrække dygtige medarbejdere, 2) 

bevare et stærkt distributionsnetværk og 3) markedsføre deres produkter. Endvidere vil den hårde 

konkurrence besværliggøre fremtidige prisstigninger. 

Med udsigten til et presset marked og en fortsat høj konkurrenceintensitet vil aktører med lave 

driftsomkostninger have konkurrencemæssige fordele. Igennem den udførte rentabilitetsanalyse blev det 

konkluderet, at Royal Unibrew har markant højere produktionsomkostninger end deres sammenlignelige 

konkurrenter. Kombineres dette med at Royal Unibrew’s eneste vedvarende konkurrencemæssige fordel er 

deres lokale og nationale brands, ledes mine forventninger til at Royal Unibrew vil blive presset på 

profitabiliteten over de kommende år.  

Ved anvendelse af de fundne konklusioner fra først den strategiske analyse og dernæst 

profitabilitetsanalysen kunne en detaljeret budgettering af de forventede pengestrømme på Royal 

Unibrew’s hovedmarkeder foretages.  

 Efter en aggregering af alle de budgetterede poster, kunne det konkluderes at 

nettoomsætningsvæksten forventes at være negativ i 2014 og svagt stigende i resten af den eksplicitte 

prognoseperiode. Endvidere forventes Royal Unibrew’s profit margin at falde fra 10,7 % til 7,9 % og AOH 

forventes at stagnere over den eksplicitte prognoseperiode.     

  

Med hensigten at finde langsigtede niveauer for de værdistyrende finansielle nøgletal, udførte jeg derefter 

en kvantitativ brancheanalyse baseret på regnskabsdata for 139 selskaber i branchen ”Malt beverages” 

over perioden 1993 til 2013. Således estimerede jeg igennem en AR(1)-model Royal Unibrew’s langsigtede 

PM og AOH til hhv. 7,6 % og 1,43.  

Den estimerede langsigtede omsætningsvækst på 4,0 % vurderer jeg til ikke at være forenelig med Royal 

Unibrew’s langsigtede omsætningsvækst. I stedet er denne bestemt til 1,8 %, hvilket er baseret på den 

strategiske analyse. 

 

Efter konstruktionen af Royal Unibrew’s fremtidige proforma regnskab blev den endelige værdiansættelse 

af Royal Unibrew udført ved 1) anvendelse af DCF- og EVA-modellen og 2) anvendelse af multipler.  
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Figur 9.1: Opsummering af værdiansættelsen – Excel ark 1. 

De estimerede værdier ved de forskellige værdiansættelsesmetoder er opsummeret i figur 9.1. Her angiver 

de lyse streger den estimerede teoretiske fair market value, samt lukkekursen for Royal Unibrew d. 

11.03.2014. Det ses at den estimerede værdi på 759,47 DKK er lavere end den handlede lukkekurs, og at 

prisen på en Royal Unibrew aktie derfor syntes overvurderet. 

 

I en Monte Carlo-simulation modellerede jeg afslutningsvis følgende parametre: 1) terminalvækst,  

2) langsigtet PM, 3) langsigtet AOH, 4) beta, 5) den risikofrie rente og 6) markedsrisikopræmien.  

 

Det blev i den forbindelse estimeret at fundamentalværdien for Royal Unibrew’s aktiekurs inden for 95 %-

konfidensinterval ligger mellem kurs 613 DKK og 1031 DKK. Det kan derfor konkluderes at den estimerede 

teoretiske fair market value er forbundet med en høj usikkerhed, da DCF og EVA modellerne som forventet 

er yderst følsomme overfor de anvendte parameterestimater og –antagelser.  

Med over halvdelen af den samlede variation, blev det understreget at særligt valget af den risikofrie rente 

har en stor betydning for den estimerede fundamentale værdi.  

Baseret på den foretagne Monte Carlo-simulation konkluderer jeg afslutningsvis at Royal Unibrew’s 

aktiekurs med 75,9 % sandsynlighed er overvurderet. 
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Bilag 1.1 – Royal Unibrew’s brands og deres markedsandele – øl 

 

Data fra 2014 Euromonitor 

 

Geographies Categories Brand (GBO) Company name (NBO) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Denmark Beer Royal Royal Unibrew A/S 8,6% 8,7% 8,9% 8,8% 9,3% 9,5%

Denmark Beer Albani Odense Royal Unibrew A/S 2,9% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,8%

Denmark Beer Heineken (Heineken NV) Royal Unibrew A/S 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Denmark Beer Ceres TOP Royal Unibrew A/S 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%

Denmark Beer Ceres Royal Unibrew A/S 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0%

Denmark Beer Faxe Pilsner Royal Unibrew A/S 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9%

Denmark Beer Albani Royal Unibrew A/S 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

Denmark Beer Thor Royal Unibrew A/S 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Denmark Beer Royal Classic Light Royal Unibrew A/S 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%

Denmark Beer Royal Free Royal Unibrew A/S 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Denmark Beer Maribo Royal Unibrew A/S 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Denmark Beer Royal Brown Ale Royal Unibrew A/S 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Denmark Beer Faxe Light Royal Unibrew A/S 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Denmark Beer Faxe Free Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Karjala III (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 16,2% 16,0% 15,2% 14,8% 13,6%

Finland Beer Lapin Kulta III (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 11,0% 12,1% 12,1% 11,4% 11,1%

Finland Beer Foster's (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6%

Finland Beer Hartwall Sininen 3.5% (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Finland Beer Hartwall 1836 Classic Gourmet (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5%

Finland Beer Heineken Premium (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Finland Beer Lapin Kulta IV A (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Finland Beer Karjala IV A (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Finland Beer Lapin Kulta I (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Finland Beer Karjala IV B (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Finland Beer Hartwall 1836 Classic (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Karjala III (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Lapin Kulta III (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Foster's (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Hartwall 1836 Classic (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Lapin Kulta IV A (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Karjala IV A (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Lapin Kulta I (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Hartwall 1836 Classic IVB (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Karjala IV B (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Erikois III (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Foster's (Foster's Group Ltd) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Beer Legenda III (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Italy Beer Ceres (Royal Unibrew A/S) Ceres Italia SpA 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% 3,3% 3,2%

Italy Beer Faxe (Royal Unibrew A/S) Ceres Italia SpA 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Italy Beer Ceres (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Ceres Italia SpA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Italy Beer Faxe (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Ceres Italia SpA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Latvia Beer Livu Pilzenes (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 1,3% 1,0% 2,8% 3,2% 3,7%

Latvia Beer Livu Sencu (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 0,0% 1,5% 2,2% 2,2% 2,2%

Latvia Beer Lacplesa Gaisais (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 1,5% 1,1% 1,5% 1,5% 1,7%

Latvia Beer Rubenis Gaisais (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 1,9% 2,4% 2,0% 1,8% 1,5%

Latvia Beer Kursu Gaisais (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 2,0% 2,1% 2,0% 1,6% 1,4%

Latvia Beer Plostnieku (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 1,5% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3%

Latvia Beer Lacplesis Premium (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Lithuania Beer 7.30 (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 3,6% 4,1% 4,1% 3,4% 2,9% 2,8%

Lithuania Beer Kalnapilis Original (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 2,0% 2,5% 2,4% 2,1% 2,2% 2,2%

Lithuania Beer Kalnapilis Pilsner (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 1,7% 1,9% 1,8% 1,5% 1,6% 1,7%

Lithuania Beer Tauras tradicinis (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 1,3% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3%

Lithuania Beer Kalnapilis Grand, draught (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 1,6% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1%

Lithuania Beer Kalnapilis Export (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 1,3% 1,2% 1,1% 0,8% 0,7% 0,8%

Lithuania Beer Kalnapilis 3 Salyklai (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 1,0% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,4%

Lithuania Beer Faxe Free Royal Unibrew A/S 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Lithuania Beer Faxe (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%

Lithuania Beer Faxe Premium Royal Unibrew A/S 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Lithuania Beer Casino (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 6,2% 5,3% 4,3% 2,1% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer 7.30 (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Faxe Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Faxe Free (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Kalnapilis Ekstra (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Kalnapilis Original (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Kalnapilis Pilsner (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Beer Tauras tradicinis (Bryggerigruppen A/S (The Danish Brewery Group A/S)) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Bilag 1.2 – Royal Unibrew’s brands og deres markedsandele - andet 

 

Data fra 2014 Euromonitor 

 

 

 

 

 

 

Geographies Categories Brand (GBO) Company name (NBO) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Denmark Bottled Water Egekilde Royal Unibrew A/S 6,1% 6,0% 6,8% 6,8% 7,2% 7,0%

Denmark Carbonates Faxe Kondi Royal Unibrew A/S 8,1% 7,8% 7,9% 8,2% 8,6% 9,3%

Denmark Carbonates Nikoline Royal Unibrew A/S 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 1,3% 1,9%

Denmark Carbonates Passion Royal Unibrew A/S 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Denmark Carbonates Frisco Royal Unibrew A/S 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Denmark Carbonates Albani Royal Unibrew A/S 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Denmark Carbonates Thor Appelsin Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Denmark Juice Nikoline Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,6%

Denmark Sports and Energy Drinks Faxe Kondi Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,3%

Denmark Cider/Perry Tempt Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 14,1% 12,0%

Estonia Juice Cido Royal Unibrew A/S 6,0% 6,1% 5,8% 5,9% 5,8% 5,7%

Estonia RTD Tea Cido Royal Unibrew A/S 0,0% 4,5% 4,2% 3,8% 2,4% 0,0%

Estonia Cider/Perry UpCider (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%

Finland Bottled Water Hartwall Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,5%

Finland Carbonates Hartwall Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0%

Finland Carbonates Pommac Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

Finland Sports and Energy Drinks ED Royal Unibrew A/S 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,6%

Finland Cider/Perry Hartwall Upcider (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 17,9% 17,4% 13,8% 13,3% 12,6%

Finland Cider/Perry Strongbow (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Finland Cider/Perry Hartwall Upcider (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 18,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Cider/Perry Strongbow (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Cider/Perry Hartwall Upcider Light Grapevine (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Hartwall Original Gin Long Drink (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 20,3% 17,2% 16,1% 15,6% 15,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Otto (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 14,7% 14,2% 14,4% 13,2% 12,7%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Cool Grape Long Drink (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 14,2% 12,9% 12,9% 11,9% 11,2%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Hartwall Original Gin Long Drink Light (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,2% 1,0% 1,2% 1,3% 1,3%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Hartwall Original Gin Long Drink Strong (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 1,5% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Smirnoff Ice (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 1,5% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Hartwall Original Gin Long Drink Cranberry (Heineken NV) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Hartwall Original Gin Long Drink (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 24,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Cool Grape Long Drink (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 15,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Otto (Scottish & Newcastle Plc) Hartwall Oy Ab 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland RTDs/High-Strength Premixes Smirnoff Black Ice (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finland Spirits Smirnoff Red (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Finland Spirits Baileys Original Irish Cream (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%

Finland Spirits Johnnie Walker Red Label (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Finland Spirits Captain Morgan Black Label (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Finland Spirits Gordon's (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Finland Spirits Bell's (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Finland Spirits Vat 69 (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Finland Spirits Captain Morgan Carta Blanca (Diageo Plc) Hartwall Oy Ab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Latvia Bottled Water Mangali Royal Unibrew A/S 19,5% 19,2% 19,5% 18,9% 18,1% 17,5%

Latvia Bottled Water A Royal Unibrew A/S 5,8% 5,0% 4,5% 3,4% 3,1% 3,0%

Latvia Carbonates Fantastika Royal Unibrew A/S 11,0% 8,4% 7,9% 7,6% 6,7% 5,9%

Latvia Carbonates Cido Kvass Royal Unibrew A/S 5,2% 4,1% 3,8% 3,7% 3,6% 3,2%

Latvia Juice Cido Royal Unibrew A/S 41,5% 43,2% 42,4% 40,9% 37,4% 37,5%

Latvia Juice Amigo Royal Unibrew A/S 1,6% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5%

Latvia RTD Tea Cido Ledus Teja Royal Unibrew A/S 14,8% 16,9% 17,8% 20,0% 19,7% 19,2%

Latvia Cider/Perry Sun (Royal Unibrew A/S) Cido Grupa SIA 0,0% 0,0% 16,0% 14,5% 11,6% 9,9%

Lithuania Juice Cido Royal Unibrew A/S 17,1% 19,4% 19,5% 16,2% 16,1% 16,7%

Lithuania Juice Amigo Royal Unibrew A/S 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania RTD Tea Cido Royal Unibrew A/S 7,1% 7,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lithuania Cider/Perry Sun Cider Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 0,0% 9,2% 9,8% 17,5% 12,2%

Lithuania RTDs/High-Strength Premixes Easy (Royal Unibrew A/S) Kalnapilio-Tauro Grupe UAB 0,0% 2,6% 3,0% 4,3% 0,4% 0,0%
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Bilag 3.1 – Størrelsesforhold mellem nettoomsætning Harboe, Royal Unibrew og Carlsberg  

 

Figur B.1: Størrelsesforhold nærmeste konkurrenter målt på nettoomsætning– Excel ark 1. 
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Bilag 4.1 Anvendt regnskabspraksis 

 

Royal Unibrew har siden 2004 aflagt årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. 

Ydermere opfylder deres regnskaber danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. 

Ernst & Young har igennem hele perioden revideret Royal Unibrew’s årsregnskaber, hvilket ikke har ledt til 

nogen anmærkninger. 

Hartwall’s har de sidste år været ejet af Heineken, hvorfor de med en lav detaljeringsgrad har indgået som 

en delmængde af deres officielle årsregnskab. Oy Hartwall Ab, som er deres finske navn, har dog i henhold 

til finsk lovgivning og IFRS aflagt årsregnskaber til de finske myndigheder. Årsregnskaberne har igennem 

hele perioden været revideret af KPMG uden anmærkninger. Undertegnet har indhentet og oversat 

regnskaberne fra finsk til dansk for perioden 2009-2012.  

Carlsberg og Harboe aflægger ligeledes for perioden regnskab efter IFRS. 

Eftersom de udvalgte selskaber igennem hele perioden har fulgt samme regnskabspraksis, 

vurderer jeg, at de fire selskabers regnskaber er sammenlignelige, og at en konsolidering af mellem Royal 

Unibrew og Hartwall’s regnskaber er mulig, uden at der skal foretages korrektioner til de enkelte 

regnskaber76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
76 Harboe aflægger ikke som de 3 andre selskaber regnskab ultimo året, men i stedet pr. 30-04. Da størstedelen af 
bryggerivirksomhedernes omsætning ligger i sommermånederne vil Harboe’s regnskaber ult. april blive holdt op imod 
de andres regnskab for det foregående år.   
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Bilag 4.2. Kommentarer til reformulering af egenkapital-, resultatopgørelse samt balance 

i) Egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalopgørelsen vil blive reformuleret med henblik på at opgøre det regnskabsmæssige overskud på 

totalindkomstbasis samt at opdele egenkapitalposterne i transaktioner med ejere og totalindkomst. Herved 

opdeles værdiskabelsen i virksomheden fra fordelingen af værdien blandt ejerne i form af nettodividende.  

Eftersom det ønskes at værdiansætte moderselskabsaktierne, omfatter reformuleringen ydermere en 

frasortering af minoritetsinteressernes andel. 

 

ii) Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen skal ligeledes reformuleres, således at denne bliver opgjort på totalindkomstbasis. De 

to mellemregninger driftsoverskud (NOPAT) og finansielle nettoomkostninger kan opgøres som konsekvens 

af opdelingen af regnskabsposterne, efter om de tilhører drift eller finansiering. Ydermere er skatten 

allokeret mellem drift og finansiering.  

iii) Balancen 

For at tilsvare den analytiske resultatopgørelse er den reformulerede balance ligeledes opdelt i 

driftsmæssig- og finansielle poster. Driftsaktiver og driftsforpligtelser tilhører selve driften af virksomheden. 

De finansielle aktiver og de finansielle forpligtelser vedrører de poster, der hhv. absorberer den 

overskydende likviditet og finansierer driften. Lægges driftsaktiverne og driftsforpligtelserne sammen 

findes den investerede kapital77. Denne er et udtryk for, hvad virksomheden har investeret i driften, og 

hvordan disse investeringer er finansieret.  

Operationel leasing 

Operationel leasing skal for at sikre en retvisende regnskabsanalyse omklassificeres til finansiel leasing. 

Herved undgås det at ignorere de leasede aktivers risiko. Opperationel leasing bliver udelukkende ført over 

resultatopgørelsen, herved opnår virksomheder ”off-balance” finansiering. Da Royal Unibrew’s 

operationelle leasing udgør mindre end 1 % af de samlede aktiver, er det dog ikke fundet nødvendigt at 

skulle udføre denne omklassificering over den analyserede periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
77 Tilsvarende egenkapitalen tillagt finansielle aktiver og forpligtelser. 
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Bilag 4.2.1 Royal Unibrew’s officielle og reformulerede resultatopgørelse
Royal Unibrew - resulatopgørelse

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 3.881.762                   4.178.703                 3.816.421                 3.775.431                 3.430.633                 3.430.008                  4.480.998                     

-Heraf Vesteuropa 2.489.600                   2.520.400                 2.418.200                 2.424.500                 2.410.100                 2.429.900                  2.650.300                     

       - Danmark 1.248.000                   1.276.000                 1.167.200                 1.191.000                 1.193.400                 1.237.200                  1.450.800                     

       - Italien 724.000                       657.000                     671.500                     675.200                     649.500                     596.900                     606.600                         

       - Tyskland inkl. grænsehandlen 396.000                       484.000                     553.600                     535.600                     543.000                     571.400                     564.900                         

       - Resterende del af Vesteuropa 121.600                       103.400                     25.900                       22.700                       24.200                       24.400                        28.000                           

-Heraf Nordøsteuropa 909.300                       1.129.200                 909.300                     941.700                     629.100                     585.100                     1.450.200                     

       - Finland -                                -                              -                              -                              -                              -                              786.600                         

       - Baltikum 909.300                       1.129.200                 909.300                     941.700                     629.100                     585.100                     663.600                         

-Heraf Maltdrikke 482.862                       529.103                     488.921                     409.231                     391.433                     415.008                     380.498                         

Produktionsomkostninger -2.129.173                 -2.433.298                -2.211.134                -1.945.672                -1.685.311                -1.714.265                -2.195.788                   

  - Heraf løn til produktion -251.396                   -178.960                   -131.691                   -87.519                      -109.120                    -110.206                       

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug -1.797.429                -1.676.175                -1.485.575                -1.346.875                -1.351.568                -1.777.950                   

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger -217.732                   -192.883                   -200.805                   -175.733                   -166.309                    -203.274                       

  - Heraf af- og nedskrivninger produktion -166.741                   -163.116                   -127.601                   -75.184                      -87.268                      -104.358                       

Bruttoavance 1.752.589                   1.745.405                 1.605.287                 1.829.759                 1.745.322                 1.715.743                  2.285.210                     

Salgs- og distributionsomkostninger -1.268.783                 -1.387.543                -1.146.604                -1.200.160                -1.084.913                -1.062.453                -1.448.530                   

  - Heraf løn til distribution -355.825                   -366.463                   -396.563                   -423.928                   -395.281                    -500.138                       

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger -1.006.967                -738.596                   -764.696                   -627.907                   -644.958                    -894.353                       

       - Distributionsomkostninger og fragt -479.370                   -309.051                   -257.678                   -174.415                   -176.209                    -276.552                       

       - Salgs- og marketingsomkostninger -527.597                   -429.545                   -507.018                   -453.492                   -468.749                    -617.801                       

  - Heraf af- og nedskrivninger salg og distribution -24.751                      -41.545                      -38.901                      -33.078                      -22.214                      -54.039                         

Administrationsomkosninger -249.042                     -226.844                   -219.068                   -216.635                   -189.717                   -173.136                    -264.090                       

  - Heraf løn til administration -72.396                      -67.300                      -68.925                      -60.602                      -65.848                      -99.296                         

  - Heraf øvrige administrations omkostninger -143.420                   -139.267                   -131.119                   -115.471                   -92.585                      -151.411                       

       - Kontorholdsomkostninger m.m -129.760                   -125.228                   -118.471                   -104.957                   -89.912                      -143.407                       

       - Tab på tilgodehavender fra salg -13.660                      -14.039                      -12.648                      -10.514                      -2.673                        -8.004                            

  - Heraf af- og nedskrivninger administration -11.028                      -12.501                      -16.591                      -13.644                      -14.703                      -13.383                         

Andre driftsindtægter 9.289                           3.835                          3.691                          3.929                          3.549                          4.843                          -12.519                         

Resultat af primær drift før særlige poster 244.053                       134.853                     243.306                     416.893                     474.241                     484.997                     560.071                         

Vesteuropa

Afsætning hl. 3.707                        3.318                        3.253                        3.311                        3.323                         3.680                            

Nettoomsætning 2.520.400                 2.418.200                2.424.500                2.410.100                2.429.900                2.650.300                    

Driftsomkostninger -2.230.750                -2.036.799                -1.972.065                -1.936.381                -1.949.315                -2.129.012                   

Afskrivninger (100.663)                  (109.140)                  (89.659)                    (71.212)                    (75.816)                     (89.883)                        

Andre driftsindtægter 2.313                        2.339                        2.523                        2.493                        3.431                         (7.404)                          

Ve resultat af primær drift før særlige poster 191.300                    274.600                    365.300                    405.000                    408.200                    424.000

191.300                     274.600                     365.300                     405.000                     408.200                     424.000                         

Nordøsteuropa

Afsætning hl. 3.158 2.756 2.924 1.932 1.664                         2.791                            

Nettoomsætning 1.129.200 909.300                    941.700                    629.100                    585.100                    1.450.200                    

Driftsomkostninger -1.095.582                -824.725                   -816.189                   -543.098                   -520.661                    -1.276.379                   

Afskrivninger (85.755)                    (90.654)                    (80.591)                    (41.553)                    (37.965)                     (68.170)                        

Andre driftsindtægter 1.036                        879                            980                            651                            826                            (4.052)                          

Nø resultat af primær drift før særlige poster -51.100 -5.200 45.900 45.100 27.300                      101.600                       

Malt- og oversøiske markeder

Afsætning hl. 593                            528                            466                            425 456 562                                

Nettoomsætning 529.100 488.900 409.200                    391.400                    415.000 380.500                       

Driftsomkostninger -475.383                   -434.505                   -348.582                   -329.364                   -321.282                    -284.410                       

Afskrivninger (16.103)                    (17.368)                    (12.844)                    (9.141)                       (10.404)                     (13.727)                        

Andre driftsindtægter 486                            473                            426                            405                            586                            (1.063)                          

Malt resultat af primær drift før særlige poster 38.100                      37.500                      48.200                      53.300 83.900                      81.300                          

Ufordelte omkostninger -43.447 -63.594 -42.507 -29.159 -34.403 -46.829

Resultat af primær drift før særlige poster 134.853                     243.306                     416.893                     474.241                     484.997                     560.071                         

Særlige indtægter 128.068                       -                              21.500                       -                              -                              -                              -                                  

Særlige omkostninger -107.823                     -50.125                      -56.366                      -                              -                              -                              -                                  

Af- og nedskrivninger -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Nedskrivning af langfristede aktiver -                                -384.957                   -                              -                              -                              -                              -                                  

Resultat før finansielle poster (EBIT) 264.298                       -300.229                   208.440                     416.893                     474.241                     484.997                     560.071                         

Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 27.998                         22.654                       25.836                       31.460                       14.370                       34.263                        33.552                           

Udbytte fra datter- og associerede virksomheder -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender -                                -70.104                      -                              -                              -                              -                              -                                  

Finansielle indtægter 26.704                         33.899                       32.666                       46.513                       40.156                       6.195                          4.345                             

Finansielle omkostninger -98.836                       -139.185                   -190.295                   -119.853                   -67.659                      -44.434                      -49.685                         

Resultat før skat 220.164                       -452.965                   76.647                       375.013                     461.108                     481.021                     548.283                         

Skat af årets resultat -64.930                       -30.200                      -24.196                      -97.240                      -110.253                   -108.217                    -68.707                         

Årets resultat 155.234                       -483.165                   52.451                       277.773                     350.855                     372.804                     479.576                         

Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat 151.747                       -484.333                   47.062                       278.073                     347.941                     371.192                     479.576                         

Minoritetsaktionærs andel af årets resultat 3.487                           1.168                          5.389                          -300                            2.914                          1.612                          -                                  

Årets resultat 155.234                       -483.165                   52.451                       277.773                     350.855                     372.804                     479.576                         

Moderselskabets aktionærers andel af udvandet resultat på aktie 26,40                           -89,00                        5,80                            25,10                          31,80                          35,60                          45,90                             

Moderselskabets aktionærers andel af udvandet resultat på aktie 26,20                           -89,00                        5,80                            25,10                          31,80                          35,60                          45,80                             
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Royal Unibrew - reformulerede resulatopgørelse

Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Nettoomsætning 3.881.762                           4.178.703                           3.816.421                  3.775.431                            3.430.633                            3.430.008                          4.480.998                         6.050.000                         5.904.995                5.952.688                6.001.692                  6.034.049                 6.087.339                 6.173.394                 

-Heraf Vesteuropa 2.489.600                           2.520.400                           2.418.200                  2.424.500                            2.410.100                            2.429.900                          2.650.300                         2.650.300                         2.482.946                2.507.601                2.542.054                  2.567.841                 2.594.071                 2.620.752                 

       - Danmark 1.248.000                           1.276.000                           1.167.200                  1.191.000                            1.193.400                            1.237.200                          1.450.800                         1.450.800                         1.291.212                1.323.492                1.356.580                  1.380.998                 1.405.856                 1.431.161                 

       - Italien 724.000                              657.000                              671.500                      675.200                                649.500                                596.900                             606.600                             606.600                             597.475                    588.487                    588.487                      588.487                     588.487                    588.487                    

       - Tyskland inkl. grænsehandlen 396.000                              484.000                              553.600                      535.600                                543.000                                571.400                             564.900                             564.900                             566.195                    567.494                    568.795                      570.099                     571.406                    572.716                    

       - Resterende del af Vesteuropa 121.600                              103.400                              25.900                        22.700                                  24.200                                  24.400                                28.000                               28.000                               28.064                      28.129                      28.193                        28.258                       28.322                       28.387                       

-Heraf Nordøsteuropa 909.300                              1.129.200                           909.300                      941.700                                629.100                                585.100                             1.450.200                         3.019.202                         2.988.281                2.963.605                2.944.452                  2.935.051                 2.945.645                 2.988.043                 

       - Finland -                                       -                                       -                               -                                         -                                         -                                      786.600                             2.354.805                         2.290.664                2.231.107                2.175.329                  2.127.472                 2.097.687                 2.097.687                 

       - Baltikum 909.300                              1.129.200                           909.300                      941.700                                629.100                                585.100                             663.600                             664.397                             697.617                    732.498                    769.123                      807.579                     847.958                    890.356                    

-Heraf Maltdrikke 482.862                              529.103                              488.921                      409.231                                391.433                                415.008                             380.498                             380.498                             433.768                    481.482                    515.186                      531.157                     547.623                    564.599                    

1 Produktionsomkostninger -2.002.909                         -2.266.557                         -2.048.018                -1.818.071                          -1.610.127                          -1.626.997                        -2.091.430                       -2.824.590                        

  - Heraf løn til produktion -251.396                             -178.960                    -131.691                              -87.519                                -109.120                            -110.206                           

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug -1.797.429                         -1.676.175                -1.485.575                          -1.346.875                          -1.351.568                        -1.777.950                       

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger -217.732                             -192.883                    -200.805                              -175.733                              -166.309                            -203.274                           

Bruttoavance 1.878.853                           1.912.146                           1.768.403                  1.957.360                            1.820.506                            1.803.011                          2.389.568                         3.225.410                         

1 Salgs- og distributionsomkostninger -1.246.590                         -1.362.792                         -1.105.059                -1.161.259                          -1.051.835                          -1.040.239                        -1.394.491                       -1.699.670                        

  - Heraf løn til distribution -355.825                             -366.463                    -396.563                              -423.928                              -395.281                            -500.138                           

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger -1.006.967                         -738.596                    -764.696                              -627.907                              -644.958                            -894.353                           

       - Distributionsomkostninger og fragt -479.370                             -309.051                    -257.678                              -174.415                              -176.209                            -276.552                           

       - Salgs- og marketingsomkostninger -527.597                             -429.545                    -507.018                              -453.492                              -468.749                            -617.801                           

1 Administrationsomkosninger -230.778                             -215.816                             -206.567                    -200.044                              -176.073                              -158.433                            -250.707                           -501.716                           

  - Heraf løn til administration -72.396                               -67.300                      -68.925                                -60.602                                -65.848                              -99.296                             

  - Heraf øvrige administrations omkostninger -143.420                             -139.267                    -131.119                              -115.471                              -92.585                              -151.411                           

       - Kontorholdsomkostninger m.m -129.760                             -125.228                    -118.471                              -104.957                              -89.912                              -143.407                           

       - Tab på tilgodehavender fra salg -13.660                               -14.039                      -12.648                                -10.514                                -2.673                                -8.004                                

Andre driftsindtægter 9.289                                   3.835                                   3.691                          3.929                                    3.549                                    4.843                                  -12.519                             -8.952                                

EBITDA før særlige poster 410.774                              337.373                              460.468                      599.986                                596.147                                609.182                             731.851                             1.015.071                         

0,194                                  

Vesteuropa

Nettoomsætning 2.520.400                           2.418.200                  2.424.500                            2.410.100                            2.429.900                          2.650.300                         2.650.300                         2.482.946                2.507.601                2.542.054                  2.567.841                 2.594.071                 2.620.752                 

Driftsomkostninger -2.230.750                         -2.036.799                -1.972.065                          -1.936.381                          -1.949.315                        -2.129.012                       -2.129.012                        

Andre driftsindtægter 2.313                                   2.339                          2.523                                    2.493                                    3.431                                  -7.404                                -7.404                                -                             -                             -                               -                              -                             -                             

EBITDA Vesteuropa før særlige poster 291.963                              383.740                      454.959                                476.212                                484.016                             513.883                             513.883                             487.642                    486.215                    480.185                      478.636                     477.040                    475.395                    

Nordøsteuropa

Nettoomsætning 1.129.200                           909.300                      941.700                                629.100                                585.100                             1.450.200                         3.019.202                         2.988.281                2.963.605                2.944.452                  2.935.051                 2.945.645                 2.988.043                 

Driftsomkostninger -1.095.582                         -824.725                    -816.189                              -543.098                              -520.661                            -1.276.379                       -2.545.764                        

Andre driftsindtægter 1.036                                   879                              980                                        651                                        826                                      -4.052                                -4.052                                -                             -                             -                               -                              -                             -                             

EBITDA Nordøsteuropa før særlige poster 34.655                                 85.454                        126.491                                86.653                                  65.265                                169.770                             469.387                             472.050                    460.743                    457.766                      448.966                     443.223                    442.132                    

Malt- og oversøiske markeder

Nettoomsætning 529.100                              488.900                      409.200                                391.400                                415.000                             380.500                             380.500                             433.768                    481.482                    515.186                      531.157                     547.623                    564.599                    

Driftsomkostninger -475.383                             -434.505                    -348.582                              -329.364                              -321.282                            -284.410                           -284.410                           

Andre driftsindtægter 486                                       473                              426                                        405                                        586                                      -1.063                                -1.063                                -                             -                             -                               -                              -                             -                             

EBITDA Malt før særlige poster 54.203                                 54.868                        61.044                                  62.441                                  94.304                                95.027                               95.027                               110.499                    121.450                    128.663                      131.324                     134.026                    136.769                    

Ufordelte omkostninger -43.447                               -63.594                      -42.507                                -29.159                                -34.403                              -46.829                             -63.226                              -59.050                     -59.527                    -60.017                      -60.340                      -60.873                     -61.734                     

EBITDA før særlige poster 337.373                              460.468                      599.986                                596.147                                609.182                             731.851                             1.015.071                         1.011.141                1.008.881                1.006.597                  998.586                     993.416                    992.563                    

1 Særlige poster -15.552                               -82.782                               -49.568                      -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      -                             -                             -                               -                              -                             -                             

2 Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 27.998                                 22.654                                 25.836                        31.460                                  14.370                                  34.263                                33.552                               33.552                               26.000                      26.000                      26.000                        26.000                       26.000                       26.000                       

3 Ikke-resultatførte driftsposter (dirty-surplus poster) 293                                       35.906                                 -29.963                      33.764                                  -48.662                                47.400                                68.457                               68.457                               -                             -                             -                               -                              -                             -                             

EBITDA efter særlige poster 423.513                              313.151                              406.773                      665.210                                561.855                                690.845                             833.860                             1.117.080                         1.037.141                1.034.881                1.032.597                  1.024.586                 1.019.416                 1.018.563                 

1 Af- og nedskrivninger -130.924                             -169.863                             -202.460                    -183.093                              -121.906                              -124.185                            -171.780                           -285.000                           -364.168                  -388.067                  -384.347                    -387.477                   -389.759                   -392.105                   

Nedskrivninger af langfristede aktiver -                                       -384.957                             -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender -                                       -70.104                               -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

Resultat af primær drift før finansielle poster (EBIT) 292.589                              -311.773                             204.313                      482.117                                439.949                                566.660                             662.080                             832.080                             672.973                    646.814                    648.250                      637.110                     629.657                    626.457                    

4 Skat af EBIT -82.963                               -56.522                               -63.603                      -115.575                              -117.129                              -117.777                            -80.042                             -117.457                           -164.878                  -152.001                  -142.615                    -140.164                   -138.525                   -137.821                   

NOPAT 209.626                              -368.295                             140.710                      366.542                                322.820                                448.883                             582.038                             714.623                             508.094                    494.813                    505.635                      496.946                     491.133                    488.637                    

NOPAT ekskl. ikke-resultatførter driftsposter & nedskrivning af langfristede aktiver 209.333                              -19.244                              170.673                     332.778                               371.482                               401.483                             513.581                            646.166                            508.094                   494.813                   505.635                     496.946                    491.133                    488.637                    

Nettofinansielle indtæger -72.132                               -105.286                             -157.629                    -73.340                                -27.503                                -38.239                              -45.340                             -58.718                              -88.165                     -82.815                    -77.476                      -73.639                      -71.274                     -70.702                     

4 Skatteskjold 18.033                                 26.322                                 39.407                        18.335                                  6.876                                    9.560                                  11.335                               14.679                               21.600                      19.462                      17.045                        16.201                       15.680                       15.554                       

Årets totalindkomst 155.527                              -447.259                             22.488                        311.537                                302.193                                420.204                             548.033                             670.585                             441.530                    431.459                    445.204                      439.507                     435.539                    433.489                    

Minoritetsaktionærs andel af årets totalindkomst -1.103                                 -3.767                                 3.158                          -239                                      1.407                                    1.655                                  -                                      -                                      -                             -                             -                               -                              -                             -                             

Moderselskabets totalindkomst 156.630                              -443.492                             19.330                        311.776                                300.786                                418.549                             548.033                             670.585                             441.530                    431.459                    445.204                      439.507                     435.539                    433.489                    

Eksplicit prognose
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Bilag 4.2.2 Royal Unibrew’s officielle og reformulerede balance 

 

Royal Unibrew - balance

Aktiver

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Langfristede aktiver

Goodwill 487.861                       311.275                     307.524                     263.982                     263.733                     244.882                     1.430.378                     

Varemærker 278.351                       167.885                     166.193                     133.647                     124.186                     124.069                     1.236.102                     

Distributionsrettigheder 8.524                           7.186                          6.237                          4.513                          3.175                          1.672                          214.592                         

Kunderelationer -                                -                              -                              -                              -                              -                              62.970                           

Immaterielle langfristede aktiver 774.736                       486.346                     479.954                     402.142                     391.094                     370.623                     2.944.042                     

Grunde og bygninger 770.679                       643.363                     723.786                     661.062                     584.120                     559.200                     1.261.505                     

Projektudviklingsejendomme -                                400.000                     403.552                     406.427                     411.450                     276.338                     290.539                         

Produktionsanlæg og maskiner 488.715                       529.291                     650.786                     513.373                     442.783                     433.369                     880.267                         

Andre anlæg. drifsmateriel og inventar 240.091                       214.997                     224.146                     178.550                     132.298                     142.903                     238.466                         

Materielle anlægsativer under udførelse 57.536                         291.787                     11.386                       12.233                       30.623                       67.531                        38.164                           

Materielle langfristede aktiver 1.557.021                   2.079.438                 2.013.656                 1.771.645                 1.601.274                 1.479.341                  2.708.941                     

Kapitalandele i assoicerede virksomheder 225.691                       87.650                       110.842                     136.187                     290.712                     129.782                     132.523                         

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 25.481                         20.634                       -                              -                              -                              -                              -                                  

Andre kapitalandele 3.018                           56.900                       56.748                       59.027                       2.613                          2.620                          15.731                           

Andre tilgodehavender 11.592                         11.939                       12.892                       6.093                          5.114                          9.645                          8.354                             

Finansielle langfristede aktiver 265.782                       177.123                     180.482                     201.307                     298.439                     142.047                     156.608                         

Langfristede aktiver i alt 2.597.539                   2.742.907                 2.674.092                 2.375.094                 2.290.807                 1.992.011                  5.809.591                     

Kortfristede aktiver

Råvarer og hjælpematerialer 169.316                       122.194                     92.199                       58.415                       50.861                       65.208                        106.709                         

Varer under fremstilling 25.816                         27.177                       20.980                       18.012                       16.644                       21.062                        24.016                           

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 156.461                       265.302                     124.945                     110.717                     105.642                     94.072                        199.734                         

Varebeholdninger 351.593                       414.673                     238.124                     187.144                     173.147                     180.342                     330.459                         

Tilgodehavender fra salg 577.847                       541.566                     408.958                     407.029                     379.012                     365.286                     449.228                         

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.012                           1.008                          1.039                          1.786                          1.793                          1.444                          -                                  

Selskabsskat -                                -                              -                              -                              -                              8.855                          11.754                           

Andre tilgodehavender 64.035                         113.679                     21.082                       26.105                       13.605                       12.138                        56.496                           

Periodeafgrænsningsposter 31.435                         147.191                     53.885                       22.291                       13.191                       14.253                        23.022                           

Tilgodehavender 674.329                       803.444                     484.964                     457.211                     407.601                     401.976                     540.500                         

Likvide beholdninger 157.832                       90.384                       92.474                       37.391                       18.773                       273.775                     243.962                         

Kortfristede aktiver i alt 1.183.754                   1.308.501                 815.562                     681.746                     599.521                     856.093                     1.114.921                     

Aktiver bestemt for salg -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Aktiver i alt 3.781.293                   4.051.408                 3.489.654                 3.056.840                 2.890.328                 2.848.104                  6.924.512                     

Passiver
t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital

Selskabskapital 59.000                         56.000                       111.865                     111.865                     111.865                     105.700                     110.985                         

Overkurs fra emission -                                -                              337.825                     337.825                     337.825                     319.205                     855.839                         

Opskrivningshenlæggelser -                                180.000                     180.000                     180.000                     180.000                     112.320                     136.505                         

Reserve for valutakursregulering -7.694                          -102.279                   -112.018                   -29.558                      -31.811                      -5.719                        -18.970                         

Reserve for sikringstransaktioner 10.057                         -34.603                      -52.596                      -27.957                      -76.995                      -59.239                      -46.039                         

Overført overskud 960.411                       440.788                     491.958                     556.804                     597.262                     621.648                     1.094.657                     

Forslået udbytte 59.000                         -                              -                              139.831                     190.170                     253.680                     -                                  

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 1.080.774                   539.906                     957.034                     1.268.810                 1.308.316                 1.347.595                  2.132.977                     

Minoritetsinteresser 38.689                         34.922                       38.080                       11.709                       12.869                       -                              -                                  

Egenkapital 1.119.463                   574.828                     995.114                     1.280.519                 1.321.185                 1.347.595                  2.132.977                     

Udskudt skat 127.718                       179.378                     171.831                     170.011                     166.539                     144.795                     457.571                         

Realkreditinstitutter 749.751                       734.655                     735.516                     595.534                     593.880                     591.680                     747.742                         

Kreditinstitutter 790.260                       968.888                     773.301                     79                                -                              -                              1.097.291                     

Anden gæld -                                -                              -                              12.585                       23.119                       9.121                          17.318                           

Langfristede forpligtelser 1.667.729                   1.882.921                 1.680.648                 778.209                     783.538                     745.596                     2.319.922                     

Realkreditinstitutter 953                               -                              -                              2.430                          1.959                          2.010                          14.159                           

Kreditinstitutter 228.433                       599.335                     -                              209.003                     53.654                       634                              763.978                         

Indløsningsforpligtelser, returemballage 97.533                         74.056                       61.793                       57.278                       42.241                       36.211                        103.938                         

Leverandørgæld 350.407                       523.175                     419.381                     429.501                     397.795                     430.852                     807.486                         

Gæld til dattervirksomheder -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Selskabsskat 54.759                         -                              6.227                          8.329                          63                                -                              -                                  

Anden offentlig gæld 98.764                         61.439                       98.012                       66.001                       68.017                       65.115                        370.737                         

Periodeafgrænsningsposter -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Anden gæld 163.252                       335.654                     228.479                     225.570                     221.876                     220.091                     411.315                         

Kortfristede forpligtelser 994.101                       1.593.659                 813.892                     998.112                     785.605                     754.913                     2.471.613                     

Forpligtelser i alt 2.661.830                   3.476.580                 2.494.540                 1.776.321                 1.569.143                 1.500.509                  4.791.535                     

Passiver i alt 3.781.293                   4.051.408                 3.489.654                 3.056.840                 2.890.328                 2.848.104                  6.924.512                     
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Royal Unibrew - reformuleret balance

Aktiver

Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Goodwill 487.861             311.275             307.524        263.982              263.733              244.882             1.430.378         1.430.378          1.430.378                1.430.378                1.430.378                  1.430.378                 1.430.378                 1.430.378                 

Varemærker 278.351             167.885             166.193        133.647              124.186              124.069             1.236.102         1.236.102          1.236.102                1.236.102                1.236.102                  1.236.102                 1.236.102                 1.236.102                 

Distributionsrettigheder 8.524                 7.186                 6.237            4.513                  3.175                  1.672                 214.592            214.592             214.592                    214.592                    214.592                      214.592                     214.592                    214.592                    

Kunderelationer -                     -                     -                -                      -                      -                    62.970              62.970               62.970                      62.970                      62.970                        62.970                       62.970                       62.970                       

Immaterille langfristede aktiver 774.736                              486.346                              479.954                      402.142                                391.094                                370.623                             2.944.042                         2.944.042                         2.944.042                2.944.042                2.944.042                  2.944.042                 2.944.042                 2.944.042                 

Grunde og bygninger 770.679                              643.363                              723.786                      661.062                                584.120                                559.200                             1.261.505                         1.261.505                         1.274.120                1.286.861                1.299.730                  1.312.727                 1.312.727                 1.312.727                 

Projektudviklingsejendomme -                                       400.000                              403.552                      406.427                                411.450                                276.338                             290.539                             290.539                             193.693                    96.846                      -                               -                              -                             -                             

Produktionsanlæg og maskiner 488.715                              529.291                              650.786                      513.373                                442.783                                433.369                             880.267                             880.267                             906.675                    933.875                    961.892                      990.748                     1.020.471                 1.051.085                 

Andre anlæg. driftsmateriel og inventar 240.091                              214.997                              224.146                      178.550                                132.298                                142.903                             238.466                             238.466                             240.851                    243.259                    245.692                      248.149                     250.630                    253.136                    

Materielle anlægsaktiver under udførelse 57.536                                 291.787                              11.386                        12.233                                  30.623                                  67.531                                38.164                               38.164                               38.546                      38.931                      39.320                        39.714                       40.111                       40.512                       

Materielle anlægsaktiver 1.557.021          2.079.438          2.013.656     1.771.645           1.601.274           1.479.341          2.708.941         2.708.941          2.653.884                2.599.773                2.546.634                  2.591.338                 2.623.939                 2.657.460                 

Kapitalandele i associerede virksomheder 225.691                              87.650                                 110.842                      136.187                                290.712                                129.782                             132.523                             132.523                             132523 132523 132523 132523 132523 132523

Andre kapitalandele 3.018                                   56.900                                 56.748                        59.027                                  2.613                                    2.620                                  15.731                               15.731                               15.731                      15731 15731 15731 15731 15731

Finansielle anlægsaktiver 228.709             144.550             167.590        195.214              293.325              132.402             148.254            148.254             148.254                    148.254                    148.254                      148.254                     148.254                    148.254                    

Anlægsaktiver i alt 2.560.466         2.710.334         2.661.200    2.369.001          2.285.693          1.982.366        5.801.237        5.801.237        5.746.180                5.692.069                5.638.930                  5.683.634                 5.716.235                 5.749.756                 

Råvarer og hjælpematerialer 169.316                              122.194                              92.199                        58.415                                  50.861                                  65.208                                106.709                             106.709                             

Varer under fremstilling 25.816                                 27.177                                 20.980                        18.012                                  16.644                                  21.062                                24.016                               24.016                               

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 156.461                              265.302                              124.945                      110.717                                105.642                                94.072                                199.734                             199.734                             

Varebeholdning 351.593             414.673             238.124        187.144              173.147              180.342             330.459            330.459             310.471                    312.979                    315.555                      317.257                     320.058                    324.583                    

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 26.493                                 21.642                                 1.039                          1.786                                    1.793                                    1.444                                  -                                      -                                      

Andre tilgodehavender 75.627                                 125.618                              33.974                        32.198                                  18.719                                  21.783                                64.850                               64.850                               

Tilgodehavender fra salg 577.847                              541.566                              408.958                      407.029                                379.012                                365.286                             449.228                             449.228                             

Selskabsskat -                                       -                                       -                               -                                         -                                         8.855                                  11.754                               11.754                               

Periode afgrænsningsposter 31.435                                 147.191                              53.885                        22.291                                  13.191                                  14.253                                23.022                               23.022                               

Tilgodehavender 711.402                              836.017                              497.856                      463.304                                412.715                                411.621                             548.854                             548.854                             723.272,0               741.019,0               759.122,6                 775.283,4                794.305,0               817.880,7               

5 Driftslikviditet 19.409                                 20.894                                 19.082                        18.877                                  17.153                                  17.150                                22.405                               30.250                               29.525                      29.763                      30.008                        30.170                       30.437                       30.867                       

Kernedriftaktiver i alt 3.642.870                           3.981.918                           3.416.262                  3.038.326                            2.888.708                            2.591.479                          6.702.955                         6.710.800                         6.809.448                6.775.830                6.743.616                  6.806.344                 6.861.035                 6.923.087                 

Udskudt skat -127.718                             -179.378                             -171.831                    -170.011                              -166.539                              -144.795                            -457.571                           -457.571                           

Indløsningsforpligtelser, returemballage -97.533                               -74.056                               -61.793                      -57.278                                -42.241                                -36.211                              -103.938                           -103.938                           

Leverandørgæld -350.407                             -523.175                             -419.381                    -429.501                              -397.795                              -430.852                            -807.486                           -807.486                           

Selskabsskat -54.759                               -                                       -6.227                         -8.329                                   -63                                         -                                      -                                      -                                      

Anden offentlig gæld -98.764                               -61.439                               -98.012                      -66.001                                -68.017                                -65.115                              -370.737                           -370.737                           

Periode afgrænsningsposter -                     -                     -                -                      -                      -                    -                    -                    
Anden gæld -163.252                             -335.654                             -228.479                    -225.570                              -221.876                              -220.091                            -411.315                           -411.315                           

Driftsgæld -892.433            -1.173.702         -985.723       -956.690             -896.531             -897.064           -2.151.047        -2.151.047        -2.066.748               -2.023.914              -1.980.558                -1.930.896                -1.887.075               -1.852.018               

NWC 189.971            97.882              -230.661      -287.365            -293.516            -287.951          -1.249.329       -1.241.484       -1.003.480               -940.153                  -875.872                    -808.186                   -742.275                   -678.688                   

Investeret kapital 2.750.437                           2.808.216                           2.430.539                  2.081.636                            1.992.177                            1.694.415                          4.551.908                         4.559.753                         4.742.700                4.751.916                4.763.058                  4.875.448                 4.973.960                 5.071.069                 

Gns. Investeret kapital 2.779.326                           2.619.377                  2.256.088                            2.036.907                            1.843.296                          3.123.162                         3.127.084                         4.647.304                4.747.308                4.757.487                  4.819.253                 4.924.704                 5.022.514                 

Passiver
Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

Egenkapital moder 1.080.774                           539.906                              957.034                      1.268.810                            1.308.316                            1.347.595                          2.132.977                         2.255.529                         2.466.204                2.613.554                2.762.573                  2.974.023                 3.133.595                 3.245.484                 

Egenkapital minoritet 38.689                                 34.922                                 38.080                        11.709                                  12.869                                  -                                      -                                      -                                      

Egenkapital koncern 1.119.463                           574.828                              995.114                      1.280.519                            1.321.185                            1.347.595                          2.132.977                         2.255.529                         2.466.204                2.613.554                2.762.573                  2.974.023                 3.133.595                 3.245.484                 

Realkreditinstitutter 750.704                              734.655                              735.516                      597.964                                595.839                                593.690                             761.901                             761.901                             

Kreditinstitutter 1.018.693                           1.568.223                           773.301                      209.082                                53.654                                  634                                      1.861.269                         1.738.717                         

Anden gæld -                                       -                                       -                               12.585                                  23.119                                  9.121                                  17.318                               17.318                               

Finansielle forpligtelser 1.769.397                           2.302.878                           1.508.817                  819.631                                672.612                                603.445                             2.640.488                         2.517.936                         

Aktiver bestemt for salg -                                       -                                       -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

5 Likvide beholdninger 138.423                              69.490                                 73.392                        18.514                                  1.620                                    256.625                             221.557                             213.712                             

Finansielle aktiver 138.423                              69.490                                 73.392                        18.514                                  1.620                                    256.625                             221.557                             213.712                             

Nettorentebærende gæld 1.630.974                           2.233.388                           1.435.425                  801.117                                670.992                                346.820                             2.418.931                         2.304.224                         2.276.496                2.138.362                2.000.484                  1.901.425                 1.840.365                 1.825.585                 

Investeret kapital 2.750.437                           2.808.216                           2.430.539                  2.081.636                            1.992.177                            1.694.415                          4.551.908                         4.559.753                         4.742.700                4.751.916                4.763.058                  4.875.448                 4.973.960                 5.071.069                 

Gns. investeret kapital 2.779.326                           2.619.377                  2.256.088                            2.036.907                            1.843.296                          3.123.162                         3.127.084                         4.647.304                4.655.835                4.752.879                  4.813.682                 4.868.509                 4.973.258                 

Eksplicit prognose

Eksplicit prognose
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Bilag 4.2.3 Royal Unibrew’s officielle og reformulerede egenkapitalopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Unibrew - egenkapitalopgørelse

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital primo 1.148.121                   1.119.463                 574.828                     995.114                     1.280.519                 1.321.185                  1.347.595                     

-heraf minoritetsandel 12.917                         38.689                       34.922                       38.080                       11.709                       12.869                        -                                  

Opskrivning af projektejendom -                                240.000                     -                              -                              -                              -                              -                                  

Skat af opskrivning af projektejendom -                                -60.000                      -                              -                              -                              -                              -                                  

Værdi og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -11.039                       -99.434                      -11.970                      14.026                       -4.484                        29.853                        -11.638                         

Skat af værdi- og valutakursregulering 3.250                           -                              -                              -                              -                              -                                  

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 13.443                         -34.902                      -52.596                      -27.957                      -76.995                      -59.239                      -44.824                         

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo -2.743                          -13.443                      34.603                       52.596                       27.957                       76.995                        58.024                           

Skat af sikringsinstrumenter -2.618                          3.685                          -                              -4.901                        4.860                          -209                            -4.105                            

Pensionsforpligtelser -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Anden totalindkomst -                                -                              -                              -                              -                              -                              71.000                           

Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 293                               35.906                       -29.963                      33.764                       -48.662                      47.400                        68.457                           

Årets resultat 155.234                       -483.165                   52.451                       277.773                     350.855                     372.804                     479.576                         

-heraf overført resultat 92.747                         -484.333                   47.062                       278.073                     347.941                     371.192                     479.576                         

-heraf foreslået udbytte 59.000                         -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

-heraf minoritetsandel 3.487                           1.168                          5.389                          -300                            2.914                          1.612                          -                                  

 Totalindkomst i alt 155.527                       -447.259                   22.488                       311.537                     302.193                     420.204                     548.033                         

-heraf opskrivningshenlæggelser -                                180.000                     -                              -                              -                              -67.680                      24.185                           

-heraf reserve for valutakursregulering 1.500                           -94.585                      -9.739                        12.964                       -2.253                        26.092                        -13.251                         

-heraf reserve for sikringstransaktioner 8.082                           -44.660                      -17.993                      24.639                       -49.038                      17.756                        13.200                           

-heraf overført resultat 88.048                         -484.247                   47.062                       274.173                     352.077                     442.381                     523.899                         

-heraf foreslået udbytte for regnsskabsåret 59.000                         -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

-heraf minoritetsandel -1.103                          -3.767                        3.158                          -239                            1.407                          1.655                          -                                  

Minoritetsandele af tilkøbte virksomheder 26.875                         -                              -                              -                              -                              -                              

Betalt udbytte til aktionærer -57.722                       -54.901                      -                              -                              -138.495                   -179.328                    -242.107                       

Betalt udbytte til minoritetsandel -                                -                              -                              -2.394                        -247                            -                              -                                  

Udbytte af egne aktier -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Køb af egne aktier -162.598                     -46.244                      -                              -                              -122.785                   -200.405                    -110.189                       

Salg af egne aktier 6.854                           1.551                          -                              -                              -                              463                              25.131                           

Aktiebaserede vederlæggelse 3.100                           2.218                          94                                -                              -                              -                              3.300                             

Kapitalnedsættelse -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Skat af egenkapitalbevægelser -694                             -                              -                              -                              -                              -                              -                                  

Kapitalforøgelse -                                -                              393.690                     -                              -                              561.214                         

Salg af tegningsrettigheder -                                -                              4.014                          -                              -                              -                                  

Minoritetsaktionærers andel af frasolgte dattervirksomheder -                                -                              -                              -23.738                      -                              -14.524                      -                                  

Akitonærer i alt -184.185                     -97.376                      397.798                     -26.132                      -261.527                   -393.794                    237.349                         

Egenkapitalbevægelser i alt -28.658                       -544.635                   420.286                     285.405                     40.666                       26.410                        785.382                         

Egenkapital ultimo 1.119.463                   574.828                     995.114                     1.280.519                 1.321.185                 1.347.595                  2.132.977                     

Royal Unibrew - reformulerede egenkapitalopgørelse

Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013

Egenkapital moder primo 1.135.204                           1.080.774                           539.906                      957.034                                1.268.810                            1.308.316                          1.347.595                         1.347.595                         

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte til aktionærer -57.722              -54.901              -                -                      -138.495             -179.328           -242.107           -242.107           
Køb af egne aktier -162.598            -46.244              -                -                      -122.785             -200.405           -110.189           -110.189           
Salg af egne aktier 6.854                 1.551                 -                -                      -                      463                    25.131              25.131               
Kapitalforhøjelse -                     -                     393.690        -                      -                      -                    561.214            561.214             
Salg af tegningsretter -                     -                     4.014            -                      -                      -                    -                    -                    
Transaktioner i alt -213.466            -99.594              397.704        -                      -261.280             -379.270           234.049            234.049             

Totalindkomst 

Årets resultat (rapporteret I resultatopgørelsen) 151.747             -484.333            47.062          278.073              347.941              371.192             479.576            602.128             
Dirty surplus poster 293                    35.906               -29.963         33.764                -48.662               47.400               68.457              68.457               

3 -Minoritetsandel af dirty surplus 4.590                 4.935                 2.231            -61                      1.507                  -43                    -                    -                    

Totalindkomst I alt 156.630            -443.492           19.330         311.776             300.786             418.549            548.033           670.585                             

Øvrige poster

Skat af egenkapitalbevægelser -694                   -                     -                -                      -                      -                    -                    -                    
Aktiebaseret vederlæggelse 3.100                 2.218                 94                 -                      -                      -                    3.300                3.300                 

Ultimo moder egenkapital 1.080.774          539.906             957.034        1.268.810           1.308.316           1.347.595          2.132.977         2.255.529          
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Bilag 4.2.4 Royal Unibrew’s rentabilitetsnøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Unibrew - rentabilitetsnøgletal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013 F2014 F2015 F2016 F2017 F2018 F2019

PM 5,4% -8,8% 3,7% 9,7% 9,4% 13,1% 13,0% 11,8% 8,6% 8,3% 8,4% 8,2% 8,1% 7,9%

AOH 1,50 1,46 1,67 1,68 1,86 0,98 1,33 1,27 1,25 1,26 1,25 1,24 1,23

ROIC -13% 5% 16% 16% 24% 13% 16% 11% 10% 11% 10% 10% 10%

Nettorenteomkostninger i procent, r 4,1% 6,4% 4,9% 2,8% 5,6% 1,4% 1,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0%

Spread -17,3% -1,1% 11,3% 13,0% 18,7% 11,4% 13,8% 8,0% 7,6% 7,7% 7,4% 7,0% 6,7%

Fgear 2,28 2,34 0,98 0,57 0,38 1,13 1,02 0,97 0,87 0,77 0,68 0,61 0,57

EKF/ROE, koncern -52,8% 2,9% 27,4% 23,2% 31,5% 25,7% 29,7% 18,7% 17,0% 16,6% 15,3% 14,3% 13,6%

EKF/ROE, moder -54,7% 2,6% 28,0% 23,3% 31,5% 25,7% 29,7% 18,7% 17,0% 16,6% 15,3% 14,3% 13,6%

Ekskl. Ikke-resultatførte og transaktoriske poster

PM 5,4% -0,5% 4,5% 8,8% 10,8% 11,7% 11,5% 10,7% 8,6% 8,3% 8,4% 8,2% 8,1% 7,9%

AOH 1,50 1,46 1,67 1,68 1,86 0,98 1,33 1,27 1,25 1,26 1,25 1,24 1,23

ROIC -0,7% 6,5% 14,8% 18,2% 21,8% 11,3% 14,2% 10,9% 10,4% 10,6% 10,3% 10,0% 9,7%

Nettorenteomkostninger i procent, r 4,1% 6,4% 4,9% 2,8% 5,6% 1,4% 1,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0%

Spread -4,8% 0,1% 9,8% 15,4% 16,1% 9,9% 12,3% 8,0% 7,6% 7,7% 7,4% 7,0% 6,7%

Fgear 2,28 2,34 0,98 0,57 0,38 1,13 1,02 0,97 0,87 0,77 0,68 0,61 0,57

EKF/ROE, koncern -11,6% 6,7% 24,4% 27,0% 27,9% 22% 26,7% 18,7% 17,0% 16,6% 15,3% 14,3% 13,6%

EKF/ROE, moder -11,7% 6,6% 25,0% 27,1% 27,9% 22% 26,7% 18,7% 17,0% 16,6% 15,3% 14,3% 13,6%

Eksplicit prognose
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Bilag 4.2.5 Noter til reformuleringen af Royal Unibrew’s regnskaber 

Note 1: Af- og nedskrivninger. 

 

Note 2: Indtægter efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 

Jeg vurderer med udgangspunkt i Royal Unibrew’s selskabsoversigt, at alle associerede virksomheder 

vedrører bryggerirelaterede aktiviteter. Derfor klassificeres kapitalandele i associerede virksomheder samt 

indtjeningen heraf, som at være en del af driften.    

Note 3: Royal Unibrew ikke-resultatførte driftsposter (dirty-surplus-poster) 

 

Note 4: Skatteallokering  

 

Allokeringen af skatteomkostningerne for Royal Unibrew er udført ved først at beregne skatteskjoldet, som 

udspringer fra de nettofinansielle indtægter. Til dette formål er den danske selskabsskattesats78 benyttet. 

Driftens skattebetaling kan derved udledes, som summen af årets betalte skat og skatteskjoldet.  

Note 5: Likvidbeholdning 

Likvidbeholdningen består af likvider og let omsættelige værdipapirer, der kan anvendes til finansiering af 

fremtidige investeringer, opbygning af varelagre eller uforudsete udgifter. Da det ikke fremgår af 

årsrapporterne, hvor stor en del af likviderne, der knytter sig til driftslikviditeten beror fordelingen på en 

vurdering. Det må formodes at Royal Unibrew dagligt udfører bankoverførelser, hvilket vil medføre at 

størstedelen af likviditeten bliver rentebærende. Derfor vurderes driftslikviditeten at udgøre en mindre del 

af aktiviteten.  

                                                            
78 Selskabsskatten i Danmark har i perioden 2007-2012 været 25 % af selskabernes skattepligtige overskud. 

(skat.dk) 

 

Af og -nedskrivninger

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013

Produktionsomkostninger 126.264                              166.741                              163.116                      127.601                                75.184                                  87.268                                104.358                             104.358                             

Salgs- og distributionsomkostninger 22.193                                 24.751                                 41.545                        38.901                                  33.078                                  22.214                                54.039                               54.039                               

Administrationsomkostninger 18.264                                 11.028                                 12.501                        16.591                                  13.644                                  14.703                                13.383                               13.383                               

sum 166.721                              202.520                              217.162                      183.093                                121.906                                124.185                             171.780                             171.780                             

Særlige indtægter -128.068                             -                                       -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

Særlige omkostninger 92.271                                 -32.657                               -14.702                      -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

I alt 130.924                              169.863                              202.460                      183.093                                121.906                                124.185                             171.780                             171.780                             

Royal Unibrew - dirty surplus poster

Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013

Ikke-resultatførte driftsposter 293                                       35.906                                 -29.963                      33.764                                  -48.662                                47.400                                68.457                               68.457                               

  - heraf opskrivning af projektejendom -                                       240.000                              -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

  - heraf skat af opskrivning af projektejendom -                                       -60.000                               -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

  - heraf værdi og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -11.039                               -99.434                               -11.970                      14.026                                  -4.484                                   29.853                                -11.638                             -11.638                              

  - heraf skat af værdi- og valutakursregulering 3.250                                   -                                       -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

  - heraf værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 13.443                                 -34.902                               -52.596                      -27.957                                -76.995                                -59.239                              -44.824                             -44.824                              

  - heraf tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo -2.743                                 -13.443                               34.603                        52.596                                  27.957                                  76.995                                58.024                               58.024                               

  - heraf skat af sikringsinstrumenter -2.618                                 3.685                                   -                               -4.901                                   4.860                                    -209                                    -4.105                                -4.105                                

  - heraf pensionsforpligtelser -                                       -                                       -                               -                                         -                                         -                                      -                                      -                                      

  - heraf anden totalindkomst -                                       -                                       -                               -                                         -                                         -                                      71.000                               71.000                               

Minoritetsaktionærs andel af ikke-resultatførte driftsposter -4.590                                 -4.935                                 -2.231                         61                                          -1.507                                   43                                        -                                      -                                      

Skatteregnskab

Note t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K2013

Finansielle indtægter 26.704                                 33.899                                 32.666                        46.513                                  40.156                                  6.195                                  4.345                                 5.748                                  

Finansielle omkostninger -98.836                               -139.185                             -190.295                    -119.853                              -67.659                                -44.434                              -49.685                             -64.466                              

Nettofinansielle indtægter før skat -72.132                               -105.286                             -157.629                    -73.340                                -27.503                                -38.239                              -45.340                             -58.718                              

Marginale skatteprocent (DK) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Skatteskjold 18.033                                 26.322                                 39.407                        18.335                                  6.876                                    9.560                                  11.335                               14.679                               

Nettofinansielle indtægter efter skat -54.099                               -78.965                               -118.222                    -55.005                                -20.627                                -28.679                              -34.005                             -44.038                              

Betalt skat af årets resultat -64.930                               -30.200                               -24.196                      -97.240                                -110.253                              -108.217                            -68.707                             -102.778                           

Skat af EBIT -82.963                               -56.522                               -63.603                      -115.575                              -117.129                              -117.777                            -80.042                             -117.457                           
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 Driftslikviditeten antages at udgøre 0,5 % af nettoomsætningen. 

Bilag 4.2.1 Hartwall’s officielle og reformulerede resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartwall - resulatopgørelse

t.DKK 2010 2011 2012 2013 2013 Hart 2013 RU

Nettoomsætning 2.405.740                      2.395.004                                  2.275.221                                2.356.002                              1.569.002               787.000                 

-Heraf Vesteuropa 38.273                            25.842                                        22.575                                      -                                           -                           -                          

       - Danmark

       - Italien

       - Tyskland inkl. grænsehandlen

       - Resterende del af Vesteuropa 38.273                            25.842                                        22.575                                      -                                           

-Heraf Nordøsteuropa 2.367.467                      2.369.162                                  2.252.646                                2.332.626                              1.569.002               787.000                 

       - Finland 2.297.755                      2.339.152                                  2.225.234                                2.354.805                              1.568.205               786.600                 

       - Baltikum 69.712                            30.010                                        27.412                                      1.197                                       797                           400                         

-Heraf Maltdrikke 0                                                

Produktionsomkostninger -1.124.447                    -1.135.277                                -1.088.802                              -1.128.312                             -733.160                 -395.152               

  - Heraf løn til produktion

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger

  - Heraf af- og nedskrivninger produktion

Bruttoavance 1.281.293                      1.259.728                                  1.186.419                                1.227.690                              835.842                  391.848                 

Salgs- og distributionsomkostninger -463.313                        -462.220                                    -453.216                                  -469.662                                -305.179                 -164.483               

  - Heraf løn til distribution

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger

       - Distributionsomkostninger og fragt

       - Salgs- og marketingsomkostninger

  - Heraf af- og nedskrivninger salg og distribution 

Administrationsomkosninger -399.262                        -370.006                                    -372.769                                  -386.296                                -251.009                 -135.287               

  - Heraf løn til administration

  - Heraf øvrige administrations omkostninger

       - Kontorholdsomkostninger m.m

       - Tab på tilgodehavender fra salg

  - Heraf af- og nedskrivninger administration

Andre driftsindtægter 6.024                              31.907                                        5.297                                        5.489                                       3.567                       1.922                      

EBITDA før særlige poster 424.742                         459.409                                     365.731                                   377.220                                  283.220                  94.000                   

Særlige indtægter -                                  -                                              -                                            -                                           

Særlige omkostninger -                                  -                                              -                                            -                                           

Af- og nedskrivninger -174.424                        -160.632                                    -150.405                                  -169.220                                -113.220                 -56.000      
Nedskrivning af langfristede aktiver -                                  -                                              -                                            -                                           

Resultat før finansielle poster (EBIT) 250.318                         298.776                                     215.326                                   208.000                                  170.000                  38.000                   

Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder -                                  -                                              -                                            -                                           

Udbytte fra datter- og associerede virksomheder -                                  -                                              -                                            -                                           

Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender -                                  -                                              -                                            -                                           

Finansielle indtægter 4.177                              6.659                                          2.034                                        2.107                                       1.403                       704                         

Finansielle omkostninger -38.892                          -34.741                                      -21.433                                    -22.194                                   -14.781                   -7.414                    

Resultat før skat 215.602                         270.694                                     195.927                                   187.912                                  125.142                  62.770                   

Skat af årets resultat -56.796                          -71.018                                      -49.406                                    -51.160                                   -34.071                   -17.090                  

Årets resultat 158.806                         199.677                                     146.520                                   136.752                                  91.071                     45.681                   
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Hartwall - reformulerede resulatopgørelse

t.DKK 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 2.405.740                 2.395.004                 2.275.221                 2.356.002               

-Heraf Vesteuropa 38.273                       25.842                       22.575                       -                           

     - Heraf Danmark -                              -                             -                              

     - Heraf Italien -                              -                             -                              

     - Heraf Tyskland inkl. grænsehandlen -                              -                             -                              

     - Resterende del af Vesteuropa 38.273                       25.842                       22.575                       

-Heraf Østeuropa 2.367.467                 2.369.162                 2.252.646                 2.332.626               

     - Heraf Finland 2.297.755                 2.339.152                 2.225.234                 2.354.805               

     - Heraf Baltikum 69.712                       30.010                       27.412                       1.197                       

-Heraf Maltdrikke -                              -                             0                                  

Produktionsomkostninger -1.124.447                -1.135.277               -1.088.802                -1.128.312             

Bruttoavance 1.281.293                 1.259.728                 1.186.419                 1.227.690               

Salgs- og distributionsomkostninger -463.313                   -462.220                   -453.216                   -469.662                 

Administrationsomkosninger -399.262                   -370.006                   -372.769                   -386.296                 

Andre driftsindtægter 6.024                          31.907                       5.297                          5.489                       

EBITDA før særlige poster 424.742                     459.409                    365.731                     377.220                  

Særlige poster -                              -                             -                              

Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder -                              -                             -                              

Ikke-resultatførte driftsposter (dirty-surplus poster) -1.157.322                -12.152                     -4.481                        -                           

EBITDA efter særlige poster -732.580                   447.257                    361.250                     377.220                  

Af- og nedskrivninger -174.424                   -160.632                   -150.405                   -169.220                 

Nedskrivninger af langfristede aktiver -                              -                             -                              

Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender -                              -                             -                              

Resultat af primær drift før finansielle poster (EBIT) -907.004                   286.625                    210.845                     208.000                  

Skat af EBIT -65.301                      -77.898                     -54.159                      -56.082                   

NOPAT -972.305                   208.727                    156.686                     151.918                  

NOPAT ekskl. ikke-resultatførter driftsposter & nedskrivning af langfristede aktiver 185.017                    220.879                    161.167                    151.918                  

Nettofinansielle indtæger -34.715                      -28.082                     -19.399                      -20.088                   

Skatteskjold 8.505                          6.880                         4.753                          4.921                       

Årets totalindkomst -998.516                   187.525                    142.040                     136.752                  

Minoritetsaktionærs andel af årets totalindkomst

Moderselskabets totalindkomst -998.516                   187.525                    142.040                     136.752                  
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Bilag 4.3.2 Hartwall’s officielle og reformulerede balance 

 

Hartwall - balance

Aktiver
t.DKK 2009 2010 2011 2012

Langfristede aktiver

Goodwill

Varemærker

Distributionsrettigheder

Kunderelationer -                            -                                  -                                              -                                            

Immaterielle langfristede aktiver 29.976                      21.591                            15.965                                        15.399                                      

Grunde og bygninger

Projektudviklingsejendomme

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg. drifsmateriel og inventar

Materielle anlægsativer under udførelse

Materielle langfristede aktiver 1.566.972                1.507.683                      1.423.134                                  1.335.474                                

Kapitalandele i assoicerede virksomheder

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Andre kapitalandele

Andre tilgodehavender 81.537                      66.903                            55.100                                        48.266                                      

Finansielle langfristede aktiver 81.537                      66.903                            55.100                                        48.266                                      

Langfristede aktiver i alt 1.678.485                1.596.178                      1.494.199                                  1.399.140                                

Kortfristede aktiver

Råvarer og hjælpematerialer 55.150                      55.165                            57.197                                        55.957                                      

Varer under fremstilling 5.956                        5.965                              5.943                                          5.969                                        

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 86.575                      80.587                            90.825                                        89.716                                      

Varebeholdninger 147.681                   141.717                         153.965                                     151.642                                   

Tilgodehavender fra salg 134.706                   134.706                         150.761                                     153.193                                   

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.494                        1.494                              3.716                                          2.240                                        

Selskabsskat -                            -                                  -                                              -                                            

Andre tilgodehavender 52.184                      52.184                            45.314                                        49.989                                      

Periodeafgrænsningsposter -5.806                      49.441                            30.764                                        58.987                                      

Tilgodehavender 182.578                   237.825                         230.555                                     264.409                                   

Likvide beholdninger 804.509                   675.529                         638.338                                     472.079                                   

Kortfristede aktiver i alt 1.134.768                1.055.071                      1.022.857                                  888.131                                   

Aktiver bestemt for salg 7.461                        7.381                              7.381                                          7.419                                        

Aktiver i alt 2.820.714                2.658.630                      2.524.438                                  2.294.689                                

Passiver
t.DKK 2009 2010 2011 2012

Egenkapital

Selskabskapital 98.802                      98.802                            98.802                                        98.802                                      

Overkurs fra emission -                            -                                  -                                              -                                            

Opskrivningshenlæggelser -                            -                                  -                                              -                                            

Reserve for valutakursregulering 1.009.959                146.225                         146.225                                     146.225                                   

Reserve for sikringstransaktioner -2.396                      5.193                              -1.052                                        -93                                            

Overført overskud 367.042                   224.672                         418.442                                     370.756                                   

Forslået udbytte -                            -                                  -                                              -                                            

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 1.473.408                474.892                         662.417                                     615.689                                   

Minoritetsinteresser -                            -                                  -                                              -                                            

Egenkapital 1.473.408                474.892                         662.417                                     615.689                                   

Udskudt skat 58.654                      79.659                            79.443                                        79.855                                      

Realkreditinstitutter -                            -                                  -                                              -                                            

Kreditinstitutter 248.993                   801.008                         481.823                                     552.546                                   

Anden gæld 48.416                      12.983                            9.340                                          10.651                                      

Langfristede forpligtelser 356.064                   893.650                         570.606                                     643.052                                   

Realkreditinstitutter -                            -                                  -                                              -                                            

Kreditinstitutter 95.726                      339.905                         332.802                                     90.902                                      

Indløsningsforpligtelser, returemballage -                            -                                  -                                              -                                            

Leverandørgæld 252.710                   252.710                         345.407 343.948                                   

Gæld til dattervirksomheder -                            -                                  -                                              -                                            

Selskabsskat -                            -                                  -                                              -                                            

Anden offentlig gæld -                            -                                  -                                              -                                            

Periodeafgrænsningsposter 296.174                   296.174                         270.831                                     275.622                                   

Anden gæld 346.632                   401.298                         342.374                                     325.475                                   

Kortfristede forpligtelser 991.242                   1.290.087                      1.291.415                                  1.035.947                                

Forpligtelser i alt 1.347.306                2.183.738                      1.862.021                                  1.679.000                                

Passiver i alt 2.820.714                2.658.630                      2.524.438                                  2.294.689                                
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Hartwall - reformuleret balance

Aktiver

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Goodwill

Varemærker

Distributionsrettigheder

Kunderelationer -                                 -                              -                             -                              

Immaterille langfristede aktiver 29.976                           21.591                       15.965                       15.399                       

Grunde og bygninger

Projektudviklingsejendomme

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg. driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Materielle anlægsaktiver 1.566.972                     1.507.683                 1.423.134                 1.335.474                 

Kapitalandele i associerede virksomheder -                                 -                              -                             -                              

Andre kapitalandele -                                 -                              -                             -                              

Finansielle anlægsaktiver -                                 -                              -                             -                              

Anlægsaktiver i alt 1.596.948                     1.529.275                 1.439.099                 1.350.874                 

Råvarer og hjælpematerialer 55.150                           55.165                       57.197                       55.957                       

Varer under fremstilling 5.956                             5.965                          5.943                         5.969                          

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 86.575                           80.587                       90.825                       89.716                       

Varebeholdning 147.681                        141.717                     153.965                    151.642                     

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.494                             1.494                          3.716                         2.240                          

Andre tilgodehavender 133.721                        119.087                     100.414                    98.255                       

Tilgodehavender fra salg 134.706                        134.706                     150.761                    153.193                     

Selskabsskat -                                 -                              -                             -                              

Periode afgrænsningsposter -5.806                           49.441                       30.764                       58.987                       

Tilgodehavender 264.115                        304.728                     285.655                    312.675                     

Driftslikviditet 12.029                           12.029                       11.975                       11.376                       

Kernedriftaktiver i alt 2.020.773                     1.987.749                 1.890.694                 1.826.567                 

Udskudt skat -58.654                         -79.659                      -79.443                     -79.855                      

Indløsningsforpligtelser, returemballage -                                 -                              -                             -                              

Leverandørgæld -252.710                       -252.710                   -345.407                   -343.948                   

Selskabsskat -                                 -                              -                             -                              

Anden offentlig gæld -                                 -                              -                             -                              

Periode afgrænsningsposter -296.174                       -296.174                   -270.831                   -275.622                   

Anden gæld -346.632                       -401.298                   -342.374                   -325.475                   

Driftsgæld -954.171                       -1.029.841                -1.038.055               -1.024.900                

NWC -530.346                       -571.367                   -586.461                   -549.207                   

Investeret kapital 1.066.602                     957.907                     852.638                    801.667                     

Gns. Investeret kapital 1.012.255                 905.273                    827.153                     

Passiver

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital moder 1.473.408                     474.892                     662.417                    615.689                     615.689                 

Egenkapital minoritet -                                 -                              -                             -                              

Egenkapital koncern 1.473.408                     474.892                     662.417                    615.689                     615.689                 

Realkreditinstitutter -                                 -                              -                             -                              

Kreditinstitutter 344.719                        1.140.913                 814.626                    643.449                     643.449                 

Anden gæld 48.416                           12.983                       9.340                         10.651                       10.651                   

Finansielle forpligtelser 393.135                        1.153.896                 823.965                    654.099                     654.099                 

Aktiver bestemt for salg 7.461                             7.381                          7.381                         7.419                          

Likvide beholdninger 792.480                        663.500                     626.363                    460.703                     

Finansielle aktiver 799.941                        670.882                     633.744                    468.122                     468.122                 

Nettorentebærende gæld -406.806                       483.015                     190.221                    185.977                     185.977                 

Investeret kapital 1.066.602                     957.907                     852.638                    801.667                     801.667                 

Gns. investeret kapital 1.012.255                 905.273                    827.153                     827.153                 
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Bilag 4.3.3 Hartwall’s officielle og reformulerede egenkapitalopgørelse 

 

 

Hartwall - egenkapitalopgørelse

t.DKK 2010 2011 2012

Egenkapital primo 1.473.408                      474.892                                     662.417                                   

-heraf minoritetsandel

Opskrivning af projektejendom

Skat af opskrivning af projektejendom

Værdi og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder

Skat af værdi- og valutakursregulering

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 7.462                              -6.245                                        959                                            

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo

Skat af sikringsinstrumenter

Pensionsforpligtelser -                                  -8.061                                        -5.572                                      

Anden totalindkomst -1.164.784                    2.154                                          133                                            

Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen -1.157.322                    -12.152                                      -4.481                                      

Årets resultat 158.806                         199.677                                     146.520                                   

-heraf overført resultat 158.806                         199.677                                     146.520                                   

-heraf foreslået udbytte

-heraf minoritetsandel

Totalindkomst i alt -998.516                        187.525                                     142.040                                   

-heraf opskrivningshenlæggelser

-heraf reserve for valutakursregulering

-heraf reserve for sikringstransaktioner

-heraf overført resultat

-heraf foreslået udbytte for regnsskabsåret

-heraf minoritetsandel

Minoritetsandele af tilkøbte virksomheder

Betalt udbytte til aktionærer -                                  -                                              -188.767                                  

Betalt udbytte til minoritetsandel

Udbytte af egne aktier

Køb af egne aktier

Salg af egne aktier

Aktiebaserede vederlæggelse

Kapitalnedsættelse

Skat af egenkapitalbevægelser

Kapitalforøgelse

Salg af tegningsrettigheder

Minoritetsaktionærers andel af frasolgte dattervirksomheder

Akitonærer i alt -                                  -                                              -188.767                                  

Egenkapitalbevægelser i alt -998.516                        187.525                                     -46.728                                    

Egenkapital ultimo 474.892                         662.417                                     615.689                                   

Hartwall - reformulerede egenkapitalopgørelse

t.DKK 2010 2011 2012

Egenkapital moder primo 1.473.408                 474.892                    662.417                     

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte til aktionærer -                              -                             -188.767                   

Køb af egne aktier -                              -                             -                              

Salg af egne aktier -                              -                             -                              

Kapitalforhøjelse -                              -                             -                              

Salg af tegningsretter -                              -                             -                              

Transaktioner i alt -                              -                             -188.767                   

Totalindkomst 

Årets resultat (rapporteret I resultatopgørelsen) 158.806                     199.677                    146.520                     

Dirty surplus poster -1.157.322                -12.152                     -4.481                        

-Minoritetsandel af dirty surplus -                              -                             -                              

Totalindkomst I alt -998.516                   187.525                    142.040                     

Øvrige poster

Skat af egenkapitalbevægelser -                              -                             -                              

Aktiebaseret vederlæggelse -                              -                             -                              

Ultimo moder egenkapital 474.892                     662.417                    615.689                     
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Bilag 4.3.4 Hartwall’s rentabilitetsnøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartwall - rentabilitetsnøgletal

2010 2011 2012

PM -40,4% 8,7% 6,9%

AOH 2,51 2,81 2,84

ROIC -101,5% 24,5% 19,5%

Nettorenteomkostninger i procent, r 5,4% 11,1% 7,9%

Spread -106,9% 13,3% 11,7%

Fgear 1,02 0,29 0,30

EKF, koncern -210,3% 28,3% 23,1%

EKF, moder -210,3% 28,3% 23,1%

Ekskl. Ikke-resultatførte og transaktoriske poster

PM 7,7% 9,2% 7,1%

AOH 2,51 2,65 2,75

ROIC 19,3% 24,4% 19,5%

Nettorenteomkostninger i procent, r 5,4% 6,3% 7,8%

Spread 13,9% 18,1% 11,7%

Fgear 1,02 0,29 0,30

EKF, koncern 33,4% 29,6% 23,0%

EKF, moder 33,4% 30,1% 23,8%
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Bilag 4.4.1 Royal Unibrew og Hartwall’s reformulerede resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Unibrew og Hartwall konsolideret - reformuleret resulatopgørelse

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 6.181.171                 5.825.637                 5.705.229                    6.050.000                    

-Heraf Vesteuropa 2.462.773                 2.435.942                 2.452.475                    2.650.300                    

     - Heraf Danmark 1.191.000                 1.193.400                 1.237.200                    1.450.800                    

     - Heraf Italien 675.200                     649.500                     596.900                       606.600                        

     - Heraf Tyskland inkl. grænsehandlen 535.600                     543.000                     571.400                       564.900                        

     - Resterende del af Vesteuropa 60.973                       50.042                       46.975                          28.000                          

-Heraf Østeuropa 3.309.167                 2.998.262                 2.837.746                    3.019.202                    

     - Heraf Finland 2.297.755                 2.339.152                 2.225.234                    2.354.805                    

     - Heraf Baltikum 1.011.412                 659.110                     612.512                       664.397                        

-Heraf Maltdrikke 409.231                     391.433                     415.008                       380.498                        

Produktionsomkostninger -2.942.518                -2.745.404                -2.715.799                  -2.824.590                  

Bruttoavance 3.238.653                 3.080.234                 2.989.430                    3.225.410                    

Salgs- og distributionsomkostninger -1.624.572                -1.514.055                -1.493.455                  -1.699.670                  

Administrationsomkosninger -599.306                   -546.079                   -531.202                      -501.716                      

Andre driftsindtægter 9.953                          35.456                       10.140                          -8.952                           

EBITDA før særlige poster 1.024.728                 1.055.556                 974.913                       1.015.071                    

Særlige poster -                              -                              -                                -                                 

Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 31.460                       14.370                       34.263                          33.552                          

Ikke-resultatførte driftsposter (dirty-surplus poster) -1.123.558                -60.814                      42.919                          68.457                          

EBITDA efter særlige poster -67.370                      1.009.112                 1.052.095                    1.117.080                    

Af- og nedskrivninger -357.517                   -282.538                   -274.590                      -285.000                      

Nedskrivninger af langfristede aktiver -                              -                              -                                -                                 

Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender -                              -                              -                                -                                 

Resultat af primær drift før finansielle poster (EBIT) -424.887                   726.574                     777.505                       832.080                        

Skat af EBIT -180.876                   -195.027                   -171.936                      -117.457                      

NOPAT -605.763                   531.547                     605.569                       693.112                        

NOPAT ekskl. ikke-resultatførter driftsposter & nedskrivning af langfristede aktiver 517.795                    592.361                    562.650                       624.655                       

Nettofinansielle indtæger -108.055                   -55.585                      -57.638                        -58.718                        

Skatteskjold 26.840                       13.756                       14.312                          14.679                          

Årets totalindkomst -686.979                   489.718                     562.244                       649.074                        

Minoritetsaktionærs andel af årets totalindkomst -239                            1.407                          1.655                            -                                 

Moderselskabets totalindkomst -686.740                   488.311                     560.589                       649.074                        
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Bilag 4.4.2 Royal Unibrew og Hartwall’s konsolideret reformulerede balance 

 

 

 

 

 

Aktiver

t.DKK 2009 2010 2011 2012

Goodwill

Varemærker

Distributionsrettigheder

Kunderelationer

Immaterille langfristede aktiver 509.930                    423.733                     407.059                     386.022                       

Grunde og bygninger

Projektudviklingsejendomme

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg. driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Materielle anlægsaktiver 3.580.628                3.279.328                 3.024.408                 2.814.815                    

Kapitalandele i associerede virksomheder 110.842                    136.187                     290.712                     129.782                       

Andre kapitalandele 56.748                      59.027                       2.613                          2.620                            

Finansielle anlægsaktiver 167.590                    195.214                     293.325                     132.402                       

Anlægsaktiver i alt 4.258.148                3.898.276                 3.724.792                 3.333.240                    

Råvarer og hjælpematerialer 147.349                    113.580                     108.058                     121.165                       

Varer under fremstilling 26.936                      23.977                       22.587                       27.031                          

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 211.520                    191.304                     196.467                     183.788                       

Varebeholdning 385.805                    328.861                     327.112                     331.984                       

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 2.533                        3.280                          5.509                          3.684                            

Andre tilgodehavender 167.695                    151.285                     119.133                     120.038                       

Tilgodehavender fra salg 543.664                    541.735                     529.773                     518.479                       

Selskabsskat -                             -                              -                              8.855                            

Periode afgrænsningsposter 48.079                      71.732                       43.955                       73.240                          

Tilgodehavender 761.971                    768.032                     698.370                     724.296                       

Driftslikviditet 31.111                      30.906                       29.128                       28.526                          

Kernedriftaktiver i alt 5.437.035                5.026.075                 4.779.402                 4.418.046                    

Udskudt skat -230.485                  -249.670                   -245.982                   -224.650                      

Indløsningsforpligtelser, returemballage -61.793                    -57.278                      -42.241                      -36.211                        

Leverandørgæld -672.091                  -682.211                   -743.202                   -774.800                      

Selskabsskat -6.227                       -8.329                        -63                              -                                

Anden offentlig gæld -98.012                    -66.001                      -68.017                      -65.115                        

Periode afgrænsningsposter -296.174                  -296.174                   -270.831                   -275.622                      

Anden gæld -575.111                  -626.868                   -564.250                   -545.566                      

Driftsgæld -1.939.894              -1.986.531                -1.934.586                -1.921.964                  

NWC -761.007                  -858.732                   -879.977                   -837.158                      

Investeret kapital 3.497.141                3.039.543                 2.844.816                 2.496.082                    

Gns. Investeret kapital 3.268.342                 2.942.179                 2.670.449                    

Passiver

t.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital moder 2.430.442                1.743.702                 1.970.733                 1.963.284                    

Egenkapital minoritet 38.080                      11.709                       12.869                       -                                

Egenkapital koncern 2.468.522                1.755.411                 1.983.602                 1.963.284                    

Realkreditinstitutter 735.516                    597.964                     595.839                     593.690                       

Kreditinstitutter 1.118.020                1.349.995                 868.280                     644.083                       

Anden gæld 48.416                      25.568                       32.459                       19.772                          

Finansielle forpligtelser 1.901.952                1.973.527                 1.496.577                 1.257.544                    

Aktiver bestemt for salg 7.461                        7.381                          7.381                          7.419                            

Likvide beholdninger 865.872                    682.014                     627.982                     717.328                       

Finansielle aktiver 873.333                    689.395                     635.364                     724.747                       

Nettorentebærende gæld 1.028.619                1.284.132                 861.213                     532.797                       

Investeret kapital 3.497.141                3.039.543                 2.844.816                 2.496.082                    

Gns. investeret kapital 3.268.342                 2.942.179                 2.670.449                    
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Bilag 4.4.3 Royal Unibrew og Hartwall’s konsolideret egenkapitalopgørelse og rentabilitetsnøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Unibrew og Hartwall konsolideret- reformulerede egenkapitalopgørelse

t.DKK 2010 2011 2012

Egenkapital moder primo 2.430.442                 1.743.702                 1.970.733                    

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte til aktionærer -                              -138.495                   -368.095                      

Køb af egne aktier -                              -122.785                   -200.405                      

Salg af egne aktier -                              -                              463                                

Kapitalforhøjelse -                              -                              -                                

Salg af tegningsretter -                              -                              -                                

Transaktioner i alt -                              -261.280                   -568.037                      

Totalindkomst 

Årets resultat (rapporteret I resultatopgørelsen) 436.879                     547.618                     517.712                       

Dirty surplus poster -1.123.558                -60.814                      42.919                          

-Minoritetsandel af dirty surplus -61                              1.507                          -43                                

Totalindkomst I alt -686.740                   488.311                     560.589                       

Øvrige poster

Skat af egenkapitalbevægelser -                              -                              -                                

Aktiebaseret vederlæggelse -                              -                              -                                

Ultimo moder egenkapital 1.743.702                 1.970.733                 1.963.284                    

Royal Unibrew og Hartwall konsolideret - rentabilitetsnøgletal

2010 2011 2012

OG -9,8% 9,1% 10,6%

AOH 1,89 1,98 2,14

AG -19% 18% 23%

Nettorenteomkostninger i procent, r 7,0% 3,9% 6,2%

Spread -25,6% 14,2% 16,5%

Fgear 0,55 0,57 0,35

EKF, koncern -32,5% 26,2% 28,5%

EKF, moder -32,9% 26,3% 28,5%

Ekskl. Ikke-resultatførte og transaktoriske poster

OG 8,4% 10,2% 9,9%

AOH 1,89 1,98 2,14

AG 15,8% 20,1% 21,1%

Nettorenteomkostninger i procent, r 7,0% 3,9% 6,2%

Spread 8,8% 16,2% 14,9%

Fgear 0,55 0,57 0,35

EKF, koncern 20,7% 29,4% 26,3%

EKF, moder 20,9% 29,6% 26,3%
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Bilag 4.5.1 Harboe’s officielle og reformulerede resultatopgørelse 

 

 

 

Harboe - resulatopgørelse

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Nettoomsætning 1.370.898             1.544.606              1.524.727              1.557.774             1.410.480              1.343.647        

Produktionsomkostninger -1.159.156           -1.299.143             -1.247.451             -1.241.064           -1.122.185            -1.118.036       

Bruttoavance 211.742                245.463                  277.276                  316.710                288.295                 225.611            

Salgs- og distributionsomkostninger -155.389               -173.455                -175.022                -183.359               -186.750                -175.567          

Administrationsomkosninger -38.059                 -42.841                   -46.037                   -51.572                 -49.313                  -45.457             

Andre driftsindtægter 3.301                     11.737                    8.125                      5.180                     7.278                      4.856                

Resultat af primært drift før finansielle poster (EBIT) 21.595                  40.904                    64.342                    86.959                  59.510                    9.443                

Indtægter efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 1.298                     1.493                      -3.458                     -                         -                          -                     

Finansielle indtægter 861                        18.285                    11.180                    4.981                     5.728                      4.720                

Finansielle omkostninger -7.444                   -25.553                   -13.944                   -10.829                 -14.163                  -10.059             

Resultat før skat 16.310                  35.129                    58.120                    81.111                  51.075                    4.104                

Skat af årets resultat -4.637                   -9.443                     -15.247                   -20.413                 -12.565                  -1.150               

Regulering af skat vedrørende tidligere år 8.435                     -65                           156                          -45                         -141                        137                    

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 20.108                  25.621                    43.029                    60.653                  38.369                    3.091                

Årets resultat af ophørte resultater -                         -                           -                           -                         303                         -                     

Årets resultat 20.108                  25.621                    43.029                    60.653                  38.672                    2.078                

Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat 20.153                  25.673                    43.028                    60.635                  38.666                    3.127                

Minoritetsaktionærs andel af årets resultat -45                         -52                           1                              18                          6                              -36                     

Årets resultat 20.108                  25.621                    43.029                    60.653                  38.672                    3.091                

Moderselskabets aktionærers andel af udvandet resultat på aktie

Moderselskabets aktionærers andel af udvandet resultat på aktie

Harboe - reformuleret resulatopgørelse

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Nettoomsætning 1.370.898         1.544.606            1.524.727          1.557.774         1.410.480          1.343.647         

Produktionsomkostninger -1.062.796        -1.191.131           -1.141.083         -1.127.068        -1.060.713         -1.055.521        

  - Heraf løn til produktion -121.718              -131.313            -136.439           -131.655            -123.339           

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug -997.463              -936.090            -920.720           -865.143            -840.445           

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger -71.950                -73.680              -69.909              -63.915              -91.737              

Bruttoresultat 308.102             353.475                383.644              430.706             349.767              288.126             

Salgs- og distributionsomkostninger -150.910           -168.578              -163.766            -175.442           -179.431            -166.105           

  - Heraf løn til distribution -31.740                -33.636              -41.404              -41.862              -44.177              

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger -136.838              -130.130            -134.038           -137.569            -121.928           

       - Distributionsomkostninger og fragt

       - Salgs- og marketingsomkostninger

Administrationsomkostninger -34.218             -38.183                -41.155              -46.631              -42.435              -38.615              

  - Heraf løn til administration -19.986                -24.865              -28.415              -26.037              -20.773              

  - Heraf øvrige administrations omkostninger -18.197                -16.290              -18.216              -16.398              -17.842              

       - Kontorholdsomkostninger m.m

       - Tab på tilgodehavender fra salg

Andre driftsindtægter 7.723                 12.741                  11.338                8.628                 12.072                10.271               

EBITDA før særlige poster 130.697             159.455                190.061              217.261             139.973              93.677               

Indtægter efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 1.298                 1.493                    -3.458                 -                      -                      -                      

Ikke-resultatførte driftsposter efter skat (dirty-surplus-poster) 655                     -2.132                   283                      1.126                 -1.651                 1.130                 

EBITDA efter særlige poster 132.650             158.816                186.886              218.387             138.322              94.807               

Af- og nedskrivninger -109.102           -118.551              -125.719            -130.302           -80.463              -84.234              

Resultat af primær drift før finansielle poster (EBIT) 23.548               40.265                  61.167                88.085               57.859                10.573               

Skat af EBIT 2.152                 -11.325                -15.782              -21.920              -14.815              -2.348                

NOPAT 25.700               28.940                  45.385                66.165               43.044                8.225                 

NOPAT ekskl. ikke-resultatførter driftsposter 25.045              31.072                 45.102               65.039              44.695               7.095                 

Nettofinansielle indtægter -6.583                -7.268                   -2.764                 -5.848                -8.435                 -5.339                

Ikke-resultatførte finansielle poster (dirty-surplus-poster) -583                   -21.373                1.799                  3.221                 11.728                -85                      

Skatteskjold 1.646                 1.817                    691                      1.462                 2.109                  1.335                 

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 20.180               2.116                    45.111                65.000               48.446                4.136                 

Årets resultat af ophørte resultater -                     -                        -                      -                      303                      -                      

Koncernresultat 20.180               2.116                    45.111                65.000               48.749                4.136                 

Minoritetsaktionærers andel af årets resultat -45                     -52                        1                          18                       6                          -36                      

Totalindkomst 20.225               2.168                    45.110                64.982               48.743                4.172                 
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Bilag 4.5.2 Harboe’s officielle og reformulerede balance 

 

 

Harboe - balance

Aktiver

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Langfristede aktiver

Goodwill -                         -                           3.573                      3.573                     3.573                      3.573                

Udviklingsprojekter -                         2.274                      1.572                      433                        -                          6.884                

Rettigheder 5.723                     5.712                      5.707                      5.719                     5.705                      5.718                

Software 320                        1.332                      4.881                      7.920                     6.383                      21.302              

Immaterielle aktiver under opførelse 289                        2.068                      688                          5.764                     20.502                    153                    

Immaterielle aktiver 6.332                     11.386                    16.421                    23.409                  36.163                    37.630              

Grunde og bygninger 329.773                319.406                  331.848                  337.159                255.166                 245.130            

Produktionsanlæg og maskiner 401.417                405.989                  447.405                  456.073                445.680                 474.568            

Andre anlæg 44.096                  36.246                    41.206                    38.665                  31.856                    27.937              

Reserveandele til egne maskiner 4.707                     4.210                      3.887                      3.993                     5.297                      4.458                

Materielle anlægsativer under udførelse 13.216                  35.338                    33.247                    36.083                  64.872                    5.577                

Materielle aktiver 793.209                801.189                  857.593                  871.973                802.871                 757.670            

Investeringsejendomme -                         -                           -                           -                         72.919                    63.909              

Kapitalandele I associerede virksomheder 3.490                     4.609                      -                           -                         -                          -                     

Finansielle aktiver disponible for salg 2.461                     288.768                  283.738                  285.782                190.961                 180.600            

Deposita, lejemål 2.148                     2.186                      2.234                      2.303                     2.367                      2.403                

Finansielle aktiver 8.099                     295.563                  285.972                  288.085                193.328                 183.003            

Udskudte skatteaktiver 2.093                     1.575                      1.299                      886                        3.275                      3.806                

Langfristede aktiver i alt 809.733                1.109.713              1.161.285              1.184.353             1.108.556              1.046.018        

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 114.645                118.468                  122.211                  138.250                136.878                 133.391            

Tilgodehavender fra salg 237.393                267.427                  304.155                  301.676                277.803                 287.725            

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 5.053                     4.377                      

Andre tilgodehavender 10.853                  34.929                    3.964                      10.306                  20.947                    11.534              

Periodeafgrænsningsposter 9.274                     8.393                      7.219                      7.977                     5.199                      6.537                

Tilgodehavender 262.573                315.126                  315.338                  319.959                303.949                 305.796            

Likvide beholdninger 12.310                  59.864                    43.774                    39.913                  24.140                    13.780              

Aktiver bestemt for salg -                         3.242                      2.992                      2.992                     2.400                      2.400                

Kortfristede aktiver i alt 389.528                496.700                  484.315                  501.114                467.367                 455.367            

Aktiver i alt 1.199.261             1.606.413              1.645.600              1.685.467             1.575.923              1.501.385        

Passiver

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Egenkapital

Akitekapital 60.000                  60.000                    60.000                    60.000                  60.000                    60.000              

Overkurs ved emission 51.000                  51.000                    51.000                    51.000                  51.000                    51.000              

Reserver 3.125                     -18.886                   -20.036                   -15.689                 -5.612                    -4.567               

Overført resultat 582.580                572.159                  639.095                  657.918                684.376                 673.985            

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 696.705                664.273                  730.059                  753.229                789.764                 780.418            

Minoritetsinteresser 242                        190                          191                          209                        215                         179                    

Egenkapital 696.947                664.463                  730.250                  753.438                789.979                 780.597            

Gæld til realkreditinstitutter 23.112                  317.441                  290.920                  253.402                231.941                 216.155            

Kreditinstitutter i øvrigt 3.439                     1.185                      -                           -                         -                          -                     

Udskudte skatteforpligtelser 37.776                  39.580                    33.555                    37.861                  52.780                    52.335              

Periodeafgrænsningsposter 44.335                  63.627                    61.088                    54.832                  65.283                    66.868              

Langfristede forpligtelser 108.662                421.833                  385.563                  346.095                350.004                 335.358            

Gæld til realkreditinstitutter 5.559                     5.682                      26.377                    36.656                  14.844                    15.671              

Kreditinstitutter i øvrigt 60.196                  135.436                  154.340                  169.124                103.780                 69.216              

Leverandører og varer og tjenesteydelser 186.087                200.136                  187.556                  216.388                189.625                 172.341            

Tilbagekøbsforpligtelser, returemballage 36.298                  35.637                    33.350                    27.958                  13.928                    10.278              

Gæld til associerede virksomheder 6.473                     11.377                    0 0 94.786                    105.365            

Anden gæld 71.913                  105.678                  100.526                  102.641                9.133                      10.036              

Periodeafgrænsningsposter 10.066                  8.654                      8.279                      9.579                     -                          263                    

Selskabsskat 17.060                  14.530                    16.372                    20.609                  6.635                      2.260                

Kortfristede forpligtelser 393.652                517.130                  526.800                  582.955                432.731                 385.430            

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg -                         2.987                      2.987                      2.979                     3.209                      -                     

Forpligtelser i alt 502.314                941.950                  915.350                  932.029                785.944                 720.788            

Passiver i alt 1.199.261             1.606.413              1.645.600              1.685.467             1.575.923              1.501.385        
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Harboe - reformuleret balance

Aktiver

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Kernedriftsaktiver

Immaterielle aktiver 6.332                 11.386                  16.421                23.409               36.163                37.630               

Materielle aktiver 793.209             801.189                857.593              871.973             802.871              757.670             

Kapitalandele I associerede virksomheder 3.490                 4.609                    -                      -                      -                      -                      

Udskudte skatteaktiver 2.093                 1.575                    1.299                  886                     3.275                  3.806                 

Varebeholdninger 114.645             118.468                122.211              138.250             136.878              133.391             

Tilgodehavender fra salg 237.393             267.427                304.155              301.676             277.803              287.725             

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 5.053                 4.377                    -                      -                      -                      -                      

Andre tilgodehavender 10.853               34.929                  3.964                  10.306               20.947                11.534               

Periodeafgrænsningsposter 9.274                 8.393                    7.219                  7.977                 5.199                  6.537                 

Likvide beholdninger 6.854                 7.723                    7.624                  7.789                 7.052                  6.718                 

Kernedriftsaktiver i alt 1.189.196         1.260.076            1.320.486          1.362.266         1.290.188          1.245.011         

Driftsforpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 37.776               39.580                  33.555                37.861               52.780                52.335               

Periodeafgrænsningsposter 44.335               63.627                  61.088                54.832               65.283                66.868               

Leverandører og varer og tjenesteydelser 186.087             200.136                187.556              216.388             189.625              172.341             

Tilbagekøbsforpligtelser, returemballage 36.298               35.637                  33.350                27.958               13.928                10.278               

Gæld til associerede virksomheder 6.473                 11.377                  -                      -                      94.786                105.365             

Anden gæld 71.913               105.678                100.526              102.641             9.133                  10.036               

Periodeafgrænsningsposter 10.066               8.654                    8.279                  9.579                 -                      263                     

Selskabsskat 17.060               14.530                  16.372                20.609               6.635                  2.260                 

Driftsforpligtelser i alt 410.008             479.219                440.726              469.868             432.170              419.746             

Investeret kapital 779.188             780.857                879.760              892.398             858.018              825.265             

Gns. Investeret kapital 780.023                830.308              886.079             875.208              841.642             

Passiver

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Egenkapital moder 696.705             664.273                730.059              753.229             789.764              780.418             

Egenkapital minoritetsaktionærer 242                     190                        191                      209                     215                      179                     

Egenkapital 696.947             664.463                730.250              753.438             789.979              780.597             

Finansielle forpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 23.112               317.441                290.920              253.402             231.941              216.155             

Kreditinstitutter i øvrigt 3.439                 1.185                    -                      -                      -                      -                      

Gæld til realkreditinstitutter 5.559                 5.682                    26.377                36.656               14.844                15.671               

Kreditinstitutter i øvrigt 60.196               135.436                154.340              169.124             103.780              69.216               

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg -                     2.987                    2.987                  2.979                 3.209                  -                      

Finansielle forpligtelser i alt 92.306               462.731                474.624              462.161             353.774              301.042             

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 5.456                 52.141                  36.150                32.124               17.088                7.062                 

Aktiver bestemt for salg -                     3.242                    2.992                  2.992                 2.400                  2.400                 

Finansielle aktiver disponible for salg 2.461                 288.768                283.738              285.782             190.961              180.600             

Investeringsejendomme -                     -                        -                      -                      72.919                63.909               

Deposita, lejemål 2.148                 2.186                    2.234                  2.303                 2.367                  2.403                 

Finansielle aktiver I alt 10.065               346.337                325.114              323.201             285.735              256.374             

Nettorentebærende gæld 82.241               116.394                149.510              138.960             68.039                44.668               

Investeret kapital 779.188             780.857                879.760              892.398             858.018              825.265             

Gns. Investeret kapital 780.023                830.308              886.079             875.208              841.642             
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Bilag 4.5.3 Harboe’s officielle totalindkomst og rentabilitetsnøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harboe - totalindkomstopgørelse

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Årets resultat 20.108                  25.621                    43.029                    60.653                  38.672                    3.091                

Anden totalindkomst

Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 655                        -1.153                     -443                        487                        -1.276                    1.126                

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg -583                       -21.599                   -3.247                     4.748                     495                         -123                  

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg recirkulering ved afst. -                         -                           -                           263 14.609                    -                     

Dagsværdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter -                         -1.004                     165                          838                        -                          -                     

Skat af anden totalindkomst -                         251                          5.607                      -1.989                   -3.751                    42                      

Anden totalindskomst I alt 72                          -23.505                   2.082                      4.347                     10.077                    1.045                

Totalindkomst 20.180                  2.116                      45.111                    65.000                  48.749                    4.136                

Fordeling af årets totalindkomst

Moderselskabets aktionærer 20.225                  2.168                      45110 65982 48.743                    4172

Minoritetsinteresser -45                         -52                           1                              18                          6 -36                     

Harboe - rentabilitetstal efter skat 

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

OG 2% 3% 4% 3% 1%

AOH 1,98                             1,84                           1,76                          1,61                           1,60                          

AG 3,7% 5,5% 7,5% 4,9% 1,0%

Nettorenteomkostninger i procent, r 27,0% 0,2% 0,8% -5,2% 7,3%

Spread -23,3% 5,3% 6,7% 10,1% -6,3%

Fgear 0,15 0,19 0,19 0,13 0,07

EKF koncern 0,31% 6,47% 8,76% 6,28% 0,53%

EKF moder 0,32% 6,47% 8,76% 6,32% 0,53%

Harboe - rentabilitetstal efter skat eksl. dirty surplus poster

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

OG 2% 3% 4% 3% 1%

AOH 1,98                             1,84                           1,76                          1,61                           1,60                          

AG 4,0% 5,4% 7,3% 5,1% 0,8%

Nettorenteomkostninger i procent, r 5,5% 1,6% 3,0% 6,1% 7,1%

Spread -1,5% 3,9% 4,3% -1,0% -6,3%

Fgear 0,15 0,19 0,19 0,13 0,07

EKF koncern 3,76% 6,17% 8,18% 4,97% 0,39%

EKF moder 3,77% 6,17% 8,18% 5,01% 0,40%

Harboe - rentabilitetstal før skat

t.DKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

OG 2,6% 4,0% 5,7% 4,1% 0,8%

AOH 1,98                             1,84                           1,76                          1,61                           1,60                          

AG 5,2% 7,4% 9,9% 6,6% 1,3%

Nettorenteomkostninger i procent, r 28,8% 0,7% 1,8% -3,2% 9,6%

Spread -23,7% 6,6% 8,1% 9,8% -8,4%

Fgear 0,15 0,19 0,19 0,13 0,07

EKF koncern 1,7% 8,6% 11,5% 7,9% 0,7%

EKF moder 1,7% 8,6% 11,5% 8,0% 0,7%
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Bilag 4.6.1 Carlsberg’s officielle og reformulerede resultatopgørelse

 

 

Carlsberg - resulatopgørelse

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 59.944                     59.382                       60.054                      63.561                     66.468                           66.552                    

Produktionsomkostninger -31.249                   -30.197                      -28.982                     -31.788                    -33.831                         -33.622                  

  - Heraf løn til produktion -2.535 -2.579                        -2.638                       -2.652                      -2.830                           -2.768                     

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug -23.177 -22.175                      -20.730                     -23.576                    -25.057                         -24.728                  

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger -3.024 -2.862                        -2.886                       -2.889                      -3.129                           -3.263                     

  - Heraf af- og nedskrivninger produktion -2.513 -2.581                        -2.728                       -2.671                      -2.815                           -2.863                     

Bruttoavance 28.695                     29.185                       31.072                      31.773                     32.637                           32.930                    

Salgs- og distributionsomkostninger -17.592                   -15.989                      -17.158                     -18.483                    -18.912                         -18.717                  

  - Heraf løn til distribution -4.440                     -4.517                        -4.724                       -5.872                      -5.068                           -5.291                     

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger -12.335                   -10.624                      -11.597                     -11.818                    -12.977                         -12.631                  

       - Distributionsomkostninger og fragt -4.761                     -3.962                        -3.713                       -3.660                      -4.392                           -4.481                     

       - Salgs- og marketingsomkostninger -7.575                     -6.663                        -7.885                       -8.159                      -8.586                           -8.150                     

  - Heraf af- og nedskrivninger salg og distribution -817                         -848                            -837                           -793                          -867                               -795                        

Administrationsomkosninger -3.934                     -3.873                        -4.040                       -3.903                      -4.185                           -4.502                     

  - Heraf løn til administration -1.517                     -1.644                        -1.964                       -2.053                      -1.998                           -1.965                     

  - Heraf øvrige administrations omkostninger -2.115                     -1.879                        -1.654                       -1.530                      -1.850                           -2.206                     

       - Kontorholdsomkostninger m.m

       - Tab på tilgodehavender fra salg

  - Heraf af- og nedskrivninger administration -302                         -350                            -422                           -320                          -337                               -331                        

Andre driftsindtægter 728                           -45                              227                            249                           145                                 17                            

Indtægter efter skat kapitandele i associerede virksomheder 81                             112                             148                            180                           108                                 116                          

Resultat af primært drift før finansielle poster (EBIT) -                          7.978                       9.390                          10.249                      9.816                        9.793                             9.844                      

Særlige poster, netto -1.641                     -695                            -249                           -268                          85                                   -466                        

Finansielle indtægter 1.310                       609                             1.085                         630                           900                                 721                          

Finansielle omkostninger -4.766                     -3.599                        -3.240                       -2.648                      -2.672                           -2.254                     

Resultat før skat -                          2.881                       5.705                          7.845                         7.530                        8.106                             7.845                      

Skat af årets resultat 312                           -1.538                        -1.885                       -1.838                      -1.861                           -1.894                     

Koncernresultat -                          3.193                       4.167                          5.960                         5.692                        6.245                             5.951                      

Heraf

Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat 2.621                       3.602                          5.351                         5.149                        5.607                             5.471                      

Minoritetsaktionærs andel af årets resultat 572                           565                             609                            543                           638                                 480                          

Carlsberg - reformuleret resulatopgørelse

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoomsætning 59.944                          59.382                  60.054                  63.561                66.468                    66.552                        

Produktionsomkostninger -28.736                         -27.616                -26.254                -29.117              -31.016                  -30.759                      

  - Heraf løn til produktion -2.535 -2.579                   -2.638                   -2.652                -2.830                    -2.768                        

  - Heraf råvare- og hjælpemateriale forbrug -23.177 -22.175                -20.730                -23.576              -25.057                  -24.728                      

  - Heraf øvrige drift- og vedligehold omkostninger -3.024 -2.862                   -2.886                   -2.889                -3.129                    -3.263                        

Bruttoresultat 31.208                          31.766                  33.800                  34.444                35.452                    35.793                        

Salgs- og distributionsomkostninger -16.775                         -15.141                -16.321                -17.690              -18.045                  -17.922                      

  - Heraf løn til distribution -4.440                           -4.517                   -4.724                   -5.872                -5.068                    -5.291                        

  - Heraf øvrige distributions og salgs omkostninger -12.335                         -10.624                -11.597                -11.818              -12.977                  -12.631                      

       - Distributionsomkostninger og fragt -4.761                           -3.962                   -3.713                   -3.660                -4.392                    -4.481                        

       - Salgs- og marketingsomkostninger -7.575                           -6.663                   -7.885                   -8.159                -8.586                    -8.150                        

Administrationsomkostninger -3.632                           -3.523                   -3.618                   -3.583                -3.848                    -4.171                        

  - Heraf løn til administration -1.517                           -1.644                   -1.964                   -2.053                -1.998                    -1.965                        

  - Heraf øvrige administrations omkostninger -2.115                           -1.879                   -1.654                   -1.530                -1.850                    -2.206                        

       - Kontorholdsomkostninger m.m

       - Tab på tilgodehavender fra salg

Andre driftsindtægter 728                                -45                         227                        249                      145                          17                                

EBITDA før særlige poster 11.529                          13.057                  14.088                  13.420                13.704                    13.717                        

Særlige poster -1.309                           -613                      474                        847                      988                          -97                              

Indtægter efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 81                                   112                        148                        180                      108                          116                              

Ikke-resultatførte driftsposter efter skat (dirty-surplus-poster) 5.200                             -3.429                   5.071                    -2.478                1.439                      -6.834                        

EBITDA efter særlige poster 15.501                          9.127                    19.781                  11.969                16.239                    6.902                          

Af- og nedskrivninger -3.964                           -3.861                   -4.710                   -4.899                -4.922                    -4.358                        

Resultat af primær drift før finansielle poster (EBIT) 11.537                          5.266                    15.071                  7.070                  11.317                    2.544                          

Skat af EBIT -552                               -2.286                   -2.424                   -2.343                -2.304                    -2.277                        

NOPAT 10.985                          2.981                    12.647                  4.728                  9.013                      267                              

NOPAT ekskl. ikke-resultatførter driftsposter 5.785                            6.410                    7.576                    7.206                 7.574                     7.101                         

Nettofinansielle indtægter -3.456                           -2.990                   -2.155                   -2.018                -1.772                    -1.533                        

Skatteskjold 864                                748                        539                        505                      443                          383                              

Koncernresultat 8.393                             738                        11.031                  3.214                  7.684                      -883                            

Minoritetsaktionærers andel af årets resultat 1.777                             171                        1.043                    639                      582                          307                              

Totalindkomst 6.616                             567                        9.988                    2.575                  7.102                      -1.190                        
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Bilag 4.6.2 Carlsberg’s officielle og reformulerede balance 

 

 

 

 

 

Carlsberg - balance

Aktiver

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver 84.091                     81.611                       87.813                      89.041                     91.216                           91.895                    

Materielle aktiver 34.052                     31.825                       32.420                      31.848                     31.991                           33.482                    

Kapitalandele I associerede virksomheder 2.224                       2.667                          4.877                         5.051                        6.241                             2.359                      

Værdipapirer 118                           94                                124                            134                           133                                 -                           

Tilgodehavender 1.707                       1.604                          1.747                         1.650                        2.075                             2.093                      

Udskudte skatteaktiver 1.254                       1.483                          1.301                         1.199                        1.170                             1.175                      

Pensionsaktiver 2                               2                                  8                                 5                                4                                     -                           

Langfristede aktiver i alt -                          123.448                  119.286                     128.290                    128.928                   132.830                        131.004                  

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 5.228                       3.601                          4.191                         4.350                        4.541                             4.762                      

Tilgodehavender fra kunder 6.369                       5.898                          5.687                         7.855                        7.828                             7.888                      

Tilgodehavender skat 262                           175                             172                            129                           60                                   203                          

Andre tilgodehavender 3.095                       1.750                          1.766                         1.846                        2.045                             2.001                      

Periodeafgrænsningsposter 1.211                       666                             938                            867                           853                                 1.566                      

Værdipapirer 7                               17                                34                               24                              21                                   0

Likvide beholdninger 2.857                       2.734                          2.735                         3.145                        5.760                             3.714                      

Kortfristede aktiver i alt -                          19.029                     14.841                       15.523                      18.216                     21.108                           20.134                    

Aktiver bestemt for salg 162                           388                             419                            570                           27                                   -                           

Aktiver i alt -                          142.639                  134.515                     144.232                    147.714                   153.965                        151.138                  

Passiver

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital

Akitekapital 3.051                       3.051                          3.051                         3.051                        3.051                             3.051                      

Reserver -9.063                     -11.816                      -7.056                       -8.740                      -6.476                           -13.755                  

Overført resultat 60.762                     63.594                       68.253                      71.555                     73.686                           78.515                    

Egenkapital for moderselskabets aktionærer 54.750                     54.829                       64.248                      65.866                     70.261                           67.811                    

Minoritetsinteresser 5.151                       4.660                          5.381                         5.763                        3.389                             3.688                      

Egenkapital 59.901                     59.489                       69.629                      71.629                     73.650                           71.499                    

Langfristede forpligtelser

Lån 43.230                     36.075                       32.587                      34.364                     36.706                           30.686                    

Pensioner og lignende forligtelser 1.793                       2.153                          2.434                         3.263                        3.961                             3.093                      

Udskudt skat 9.885                       9.688                          9.929                         9.652                        9.682                             8.837                      

Hensatte forpligtelser 1.498                       1.353                          1.506                         1.001                        1.230                             1.278                      

Anden gæld 263                           746                             922                            1.262                        1.201                             1.354                      

Langfristede forpligtelser i alt 56.669                     50.015                       47.378                      49.542                     52.780                           45.248                    

Kortfristede forpligtelser

Lån 5.291                       3.322                          3.959                         1.875                        3.352                             9.525                      

Leverandørgæld 8.009                       7.929                          9.385                         11.021                     11.862                           12.927                    

Tilbagekøbsforpligtelser, returemballage 1.455                       1.361                          1.279                         1.291                        1.381                             1.630                      

Hensatte forpligtelser 677                           1.092                          512 511 619                                 530                          

Selskabsskat 279                           411                             534                            527                           537                                 531                          

Anden gæld mv. 9.905                       10.845                       11.378                      10.490                     9.766                             9.248                      

Kortfristede forpligtelser i alt 25.616                     24.960                       27.047                      25.715                     27.517                           34.391                    

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 453                           51                                178                            828                           18                                   -                           

Forpligtelser i alt 82.738                     75.026                       74.603                      76.085                     80.315                           79.639                    

Passiver i alt 142.639                  134.515                     144.232                    147.714                   153.965                        151.138                  
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Carlsberg - reformuleret balance

Aktiver

Mio.DKK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kernedriftsaktiver

Immaterielle aktiver 84.091                          81.611                  87.813                  89.041                91.216                    91.895                        

Materielle aktiver 34.052                          31.825                  32.420                  31.848                31.991                    33.482                        

Kapitalandele I associerede virksomheder 2.224                             2.667                    4.877                    5.051                  6.241                      2.359                          

Tilgodehavender 1.707                             1.604                    1.747                    1.650                  2.075                      2.093                          

Udskudte skatteaktiver 1.254                             1.483                    1.301                    1.199                  1.170                      1.175                          

Pensionsaktiver 2                                     2                             8                             5                          4                              -                              

Varebeholdninger 5.228                             3.601                    4.191                    4.350                  4.541                      4.762                          

Tilgodehavender fra kunder 6.369                             5.898                    5.687                    7.855                  7.828                      7.888                          

Tilgodehavender skat 262                                175                        172                        129                      60                            203                              

Andre tilgodehavender 3.095                             1.750                    1.766                    1.846                  2.045                      2.001                          

Periodeafgrænsningsposter 1.211                             666                        938                        867                      853                          1.566                          

Driftslikviditet 300                                297                        300                        318                      332                          333                              

Kernedriftsaktiver i alt 139.795                        131.579                141.220                144.159             148.356                 147.757                     

Driftsforpligtelser

Pensioner og lignende forligtelser 1.793                             2.153                    2.434                    3.263                  3.961                      3.093                          

Udskudt skat 9.885                             9.688                    9.929                    9.652                  9.682                      8.837                          

Hensatte forpligtelser 1.498                             1.353                    1.506                    1.001                  1.230                      1.278                          

Leverandørgæld 8.009                             7.929                    9.385                    11.021                11.862                    12.927                        

Tilbagekøbsforpligtelser, returemballage 1.455                             1.361                    1.279                    1.291                  1.381                      1.630                          

Hensatte forpligtelser 677                                1.092                    512                        511                      619                          530                              

Selskabsskat 279                                411                        534                        527                      537                          531                              

Anden gæld mv. 9.905                             10.845                  11.378                  10.490                9.766                      9.248                          

Driftsforpligtelser i alt 33.501                          34.832                  36.957                  37.756                39.038                    38.074                        

Investeret kapital 106.294                        96.747                  104.263                106.403             109.318                 109.683                     

Gns. Investeret kapital 101.520                100.505                105.333             107.861                 109.501                     

Passiver

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital moder 54.750                          54.829                  64.248                  65.866                70.261                    67.811                        

Egenkapital minoritetsaktionærer 5.151                             4.660                    5.381                    5.763                  3.389                      3.688                          

Egenkapital 59.901                          59.489                  69.629                  71.629                73.650                    71.499                        

Finansielle forpligtelser

Lån 43.230                          36.075                  32.587                  34.364                36.706                    30.686                        

Anden gæld 263                                746                        922                        1.262                  1.201                      1.354                          

Lån 5.291                             3.322                    3.959                    1.875                  3.352                      9.525                          

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 453                                51                          178                        828                      18                            -                              

Finansielle forpligtelser i alt 49.237                          40.194                  37.646                  38.329                41.277                    41.565                        

Finansielle aktiver

Værdipapirer 118                                94                          124                        134                      133                          -                              

Værdipapirer 7                                     17                          34                          24                        21                            -                              

Likvide beholdninger 2.557                             2.437                    2.435                    2.827                  5.428                      3.381                          

Aktiver bestemt for salg 162                                388                        419                        570                      27                            -                              

Finansielle aktiver I alt 2.844                             2.936                    3.012                    3.555                  5.609                      3.381                          

Nettorentebærende gæld 46.393                          37.258                  34.634                  34.774                35.668                    38.184                        

Investeret kapital 106.294                        96.747                  104.263                106.403             109.318                 109.683                     

Gns. Investeret kapital 101.520                100.505                105.333             107.861                 109.501                     
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Bilag 4.6.3 Carlsberg’s officielle totalindkomst og rentabilitetsnøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carslsberg - totalindkomstopgørelse

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Årets resultat 3.193                       4.167                          5.960                         5.692                        6.245                             5.951                      

Anden totalindkomst

Valutakursregulering af udenlandske enheder -8.388                     -3.135                        5.947                         -1.839                      1.904                             -7.499                     

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -1.552                     23                                -768 -12                            111                                 10                            

Værdiregulering af værdipapirer 115                           1                                  1 -                            -                                 -                           

Pensionsforpligtelser -46                           -382                            -167 -1.093                      -741                               822                          

Værdiregulering ved trinvis overtagelse af dattervirksomheder 14.745                     -                              0 0 -                                 -                           

Andel af anden totalindkomst I associerede virksomheder -                           31                                0 3                                4                                     4                               

Effekten af hyperinflation -                           -                              0 175                           75                                   61                            

Andet -9                              -6                                11                               -26                            -2                                    -29                           

Skat af bevægelser I anden indkomst 335                           39                                47                               314                           88                                   -203                        

Anden totalindskomst I alt 5.200                       -3.429                        5.071                         -2.478                      1.439                             -6.834                     

Totalindkomst 8.393                       738                             11.031                      3.214                        7.684                             -883                        

Fordeling af årets totalindkomst

Moderselskabets aktionærer 6.616                       567                             9988 2575 7.102                             -1190

Minoritetsinteresser 1.777                       171                             1.043                         639                           582 307                          

Carlsberg - rentabilitetstal efter skat

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OG 5% 21% 7% 14% 0%

AOH 0,58                       0,60                       0,60                    0,62                        0,61                            

AG 2,9% 12,6% 4,5% 8,4% 0,2%

Nettorenteomkostninger i procent, r 5,4% 4,5% 4,4% 3,8% 3,1%

Spread -2,4% 8,1% 0,1% 4,6% -2,9%

Fgear 0,70 0,56 0,49 0,48 0,51

EKF koncern 1,2% 17,1% 4,6% 10,6% -1,2%

EKF moder 1,0% 16,8% 4,0% 10,4% -1,7%

Carlsberg -  rentabilitetstal efter skat eksl. dirty surplus poster

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OG 10,8% 12,6% 11,3% 11,4% 10,7%

AOH 0,58                       0,60                       0,60                    0,62                        0,61                            

AG 6,3% 7,5% 6,8% 7,0% 6,5%

Nettorenteomkostninger i procent, r 5,4% 4,5% 4,4% 3,8% 3,1%

Spread 1,0% 3,0% 2,5% 3,2% 3,4%

Fgear 0,70 0,56 0,49 0,48 0,51

EKF koncern 7,0% 9,2% 8,1% 8,6% 8,2%

EKF moder 7,3% 8,3% 7,8% 8,3% 8,2%

Carlsberg -  rentabilitetstal før skat

Mio.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OG 8,9% 25,1% 11,1% 17,0% 3,8%

AOH 0,58                       0,60                       0,60                    0,62                        0,61                            

AG 5,2% 15,0% 6,7% 10,5% 2,3%

Nettorenteomkostninger i procent, r 7,1% 6,0% 5,8% 5,0% 4,2%

Spread -2,0% 9,0% 0,9% 5,5% -1,8%

Fgear 0,70 0,56 0,49 0,48 0,51

EKF koncern 3,8% 20,0% 7,2% 13,1% 1,4%

EKF moder 3,8% 19,9% 6,8% 13,2% 1,0%
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Bilag 4.7 Risikoanalyse – Likviditetsrisiko og finansieringsforhold 

Denne risiko kan inddeles i to hovedgrupper, hhv. likviditetsrisiko samt risiko forbundet med 

finansieringsforhold.  

Likviditetsrisiko 

Formålet med at analysere likviditetsrisikoen er at belyse virksomheden evne til at betale sine forpligtelser. 

Misvedligeholdelse af disse vil give begrænset handlerum og i sidste ende føre til betalingsstandsning. For 

at anskueliggøre likviditetsrisikoen opdeles denne i kortsigtet og langsigtet.  

i) Kortsigtet likviditetsrisiko 

Royal Unibrew’s evne til at imødekomme deres kortsigtede forpligtelser kan undersøges ved brug af flere 

metoder. I dekomponeringen af AOH blev det påvist at Royal Unibrew har forkortet deres likviditetscyklus 

igennem de sidste 5 år.  

Udover likviditetscyklussen er det relevant at betragte likviditetsgraden, dette gøres i form af current 

ratio79 og det mere konservative quick ratio80. I beregningen af quick ratio undlades at inddrage 

varebeholdningen, rationalet bag dette er at værdien af dette ved likvidation ikke vil være retvisende. 

Tabel B.1: Kortfristet likviditetsrisiko – Excel ark 1. 

 

Det fremgår af tabel B.1 at Royal Unibrew’s likvidationsgrad gradvist er faldet. En likviditetsgrad på under 1 

indikerer, at i selskabet ved likvidation og efterfølgende salg af omsætningsaktiver ikke vil være i stand til at 

dække den kortfristede gæld. Der er betydelige forskelle i hvilke likviditetsniveauer der vurderes at være 

risikofyldte, men generelt vil gælde at en likviditetsgrad under 1 vil indikere at virksomheden er behæftet 

med betydelig likviditetsrisiko - Petersen & Plenborg (2008).  

ii) Langsigtet likviditetsrisiko 

Til at synliggøre den langsigtede likviditetsrisiko vil jeg benytte hhv. den finansielle gearing og 

rentedækningsgraden. Den finansielle gearing sammenligner de samlede forpligtelser med egenkapitalen. 

Petersen og Plenborg (2008) anbefaler at man ved opgørelse af egenkapitalen benytter markedsværdien 

frem for den bogførte værdi. Rentedækningsgraden findes som driftsresultatet divideret med de 

nettofinansielle omkostninger og denne indikerer hermed selskabets evne til at betale deres finansielle 

omkostninger. Den langsigtede likviditetsrisiko vil være lille, hvis den finansielle gearing er lav og 

rentedækningsgraden er høj.  

 

 

 

 

 

                                                            
79 Current ratio udtrykker omsætningsaktivernes evne til at dække de kortfristede forpligtelser. 
80 Quick ratio udtrykker de mest likvide midlers evne til at dække de kortfristede forpligtelser. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Current ratio 0,99 0,90 0,84 0,72 0,95 0,45

Quick Ratio 0,70 0,67 0,67 0,56 0,73 0,33
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Tabel B.2: Langsigtet likviditetsrisiko – Excel ark 1. 

 

Som det fremgår af tabel B.2 var Royal Unibrew udsat for en høj langsigtet likviditetsrisiko i 2008 ved både 

at have samlede forpligtelser, der var 5 gange større end markedsværdien af egenkapitalen og 

driftsindtægter, der ikke dækkede renteomkostningerne. At likviditetssituationen i 2008 var kritisk blev 

understreget af at Royal Unibrew så sig nødsaget til i 2009 at udføre en aktieemission på knap 400 mio. 

DKK. Siden da har en reduktion af gælden, samt en stigning i rentabiliteten af driften medført at Royal 

Unibrew’s langsigtede likviditetsrisiko er kommet under kontrol.  

Sammenholdes Royal Unibrew’s med de udvalgte konkurrenter, fremstår det ligeledes at Royal Unibrew 

målt på begge riskoparametre er virksomheden med den laveste langsigtede likviditetsrisiko.  

Finansiering 

Ved optagelse af lån er der en række forhold, der influerer den finansielle risiko. Er låne fast eller variabelt 

forrentet, med kort eller lang løbetid og i hvilken valuta er de optaget.  

Den nettorentebærende gæld udgjorde i 2013 2,6 mia. DKK ca. 30 % af gælden er optaget via. realkreditlån 

med en gennemsnitlig restløbetid på 15 år. 72 % af denne gæld er fastforrentet i 4 år vha. koncernens 

renterisikoafdækning. De resterende 70 % er finansiering ved brug af bankkreditter med aftalt løbetid på 

op til 54 måneder. Royal Unibrew skriver i sin årsrapport 2013 at de betragter renteændringers 

øjeblikkelige påvirkning på koncernens rentebetalingsstrømme, som den væsentligste risiko og at de kun 

sekundært fokuserer på ændringer i gældens markedsværdi. Royal Unibrew optager kun gæld i valutaer, 

hvor de har kommercielle aktiviteter, hvilket begrænser valutarisikoen. Det er ledelsens vurdering at en 

renteændring på et procentpoint vil påvirke koncernens renteomkostninger med ca. +/- 20 mio. DKK, 

hvilket jeg ikke anser som en grund til bekymring.  

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Finansiel gearing

Royal Unibrew 5,2 1,6 0,5 0,4 0,3 0,6

Carlsberg 3,1 1,3 0,9 1,2 0,9 0,9

Harboe 1,4 1,4 1,2 1,5 1,6

Rentedækningsgrad

Royal Unibrew -0,2 1,4 6,0 18,0 14,0 15,1

Carlsberg 2,2 2,9 4,7 4,8 5,7 6,2

Harboe 5,7 21,8 14,8 7,1 1,8
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Bilag 5.1 OxMetrics AR(1) – Output samt forklaring på metode 

Igennem den autoreggresive process udført i OxMetricsTM estimeres parametreestimaterne Ĵ �
 \� for hhv. 

omsætningsvæksten globalt, omsætningsvæksten i Europa, PM og AOH.  

Efter at parameterestimaterne er blevet bestemt tester jeg således: _ �K��æ�
	
 K� _�O 

�G: \G � 0   

�O: \O c 0   

 % ) ��K�: �̀�`�

�� �̀ "
� �̀

�� �̀ "
     (B.1) 

I den statistiske test undersøges hvad sandsynligheden er for at observere parameterestimatet, \�, betinget 

H0 er sand.  

Eftersom at t-prob er lig 0,00081 kan det bestemmes at �G er højst usandsynlig og derfor kan det 

konkluderes at de estimerede parameterværdier er signifikant forskellige fra nul. 

Estimatet på den ubetingede forventede værdi for en given driver bestemmes således som: 

 & _" � @̂

O� �̀       (5.7) 

OxMetrics – output: 

Omsætningsvækst global 

 

 

 

                                                            
81 0,002 på EUR omsætningsestimatet. 
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Omsætningsvækst Europa 

 

PM: 
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AOH: 

 

 

Bilag 7.2.1 DKK 3m Ciborg rente 2004-2014, 01-01-2004 = 1   

 
Figur B.2: DKK 3m Cibor. 2004 = 1 - (Bloomberg) 
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Bilag 7.2.2 Illikviditetstillæg 

Jf. Petersen og Plenborg (2008) synes empiriske studier, at understøtte at investorer forlanger en 

kompensation for at investere i aktier med begrænset eller ingen likviditet. En dansk undersøgelse Holm et 

al (2005) finder, at danske investorer og investeringsrådgivere justerer for den manglende likviditet på to 

måder: 1) Tillægge en illikviditetspræmie til ejerafkastkravet eller 2) fratrække en illikviditetsrabat fra den 

estimerede værdi.   

 Den første gruppe af investorer tillægger ifølge undersøgelsen en illikviditetspræmie til 

ejerafkastkravet på op til 5 procent point.  

 

Den anden gruppe af investorer vælger at fratrække den estimerede værdi en illikviditetsrabat på 

gennemsnitlig 23 %. Manglende likviditet i selskabets aktier påvirker derfor prisen ganske betydeligt i 

nedadgående retning.   

Royal Unibrew indgår i Mid Cap-indekset, hvor omsætningen og dybden i aktiehandlen er 

noget mere begrænset set i forhold til de mest likvide aktier i C20 indekset. Som vist i tabel 2.2 tv. er 

ejerskabet af Royal Unibrew dog spredt godt ud blandt mange investorer, og ud fra tabel 2.2 th. kan det ses 

at handelsvolumen i de sidste år har været stødt stigende. Jeg vil derfor ikke tillægge Royal Unibrew et 

illikviditetstillæg, eftersom at jeg vurderer at deres investorer ikke skal være nervøse for at kunne likvidere 

deres aktier.  
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Bilag 7.2.3 Syntetiske ratings og credit spread på sammenlignelige udstedelser 

Ratings AAA AA A BBB BB B CCC Selskab Bonds Price Yield to mat. Spread (BP) Risikofri rente

AB InBev ABIBB 8.625 01/30/17 121,425 0,841 63,9 DBR 3.75 01/04/17

AB InBev ABIBB 1.25 03/24/17 101,345 0,786 55,1 OBL 0.75 02/24/17

S&P Key ratios 2008H 2009H 2010H 2011H 2012H 2013H Median AB InBev ABIBB 4 04/26/18 111,252 1,13 78,6 DBR 4 01/04/18

EBIT interest coverage BBB BB BB BBB A A BBB AB InBev ABIBB 2 12/16/19 102,978 1,449 80,7 DBR 3.5 07/04/19

EBITDA interest coverage BBB BB BB BB BBB BBB BB AB InBev ABIBB 2.25 09/24/20 103,341 1,698 80,8 DBR 2.25 09/04/20

Funds from operation/total debt BB A A AA AA AA AA AB InBev ABIBB 4 06/02/21 114,321 1,839 88,1 DBR 2.5 01/04/21

FFO/total debt CCC B B BB BB BB B AB InBev ABIBB 1.95 09/30/21 100,357 1,899 80,9 DBR 2.25 09/04/21

ROIC B B B BBB BBB BBB BB AB InBev ABIBB 2.7 03/31/26 100,445 2,656 109,6 DBR 1.75 02/15/24

Operating income/sales AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AB InBev ABIBB 3.25 01/24/33 103,892 2,976 62,7 DBR 4.75 07/04/34

Long-term debt/capital BB BB B BB BB BBB BB Carlsberg CARLB 3.375 10/13/17 107,119 1,28 88,1 OBL 0.5 02/23/2018

Total debt/capital CCC B B BB BB BB BB Carlsberg CARLB 2.625 07/03/19 104,158 1,783 114,3 DBR 3.5 07/04/2019

Carlsberg CARLB 2.625 11/15/22 100,931 2,502 119,4 DBR 1.5 09/04/2022

Heineken HEINA 4.625 10/10/16 109,233 0,86 67,9 DBR 4 07/04/16

Heineken HEINA 2.5 03/19/19 105,093 1,423 88,6 DBR 3.75 01/04/19

S&P Key ratios 2008H 2009H 2010H 2011H 2012H 2013H Median Heineken HEINA 2.125 08/04/20 101,757 1,827 98,9 DBR 3 07/04/20

EBIT interest coverage BBB BB BB BBB BB BB BB Heineken HEINA 2 04/06/21 100,053 1,992 103,3 DBR 2.5 01/04/21

EBITDA interest coverage BBB B BB BB BB BB BB Heineken HEINA 3.5 03/19/24 108,342 2,539 137,7 DBR 2 01/04/22

Funds from operation/total debt AA AA AA AA AA AA AA Molson TAP 3.5 05/01/22 100,573 3,418 71,9 T 2.75 02/15/24

FFO/total debt B CCC BB BB B B B SabMiller SABLN 4.5 01/20/15 103,057 0,509 37,2 DBR 3.75 01/04/2015

ROIC B B B B B B B SabMiller SABLN 1.875 01/20/20 101,049 1,682 94,8 DBR 3.25 01/04/2020

Operating income/sales AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA

Long-term debt/capital AA A AA AA BBB A AA

Total debt/capital BBB BBB A A BB BBB BBB

S&P Key ratios 2008H 2009H 2010H 2011H 2012H 2013H 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F Median H Median F Median ALL

EBIT interest coverage B B BBB AA AA AA A A A A A A AA A A

EBITDA interest coverage BB B BBB AA AA AA A A AA AA AA AA AA AA AA

Funds from operation/total debt BB AA AA AA AA CCC AA AA AA AA AA AA AA AA AA

FFO/total debt CCC BB A A A CCC B BB BB BB BB BB BBB BB BB

ROIC CCC CCC BB BBB BBB BBB B B B B B B BBB B B

Operating income/sales B CCC BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

Long-term debt/capital B B A A A BB BB BB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

Total debt/capital CCC BB A AA AA BB BBB BBB A A AA AA BBB A A

SABMiller

Anheuser-Busch InBev

Royal Unibrew
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Bilag 7.2.4 S&P syntetiske kreditrating resterende peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage BB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

EBITDA interest coverage BB BB BBB BBB BBB BBB BBB

Funds from operation/total debt A AA AA A A A A

FFO/total debt B BBB BB BB BB BB BB

ROIC CCC CCC B CCC CCC CCC CCC

Operating income/sales BBB AA AA A A A A

Long-term debt/capital BBB BBB A A A AA A

Total debt/capital BB BBB BBB A BBB BBB BBB

Carlsberg

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage BB BB BBB BBB BBB BBB BBB

EBITDA interest coverage BB BB BB BBB BBB BBB BBB

Funds from operation/total debt A AA AA AA A A AA

FFO/total debt CCC BB BB BB B B B

ROIC CCC B B B B B B

Operating income/sales BBB BBB A A A A A

Long-term debt/capital B BB BBB BBB BB BBB BB

Total debt/capital B B BB BB BB BB BB

Heineken

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage BBB BBB BBB BBB BB BB BBB

EBITDA interest coverage BBB BBB BB BB BB BB BB

Funds from operation/total debt A AA AA AA A AA AA

FFO/total debt B BBB BB BBB B BB BB

ROIC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC

Operating income/sales BBB A A A BBB A A

Long-term debt/capital AA AA AA AA AA AA AA

Total debt/capital AA AA AA AA BBB A AA

Molson
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Bilag 7.2.5 S&P key ratios for Royal Unibrew og peers  

 

 

 

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage 2,79 3,97 4,56 4,86 5,08 5,64 4,71 2,52 2,87 3,94 4,49 4 4,41 3,97

EBITDA interest coverage 4,16 5,56 6,4 6,81 7,19 7,95 6,61 5,09 4,29 5,78 6,85 6,3 7,14 6,04

Funds from operation/total debt 0,16 0,35 0,30 0,25 0,25 0,23 25% 0,17 0,27 0,29 0,31 0,20 0,24 26%

FFO/total debt 0,16 0,35 0,30 0,25 0,25 0,23 25% 0,06 0,20 0,22 0,23 0,11 0,13 16%

ROIC 0% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 9% 11% 9% 8% 7% 8%

Operating income/sales 18% 22% 23% 21% 21% 21% 21% 17% 19% 21% 20% 19% 22% 19%

Long-term debt/capital 40% 37% 31% 32% 32% 28% 32% 61% 52% 42% 42% 43% 40% 43%

Total debt/capital 45% 40% 34% 34% 35% 36% 36% 68% 61% 47% 48% 51% 50% 51%

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage 5,04 4,19 3,9 3,77 2,23 2,54 3,84

EBITDA interest coverage 7,34 6,34 5,74 5,6 3,62 4,28 5,67

Funds from operation/total debt 0,24 0,50 0,38 0,44 0,21 0,31 35%

FFO/total debt 0,10 0,41 0,29 0,32 0,16 0,23 26%

ROIC 5% 0% 4% 4% 3% 3% 4%

Operating income/sales 18% 20% 19% 19% 18% 19% 19%

Long-term debt/capital 23% 16% 20% 20% 27% 26% 21%

Total debt/capital 23% 20% 20% 20% 37% 31% 21%

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Median

EBIT interest coverage 5,22 2,42 3,52 4,04 3,65 3,11 3,59 4,48 2,91 3,64 4,56 6,19 6,95 4,52

EBITDA interest coverage 6,76 3,21 4,75 5,31 4,73 4,04 4,74 5,87 3,67 4,55 5,56 7,52 8,41 5,72

Funds from operation/total debt 0,30 0,29 0,44 0,44 0,26 0,25 30% 0,08 0,19 0,22 0,31 0,30 0,28 25%

FFO/total debt 0,10 0,07 0,28 0,31 0,18 0,19 18% 0,04 0,15 0,17 0,23 0,23 0,20 19%

ROIC 10% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 10% 14% 14% 15% 12%

Operating income/sales 27% 28% 29% 31% 31% 33% 30% 33% 35% 38% 39% 39% 40% 39%

Long-term debt/capital 27% 29% 26% 22% 40% 34% 28% 57% 57% 62% 43% 43% 40% 50%

Total debt/capital 35% 37% 31% 29% 43% 42% 36% 71% 60% 66% 50% 49% 47% 55%

S&P Key ratios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F Median HIS Median F Median ALL

EBIT interest coverage 1,21 1,68 6,03 14,54 16,95 14,17 7,63 7,81 8,37 8,65 8,83 8,86 10,10 8,51 8,51

EBITDA interest coverage 5,47 3,08 8,73 18,64 21,24 17,29 11,47 12,18 12,99 13,56 13,94 14,04 13,01 13,28 13,28

Funds from operation/total debt 5% 35% 63% 63% 80% 85% 28% 38% 41% 43% 44% 45% 0,63 0,42 0,44

FFO/total debt -17% 22% 55% 52% 54% -93% 14% 23% 25% 20% 21% 21% 0,37 0,21 0,21

ROIC 6% 13% 16% 18% 14% 11% 10% 11% 10% 10% 10% 0,14 0,10 0,11

Operating income/sales 15% 12% 16% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 16% 0,17 0,17 0,17

Long-term debt/capital 59% 60% 29% 30% 31% 51% 48% 45% 42% 39% 37% 36% 0,41 0,41 0,41

Total debt/capital 80% 60% 39% 33% 31% 51% 48% 45% 42% 39% 37% 36% 0,45 0,41 0,41

Carlsberg Heineken

Royal Unibrew

Anheuser-Busch InBev

Molson

SABMiller
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Bilag 7.2.6 S&P industrial benchmark 
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Bilag 7.2.7 S&P Formulas for key ratios
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Terminal g 0,0180000

WACC

Risk free interest rate 0,0277684 Risk free interest rate 0,0277684
Market risk premium 0,0470000 Debt risk premium 0,0109600
Beta 0,7553335 Interest rate before tax 0,0387284
Liquidity premium 0,0000000 Tax rate 0,2200000

Cost of equity 0,0632691 Cost of debt 0,0302081

Equity Weights 0,7246579 Debt weights 0,2753421

WACC 0,0541660

DCF værdi

NPV FCF explicit periode 2.058.397          2.113.409         
NPV FCF fadeperiode 4.637.078          4.761.008         
NPV FCF terminal period 3.870.092          3.973.524         
Enterprise value 10.565.568        
Adjustment coefficient 1,0267               
Enterprise value, adjusted 10.847.942       10.847.942       
Net interest bearing debt 2.418.931          
MV of EV 8.429.011         

Number of outstanding shares 11.099               
Equity value / share, DKK 759,4729556

EVA værdi

Invested capital begin 4.551.908          4.673.562         
NPV of EVA explicit 1.201.753          1.233.871         
NPV EVA Fadeperiode 2.448.694          2.514.137         
NPV FCF terminal period 2.363.213          2.426.372         
Enterprise value 10.565.568        
Adjustment coefficient 1,026725861
Enterprise value, adjusted 10.847.942       10.847.942       
Net interest bearing debt 2.418.931          
MV of EV 8.429.011         

Number of outstanding shares 11.099               
Equity value / share, DKK 759,4729556

Markedskurs 11.03.2014 853

Forskel -0,109644835

Bilag 7.3.1 Værdiansættelse ved Discounted cash flow model (DCF) og Economic value added model (EVA) 
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Bilag 8.1 Crystal ball - følsomhedsanalyse 75 %- 50 %- konfidensinterval samt afbildning af distributioner 

 

  

Figur B.3: Monte Carlo-simulation. 

Bilag 8.2 Jensens ulighed 

I Monte Carlo-simuleringen udført i kapitel 8 afveg middelværdien fra den i kapital 7 estimerede 

fundamentalværdi. Dette skyldes Jensens ulighed, som tilsiger, at der ved en ikke-lineær 

værdiansættelsesmodel vil gælde, at den forventede værdi af værdiansættelsesmodellen ikke er lig 

værdiansættelsesmodellen evalueret i de forventede parametre.  

Matematisk kan værdianættelsesmodellen skrives som:  

 2
� � � ψ"      (B.2) 

 Hvor ψ er en parametervektor bestående af deterministiske og stokastiske parametre.  

 I udregningen af de fundamentale værdier er fremtidige værdier af parametrene sat lig deres 

forventede værdi, hvorfor 2
� � � Eaψb". I følsomhedsanalysen udregnes middelværdien som:  

&a2
�b � &a� ψ"b. Jensens ulighed siger, at: � Eaψb" c &a� ψ"b ved en ikke-lineær model, og således 

gælder, at 2
� c &a2

�b. 
 


