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Abstract  

This paper is an equity valuation of Carlsberg which is based on the ReOI-valuation model. To accomplish a 

precise equity valuation the ReOI is based on forecasted drivers (ATO, PM and sales grow) which are the 

natural fit for this specific valuation. The overarching forecast will be divided into two different subgroups; a 

forecast of how the drivers develop in the short run and one that forecasts the long run. The short run forecast 

is based on a strategic analysis and a profitability analysis while the long run forecast is based on fade diagrams 

that show the natural long run level for the drivers in the industry.  

The equity valuation shows that the value of Carlsberg consists of three different entities put together. The first 

is the book value. The book value is found by reformulating the income statement, balance and the equity. 

From these reformulations it is evident that the book value of Carlsberg is 55.997 million DKK. The second 

component of Carlsberg’s value is found by using the short run forecast to make a pro forma income 

statement. This pro forma income statement show that the value creation in the period 2015 to 2024 is minus 

21.694 million DKK. The loss is coming from a recess in the Russian economy. The last component of Carlsberg’s 

value comes from the terminal period, which is based on the long run forecast. The value of the terminal 

period is 27.840 million DKK.    

When using a simple additive operation the complete value of Carlsberg is 62.143 million DKK. If you divide this 

by the number of outstanding shares the value of one share in Carlsberg is 62.143/153 = 406,16 DKK.   
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Metode 

Afhandlingens formål er at finde frem til værdien af Carlsberg A/S, dette gøres gennem analyser af 

virksomheden samt virksomhedens omverden. Undersøgelsen opbygges i fem afsnit; Indledning, 

regnskabsanalyse, strategiskanalyse, Forudsigelse af Carlsbergs fremtidige indtjening og Værdiansættelse af 

Carlsberg. Der vil løbende nås frem til konklusioner og det gældende afsnit bygger videre på det forrige.  

1 Indledning 

Indledningen beskriver hvem Carlsberg er. Et resume giver et indblik af deres historie og Carlsbergs nuværende 

markedsforhold bliver kort beskrevet. Til sidst bliver der givet en kort bekskrivelse af ejerforholdet i Carlsberg.  

2 Regnskabsanalyse  

Formålet med regnskabsanalysen er at give en forståelse af, hvad der driver Carlsberg, den har det mål at give 

et korrekt billede af Carlsbergs økonomiske situation de sidste fem år og hvilken dele af regnskabet, der har 

den største indflydelse på de drivere som driver Carlsbergs økonomi. Metoden som vil bliver brugt er beskrevet 

i Penman 2013. Den går ud på, først at lave en reformulering af Carlsbergs årsrapport, grunden til dette er at en 

årsrapport på forskellige måder kan gemme dele af resultatet for at få en årsrapport, til at se bedre ud end den 

i virkeligheden er, den anden grund er at Penman ønsker en opdeling af de finansielle og operationelle 

aktiviteter, da værdiskabelsen skal ske igennem de operationelle aktiviteter og ikke de finansielle aktiviteter.  

3 Strategisk analyse 

Den næste analyse der vil blive udarbejdet er en strategisk analyse, målet med denne er at analysere de 

makroøkonomiske og mikroøkonomiske forhold, som kan have konsekvenser for Carlsberg. Den 

makroøkonomiske situation vil blive beskrevet igennem en PEST analyse og den mikroøkonomiske situation vil 

blive beskrevet med Porters Five forces. De to analyser vil blive samlet i en SWOT analyse som så vil give et 

samlet overblik over Carlsbergs nuværende situation og hvilke faktorer, der kan tænkes at påvirke dem på kort 

sigt.  

 

4 Forudsigelse af Carlsbergs fremtidige indtjening 

Penmans metode giver mulighed for at forudsige 3 forskellige drivers, ATO, PM og omsætningsvæksten, som 

kan give et billede af Carlbergs fremtidige indtjening. Først forudsiges det langsigtet niveau på drivers og ser 

man på drivers i en branche vil man kunne observere, at alle virksomheder i en branche, med tiden vil få 
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drivers, der ligger tættere og tættere på hinanden, og kigges der endnu længere ud i fremtiden vises tegn på 

mean reversion1. Denne tendens betyder, man med historiske data for ATO, PM og omsætningsvæksten kan 

aflæse niveauet for disse drivers på lang sigt for den aktuelle branche og dermed også forudsige, hvilket niveau 

Carlsberg vil komme til at ligge på i fremtiden.  

Den kortsigtede prognose af driverne bygger på en blanding af den strategiske analyse og regnskabsanalysen. 

Faktorer fra omverdenen og i virksomheden som har påvirket Carlsbergs resultat giver mulighed for at vurdere, 

hvilke omstændigheder der vil have indflydelse på Carlsbergs fremtidige resultat og dermed hvordan 

Carlsbergs regnskab vil udvikle sig på kortsigt.  

Den beskrevne metoden jf. ovenfor giver en mere præcis vurdering og minimere subjektive forudsigelser ved 

den langsigtede prognose (terminalperioden) end ved anvendelse af en kvalitativmetode. Terminalperioden 

udgør ofte en stor andel af virksomhedens værdi, nogle gange mere end 100 %, hvis værdien af den kortsigtede 

forudsigelse er negativ. En forudsigelse, der bygger på en kvalitativmetode vil, pga. metodens natur, i højere 

grad være følsom over for den enkelte persons meninger til fremtiden og bygge mindre på tal og fakta. Ved at 

anvende kvantitativ metode, hvor man kan se at brancherne på lang sigt lægger sig på nogle faste niveauer for 

de enkelte drivers, er det muligt at lave en vurdering, der i langt højere grad bygger på empiriske data.  

4 Værdiansættelse af Carlsberg 

Der findes mange forskellige metoder til at fastsætte værdien af en virksomhed, jeg vil diskuterer tre forskellige 

alternative og kommentere på fordele og problemstillinger. Mit formål med diskussionen er, at finde frem til, 

hvilken model der er den mest fordelagtige at bruge.  

Dividende Discount Model 

Dividende Discount modellen, går ud på at forudsige værdien af en virksomhed ved at estimere de fremtidige 

dividendeudbetalinger2.  Dvs. at værdien af en virksomhed kan bestemmes ud fra størrelsen af de fremtidige 

dividender,    
  

  

  
 
  

  
   

  

  
 . Hvor V er værdien af virksomheden, d er dividenden og PE er 

diskonteringsfaktoren.  

Denne metode giver instinktiv god mening, da værdien af en investering er nutidsværdien af de fremtidige 

afkast. Den første problemstilling ved modellen er, at der skal forudsiges dividende udbetalingerne langt ude i 

                                                           
1
 Penman 2013 side 507 

2
 Penman 2013 side 113 
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fremtiden, medmindre man regner med at virksomheden bliver afviklet inden for en overskuelig tidshorisont. 

Denne problemstilling kan løses ved at lave en terminalperiode, der forudsætter at dividenden efter et vis 

tidpunkt, vil forblive den samme i alle fremtidige perioder.  

Den næste problemstilling er, at dividenden ikke i praksis giver et realistisk billede af den værdi som 

virksomheden skaber for investorerne, en virksomhed kan eksempelvis øge dividende betalinger ved at låne 

penge, dette forhold vil øge dividende betalinger, men ville ikke være værdiskabende for investorerne. Der er 

meget stor forskel på de forskellige virksomheders politik i forhold til dividende og der findes både 

velfungerende virksomheder, der aldrig eller næsten aldrig betaler dividende, og samtidig findes der 

virksomheder, som udbetaler et fast dividende hvert eneste år uanset, hvor godt eller dårligt virksomheden har 

klaret sig.   

Det vil sige, hvis en virksomhed udbetaler en dividende hvert år, som svarer til virksomhedens værdiforøgelse, 

kan denne model bruges til forholdsvis nemt, at vurdere værdien af virksomheden, men da det oftest ikke 

forholder sig på denne måde, vil metoden ikke blive brugt. 

Discounted Cash Flow Model 

Metoden forudsiger værdien af virksomheden ud fra dens pengestrømme. En virksomhed skaber profit ved at 

investere i forskellige aktiviteter som giver et løbende afkast. Dvs. værdien af en virksomhed kan bestemmes 

ud fra formlen   
  

     
  

 
     

  
   

     

  
  hvor c er pengestrømmene fra operationelle aktiviteter og I er 

negative pengestrømme, som går til nye investeringer3. På samme måde som beskrevet ved forrige model, er 

det et problem, at de fleste virksomheder fortsætter kontinuerligt, men kan løses på samme måde som 

beskrevet under Dividende Discount modellen, ved at lave en terminalperiode.   

Det næste problem vi støder på er, at modellen ikke sammenholder investeringerne med afkastet på 

investeringerne. I år T er de frie pengestrømme den værdihistoriske investeringer har skabt, minus de 

investeringer der laves for fremtiden. Det medfører, at en virksomhed, der laver meget store investeringer, 

med en lange tidshorisonter og gør det i mange år frem, vil blive værdiansat til en meget lav eller negativ 

værdi, og dette sker uden hensyntagende til om investeringer på langsigt giver store fortjenester. Det er muligt 

at fange denne fremtidige værdi ved at forudsige pengestrømmene langt ude i fremtiden, men der findes 

                                                           
3
 Penman 2013 side 114 
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eksempler på gamle virksomheder, som i hele deres levetid har haft store investeringer, så en 

korrektværdiansættelse af en sådan virksomhed vil praktisk talt være umuligt. 

DCF metoden har mange teoretiske fordele, den vurderer en virksomhed ud fra de pengestrømme som 

virksomheden skaber og metoden er immun over for forskellige regnskabspraksisser, men den kan være 

problematisk i praksis, da den ved nogle typer af virksomheder, vil kræve så lange forudsigelser af 

pengestrømmene, at det ikke er muligt. Grundet disse omstændigheder vil metoden ikke blive anvendt.  

Residuel earning  

Residuel earning metoden deler værdien af virksomheden op i to, den bogførte værdi og nutidsværdien af den 

forventede residualindkomst4.  Residualindkomsten (RE) er det overnormale afkast på virksomhedens 

investeringer, sætter man en simpel RE model op for en investering med kun en periode, er RE=indtjening-

(kapitalkravet*investeringen).  Da de finansielle forpligtigelser er bogført til markedsværdi må RE for NFO være 

lig nul og derfor fokuseres der kun på RE på drift aktiverne ved værdiansættelsen.   

Analog de andre modeller, kan værdiskabelsen ikke forudsiges i ligeså mange år som virksomheden vil 

eksistere, derfor anvendes en terminalværdi, hvor man enten vurderer om den fremtidige vækst vil være 

under, over eller lig med kapitalkravet. Hvis den er lig med kapitalkravet vil værdien af terminalperioden blive 

nul, er den under, vil den blive negativ, og er den over, vil den blive positiv.  

Modellens fordel er, at den modregner indtjeningen imod investeringen i det samme år, det betyder, at der 

ikke skal forudsiges langt ud i fremtiden, dermed slippes for det problem DCF modellen har. Både dividende, 

DCF og RE metoder ville teoretisk give samme resultat, når alle forudsætninger for modellerne er overholdt, 

men i praksis vil RE metoden sandsynligvis være mest præcis. Den største udfordring RE metoden står over for, 

er virksomhedernes forsøg på at manipulere regnskabet, for at få det til at se bedre ud end det reelt er, men 

den tidligere nævnte reformuleringen af regnskabet kan hjælpe med at løse dette problem. På baggrund af de 

anførte argumenter vil værdiansættelse ske efter RE metoden. 

                                                           
4
 Penman 2013 side 142 
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1 Indledning 

1.1 Forhistorie  

J. C. Jakobsen havde en vision om at skabe kvalitets øl og for at kommer nærmere drømmen rejste han til 

udlandet for at lære mere om produktionsmetoder og råvarer. Da han kom tilbage til Danmark stiftede han 

Carlsberg bryggeri som blev grundlagt i Valby i året 18475. J.C. Jakobsens hensigt var at videreudvikle produktet 

og ansatte derfor videnskabsfolk til formålet. Det lykkedes Carlberg, at udvikle metoden til fremstilling af 

ensartet gær samt PH skalaen. Begge opfindelser gjorde produktionen mere ensartet og gav mere kontrol over 

det færdige resultat. J. C. Jakobsen valgte, uden kompensation, at dele disse konkurrencemæssige fordele med 

verden, da han frem for alt så det som sin mission at fremme kvaliteten af øl i hele verden.  

Carlsberg bryggeriet klare sig fremragende og begyndte i 1868 at eksportere øl til England, men fik først et 

distributionsselskab i landet i 19256. Carlsberg åbnede i 1968 sit første udenlandske bryggeri i Afrika som en 

form for ulandshjælp, og året efter iværksatte Carlsberg licens brygning i Storbritannien.  

I 1970 fusionerede Carlsberg med bryggeriet Tuborg og skiftede navn til De forenede bryggerier, som senere 

bliver ændret til Carlsberg A/S. I 2001 slog Carlsberg sig sammen med det det svenske firma Orkla, men 

samarbejdet blev kortvarigt og afsluttede i 2004.  

Siden er Carlsberg fortsat med at ekspandere og er i dag, i høj grad et internationalt bryggeri med mange 

produkttyper. Carlsberg produktportefølje består i dag af 140 forskellige ølmærker og flere varianter cider. De 

140 forskellige produkter som Carlsberg har i deres portefølje er meget differentieret og består af 

internationale brands, nationale brands, øl, cider og flere af produkterne i deres sortiment er alkoholfrie.   

1.2 situationen fra 2009-2014 

Størstedelen af Carlsbergs profit kommer i dag fra lande uden for Danmark7, deres marked er opdelt i tre 

kategorier som er Vesteuropa, Østeuropa og Asien.  

                                                           
5
 http://www.carlsberg.dk/#/Historien 

6
 http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Tidslinier/Carlsberg/Pages/default.aspx 

7
 Carlsberg Group Annual Report 2014 side 8 
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Vesteuropa 
59% 

Østeuropa 
22% 

Asien 
19% 

Diagramtitel 
1.2.1 Vesteuropa  

Størstedelen af deres profit kommer fra 

Vesteuropa, som består af segmenterne, 

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig, 

Schweiz, Storbritannien, Polen, Tyskland, 

Italien, Portugal, Baltikum og Sydøsteuropa. I 

Vesteuropa er de det andet største bryggeri på 

markedet og havde i 2014 en nettoomsætning 

på 37,8 billioner kr. som svarer til 59 % af deres 

nettoomsætning8. Ud af de lande som de 

segmenteret som Vesteuropa er det kun i 

Storbritannien, polen, Italien og Sydøsteuropa, hvor de ikke er markedsledere.  

1.2.2 Østeuropa  

Deres anden største marked er Østeuropa, hvor de er markedsleder og har en omsætning på 14,1 billioner kr., 

hvilket udgør 22 % af deres nettoomsætning. Markedet Østeuropa bliver segmenteret i Rusland, Ukraine, 

Belarus, Kasakhstan og Aserbajdsjan. Ud af de nævnte segmenter er det kun Ukraine og Kasakhstan, hvor 

Carlsberg ikke er markedsleder, men i stedet er de, de anden største.  

1.2.3 Asien  

Deres tredje marked er Asien. Her har de en omsætning på 12,5 billioner kr., hvilket udgør 19 % af deres 

omsætning. Markedet Asien er segmenteret i Kina, Vietnam, Laos, Cambodia, Nepal, Indien, Malaysia, 

Singapore og Hong Kong. Carlsberg er markedsledere i Laos, Cambodia, Nepal og Hong Kong.  

1.3 Ejerforhold 

I dag er Carlsberg delt op i A og B aktier, A aktierne har 20 stemmer og B aktierne har 2 stemmer. 

Carlsbergfondet ejer i dag ca. 32.600.000 A-aktier og 13.600.000 B aktier9. Det betyder, at Carlsbergfondet ejer 

ca. 30% af den samlede aktiekapital, men har ca. 74% af stemmerne.  Carlsberg har udstedet 118,86 mio. B 

aktier og 33,7 mio. A aktier, hvilket tilsammen gør Carlsberg har 152,56 mio. udstedte aktier. 

                                                           
8
 37,76/64,98=58,68% 

9
 http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om%20fondet/Copy%20of%20Organisation/Ejerskab%20af%20Carlsberg.aspx 
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Carlsbergs bestyrelse består af 14 medlemmer, hvor 9 af dem er erhvervsfolk. De fem sidste medlemmer sidder 

samtidig i Carlsberg fondens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne fra Carlsberg fonden er forskellige 

professorer med uidentiske baggrunde alt fra biomedicin til økonomi10. Carlsbergs bestyrelse består altså 

hovedsageligt af mennesker med en økonomisk baggrund, men har også ekspertise for mange andre områder. 

2. Regnskabsanalyse   

Formålet med dette afsnit er, at udarbejde en regnskabsanalyse af Carlsberg A/S, for at kunne udføre den så 

præcis som muligt, vil der som det første blive lavet en reformulering af regnskabet. Det bevirker at balancen, 

resultatopgørelsen og egenkapitalen vil blive reformuleret i overensstemmelse med metoden, der er beskrevet 

i Penman 201311. Denne reformulering vil ske på baggrund af Carlsbergs årsrapporter og vil blive foretaget for 

de sidste fem år.  

Efter reformuleringen vil der blive lavet en profitabilitetsanalyse, formålet med profitabilitetsanalysen er at 

finde ud af, hvilke dele af virksomheden, der har været med til at skabe værdi i virksomheden, dette bliver gjort 

ved at kigge på ROCE (Return On Common Equity) og vil blive udført i tre niveauer, hvor hvert niveau kigger 

dybere ned i de drivere der driver ROCE, det vil ligeledes blive gjort efter metoden i Penman 2013. 

2.1 Reformulering  

Formålet med reformulering er at synligøre, hvilke dele af virksomheden der er værdiskabende. Måden 

reformulering bidrager til dette er ved at fremhæve, hvilke af virksomhedens aktiver og passiver, der kan 

klassificeres som henholdsvis drift aktiviteter og finansielle aktiviteter. Drift aktiviteterne er den del af 

virksomheden som skal sælge virksomhedens produkt til kunderne, altså den del af virksomheden som er deres 

kerneaktivitet. Den finansielle del af virksomheden skal skabe de penge, der er nødvendige for at kunne 

bekoste drift aktiviteterne, de finansielle aktiviteter er derfor de rentebærende aktiviteter som lån ol.  

Virksomhedens formål er at skabe værdi til ejerne ved at sælge dens produkter med mindst mulige 

omkostninger, man må derfor forudsætte at værdiskabelsen skal ske i deres drift aktiviteter, for at der kan 

være en vedvarende værdiskabelse. Hvis Carlsbergs evne til at skabe profit eksempelvis lå udelukkende i de 

finansielle aktiviteter ville Carlsberg ikke være i stand til at skabe værdi som et bryggeri, men udelukkende som 

en finansiel virksomhed.  

                                                           
10

 http://www.carlsbergfondet.dk/Om%20fondet/Copy%20of%20Organisation/Bestyrelse.aspx 
11

 Penman 2013 kapitel 10 
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2.1.1Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Formålet med en reformulering af egenkapitalen, er at lave en egenkapitalopgørelse, der ser virksomheden fra 

aktionærernes synsvinkel, hvilke De gældende internationale regnskabs praksisser for en egenkapitalopgørelse 

ikke gør. 

 I reformuleringen vil egenkapitalen blive opdelt i to transaktioner, som virksomheden har haft med de 

almene aktionærer. Første del er salg/køb af aktier og anden del er dividende og totalindkomsten, som 

yderligere er opdelt i årets resultat og anden total indkomst såsom tab og gevinster på hedging 

instrumenter, valuta osv.  

 

 Den anden ændring i egenkapitalopgørelsen er den dividende, der står til udbetaling, den skal ikke 

medregnes som en forpligtigelse, da aktionærerne ikke kan skylde sig selv penge og den er en del af 

aktionærernes formue uanset om den er i virksomheden eller om den er udbetalt.   

2.1.2 Reformulering af balancen  

I Carlsbergs årsregnskab er der poster, som kræver en nærmere argumentation, før de kan klassificeres i den 

omformuleret balance og disse poster vil blive beskrevet enkeltvis nedenfor.  

 Cash and cash equivalents er virksomedens likvider, posten består både af drift aktiver og finansielle 

aktiver. Drift aktiver er arbejdskapitalen, den kapital som driften har brug for, når der løbende skal 

betales regninger ol. Den resterende del af likviditeten er rentebærende og derfor et finansielt aktiv. 

Ud fra de tilgængelige informationer er det ikke muligt at finde ud af, hvilken dele af likviderne, der er 

den finansielle del og hvilken dele der er arbejdskapitalen, Jeg har derfor valgt at lægge alle likviderne 

under posten finansielle aktiver, da langt den største del af likviderne normalt vil være placeret der. 

 

  Receivables er en blanding af Carlsbergs forskellige debitorer og består hovedsageligt af lån til kunder 

og restaurationsbranchen12. Det beskrives i årsrapport, hvordan renten som kunderne betaler, er 

flydende og individuel fra kunde til kunde13, ydermere står der, at store dele af lånene til 

restaurationsbranchen bliver betalt tilbage via rabatter til den enkelte kunde. Ud fra denne beskrivelse, 

vurderer jeg, at renterne ikke passer med den risikojusterede rente som en lignende investering ville 

                                                           
12

 Carlsberg annual report 2010 side 87  
13

 Carlsberg annual report 2014 side 79 
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have og at lånene er en del af virksomhedens drift aktiver, da formålet med dem minder mere om en 

salgsfremmende aktivitet end en finansiel aktivitet.  

 

 Assets classified as held for sale, består af bygninger, inventar, og produktions aktiver, der er bestemt 

for salg. Da de er bestemt for salg vurderer jeg, at det er aktiver der ikke længere er en del af deres 

drift aktiviteter og derfor bliver de klassificeret som et finansielt aktiv. 

 

 Other liabilities, er en post der består af flere forskellige forpligtigelser, da det ikke er oplyst i alle 

årsrapporterne, hvilke af forpligtigelserne, der er henholdsvis drift forpligtigelser og finansielle 

forpligtigelser, og da jeg i årsrapporten fra 2012 kan se at størstedelen af forpligtigelserne er en drift 

forpligtigelser vil den i alle årene blive klassificeret som en drift forpligtigelse.  

 

 Investment in associates and joint ventures er den kapital som Carlsberg har investeret i andre 

virksomheder, om denne post skal klassificeres som et drift aktiv eller et finansiel aktiv afhænger af om 

det er en finansiel investering eller om det er en investering i Carlsbergs kerneaktiviteter. Det fremgår 

af årsrapporterne, at størstedelen af posten er andele i bryggerier og bryggeriaktiviteter og hører 

derfor under drift aktiver.  

 

2.1.3Reformulering af resultatopgørelsen  

Den reformulerede resultatopgørelse skal opdele indtægter og omkostninger efter om de er skabt af netto drift 

aktiverne eller om de er skabt af de netto finansielle aktiver.  Dvs. at de skal opdeles på samme måde som de 

bagvedlæggende aktiver eller passiver er blevet opdelt i balancen. Neden for er der en diskussion af de 

problemstillinger der er nødvendig for at opsætte den reformulerede resultatopgørelse. 

 Skatten skal som resten af regnskabet opdeles i finansielle aktiviteter og drift aktiviteter. Problemet er, 

at den i årsregnskabet bliver posteret samlet, skatten skal derfor deles mellem de to aktiviteter. De 

finansielle omkostninger er i alle årene større end de finansielle indtægter. For at finde den 

skattefordel, som denne omkostning giver, tages netto renteomkostninger og ganges med 

marginalskatten. Carlsberg er en international virksomhed og derfor kan det være svært at finde deres 

præcise marginalskattesats, men da deres hovedsæde er i Danmark vil deres marginalskat her i 
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opgaven bliver sat til 24,5 % i år 2014 og 25 % i de restende år da det er den Danske virksomhedsskatte 

sats i de givne år14.  

  

 Speciel items, er en post der beskriver specielle omkostninger og indtægter, som ikke er en del af den 

normale drift. I regnskabet fremgår det at alle årene hovedsageligt består af omstruktureringer og 

nedskrivninger, da disse omkostninger fremgår alle årene, og derfor ikke kun er en særlig hændelse, 

der er forekommet i et eller to år, vurderer jeg, at det er en del af deres normale drifts aktiviteter.  

 

2.1.4 Konklusion  

Den reformulerede egenkapital, balance og resultatopgørelsen kan ses i bilag 1. Reformuleringer er lavet på 

engelsk, da det giver mulighed for at overskue, hvor i den oprindelige årsrapport tallene kommer fra. Når der 

senere i opgaven bliver refererede til nogle af disse tre dele af årsregnskabet, vil der blive refererede til den 

reformulerede form, da det er den der giver det mest korrekte billede af Carlsberg, hvis man kigger på 

virksomheden fra de almene aktionærers synsvinkel.  

                                                           
14

 http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L218/index.htm 
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2.2 Profitabilitetsanalyse  

I diagrammet ses udvikling i ROCE igennem de sidste fire år i Carlsberg. ROCE havde en stigning fra 2011 til 

2012, efter 2012 har den været faldende i begge årene og er i 2014 på -20,74 %.  

  

2.2.1 Første niveau af profitabilitetsanalysen  

I det første niveau af profitabilitetsanalysen bliver der analyseret på hvilken dele af ROCE der kommer fra 

henholdsvis finansielle aktiviteter og drifts aktiviteter, ROCE=RNOA+(FLEV*(RNOA-NBC). RNOA (Return on Net 

Operating Assets) er det afkast der er på de operationelle aktiver i Carlsberg, her fremgår det, at RNOA i 2011 

ligger på 4,68 % hvorefter den i 2012 har en lille stigning så den i slutningen af 2012 ligger på 8,12 %. I årene 

2013 og 2014 er der et kraftigt fald i RNOA og i 2014 ender den på -11,8 %. Dvs. at afkastet på drift aktiverne 

har en meget stor indflydelse på ROCE. På grafen fremgår det, at ROCE stiger og falder i takt med RNOA.  

SPREAD er RNOA-NBC og beskriver den forskel der er mellem afkastet på de operationelle aktiver og 

låneomkostningerne. Hvis SPREAD er positiv tjenes der på fremmedkapitalen, hvis den er negativ tabes der på 

fremmedkapitalen. Hos Carlsberg fremgår det, at SPREAD starter på 0,34 % i 2011 den har en stigning som gør 

den i 2012 er på 4,52 %, men falder så frem til 2014 og ender på -14,02 %. 

Grafen viser NBC i hele perioden har et lille fald, som ville give en lille stigning i SPREAD, hvis RNOA havde 

været uændret. I det første år bliver stigningen i NBC forstærket af en stigning i RNOA, men derefter bliver 
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effekten næsten fuldstændig overtrumfet af det store fald i RNOA. Så grunden til det store fald i SPREAD skal 

findes i faldet i RNOA. 

 Sidste del af formlen er FLEV, den 

finansielle gearing. FLEV forstærker 

eller mindsker effekten af SPREAD. 

Hvis FLEV har en værdi over 1, øger 

det den effekt SPREAD har på ROCE, 

hvis FLEV derimod har en værdi under 

1, dæmper den effekten. I 2011 lå FLEV på 0,5 hvorefter den i det første år er næsten uændret, men efter år 

2012 ses der en stigning de kommende to år, til FLEV ender på 0,64 i 2014. FLEV er under 1 alle årene og er 

derfor med til at sænke den effekt RNOA har på ROCE. Men da FLEV også er stigende i perioden 2012 til 2014, 

er den samtidig med til at øge det styrt, som faldet i RONA påfører ROCE. 

Ud fra den første del af profitabilitetsanalysen kan man se, at det frem for alt er RONA der driver det fald, som 

har været i ROCE, men at faldet bliver yderligere styrket af en stigning i FLEV.   

 

2.2.2 Andet niveau af profitabilitetsanalysen 

 

I det andet niveau af profitabilitetsanalysen kigges der på, hvilke drivere der driver udviklingen i RNOA. RNOA 

består af to forskellige drivere som er ATO og PM. PM (Profit margin) beskriver, hvor stor en del af salget, der 

bliver til profit. Hvis denne er negativ betyder det, at der har været et underskud. I det første år kan man se at 

PM stiger og skaber vækst i RNOA. I de to følgende år fremgår det, at PM falder drastisk, PM falder fra 9,95 % i 

 0,8000

 0,8200

 0,8400

 0,8600

 0,8800

 0,9000

 (0,15)

 (0,10)

 (0,05)

 -

 0,05

 0,10

 0,15

2011 2012 2013 2014

 RNOA

PM

ATO (Højre akse)



Page 17 of 49 
 

år 2012 til -13,4 % i år 2014, og får derfor RNOA til at falde drastisk. Den negative PM betyder som sagt, at der 

er et underskud i Carlsberg i 2014 

  

ATO (Asset turnover) er aktivernes omsætningshastighed og beskriver, hvor mange gange i løbet af året 

virksomedens aktiver er blevet afsat, RNOA=ATO*PM pga. denne sammenhæng vil en højere ATO også øge 

effekten af PM. Som det kan ses i diagrammet har ATO ligesom PM en stigning i år 2011 til 2012 og er derfor 

med til at øge stigningen i RNOA, stigningen fra 2011 til 2012 i ATO er på 4,49 % da den går fra 0,8106 til 

0,8470. De kommende to år har ATO først et fald på 2,99 % og derefter en stigning på 7,18 %, man kan også se 

på grafen at først faldet og derefter stigningen i ATO påvirker hældningen på faldet i RNOA.   

Denne del af analysen viser, at den største indvirkning på RNOA kommer fra PM, som pga. underskud i det 

sidste år skaber en negativ RNOA. 

 

2.2.3 Tredje niveau af profitabilitetsanalysen 

Tredje del af analysen har fokus på profitmargin samt aktivernes omsætningshastighed. Grafen over PM viser, 

at der i alle årene er et fald i core operating income som er meget forskellig fra operating income. Man kan 

derfor også se at de store udsving i PM skyldes store udsving i total other operating income. Kigger man 

nærmere på total other operating income, ses det, at de store udsving skyldes valutakurserne. Underskuddet i 

2014 skyldes dermed store omkostninger i valutakursreguleringer. 
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ATO er drevet af to ting, sales og NOA. Grafen viser, at sales har haft en stor stigning og et lille fald i de første 2 

år, men ligger mere og mere stabilt 

omkring en stigning på 5 % i forhold til 

basisåret, dette betyder dog også at 

omsætningsvæksten først er stærkt 

positiv, så negativ og derefter svagt 

positiv, hvilket betyder, at der ikke er en 

konstant positiv omsætningsvækst. 

Kigger man på NOA ses det, at den fra år 

2011 til 2013 har haft en stigning på næsten 5 %, men fra året 2013 til 2014 er den faldet til ca. 3 % under 

basisåret. Af grafen fremgår det, at både udsvingene i sales og NOA har indflydelse på ATO, men at ATO frem 

for alt er drevet af NOA. 
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Går vi et spadestik dybere i analysen, er der mulighed for at undersøge hvilke dele af de operationelle aktiver 

og forpligtigelser, der har den største indvirkning på NOA. I skemaet nedenfor fremgår det, hvor stor en del af 

de enkelte poster der udgøre henholdsvis OA og OL. 

Operating assets 2014 2013 2012 2011 

Intangible assets  61,24% 63,37% 61,62% 61,90% 

Property, plant and equipment 21,53% 21,34% 21,61% 22,14% 
investment in associates and joint 
ventures 3,20% 2,54% 4,22% 3,51% 

Receivable 1,60% 1,38% 1,40% 1,15% 

Deferred tax assets 1,07% 0,76% 0,79% 0,83% 

Inventories  3,37% 3,09% 3,07% 3,02% 

Trade receivable 5,15% 5,17% 5,29% 5,46% 

Tax receivable 0,15% 0,14% 0,04% 0,09% 

Other receivable 1,96% 1,21% 1,38% 1,28% 

Prepayment 0,73% 1,01% 0,58% 0,60% 

Retirement benefit plan assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total operation assets OA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Operating liabilities 
   

  

Deferred tax liabilities 19,80% 24,02% 26,69% 26,99% 

Provision 8,80% 7,84% 5,10% 4,23% 

Other liabilities 30,01% 28,93% 30,23% 32,87% 

Trade payables 33,53% 32,88% 32,70% 30,82% 

Deposit on returnable packaging 5,70% 4,72% 3,81% 3,61% 

Corporate tax 2,16% 1,60% 1,48% 1,47% 

Total operating liabilities OL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

I OA er det tydeligt, at det er de immaterielle aktiver der udgør den største del og dernæst de materielle 

aktiver, faktisk udgør de to poster tilsammen 82,77 % i 2014 af OA. Kigger man på OL, fremgår det, at den er 

mere jævnt fordelt på de forskellige poster, dog er det kreditorer, andre forpligtigelser og skyldig skat som 

vejer tungest.  Man kan derfor, ud fra skemaet, se at det først og fremmest er ændringer i de immaterielle og 

materielle aktiver der vil påvirke NOA, det er da også disse poster der er faldet betydeligt fra år 2013 til 2014, 

hvor de er faldet med henholdsvis 13% og 9%.   

2.2.4 Konklusionen på profitabilitetsanalysen  

Carlsbergs store udsving i ROCE skyldes først og fremmest store udsving i valutareguleringen, og derfor vil der 

også blive analyseret yderligere på valutaen i den strategiske analyse. Analysen vise også, at core PM er svagt 
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faldende, men forholdsvis stabil og ATO har haft udsving pga. svingende salg og svingende mængder aktiver.  

Man kan yderligere se, at NBC er faldende mens FLEV er stigende, hvilket betyder en positiv RNOA ville skabe 

en vækst i ROCE. Konklusionen er, at regnskabet er meget domineret af valutareguleringerne, men ROCE ville 

være forholdsmæssig stabil over hele perioden, hvis ikke der var de store valutareguleringer. 

3. Strategisk analyse  

3.1 PEST analyse 

En PEST analyse er et værktøj, der bruges til at analysere de makroøkonomiske forhold som påvirker 

virksomheden. Dvs. de faktorer som virksomheden ikke selv kan påvirke direkte, men som enten kan være en 

trussel eller en mulighed for virksomheden15. PEST er et akronym for de engelske ord political, economic, social 

og technological.  

Det er min vurdering, at den teknologiske udvikling har mindre betydning for Carlsberg, min analyse af 

virksomheden vil derfor have fokus på political, economic og social  

Da Carlsberg, som nævnt tidligere, segmenterer deres markeder i Vesteuropa, Østeuropa og Asien, vil denne 

opdeling blive anvendt i analysen. Det vil også være nødvendigt at opdele virksomhedens produktportefølje, da 

nogle af produkterne er målrettet mod hver deres marked og samtidig er substituerende produkter. 

Produkterne vil i analysen blive opdelt i alkoholiske drikke og ikke alkoholiske drikke, hvoraf den først nævnte 

kategori er normale øl og cider. Den anden gruppe er de samme produkter, men i en udgave med lav eller ikke 

eksisterende alkoholprocent.  

 

3.1.1 Politisk  

Afgifter: 

Afgifter har en stor påvirkning på enten omsætning eller indtjening. Vælger Carlsberg at øge prisen for at 

kompensere for afgifterne, vil det medføre lavere salg og dermed mindre omsætning, hvis virksomheden 

derimod fastholder varens pris vil dækningsbidraget falde og konsekvens heraf vil være mindre indtjening.  

                                                           
15

 Strategy Theory & practice side 54 



Page 21 of 49 
 

Mange lande har en direkte alkohol afgift på øl og cider, for at regulere borgernes forbrug. Denne type afgift 

påvirker i høj grad Carlsberg, da en stor del af virksomhedens salg kommer fra normale øl og cider. 

Carlbergs vigtigste marked i Østeuropa er Rusland, de udgør 25 % af virksomhedens operationelle profit før 

allokerede omkostninger16. I Rusland har man lagt afgift på alkoholiske drikke, afgiften er løbende blevet 

reguleret og den seneste ændring blev effektueret i 201117. Her vedtog Dumaen en lov, der betød at afgiften på 

øl steg gradvist fra 12 rubler pr. liter i 2012 til 18 rubler i 2014, hvilket svarer til en stigning på 50 % over 2 år.   

Inden for EU er det det enkelte land, der bestemmer afgiftens størrelse, da der ikke er aftalt fælles regler for 

forbrugsafgifter på alkoholiske drikke. Forbrugsafgiften er meget forskellig fra land til land. Men i 14 ud af de 

28 EU lande er der en direkte afgift på alkoholiske drikke som øl, cider og drikke der er en blanding af de to.18 

Anvender man Danmark som eksempel og kigger på afgiften på øl, fremgår det at den specifikke afgift på en 

flaske/dåse med 33cl. øl og en alkoholprocent på 4,6 %, er på 86 øre fra og med den 1.januar 201519.  

Carlsbergs regnskab for 2014 viser, at denne direkte type afgifter udgøre cirka 30 % af nettoomsætningen.  

Hvilke gør det til en af Carlsbergs største omkostninger. Men ud over afgiftens størrelse, skal analysen også 

tage højde for måden afgiften opgøres på, som også varierer mellem EU landene  

Hvis vi fortsætter med at benytte Danmark som eksempel, kan man se, at der ud over den direkte afgift på øl 

også er to andre typer af afgifter, som påvirker producenterne20.  Den første er afgiften på emballage, i mange 

lande inkl. Danmark har man valgt at sætte en afgift på emballage for at nedsætte belastningen af miljøet, 

denne afgift er ikke målrettet specifik mod øl men alle varer og påvirker derfor alle Carlsbergs produkter.  

Den sidste af de afgifter, der rammer øl producenterne kan have mange forskellige benævnelser men er i bund 

grund en eller anden form for almen beskatning på produkter. I Danmark har vi moms, i EU VAT osv. Mange af 

de forskellige lande som udgøre Carlsbergs marked har denne type af afgift, som har til hensigt at få penge i 

statskassen. I Danmark er momsen på 25 % på alle varer, hvilket indbefatter alle Carlsbergs produkter. Ifølge 

bryggeriforeningen udgør alle 3 typer afgifter tilsammen ca. 40 % af den pris som kunden betaler for øl 

produkter i Danmark.  
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 Carlsberg Group Annual Report 2014 side 21 
17

 Carlsberg Group Annual Report 2011 side 16 
18

Http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_
duties-part_i_alcohol_en.pdf 
19

 http://www.bryggeriforeningen.dk/ol/ol-afgifter/ol-olafgift/ 
20

 http://www.bryggeriforeningen.dk/ol/ol-afgifter/ol-olafgift/ 
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3.1.2 Økonomisk  

 

Den næste del af PEST analysen er de økonomiske faktorer, der påvirker Carlsberg. Og det afhænger i stor grad 

af om økonomien går godt eller dårlig, hvilket kan læses i udviklingen af BNP. Hvis der er en stigning i BNP‘et 

betyder det, at der bliver produceret mere og der dermed er vækst i økonomien, som sandsynligvis medfører 

flere jobs, der igen får lønningerne til at stige. 

Sammenlignes Carlsbergs produkter med andres, fremgår det at Carlsberg ikke er de billigste, men heller ikke 

de dyreste på markedet. En Carlsberg koster omkring 27 kr. per liter21, de billigste øl på markedet koster ca. 8 

kr. per liter og de dyreste som betegnes som speciel øl, ligger mellem 50-90 kr. per liter. Det betyder at 

Carlsberg hverken er en discount øl eller en luksus øl, men ligger et sted imellem.  

Når det går økonomisk dårligt, har befolkningen mindre penge til rådighed og luksusvarer er som oftest noget 

af det første der skæres ned på. Går økonomien derimod godt er der flere penge til forbrug og det har den 

modsatte effekt. Dette adfærdsmønster viser, at luksusvares slagvolumen er følsomme over for udsving i 

økonomien, da Carlsberg er positioneret som de er, betyder det at deres salg sandsynligvis vil stige og falde 

med udviklingen i økonomien. 

                                                           
21

 http://www.nemlig.com 
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Graferne til højre viser, at der 

både i EU og på det 

østeuropæiske marked har 

været et dyk i BNP i 2008, og 

der efter det store fald har 

været udsving i BNP. ‘et, men 

med en gennemsnitlig stigning. 

Graferne viser også at der på 

det Asiatiske marked, ikke været 

noget fald i 2008 og BNP’et har 

været konstant stigende siden 

år 2000.  

Hvis det forudsættes, der ikke 

vil komme større økonomiske 

katastrofer, og BNP’et derfor vil 

forsætte med at stige på alle markederne, vil det sandsynligvis være en mulighed for Carlsberg at øge salget af 

deres produkter, da de som tidligere nævnt, kan sælge flere af deres produkter under en økonomisk fremgang.  

Grafen over den økonomiske situation slutter i 2012, efter 2012 er det dog ikke gået udelukkende godt for 

Ruslands økonomi, faldende oliepriser har været skyld i at den russiske økonomi, der i høj grad er baseret på 

olie, har haft en nedadgående virkning, hvilket har givet et fald i Carlsbergs salg i Rusland, som er i 

overensstemmelse med den foregående analyse. 

En anden meget vigtig faktor for regnskabsanalysen er valutakursen, i Carlsbergs regnskab kan man se, at det 

særligt er kursen på RUB og UAH som har stor betydning for Carlsbergs resultat22. Grunden til de faldende 

kurser skyldes to faktorer, invaderingen af Krim og de før nævnte faldende oliepriser23.  

For at kunne forudsige olipriser, og dermed den fremtidige økonomiske situation i Rusland, her i indbefattet de 

russiske valutakurser, vil det kræve analyser lang ud over hvad der er plads til og hvad der er relevant i denne 
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23

 http://www.ibtimes.com/russia-ruble-crisis-currency-continues-fall-ukraine-conflict-falling-oil-prices-blame-1780538 

 -

 10.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 40.000,00

 50.000,00

 60.000,00

 70.000,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

BNP per indbygger fra data.worldbank.org  

Denmark

Germany

France

United Kingdom

 -

 5.000,00

 10.000,00

 15.000,00

 20.000,00

2000200220042006200820102012

BNP per indbygger fra data.worldbank.org  

Russian Federation

Poland

China

Ukraine

India



Page 24 of 49 
 

opgave. Derfor antager jeg, at oliepriserne vil fortsætte med at falde i 2016, hvilket også er i overensstemmelse 

med nogle af de forudsigelser, som er lavet af personer, der beskæftiger sig med dette område24. Jeg 

forudsætter, at oliepriserne fortsætter med at falde i 2016 og den derefter vil stabilisere sig. Jeg vil på samme 

måde antage, at problematikken omkring Krim efter 2016 vil have nået et punkt, hvor den ikke mere skaber 

store udsving i den russiske økonomi. Konklusionen er dermed, at de store udsving i valutakurserne vil 

fortsætte til og med 2016, hvorefter kursen stabiliserer sig.   

3.1.3 Sociale  

De sociale normer, værdier og tendenser, der er i samtiden kan have stor indflydelse på forbruget af forskellige 

produkter. Afhængig af hvilke sociale og kulturelle forhold, der er tale om, kan det enten have en positiv 

indvirkning eller en negativ indvirkning på forbruget. For Danmarks vedkomne kan man eksempelvis se, at der 

har været to normer som påvirker alkoholforbruget i hver sin retning. Den ene norm afspejler et samfund, hvor 

det er en selvfølge at drikke alkohol til stort set alle arrangementer lige fra barnedåb til store fester. Men 

Danmark har i de sidste mange år fået større fokus på sundhed og herigennem også et større interesse for at 

drikke mindre alkohol og på en mere ansvarlig måde.  

Europa 

Den første norm som er beskrevet ovenfor, er gældende i det meste af Europa. Alkoholkulturen har i mange 

hundred år legaliseret større mængder af alkohol til sociale arrangementer og mange lande har også en 

madkultur, hvor der er fokus på at drikke forskellige typer af alkohol til særlige retter. Så længe denne 

alkoholkultur gør sig gældende vil der være et solidt marked for alkohol i Europa. Men en anden tildens som 

påvirker alkohol salget i den modsatte retning, er som nævnt den stigende fokus på sundhed og det stigende 

ønske om at klarlægge, hvor stor skade alkohol kan have på samfundet. Det at interessen stiger for, at leve 

sundere, ikke at drikke når man køre bil, at alkoholisme påvirker børn og at evnen til at udføre ens arbejde 

forringes, er alle sammen parametre der sandsynligvis får folk til at nedsætte forbruget af alkoholiske drikke.  

De fleste lande i EU har en alkoholkultur som opretholder et forbrug af alkoholiske produkter og af den grund 

er det en stor sandsynlighed for, at Carlsbergs produkttyper aldrig forældelse. Men de samme lande er 

samtidig ved at ændre normer, som påvirker mængden af alkohol indtagelse, hvilket kan være med til at salget 

af alkoholiske drikke falder i fremtiden. Men Carlsbergs produktportefølje består, som tidligere nævnt, ikke kun 
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af alkoholiske drikke og de nye tendenser giver mulighed for at Carlsbergs andre ikke alkoholiske produkttyper 

kan blive et alternativ til de alkoholiske drikke. 

Rusland  

Rusland har, ligesom i Europa, et overdrevent alkoholkulture, som dog særligt finder sted blandt mændene. I 

Rusland er alkohol faktisk så stor en del af kulturen, at en fjerdedel af russiske mænd dør før de bliver 55 år og 

Ruslands gennemsnitlige levealder er på 64 år. Hvilket gør, at de ligger blandt de 50 lande med den laveste 

levealder25.  Russernes favorit alkohol er vodka, hvor alkoholkulturen på det Europæiske marked hovedsageligt 

er øl, vin og cider. Men på trods af dette bliver der stadig drukket 55 liter øl per person i Rusland, hvilket ca. er 

det samme som i Norge, men sætter man det op imod at der er 143,7 millioner indbyggere i Rusland og 

omkring 5 millioner indbyggere i Norge26, giver Rusland et stort og stabilt marked for øl.  

Men som nævnt i det første afsnit af PEST analysen, er den russiske regering i gang med at indføre afgifter på 

alkoholiske drikke og lovgive omkring dem på forskellige måder for at nedsætte forbruget. Denne udvikling kan 

tyde på, at der er ved at komme et kulturskift i Rusland ligesom man ser i Europa. Tendensen ræsonneres på 

baggrund af, at Rusland betragter sig selv som et demokratisk land, hvor befolkningen vælger regeringen ud fra 

deres mærkesager, hvor én af dem er alkoholkulturen 

På samme måde som i EU, er der sandsynligvis også i fremtiden et marked for alkohol i Rusland. Men samtidig 

med, at der er en tilbøjelighed til, at man forsøger at sænke folks forbrug af alkohol.  

Den russiske befolknings alkoholforbrug understøttes, som tidligere nævnt, i stor grad af vodka som har en høj 

alkoholprocent, og da regeringen i Rusland ønsker at nedsætte forbruget af alkohol, giver det Carlsberg 

mulighed for at sælge større mængder af både alkoholiske og ikke alkoholiske drikke som et alternativ til 

vodkaen. 

 

Asien 

I Asien er der ligesom i Europa og Rusland en stærk alkoholkultur, men den er meget forskellig fra den 

europæiske og russiske. I Asien kan du eksempelvis ikke have en god karriere uden store mængder alkoholiske 

drikke er involveret, da det er god skik at socialisere og drikke sig fuld med kollegaerne og overordnede. Det er 
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den måde der bliver skabt relationer, som kræves for at beholde jobbet, og det er ikke kun en nødvendighed 

for at fremme karrieren, men også for at beholde den nuværende position27. Dette kulturmønster gør, at der 

altid vil være et marked for alkoholiske drikke i Asien. Hvis Carlsberg kan blive en del af denne 

erhvervsmæssige drukkultur, vil det give store vækstmuligheder. Dog er der en risiko for et misforhold mellem 

den asiatiske overdrevne erhvervsmæssige drukkultur og Carlsbergs ”drink responsible” strategi, da denne 

måde at forbruge alkohol på er i modstrid med Carlsbergs CSR politik, og derfor kan skabe problemer for 

Carlsberg på det europæiske marked. 

 

3.1.4 Konklusion på PEST analysen 

Markedet for alkoholiske drikke i Asien, EU og Østeuropa har både muligheder og trusler. På alle markeder er 

der udsigter til økonomisk fremgang, som kan være en fordel for Carlsberg, da deres produkter har en vis 

følsomhed over for folks indtægt, men der vil også være et yderligere fald i valutakurserne inden de stabiliserer 

sig, hvilket medfører store tab for Carlsberg. Ser man på det politiske og sociale aspekt af PEST analysen 

fremgår det, at der på alle tre markeder er en kultur som sikrer et marked for alkoholiske drikke, men der også 

på de vest og øst europæiske markeder er en udvikling i kulturen, som kan være med til at nedsætte forbruget 

af normale øl og cider, hvilket også er afspejlet i de afgifter der findes på markederne og som særligt på det 

russiske marked har været stigende. Ud fra disse betragtninger ser det umiddelbart ud til at være det Asiatiske 

marked, hvor der er størst mulighed for vækst og dog har Carlsberg også en mulighed for at vinde 

markedsandele på det russiske marked, da deres alkoholiske produkter stadig kan være et alternativ til 

vodkaen for folk som ønsker et mindre forbrug af alkohol.  

For Carlsbergs ikke alkoholiske drikke er det omvendt, her tyder det på, at Asien ikke er klar til disse typer af 

produkter, da det at drikke stadig er en vigtig del af arbejdskulturen. På det russiske og europæiske marked, 

kan der være store muligheder for at blive et alternativ til de alkoholiske drikke. Så samlet set er der mange 

muligheder for Carlsberg, og de trusler der forekommer mod nogle af deres produkter, er en mulighed for 

andre af deres produkter.    
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3.2 Porters five forces  

Modellen Porters five forces bruges til at beskrive, hvordan den konkurrencemæssige situation ser ud for 

branchen. Analysen er opdelt på fire forskellige kræfter, kundernes forhandlingskraft, leverandørernes 

forhandlingskraft, adgangsbarriererne og substituerende produkter som til sammen danner grundlag for, at 

kunne vurdere branchens konkurrenceintensitet28. Resultatet viser, hvor attraktiv markedet er og hvor stor en 

trussel, der kan være for tilgang af nye konkurrenter på markedet og dermed hvor stor risikoen er for, at den 

konkurrencemæssige position ændrer sig yderligere.  

3.2.1 Kundernes forhandlingskraft 

Den første kraft i modellen analyser på, hvor stor en forhandlingskraft kunderne har over for Carlsberg, 

forhandlingskraften bliver målt ud fra flere parametre, antallet af forskellige kunder, hvor store mængder den 

enkelte kunde køber, omkostninger for kunden ved leverandørskift og andre faktorer som kan være individuel 

fra marked til marked. Carlsbergs kunder kan opdeles i 3 forskellige grupper, restaurationsbranchen, 

detailhandel og events.   

I restaurationsbranchen findes der store kæder af restauranter, barer ol. Carlsberg vil for disse kunder have en 

interesse i at forhandle prisen, for at fastholde dem som kunder.  Men markedet består ellers hovedsageligt af 

mange små enkeltmandsejede restaurationer, hvor mængden af indkøb er begrænset. Dette forhold betyder, 

at Carlsberg ikke ser noget incitament til individuelle forhandlinger af prisen for denne kundetype, da tabet ved 

at miste den enkelte kunde ikke er stor.  

Hvis vi forudsætter, at Carlsbergs konkurrenter har den samme pris for levering af varer er omkostningerne ved 

at skifte leverandør for disse kunder meget lille, da den eneste omkostning så består i den tid det tager at 

indhente tilbud fra andre leverandører og tage kontakt til dem. Det vil sige, at det er nemt og billigt for 

restaurationerne at skifte til en anden leverandør, hvilket styrker kundernes forhandlingskraft.  

Den tredje faktor som kan have betydning for kundernes forhandlingskraft er Carlsbergs brand. Carlsberg er et 

stærk brand i mange lande, hvilke betyder at mange købere har et af Carlsbergs produkter som deres 

foretrukne drikkevarer, det kan derfor få indflydelse på restauranternes omsætning, hvis de ikke har Carlsbergs 

produkter i deres sortiment. Dog er dette forhold svært at måle, da det sandsynligvis også er meget forskelligt, 

hvor vigtigt denne faktor er i de forskellige grupper af befolkningen.  
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For de to første faktorer vurderer jeg, at denne kundetype forhandlingskraft er middel, da kunden på den ene 

side meget nemt kan skifte leverandør. Og da de fleste restaurationer på den anden side er meget små og 

derfor ikke har den store betydning for Carlsbergs omsætning. Tager man brandet med i vurderingen, vurderer 

jeg at kunderne har en lille til middel forhandlingskraft afhængig af, hvor vigtigt det er for restaurationens 

målgruppe, at de kan købe Carlsbergs produkter.  

Detailhandelen består for det meste af store kæder af butikker som handler store mængder af Carlsbergs varer 

og i Danmark hører de fleste detailkæder under Dansk Supermarked. Denne omstændighed gør, at 

detailkæderen handler store partier ind, hvilke giver dem en stor forhandlingskraft over for Carlsberg. Og 

omkostningerne ved at skifte til andre leverandører, forholder sig på samme måde som for 

restaurationsbranchen.  

De to første faktorer vise at detailhandelen har en meget stor forhandlingskraft. Men man skal ligesom ved 

restaurationsbranchen også tage højde for Carlsbergs brand, da der findes mange købere i de forskellige lande 

som foretrækker Carlsberg og derfor kræver at butikskæder har Carlsbergs varer på hylderne, Samtidig er det 

også vigtigt for mange store supermarkeder at have en stor produktportefølje. Af disse to årsager ville det være 

problematisk for detailkæderne, at stoppe med at sælge Carlsbergs produkter. Samlet set er min vurdering, at 

detailkæderne har en mellem til stor forhandlingskræft over for Carlsberg, da den helt afhænger af, hvor vigtigt 

det er for detailkædens kunder at kunne vælge mellem mange forskellige produkter og hvor stor efterspørgslen 

er efter Carlsbergs produkter. 

For kunde gruppen events bliver analysen lidt mere problematisk, da events ikke kun er en kunde men også en 

leverandør af marketing til Carlsberg og deres konkurrenter. Til event er leverandøren af øl og cider ofte også 

sponser, og der bliver tit lavet aftaler med events som går ud på, at det kun er øl og cider fra en enkelt 

producent som eksempelvis Carlsberg der må sælges til den givne event. Det betyder, at de forskellige events 

ikke kun tilbyder penge men også PR som betaling for varen. På baggrund af denne særlige situation, vil der 

ikke blive analyseret yderligere på denne kundegruppe. 

 

3.2.2 Leverandørernes forhandlingskraft 

Her er der tale om råvarer som æbler, hvede, humle osv. altså hovedsageligt landbrugsprodukter, på markedet 

for landbrugsprodukter er der mange små landbrug rundt om i hele verden, og der er tale om homogene 
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produkter, hvilket vil sige, når der tales om Carlsbergs leverandører, at der er fuldkommen konkurrence. Under 

fuldkommen konkurrence vil den enkelte leverandør tage markedsprisen for sine produkter, da en højere pris 

vil betyde nul salg og en lavere pris vil betyde tab af penge, da leverandøren altid vil kunne afsætte hele 

mængden til markedsprisen dvs. prisen på varen ikke kan manipuleres af den enkelte landmand29. En særlig 

faktor på det europæiske marked, er EU’s landbrugsstøtte, der sørger for, at der er en minimumspris på 

forskellige landbrugsvarer, hvilket betyder, at prisen aldrig kan blive lavere en den fastsatte af EU30. Det der 

påvirker priserne på Carlsbergs råvarer er EU og høstresultaterne på de forskellige varer. Carlsbergs 

leverandører har derfor næsten ingen forhandlingskraft.  

 

3.2.3 Adgangsbarrierer 

 Når der tales om hvor store adgangsbarrierer der er på et marked, handler det ikke bare om, hvor svært det er 

at komme ind på markedet, men også hvor svært det er at komme ud af det igen. Størrelsen af 

adgangsbarriererne på et marked er med til at bestemme, hvor attraktivt det er for nye virksomheder at 

komme ind på markedet.  Hvis det kræver store investeringer, er lovmæssigt besværligt eller kræver andre 

store ressourcer at komme ind på markedet, vil der ikke være mange som ønsker at starte en virksomhed på 

det pågældende marked, ligeledes bliver det yderligere uinteressant for udefrakommende at komme ind på 

markedet, hvis det har store omkostninger at komme ud igen.  

På markedet for øl brygning kræver det investeringer i bryganlæg og en vis løbende kapital til råvarelager, men 

da man kan starte med at brygge meget små mængder af gangen, lægger investeringskravene på et lavt 

niveau. Dog vil omkostningerne for små producenter være merkant højere end for de store bryggerier, da 

mindre virksomheder vil gå glip af stordriftsfordele. Så for små bryggerier, skaber investeringer og kapital kun 

en lille adgangsbarriere, dette ændre sig dog hvis man ønsker at have stordriftsfordele, da det vil kræve store 

investeringer og store mængder kapital.  

Distributionskanalerne er en anden adgangsbarrierer, da en virksomhed uden distributionskanal ikke er i stand 

til at afsætte deres produkt. Hvad angår markedet for øl, er der mange forskellige salgskanaler. Der er talrige 

barer og supermarkeder som sælger store mængder øl hver eneste dag. Problemet for nye bryggerier er dog, 

at supermarkeder og særligt barer har en begrænset kapacitet på deres hylder. I Danmark fandtes der 
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eksempelvis 120 bryggerier i 2013 og i Tyskland var der 1.339 bryggerier31, hvis et supermarked eller en bar 

skal have alle nationale mærker og nogle udenlandske mærker ville det fylde en meget stor del af den 

begrænsede hyldeplads som de er i besiddelse af. Det vil muligvis være nemt at ovetale de lokale købmænd og 

barer til at afsætte de lokale mikrobryggeriers produkter, men hvis der skal afsættes en større salgsvolumen vil 

det kræve mange ressourcer i forhold til at finde distributionskanaler. En del af distributionskanalerne er også 

transporten af produkterne og her er der igen tale om stordriftsfordele. Store bryggerier som Carlsberg sender 

mange liter øl ud dagligt og kan derfor have flere forskellige vognmænd ansat på fuldtid, hvorimod et mindre 

bryggeri, som kun har et begrænset salg, ikke kan have en fast vognmand ansat til den samme 

enhedsomkostning, da der ville være perioder, hvor der ingen varer er at transportere.  

Som det sidste i analysen af adgangsbarriererne er det aktuelt at kigge på, hvor vigtig branding er på det 

gældende marked. Det er ikke attraktivt at komme ind på et marked, hvis det kræver en massiv investering i 

branding for at få kunderne til at købe ens produkt. De fleste forbrugere har et bestemt ølmærke, som de 

foretrækker og nogle kunder har en meget høj grad af loyalitet over for det udvalgte mærke, men der findes 

samtidig et marked for mikrobryggerier, hvor at det at være et mikrobryggeri er et brand i sig selv, da nogle 

typer af forbrugere ønsker at prøve nye ukendte og tit små mærker som kan tilbyde dem en ny smagsoplevelse 

En lille øl producent behøver derfor ikke nødvendigvis at bruge store ressourcer for at brande sit produkt, men 

hvis man ønsker en større produktion og salgsvolumen, vil det sandsynligvis være nødvendigt at brande sig hos 

forbrugeren og skabe en loyal kundegruppe.   

Analysen af adgangsbarriererne har vist, at det ikke er svært at komme ind på markedet så længe man er et lille 

bryggeri, men et lille bryggeri går glip af stordriftsfordele som de store bryggerier har, hvilke medfører mindre 

afkast. Hvis man ønsker at være et stort bryggeri er adgangsbarriererne derimod forholdsvis høje, da det kræve 

en stor kapital til både inventar og branding. Derudover kan det være svært at få de nødvendige salgskanaler, 

som det kræver for store bryggerier. Så på markedet for mikrobryggerier, hvor Carlsberg har produkter som 

Jacobsen brandet, findes der små adgangsbarrierer og dermed en stor trussel for nye konkurrenter, men på 

markedet for normale kvalitets øl er truslen lille, da adgangsbarriererne er høje.  
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3.2.4 Truslen fra substituerende produkter  

Der er flere forskellige grader af substituerende produkter32, af den grund kan det være en fordel at kigge på 

skydeskive modellen. Det første trin af substituerende produkter er dem, der er tættest på at ligne Carlsbergs 

produkt, altså samme type produkt, samme kvalitet og samme pris. Næste niveau af substituerende produkter 

er dem af samme type, men ikke nødvendigvis af samme kvalitet eller pris. Det sidste niveau er produkter, der 

opfylder det samme behov som Carlsbergs øl eller cider.  

På det første niveau findes mange store mærker som Carlsberg er i konkurrence med, Heineken, Royal 

Unibrew, AB InBew, SABMiller osv. Ølmærker der ligesom Carlsberg ligger på en mellem pris og sælges på at 

være en kvalitets øl. Og det er bryggerier med en bredportefølje af produkter med forskellige brands og flere af 

dem med produkter som markedsføres i forskellige lande, på samme måde som Carlsberg. 

Næste niveau består af alle bryggerier, det vil sige ud over dem nævnt under første niveau, vil der også være 

tale om lavpris øl og mikrobryggerier, der er tale om mange små og tit lokale ølmærker som eksempelvis 

Harboes bryggeri ol. Der var i 2013 alene i Europa 5.065 bryggerier33 og dermed også ligeså mange 

substituerende produkter og herudover skal lægges de bryggerier der findes i Asien og Rusland. 

Det tredje niveau af substituerende produkt kræver en præcisering af hvilke behov Carlsbergs produkter 

dækker. Det kan opdeles i to forskellige behov, som begge hører under det sociale behov. Første behov er, at 

produktet skal medfører en beruselse som i de fleste tilfælde hører sammen med særlige typer sociale 

begivenheder. Det andet behov, opstår med udgangspunkt i den kultur der findes i de enkelte lande, for de 

fleste lande er drikkevare af en eller anden form en normal ingrediens i forskellige sociale situationer. Begge 

behov kan dækkes af mange forskellige substituerende produkt, det er alt fra billige flasker vodka til de dyreste 

mærker inden for whisky. Men det sociale behov kan også dækkes af te, kaffe, kakao osv. så når man kigger på 

de substituerende produkter ud fra hvilke produkter, der kan dække de samme behov, er der næsten 

uendelige muligheder.  

Men når der snakkes om substituerende produkter handler det om, hvor stor risikoen er for at branchens 

kunder vælger at købe substituerende produkter, og der findes grupper i samfundet, som ikke ser nogle 

substituerende produkter i forhold til øl. I Danmark kan man høre folk sige ”rigtige mænd drikker øl” og linende 

kommentarer, for denne gruppe af personer er behovet ”at drikke øl” og af den grund vil der ikke være nogle 
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substituerende produkter til øl. Men kigger man væk fra denne gruppe, viser analysen af substituerende 

produkter, at der findes mange typer og mærker af produkter der kan være substitutter til Carlsbergs 

produkter. 

3.2.5 Intern rivalisering  

Den forudgående analyse af porters five forces viste, at der er mange bryggerier på markedet, der er en del 

store bryggerier og mange små bryggerier. Kigger man på forhandlingskraften hos leverandørerne er den ikke 

eksisterende, men forhandlingskraften hos de forskellige kunder lægger på mellem niveau, da Carlsbergs 

stærke brands er med til sænke denne kraft. De tre kræfter viser, at der i Carlsbergs branche er en meget høj 

intern rivalisering. Men de høje adgangsbarriere, der er for at opnå en større salgsvolumen og de mange 

mikrobryggerier gør risikoen for nye indtrængende på markedet er meget lille. Men der er derimod en stor 

risiko for substituerende produkter, da der findes mange forskellige produkter der kan dække de samme behov 

som Carlsbergs produkter.  

3.3 Konklusion på strategisk analyse  

Styrker  Svagheder  

 Brand  

 Størrelsen 

 Bred produktportefølje 

 Branchen  

 Stærk på russiske marked 

Muligheder Trusler 

 Politiske og sociale faktorer 

 Økonomisk fremgang  

 Asien  

 Politiske og sociale faktorer 

 Faldende oliepriser  

 

For at samle de to strategiske analyser og lave et overordnet billede af Carlsbergs fremtid opstilles i en SWOT 

model34. 

3.3.1 Styrker (S) 

Carlsbergs brand er stærk og kundernes loyalitet er derfor stor, hvorfor det er én af Carlsbergs styrker. En 

anden styrke er deres salgsvolumen, deres omfangsrige salg og dermed store produktion gør dem i stand til at 
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udnytte stordriftsfordele, hvilke små bryggerier ikke er i besiddelse af. Deres store produktportefølje er også en 

styrke, Carlsberg har mange produkter, som både dækker forskellige alkoholiske og ikke alkoholiske drikke, 

hvilket er en styrke især i forhold til nogle af de trusler og muligheder som vil blive nævnt senere og som er 

beskrevet i PEST analysen.  

3.3.2 Svagheder (W) 

Carlsbergs branche er gammel og har mange store spillere, dette betyder at der er stor konkurrence og at det 

er dyrt at vinde markedsandele. Men det der sandsynligvis er Carlsbergs største svaghed, er at en stor del af 

deres omsætning kommer fra det russiske marked og Rusland er som nævnt et land, hvor der er økonomiske 

og politiske problemer, som også vil blive beskrevet yderligere under muligheder og trusler. 

3.3.3 Mugligheder (O) 

En mulighed for Carlsberg er den økonomiske fremgang, som finder sted i størstedelen af verdenen, da det 

medfører mere salg af luksusvare, som nævnt tidligere. En anden mulighed, som også kan være en trussel, er 

den politiske og sociale udvikling som angår alkoholiske drikke, flere og flere mennesker drikker mindre 

alkohol, hvilke er en mulighed for Carlsbergs ikke alkoholiske drikkevare. Carlsberg har også en mulighed på det 

asiatiske marked, her er det stadig accepteret at drikke store mængder af alkohol og kan faktisk være en 

nødvendighed for at beholde og udvikle sin karriere. På nuværende tidspunkt er Carlsberg ikke stærk på det 

asiatiske marked og derfor kan det være en mulighed for Carlsberg at øge deres markedsandele i asien.  

3.3.4 Trusler (T) 

Som der er nævnt tidligere er der flere trusler som har forbindelse med det russiske marked, den første er at 

den dårlige økonomi i Rusland, som stammer fra faldende olie priser, er med til at sænke købelysten i Rusland. 

Yderligere er den dårlige russiske økonomi med til at sænke valutakursen, hvilket er en stor trussel mod 

Carlsberg, da store dele af deres aktiver og omsætning er i russisk valuta. Den økonomiske trussel bliver 

yderligere forstærket af, at mange af verdens lande arbejde imod det mål at gå væk fra olie ol. Produkter som 

energikilder. Denne trussel lægger dog så langt ude i fremtiden at det ikke er muligt at vurdere effekten af den, 

og derfor vil den ikke blive behandlet yderligere i denne opgave. 

Den anden trussel der stammer både fra det russiske marked og det Europæiske marked, er at de begge prøver 

via politisk tiltag at nedsætte forbruget af alkohol, det har allerede ramt Carlsberg og der er risiko for at 

fremtidige linende tiltag også kan have en effekt på Carlsbergs profit på de to store markeder. 
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4. Forudsigelse af Carlsbergs fremtidige indtjening 

4.1 Forudsigelse af drivers langsigtede brancheniveau 

Formålet med dette afsnit er at forudsige hvordan driverne i branchen vil udvikle sig på lang sigt, ifølge 

Penmans artikel35 vil de forskellige drivere lægge sig fast på et eller flere niveauer inden for den enkelte 

branche, Penmans artikel beskriver hvordan man kan finde frem til disse niveauer, ved at kigge på de historiske 

data, der eksisterer for branchen. Da værdiskabelsen i en virksomhed skal være drevet at den operationelle del 

af virksomheden og ikke i den finansielle del, vil de drivere der bliver forudsagt, være RNOA, ATO, PM og 

omsætningsvæksten, da det er de drivere der skal bruges til at forudsige den fremtidige ReOI.  

4.1.1 Data 

Ved forudsigelse af det fremtidige brancheniveau for de nævnte drivere vil den samme metode som bliver 

beskrevet af Nissim og Penman i deres artikel fra 200136 blive anvendt. Det vil sige, at alle data er hentet fra 

Compustat. Men da artiklen, skrevet af Nissim og Penman, er over 14 år gammel har Compustat valgt at fjerne 

flere variabler fra databasen, herunder en del af de variabler, som ifølge artiklen, skal bruges til at udregne de 

valgte drivere.  

 

Compustats bevæggrund for at slette variablerne, er at de vurderer variablerne til værdien nul37. I opgaven vil 

jeg derfor forudsætte det samme.  

Virksomheder der beskriver branchen er virksomhederne med SIC koden 2082, som er malt baserede drikke38. 

Den valgte periode er fra 1990 til 2014, i datamaterialet er der 205 virksomheder.  

4.1.2 Fadediagrammer  

Diagrammerne er lavet efter metoden i Nissim og Penman, og har som nævnt til hensigt at forudsige det 

fremtidige brancheniveau af de fire drivers. Virksomheder fra det oprindelige datamateriale med værdien nul i 

alle årene, for en eller flere af driverne, er blevet fjerne fra materialet. Yderligere vil det kun være 
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virksomheder, der har eksisteret i perioden fra 1990 til 2014. Efter frasortering jf. ovenfor består 

fadediagrammet af 19 virksomheder, hvilket betyder at enkelte ekstremer vil have stor indflydelse på 

resultatet. 

De 19 virksomheder vil blive opdelt i fire porteføljer, som er lavet ved at rangere virksomhederne efter den 

højeste værdi i det første år. Den første portefølje vil derfor består af de fem virksomheder som har haft de 

højeste værdier i den gældende driver i det første år, den anden portefølje af de næste fem osv.  

For at dæmpe effekten af enkelte ekstremer og for at dæmpe eller fjerne eventuelle konjektursvingninger vil 

diagrammet for omsætningsvæksten være baseret på 1991 som basis år 0. Derefter findes fem perioder, lavet 

på baggrund af medianen for de næste fem år, bortset fra periode fem, som pga. manglende år kun består af 

medieanen af de sidste tre år. Samme metode er benyttet for RNOA, ATO og PM, dog med den forskel, at år 0 

er 1990 og der er lavet fire perioder med seks år medtaget i hver periode.   

Omsætningsvæksten 

 

Det fremgår af diagrammet, at portefølje 2-4, allerede i basisåret lægger inden for intervallet 0 til 1%, allerede i 

1. periode er det gældende for alle fire porteføljer. Efter 1. periode, viser diagrammet, at de fire porteføljer 

krydser hinanden gentagende gange og viser kraftige tegn på mean reversion.  Det langsigtede niveau for 

branchen vurderes derfor til at være gennemsnittet af de fire porteføljer i periode fem og lægger derfor på 

2,20 %.  
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RNOA 

 

Diagrammet viser, at portefølje 2-4 går tættere og tættere sammen, samtidig med at de krydser undervejs, 

dette kan vise tegn på mean reversen mod et stabilt niveau. Portefølje 1 starter på et højere niveau end de tre 

andre porteføljer, men er stødt faldende mod de andre porteføljer, det kan være en indikation på, at 

porteføljen ved en længere tidshorisont vil ramme samme stabile niveau, som de andre porteføljer. 

På baggrund af ovenstående vurderer jeg, at det langsigtede branche niveau for RNOA, skal beregnes ud fra 

gennemsnittet af portefølje 2-4 som er på 6,37 %. 

Profitmargen 

 

 

Profitmargindiagrammet viser, at alle porteføljer starter på forskellige niveauer og krydser hinanden i takt med  

de rykkere tættere sammen, men ligger stadig på tre forskellige niveauer i 4. periode.  Nissim og Penman’s 

artikel påviser, at en branche kan have flere forskellige faste niveauer af PM.  
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Diagrammet til højre tydeliggøre udviklingen i væksten i PM, som viser klare tegn på mean reversion mod nul, 

hvilket kan tyde på, at de tre forskellige niveauer, som ses i 4. periode, er dem branchen har.  Dvs. at de tre 

niveauer er 4,87 % for portefølje 3 og 4, 2,22 % for portefølje 2, og 0,56 % for portefølje 1. 

Med en forudsætning om at valutaen på lang sigt vil stabilisere sig, vil ”Core operating income (after tax)” give 

et indtryk af, hvilken portefølje Carlsberg ligger i. Det fremgår, at Carlsberg i år 2010 ligger på 8,6 % og stødt 

falder år for år til de i 2014 ligger på 6,4%. Dette tyder på, at profitmargin falder mod det højeste 

brancheniveau, som består af portefølje 3 og 4, og Carlsbergs langsigtede niveau for PM vil være på 4,87 %.  

Aktivernes omsætningshastighed  

 

Diagrammet til venstre tilkendegiver ATO for de fire porteføljer og de viser ingen tegn på mean reversion, 

derimod ses tegn på tre forskellige niveauer, hvor porteføljerne 2 og 3 har samme niveau. Grafen til højre viser 

udviklingen i ATO og her kan man se, at alle fire porteføljer viser mean reversion mod nul, hvilket antyder, at 

alle porteføljerne i fremtiden vil blive på deres nuværende niveauer. På samme måde som PM vil branchen 

have tre forskellige niveauer for ATO, 3,2 gange for portefølje 1, 1,9 gange for portefølje 2 og 3, og til sidst 1,1 

gang for portefølje 4. 

Carlsbergs ATO starter år 2010 på 0,81 gange og slutter på 0,88 gange i 2014, hvilket betyder at den på langsigt 

sandsynligvis vil gå imod brancheniveauet for portefølje 4, som er ensbetydende med, at det langsigtede 

niveau for Carlsbergs ATO vil være 1,1gang.  
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4.1.3 Problemer med data forudsætningerne   

Det blev nævnt under afsnit 4.1.1 Data, at det godt kunne være et problem med det lave antal virksomheder, 

der ligger til grund for analyse, men der er også en anden og vigtigt problemstilling som skal nævnes. Der blev 

nævnt, at det blev taget som en forudsætning, at de slettede variabler er nulvariabler, men hvis de samme data 

hentes ned for Carlsberg og de behandles som beskrevet i Penmans artikel39, havde Carlsberg i 2014 en 

profitmargin på over 12 %, hvilket viser, at der ikke er blevet justeret for de høje valutatab, som er skrevet 

direkte på egenkapitalen. Det dokumenterer, at data lagt til grund for fadediagrammerne ikke er lavet på 

baggrund af et clean surplus regnskab.  

 

På trods af ovenstående problemstillinger, vil resten af analysen foregå på den forudsætning, at 

fadediagrammerne giver et realistisk billede af det langsigtede brancheniveau. 

4.2 Kortsigtet forudsigelse af driverne    

Afsnittet vil koncentrere sig om, hvad der sker med drivers på kort sigt. Der vil blive lavet en forudsigelse af 

Omsætningsvæksten, ATO og PM ud fra den strategiske analyse og ud fra Carlsbergs egne fremtidige strategier.  

4.2.1 Omsætningsvæksten 

Omsætningen er jf. indledningen meget forskellig og ligeledes er omsætningsvæksten også meget forskellig på 

deres markeder, derfor vil forudsigelsen af omsætningsvæksten blive opdelt i deres tre markeder, Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien. 

Vesteuropa: 

Nettoomsætningsvæksten i Vesteuropa har 

ligget forholdsvis stabil de sidste fire år jf. grafen 

til venstre, med et gennemsnit på 0,71 %. Ud fra 

den strategiske analyse, får man også et indtryk 

af, at det vesteuropæiske marked er et 

veletableret marked, hvilket betyder at det er 

svært og dyrt at vinde markedsandele. Den 

største ændring der ses på dette marked er, at 
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forbrugerne går fra alkoholiske drikke til ikke alkoholiske drikke. Og som beskrevet i analysen har det ikke stor 

påvirkning for Carlsberg, da de har begge typer produkter i deres portefølje. Så forudsigelsen for det 

vesteuropæiske marked er, at omsætningsvæksten vil fortsætte med at lægge forholdsvis stabil. Og at 

Nettoomsætningsvæksten fra år 2018 og frem vil ligge på 0,71 %.  

 

Østeuropa:  

Som man kan se på grafen er der mellem 

år 2010 og 2012 en gennemsnitlig 

nettoomsætningsvækst på 3 %. Men 

grafen bevidner samtidig, at 

nettoomsætningsvæksten har været 

kraftig faldende og negativ fra 2012 til 

2014, hvilket skyldes politiske og 

økonomiske problemer i Østeuropa, mere 

specifikt i Rusland.  

 

Ud fra den strategiske analyse bliver det forudsagt, at disse problemer forsætter til og med 2016, hvilket 

betyder, at nettoomsætningen vil blive ved med at falde og nettoomsætningsvæksten derfor vil forblive på de -

20 % i år 2015 og 2016. Efter 2016 forudsættes det at den russiske økonomi stabiliserer, hvorefter det 

forventes, at der vil være en stigning i nettoomsætningsvæksten, da den store effekt Ruslands økonomi har 

haft på salget af Carlsbergs produkter også må forventes i den omvendte situation. Forudsigelsen er på 

baggrund af denne analyse derfor, at nettoomsætningsvæksten vil ryge op på omkring 10 %, hvorefter den 

roligt vil falde år efter år og ramme 2 % i 2024 og dermed lægge sig på et niveau, der er lidt højere en det 

vesteuropæiske marked.  
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 Asien  

I den strategiske analyse blev 

Asien beskrevet som et muligt 

vækstmarked og kigger man 

på nettoomsætningsvæksten i 

Asien i de sidste 4 år fremgår 

det også, at der har været en 

gennemsnitlig 

nettoomsætningsvækst på 

24,57 %. Og Carlsbergs 

årsrapport for 201440 

indeholder tillige information om deres fortsatte fokus på at øget deres markedsandele i Asien. Så ud fra 

regnskabstallene og Carlsbergs egen strategi, ser det ud til at Carlsberg fortsat vil have en høj 

nettoomsætningsvækst på det asiatiske marked, men da det ikke er muligt at have en høj vækst ud i alt 

fremtid, vil væksten på langt sigt aftage. Så forudsigelsen for det asiatiske marked er, at den høje 

nettoomsætningsvækst vil fortsætte i flere år frem, men at den løbende vil aftage til den rammer et stabilt 

niveau på 4 % i 2024. 

 

Konklusion omsætningsvæksten  

 I den forudgående analyse af 

omsætningsvæksten har det kun 

været muligt at udfører den på 

nettoomsætningen, da 

omsætningen ikke er opgivet på 

de geografiske områder. 

Nettoomsætningen, er 

omsætningen efter ”øl- og 

læskedrikafgifter m.m.” Så for at 

få én forudsigelse af omsætningsvæksten i stedet for nettoomsætningsvæksten, bliver den forudsagte 
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nettoomsætning dividere med 72 %, som er den del af omsætningen, der gennemsnitlig har været tilbage de 

sidste fire år når øl- og læskedrikafgifter trækkes fra. 

 På grafen ses den samlede forudsigelse for omsætningsvæksten i Carlsberg, omsætningsvæksten forventes at 

fortsætte med at være negativ i år 2015, hvorefter den bliver positiv i 2016 og ligger på 1,67 %. Efterfølgende 

forventes den at stige kraftigt, til den når sit maksimum i 2018 på 5,74 %. Derefter forudses det, at 

omsætningsvæksten falder mod det fælles brancheniveau på 2,2 % som rammes i 2024. 

4.2.2 Aktivernes omsætningshastighed  

 I Carlsbergs årsrapport for 201441 kan man 

læse, at de i 2014 har effektiviseret i seks 

forskellige lande og regnskabsanalysen viser 

ligeledes en stigning i ATO i 2014, det fremgår 

at en stor del af stigningen skyldes et fald i 

NOA. Carlsberg oplyser, at de ligeledes vil 

effektivisere resten af deres markeder i 2015, hvilket inkluderer afsættelse af flere aktiver. Immaterielle aktiver 

og PPE aktiverne udgør tilsammen 82,77 % af OA jf. rentabilitetsanalysen, hvilket betyder, at det vil medføre 

yderligere store fald i NOA. På baggrund af disse informationer vil forudsigelsen af ATO være bygget på, at NOA 

falder igen i 2015 og det vil ikke kun være   pga. resultatet omfatter flere lande end i 2014, men også fordi der 

har været store fald i omsætningen i en del lande hvorfor der sandsynligvis er brug for at skære mere i 

aktiverne end der har været på de første seks markeder, som er blevet effektiviseret. Så forudsigelsen for ATO 

bygger på, at den allerede i 2015 vil ramme det langsigtede brancheniveau på 1,1 gange.  

4.2.3 Profitmargin 

 I regnskabsanalysen 

blev det påvist, at den 

negative PM skyldes et 

meget stor tab på 

valuta reguleringen og 

i den strategiske 
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analyse fremgik det, at det skyldes en økonomisk og politisk krise i Rusland. Det blev vurderet, i den strategiske 

analyse, at denne tendens vil fortsætte til og med 2016, hvorefter valutakursen ville forblive stabil. Efter 2016 

vil forudsigelsen derfor være at PM og Core PM vil være det samme, da man på nuværende tidspunkt ikke kan 

forudsige, hvordan valutaen vil ændre sig efter 2016.  

Core PM vil falde stødt alle årene mod de 4,87 % for branchen, som de vil ramme i 2025, hvorefter PM vil ligge 

stabilt på brancheniveauet. Denne udvikling kan ses i grafen.  

 

4.2.4 Konklusion på den kortsigtede forudsigelse af driverne  

Skemaet nedenfor viser det samlede billede af forudsigelserne for Omsætningsvæksten, ATO og PM, for 

perioden 2015 til 2024 og i grafen kan man se drivernes udvikling fra 2011 til 2025. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Omsætningsvæksten I 
% -2,10 1,67 5,21 5,74 5,25 4,64 3,63 2,81 2,70 2,20 

ATO (højre akse) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

PM I % -13,40 -13,56 5,88 5,72% 5,57 5,42 5,27 5,13 5,00 4,86 
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5. Værdiansættelse 

5.1 Ejerafkastkravet 

Ejerafkastkravet er det afkast som investorerne som minimum kræver af deres investering, hvis afkastet er 

under ejerafkastkravet, sker der realt et værditab for investorerne. Ifølge FSR anbefales det ved fastsættelse af 

ejerafkastkravet, at tage udgangspunkt i CAPM formlen42. Formlen for CAPM er ke = rf + b [E(rm) - rf] hvor ke er 

ejerafkastkravet, rf er den risikofrie rente, rm er markedsafkastet og b er betaværdien som beskriver den 

systematiske risiko.  

Som den risikofrie rente anbefales det i praksis at bruge den effektive rente på den 10 årige statsobligation43. 

Den effektive rente for den danske 10 årige statsobligation lægger på 1,06 %44, hvilket vil sige at rf=1,06%.  

Den næste del af formlen for ejerafkastkravet er betaværdien. Betaværdien kan vurderes ud fra en common 

sence analyse45. Common sence analysen vurderer betaværdien på aktivet ud fra størrelsen af den finansielle 

og driftsmæssige risiko, størrelsen på 

risikoen skal afgøres ud fra hvordan 

risikoen hos Carlsberg er relativ til 

markedet, da Carlsbergs aktier er til salg 

på den danske børs, skal risikoen hos 

Carlsberg vurderes ved at sammenligne 

med risikoen på det danske marked. Altså 

er den driftsmæssige og finansielle risiko 

høj eller lav i forhold til markedsgennemsnittet.  

Kigger man på den finansielle risiko, er der mange forskellige faktorer der er med til at afgøre om den 

finansielle risiko er høj eller lav for den enkelte virksomhed. For Carlsberg er de mest relevante faktorer 

kursrisikoen og om aktiverne er realiserbare. Som tidligere analyser har vist er det kurs svingninger, der har 

givet Carlsberg dårlig resultat, hvilket taler for, at Carlsberg har en højere kursrisiko end markedet og derfor 

også er i besiddelse af en højere finansiel risiko end markedet.  For at afgøre risikoen af den anden faktor, skal 
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man kigge på Carlsbergs aktiver, da Carlsberg er en virksomhed med en stor drift af enkelte typer af produkter, 

består deres aktiver hovedsageligt af store og avancerede produktionsanlæg, som sandsynligvis er lavet og 

indstillet til den specifikke produktion som Carlsberg har. Som tidligere beskrevet i analysen findes der mange 

store bryggerier på markedet, og derfor vil det sandsynligvis være muligt at realisere aktiverne, ved at afsætte 

dem til en konkurrent. Så i forhold til den danske markedsportefølje, vil det sandsynligvis være på niveau med 

gennemsnittet at afsætte sine aktiver for Carlsberg. Ud fra disse to faktorer vil vurderingen være, at Carlsbergs 

finansielle risiko er neutral/høj. 

Ser man på den driftsmæssige risiko, kan man tage udgangspunkt i den strategiske analyse. Den strategiske 

analyse af Carlsberg viste, at Carlsberg er i besiddelse af en loyal kundekreds og den viser, at branchen har en 

høj grad af intern rivalisering, men den viser også, at der er høje adgangsbarriere, som er med til at beskytte 

branchen mod nye indtrængere. Den største trussel for Carlsberg er sandsynligvis substituerende produkt, men 

da de selv har flere af disse produkter i deres produktportefølje vil vurderingen være, at Carlsbergs 

driftsmæssige risiko er neutral, altså er den hverken større eller mindre end markedsgennemsnittet.  

Vurdering af Carlsbergs samlede risiko er neutral/høj, hvilket betyder at Carlsberg ud fra en common sense 

analyse er i besiddelse af en betaværdi på 1,15. En betaværdi på 1,15 ligger ligeledes tæt op af Reuters 

vurdering af Carlsbergs betaværdi, som er sat til at være på 1,1846. 

Den sidste del af formlen til Carlsbergs ejerafkastkrav er værdien af E(rm) - rf, som svarer til den risikopræmie 

markedet kræver. Her er det vigtigt, ligesom ved risikovurderingen, at definere det marked, der er tale om, da 

der kan være stor forskel på risikopræmien fra marked til marked47. Nedenstående skema viser de empiriske 

studier, der er lavet på det danske marked i forhold til NASDAQ USA. 

Forfatter  Tidsperiode 
 
Risikopræmie Marked 

Christiansen og Lystbæk  1915-1993  Ca. 2 % DK 

Nielsen og Risager  1922-1995  Ca. 3 % DK 

Parum  1925-1997 Ca. 3 % DK 

Ibbotson associates 1926-1998 Ca. 7,5% USA 

Ibbotson associates 1964-1998 Ca. 4,1% USA 

Ibbotson associates 1974-1998 Ca. 5,5% USA 
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Carlsberg er som nævnt tidligere noteret på den danske børs, og derfor vil der her i opgaven blive brugt en 

risikopræmie på de 3 %, som er i overensstemmelse med både Parum, Nielsen og Risager. Samlet set bliver 

ejerafkastkravet derfor på 1,06 % + 1,15*3 % = 4,51 %.  

5.2 Proforma regnskab  

Når man værdiansætter efter ReOI metoden, bestemmes værdien af virksomheden ud fra formlen   
  

     
     

  
 
     

  
   

     

  
 . Hvilket betyder at værdien af virksomheden kan opdeles i tre komponenter, 

CSE0 som er den nuværende bogførte værdi, ReOI i budgetperioden og værdien af ReOI efter budget perioden. 

Den første del nemlig CSE0 kan findes meget simpelt, ved at kigge i det reformulerede regnskab. Værdien af 

CSE0 hos Carlsberg, er på 55.997 millioner kr. i 2014.  

Værdien af ReOI i budget perioden, findes ved at lave et proforma regnskab ud fra de forudsagte drivere.  

Proforma regnskabet kan ses i bilag 2. Sales i proforma regnskabet bregnes ved at tage salget fra året før og 

gange med sales væksten. NOA er fundet ved at tage sales og dividere med ATO. Core OI og Other OI udregnes 

ved at gange sales med henholdsvis Core PM og Other PM. Til sidst er ReOI fundet med formlen48,      

      (              
                 

   
)               . Efter ReOI er beregnet bliver den 

tilbagediskonteret med ejerafkastkravet. Og værdien af ReOI i budget perioden giver dermed et resultat på 

minus 21.694 millioner kr. 

Værdien af ReOI efter budgetperioden, kan findes ved at bruge formlen 
        

                           
. 

Forudsætningerne for formlen er at PM, ATO og omsætningsvæksten har et kontinuerlig niveau fra 2025 og 

frem. Dette niveau, er det langsigtede branche niveau, som er blevet forudsagt tidligere i opgaven. Ved at 

bruge PM på 4,86 %, ATO på 1,1 gange og en omsætningsvækst på 2,2 %, findes der frem til at værdien af 

terminalperioden i 2024 er på 43.276 millioner kr. ved yderligere at tilbagediskontere beløbet med 

ejerafkastkravet, findes frem til at terminalperioden har en værdi på 27.840 millioner kr. i 2014.  

Ved at sætte den bogførte værdi sammen med budgetperiode og terminalperioden, når analysen frem til, at 

Carlsberg har en værdi af 55.997-21.694 +27.840= 62.143 millioner kr. Det sidste trin i analysen, der er 

nødvendigt for at beregne værdien af en enkelt aktie i Carlsberg er, at dividere de 62.143 millioner kr. med de 

153millioner Carlsberg aktier, dette giver en værdi af 406,16 kr. pr, aktie. 
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Sammenligner man dette med aktiekursen for Carlsberg den anden marts 2015, var lukke kursen på 630 kr49, 

hvilket betyder aktien var 36 % lavere end salgsprisen.  Og kigger man på værdien af aktien den første 

september 2015 er den da også faldet med 16 % så den ligger på 529 kr. pr. aktie.  

Forskellen mellem resultatet af værdiansættelsen og investorernes vurdering af aktiens værdi fremgår af de 

forventninger, der ligger til grund for værdiansættelsen af Carlsberg. Proforma regnskabet viser et negativt 

beløb på 21.694 millioner kroner, som værdiansættelsen vurderer budgetperioden til at udgøre af Carlsbergs 

samlede værdi. Og størstedelen af tabet opstår i årene 2015 og 2016. Hvis det i stedet forudsættes, at værdien 

af ReOI i 2015 og 2016 er nul, vil værdiansættelsen af Carlsberg være på 604,76 kr. pr. aktie. Hvilket 

sammenlignet med aktiekursen for den anden marts 2015 betyder, at aktiens reale værdi kun er 4 % lavere end 

kursen.  

Ud fra denne betragtning kan man argumentere for, at investorerne sandsynligvis har merkant bedre 

forventninger til Ruslands situation end der er blevet lagt til grund i værdiansættelsen, men at investorerne 

siden har nedjusteret deres forventninger.  
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