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Executive summary 
 

 

The purpose of this master thesis is to estimate the value of the equity and stock price of the Danish 
company Royal Unibrew  
 
Royal Unibrew is the second largest brewery in Denmark with a yearly turnover of 4.2 billion DKR. 
The company primarily sells their products in Western and Eastern Europe as well as on the 
Caribbean market. After some years with high growth, business has lately slowed down and the 
company faces some significant challenges both strategic and financial.  
 
The evaluation of the companies equity will be based on information from a strategic as well as 
financial analysis of the company. Based on these information, the main conclusion from the 
strategic analysis is that competition in the brewery business has increased recently, mostly because 
growth has slowed down in the business. Royal Unibrew has in the last few years had some 
problems keeping production cost down however recently changes strategically and in the 
organization are expected to improve the situation in the near future.  
 
The financial analysis will be based on historical information from the income statement and the 
balance sheet over the past five years. The analysis shows that the rations of the company have been 
falling throughout the years. In particular, the last accounting period has been very bad for the 
company. The information from the strategic and financial analysis will be used to form the future 
budget, which is an import part in the evaluation.  
 
Using the EVA and DCF model as an evaluation tool Royal Unibrew´s stock can be estimated to a 
share price of 176. It’s a bit more than the price at the stock marked. A share of the companies 
equity, could be acquired the 7 august 2009 for a price of 126 DDK.  
The estimated value is subject to a stress test of the underlying value drivers, which clearly shows 
that the estimated value is very sensitive to changes in WACC, EBITDA and growth rate in the 
terminal period.  
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1. Indledning kapitel 
 

1.1 Indledning 
 
Denne kandidatafhandling er den afsluttende opgave på cand. merc. studiet i finansiering og 

regnskab. Opgaven vil omhandle en værdiansættelse af virksomheden Royal Unibrew hvor formålet 

er at fastsætte, den teoretiske pris på aktien og derefter sammenligne den estimerede kurs med den 

aktuelle markedskurs. Interessen for værdiansættelse skal ses i den sammenhæng at det er område 

med stigende fokus som primært udspringer i et voksende aktiemarked og virksomhedshandel. I 

studiet har jeg fået et bredt teoretisk indblik i værdiansættelse, som også har udmundet i en stor 

interesse for emnet. Royal Unibrew er valgt, da det er en virksomhed som har været i megen 

modvind på det sidste, og som står foran nogle store udfordringer i den nære fremtid. Samtidig er 

det en spændende virksomhed, som har ekspanderet voldsomt i de senere år og ligesom 

virksomheden driver forretningen indenfor en branche som på det seneste også har gennemgået en 

kraftig strukturmæssig udvikling. 

 

Prisen på aktien har også været voldsom svingende over de seneste år. Udsvingene har været noget 

større end det generelle aktieindeks og det kunne selvfølgelig være interessant at vide om det 

kraftige fald over specielt det seneste år er en overreaktion eller ej fra markedet.  

Nedenfor er vist Royal Unibrew´s aktiekurs over en 5 årig periode. 

 

     
   Kilde: Børsen  
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1.2 Problemformulering 
 

Formålet med opgaven er at analysere og lave en værdiansættelse af virksomheden Royal Unibrew 

med udgangspunkt i DCF, EVA modellen og multipler.  

 

Hovedspørgsmålet i opgaven er  

 

Hvad er den teoretiske værdi af Royal Unibrew A/S aktien og er den over eller undervurderet i 

forhold til markedsværdien af aktien den 7. august 2009 

 

For at finde svar på hovedspørgsmålet vil jeg undersøge følgende  

 

Strategisk analyse:  

 

• Hvad er de samfundsmæssige forhold som kan påvirke virksomhedens udvikling og 

performance? 

• Hvordan er væksten og indtjeningsmulighederne i branchen? 

• Hvad er virksomheden ressourcer og kompetencer?  

 

Regnskabsanalyse 

 

• Hvor god er virksomheden til at skabe værdi for aktionærerne? 

• Hvordan er virksomhedens evne til at generere lønsom vækst?   

• Hvordan er virksomhedens evne til at styre den driftmæssige og finansielle risici?  

 

Værdiansættelse af Royal Unibrew  

 

• Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, hvordan forventes det 

fremtidige budget og cash flow at udvikle sig? 

• Hvad er værdien af Royal Unibrew på grundlag af Den frie cash flow model?  

• Hvad er værdien af Royal Unibrew på basis af EVA modellen?  
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• Hvad vil ske med værdien af virksomheden hvis de grundlæggende 

antagelser/forudsætninger om fremtiden ændre sig?  

 

1.3 Afgræsning  
 
 

Under hensyntagende til opgavens omfang og tilgængelige oplysninger har det været nødvendig at 

foretage enkelte afgrænsninger. Men afgrænsningerne og forudsætningerne vurderes ikke at have 

betydning for opgavens konklusion. 

 

Modellernes opbygning vil blive diskuteret hvor det vurderes relevant, men der vil ikke blive lavet 

en dybtgående teoretisk behandling af de anvendte modeller. 

 

Som det fremgår af problemformuleringen er datoen den 7. august. 2009 valgt som skæringsdato for 

opgaven. Dette vil således være datoen for vurdering og sammenligning af den teoretiske og 

markedskursen for Royal Unibrew. Dette vil medføre at markedsoplysninger som er fremkommet 

efter denne dato og som kan have betydning for værdiansættelsen, derfor ikke bliver inddraget i 

opgaven.  

 

Da kildevand og læskedrikssalget tegner sig for næsten halvdelen af Royal Unibrews omsætning i 

Danmark, vil jeg også analysere udviklingen på dette segment. På de øvrige markeder hvor ølsalget 

udgøre langt den største del af salget, vil jeg se bort fra dybtgående analyse af læskedrikssalget. Min 

fokus i opgaven vil derfor i langt højere grad ligge på det historiske og fremtidige ølsalg frem for 

omsætningen fra andre produktgrupper.  

 

Opgavens omfang betyder at fokus primært vil være på de vigtigste markeder, målt på 

omsætningen. Derfor vil nogle af de mindre markeder, ikke blive analyseret i dybden.     
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1.4 Opgavens Struktur 
 
Opgavens struktur og gennemgang kan illustreres på følgende måde  
 

 
                                    Figur 1.2 Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
I kapitel 1. vil problemformulering og de formmæssige krav som danner grundlaget for den 

resterende del af opgaven, blive behandlet.  

I kapitel 2. vil der blive gennemgået en kort præsentation af virksomheden, hvor der vil indgå 

ejerforholdene, historien, organisationen samt virksomhedens produkter og markeder.   

I kapitel 3. vil den strategiske analyse blive gennemgået. Her vil de samfundsmæssige forhold, som 

kan påvirke Royal Unibrew, blive analyseret gennem en PEST-analyse. Michael Porters five forces 

model vil afdække brancheforholdene, som har betydning for virksomhedens fremtidige vækst og 

indtjeningsmuligheder. Til at analysere Royal Unibrews ressourcer, kompetencer og 

markedsposition vil henholdsvis værdikæden og BCG matrixen blive brugt. Afslutningsvis vil en 

SWOT analyse konkluderer på den strategiske analyse.  

I Kapitel 4. vil selve regnskabsanalysen blive gennemgået, udgangspunktet vil være de seneste fem 

årsregnskaber fra Royal Unibrew. Årsregnskaberne vil blive analyseret og reformuleret så de kan 

bruges til at vurdere selskabets historiske performance og på baggrund heraf også forventningerne 
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til virksomhedens fremtidige udvikling. En nøgletalsanalyse vil blive udformet, hvor rentabiliteten, 

egenkapitalens forrentning, finansieringen, solidariteten og risikoen vil blive belyst.    

I kapital.5. vil det fremtidige budget blive udformet der skal danne grundlag for selve 

værdiansættelsen.  

I kapitel 6. vil selve værdiansættelsen blive lavet ud fra DFC og EVA modellen. Efterfølgende vil 

multipler bruges til at tjekke om den aktuelle værdi virker fornuftig. I den forbindelse vil der 

ligeledes blive foretaget en følsomhedsanalyse og et estimat på det fremtidige cash flow.    

I kapitel 7. vil opgaven blive rundet af med en konklusion på opgaven. 
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2. Royal Unibrew 
 

2.1 En kort præsentation af Royal Unibrew  
 

2.1.1 Historien  
Royal Unibrew er en sammenslutning af flere forskellige bryggerier, hvor enkelte har rødder helt 

tilbage til 1800 tallet. Den sammensluttede virksomhed blev grundlagt i 1989 gennem en fusion 

mellem Faxe Bryggerier A/S og Jyske Bryggerier A/S (Ceres og Thor Bryggerierne). 

Virksomheden kom til at hedde Bryggerierne Faxe Jyske A/S, men dette navn blev ændret allerede 

3 år senere til Bryggerigruppen A/S. Virksomheden blev børsnoteret på Københavns fondsbørs i 

1998 for at skabe kapital til yderligere ekspansion, hvilket kom til udtryk i de efterfølgende år hvor 

virksomheden bl.a. overtog det fynske bryggeri Albani og dermed fulgte også Maribo Bryghus A/S, 

som Albani havde overtaget i 1997. Eksportmæssig har virksomheden lige fra begyndelsen været i 

en rivende udvikling og eksporterer i dag til 65 lande over hele verden med hovedvægten på 

Nordeuropa, Italien og de internationale markeder for maltdrikke i Afrika og Caribien. Foruden 

produktionen i Danmark har virksomheden produktion i Polen, Letland, Litauen og Caribien.  

Den 11. maj 2005 blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at ændre navn til Royal 

Unibrew for at signalerer et mere internationalt navn som skulle give virksomheden en stærkere 

profil udenfor Danmark.Royal Unibrew beskæftiger i dag ca. 2700 medarbejdere og er Danmarks 

anden største bryggerivirksomhed efter Carlsberg. Virksomheden har fokus på eksporten, og den er 

i dag Skandinaviens største eksportør af øl. Omsætning de seneste år har været jævnt voksende og 

ligger i dag på (2008) på 4,179 Mia. Virksomheden er en stor bryggerivirksomhed i Danmark, men 

i det store perspektiv er Royal Unibrew trods alt en mindre virksomheden på det samlede globale 

ølmarked hvor markedsandelen ligger på ca. 0,20 %1. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Euromonitor /alcoholic drinks/ beer/ world/ company shares 
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Tabel 2.1 Royal Unibrew – Nettoomsætning 
Omsætning (mio. kr.) 2004 2005 2006 2007 2008
    
Vesteuropa 2280 2371 2505 2490 2537
Østeuropa 359 577 671 909 1129
Øvrige lande 230 243 263 483 513
    
I alt  2869 3191 3439 3882 4179

Kilde: Royal Unibrew - Årsrapport 2004-2008 

 

2.1.2 Produkter og markeder   
På det danske ølmarked positionerer Royal Unibrew sig gennem mærkerne Albani, Ceres, Maribo, 

Royal og Thor. Ligeledes har virksomheden en aftale med det hollandske storbryggeri Heineken om 

at tappe, distribuere og markedsføre Heineken på det danske marked. Royal Unibrews er det 

næststørste bryggeri i Danmark efter Carlsberg og på det danske marked ligger virksomhedens 

markedsandel på omkring de 22 % 2. 

En mindre del af virksomhedens omsætning stammer fra læskedrikssegmentet. Indenfor dette 

segment har virksomheden flere forskellige produkttyper og mærker, men de to væsentligste er 

Faxe Kondi og Pepsi. Ligesom med Heineken har Royal Unibrew også en aftale med Pepsico om at 

distribuere virksomhedens produkter på det danske marked deriblandt Pepsi. Det danske marked for 

øl og sodavand er klart Royal Unibrews største omkring en tredjedel af virksomhedens omsætning 

stammer herfra3. Andre vigtige markeder er primært det italienske, tyske, polske, Baltikum 

regionen og det caribiske marked for maltøl.  

                                                

 

Produktionen finder sted fra i alt 14 produktionssteder, hvoraf de fire er i Danmark. Dertil kommer 

yderligere syv delvis kontrollerede produktionssteder, syv licensbryggerier og en række 

salgskontorer i flere forskellige lande. Se bilag 1 for en oversigt over virksomhedens 

produktionssteder.  

 

 

 

 

 
2 http://www.royalunibrew.com   
3 Royal Unibrew, Årsrapport 2008 p 16  
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2.1.3 Vision og mission   

Royal Unibrew arbejder ud fra følgende vision og mission.   

Vision  

Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en førende udbyder af drikkevarer i 
Nordeuropa, Italien og på vores markeder for maltdrikke. Uden for disse områder vil vi udvikle 
udvalgte rentable eksportmarkeder. 

Mission  

 
Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer 
primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke. 
 

Royal Unibrew vil stræde efter at opfylde følgende seks værdier i deres forretningsdrift.   

Ansvarsbevist, engagerede, helhedsorienterede, kreative, ambitiøse, ærlighed og åbne  

Værdier skal være medvirkende til at opfylde både vision og mission og udgør et fælles fundament 

og rettesnor for virksomheden. Værdierne er til opfølgning og evaluering en gang om året.   

 

2.1.4 Kapital og ejerforhold  

Royal Unibrew er noteret på Københavns fondsbørs. Virksomheden blev pr. 1. juli 2009 

nedgraderet til Small Cap indekset. Aktiekapitalen udgør i det seneste årsregnskab 56.000.000 kr. 

fordelt over 5.600.000 aktier a 10 kr. aktierne har den 7 august 2009 en markedsværdi på 705 

mio.kr svarende til en gennemsnit kurs på 126. Langt størstedelen af aktieandelen er fordelt blandt 

aktionærer der ejer under 5 % af aktiekapitalen. Den største aktionær er det islandske 

investeringsselskab Stordir hf som gennem længere tid har været i dyb økonomisk krise. Derfor er 

der på nuværende tidspunkt en del usikkerhed omkring hvad der skal ske med Strodir hf´s 

aktiebeholdning. Det forventes dog ikke at virksomheden umiddelbart vil sælge ud af aktierne på 

den korte horisont4    

 

 

 

                                                 
4 Berlingske Tidende 24. februar 2009: Stodir sælger ølaktier 
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Figur 2.1 viser ejerforholdene i Royal Unibrew som de ser ud den 7. august 2009   

 

Ejerforhold i Royal Unibrew

16%

6%

6%

6%

5%

2%

59%

Stodir hf

ATP

Loyds Banking Group plc

Carnegie Investment Bank AG

Straumur-Burdaras Investment
Bank hf

Royal Unibrew  A/S

Andre investorer under 5%

 
   Figur 2.1 Kilde: www.Royalunibrew.dk    
  

3. Strategisk analyse  
 

3.1 Indledning til den strategiske analyse 
 

I afsnittet vil der blive foretaget en strategisk analyse af Royal Unibrew. Formålet med den 

strategiske analyse er at få dækket alle væsentlige forhold, der kan påvirke værdien af 

virksomheden og de forudsætninger værdiansættelsen er baseret på. Analysen vil samtidig blive 

brugt som et bindeled mellem omverdenen og virksomheden, der i sidste ende skal munde ud i en 

styrkeprofilanalyse (SWOT analyse).  Nedenstående figur viser strukturen i afsnittet. 
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Figur 3.1 Strategisk analyse struktur 

 
Kilde: Erling, Jens; Sørensen, Ole - Regnskabsanalyse og værdiansættelse side 45  

   

3.2 Omverdensanalyse på samfundsniveau 
 

PEST-analysen vil blive brugt til at analysere hvilke forhold i samfundet der kan påvirke værdien af 

virksomheden. Modellen fokuserer på de fire forhold (politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 

samt teknologiske forhold) der vurderes at have den største indflydelse på værdien af 

virksomheden.  

3.2.1 Politiske forhold 

Den nationale lovgivning kan have stor indflydelse på hvilke produkter der kan lanceres og hvor 

stor indtjening der kan opnås på de enkelte markeder. I dag betaler bryggerierne øl og 

emballageafgift til staten, det er et område virksomheden ikke direkte kan have indflydelse på. 

Emballageafgiften afhænger af emballagens rumindhold og er i Danmark ca. 10 øre for en alm. 33 

cl flaske øl.5 Ølafgiften er til gengæld betydelig højere. Dette kan ses ud af nedenstående figur, der 

viser hvorledes afgiftsniveauet forholder sig i Danmark og på andre af Royal Unibrew´s markeder. 

Højt afgiftsniveau vil føre til faldene afsætning for bryggerierne eftersom en højere pris vil lægge 

en dæmper på forbrugerens købelyst. Den globale økonomiske krise med de deraf følgende 

betydelige underskud på statsfinanserne i mange lande, kan betyde en vis politisk interesse for at 

                                                 
5 Tal fra bryggeriforeningen 08  
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kompensere for underskuddet ved at hæve afgifterne på usunde varer som øl og læskedrikke i den 

nærmeste fremtid.  

 

Tabel 3.1 Ølafgifter og momssatser 2008  

Land    Ølafgift  Moms  Ølafgift og moms 
    DKK/liter  % DKK/liter 
Danmark   2,54 25 3,18 
Italien    2,19 20 2,63 
Tyskland    0,73 19 0,87 
Letland    0,69 18 0,81 
Litauen    0,83 18 0,98 
Polen    1,69 22 2,06 
EU-27   2,23 19,5 2,69 

Kilde: Tal fra bryggeriforeningen 08  

 

Andre eksempler på politisk interaktion som har haft indflydelse på ølsalget er rygeloven fra 2007 

og indførslen af øl og sodavandssalg på dåse i Danmark i 2002. Rygeloven medførte et fald i 

omsætningen af øl for mange danske værtshuse og cafeer. Øl og sodavandsdåserne oplevede 

derimod en stigning i salget på bekostning af de gammeldags glasflasker6.  

3.2.2 Økonomiske forhold 

Der er en stor sammenhæng mellem de økonomiske faktorer og efterspørgslen efter forskellige 

produkter. Undersøgelser har vist at kortvarige forbrugsgoder såsom øl og sodavand til en vis grad 

følger økonomiske trends i forbrugsmønsteret7.  

 

Royal Unibrew eksporterer jvf. afsnit 2.1 til 65 lande men der er stor forskel i afsætningen på 

markederne, derfor vil de økonomiske nøgletal fra Royal Unibrews seks vigtigste markeder bedømt 

ud fra omsætning efterfølgende blive gennemgået. Tilsammen udgør de godt 90 % den samlede 

omsætning. Tyskland vil ikke blive inddraget i analysen, selvom markedet er Royal Unibrew´s 

fjerdestørste set ud fra omsætning. Årsagen til dette er at omsætningen på det tyske marked i stort 

omfang skyldes grænsehandlen. Omsætningen på det tyske marked stammer derfor hovedsagelig fra 

danske forbrugere og årsagen til ændringer i afsætning, skal findes i den danske økonomi, samt 

ændringer i afgiftsforhold for øl og læskedrikke i Tyskland og Danmark. Royal Unibrew vil således 

kun til en vis grad blive påvirket af en fremtidig op- eller nedgang i den tyske forbrugers økonomi.  

                                                 
6 Berlingske Tidende 8. februar 2008: Salg af dåseøl eksploderer.  
7 European Breverages, ESN side 7  
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Danmark: Den økonomiske krise, der har ramt Danmark, ser ud til at vare ved de kommende år.  

Der er forventninger om, at den årlige vækst i BNP vil falde, og tendensen med negativ vækst i 

2008 vil fortsætte igennem hele 2009, før udviklingen vender i 2010. Ligeledes vil ledigheden være 

stigende i den nære fremtid. Alt sammen indikation på at Danmark er inde i en periode med 

lavkonjunktur. Ud fra de dystre fremtidsprognoser tyder det på, at Royal Unibrew kan se frem til 

store udfordringer på det danske marked for øl og sodavand.  

 

Tabel 3.2 Økonomiske nøgletal fro Danmark (*prognose)  

Danmark  2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 3.30% 1,6% -0,9% -2,5% 0,2% 
Inflation 1,9% 1,7% 3,4% 0,9% 1,4% 
Ledighed 3,9% 2,8% 1,9% 3,7% 4,5% 
Vækst i eksport  9,1% 2,2% 2,9% -3,5% 1,0% 
Vækst i import 13,9% 2,8% 5,4% -1,7% 0,1% 

Kilde: Country Report Denmark  

 

Italien: Det italienske samfund kan som det danske også forvente et par år med lav eller negativ 

vækst. Ledigheden er stigende og ligger i forvejen en del højere end det danske. Stigende ledighed 

og fald i BNP må forventes at have en negativ effekt på efterspørgsel efter kvalitetsøl, som Royal 

Unibrew primært gør sig gældende med på markedet.  

Italien er Royal Unibrews vigtigste eksportmarked. Men ud fra de fremtidige økonomiske 

prognoser, ser det ud til at Italien vil opleve en kraftig nedgang i den generelle import af varer og 

serviceydelser i 2009. Nedgang i importen kunne sagtens komme til at påvirke Royal Unibrews 

omsætning i Italien negativt.    

 

 

Tabel 3.3 Økonomiske nøgletal fra Italien (*prognose) 

Italien  2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 1,9% 1,4% -0,6% -2,5% 0% 
Inflation 1,9% 2,6% 2,2% 1,1% 1,4% 
Ledighed 6,8% 6,1% 6,7% 8,5% 9,2% 
Vækst i eksport  6,5% 4,5% -1,4% -6,5% 2,1% 
Vækst i import 6,1% 4% -2,5% -6% 2,6% 

Kilde: Country Report Italy  
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Letland: Letland har de seneste år været i en rivende økonomisk udvikling, og landet har været en 

af de hurtigst voksende økonomier indenfor EU. Den finansielle krise har dog fået sat en stopper for 

udviklingen og det lettiske samfund ser ud til at blive ramt ekstra hårdt af krisen. Derfor forventes et 

fald i det årlige BNP på 12 % i 2009 og yderligere 2 % i 2010. Det må siges at være betydelig mere 

end det gennemsnitlige EU niveau på -2 % (2009) og 0,2 % (2010)8. Den lavere efterspørgsel på 

varer og serviceydelser får inflationen til at falde kraftigt og arbejdsløsheden forventes at vokse til 

hele 16 % i 2010. Pga. de dystre fremtidsudsigter i Letland må det forventes, at efterspørgslen efter 

Royal Unibrews produkter i den nære fremtid vil blive påvirket negativt. Den lettiske økonomi er i 

øjeblikket så anstrengt at en betydelig devaluering af den lettiske Lat. har været på tale, dette 

forventes dog ikke at få nogen større indflydelse på Royal Unibrew, da både indtægter og 

omkostninger afregnes i lokal valuta. 

 

 

Tabel 3.4 Økonomiske nøgletal fra Letland (*prognose) 

Letland 2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 12,2% 10,0% -4,6% -12% -2% 
Inflation 6,5% 10,1% 15,4% 3% 2,5% 
Ledighed 7% 5,7% 5,3% 13% 16% 
Vækst i eksport  6,5% 10% -1,7% -4% 1,5% 
Vækst i import 19,4% 14,7% -12,2% -15% -1% 

Kilde: Country Report Latvia  

 

Litauen: Landet udgøre Royal Unibrew´s tredje største marked målt på omsætning og følger også 

de generelle økonomiske samfundstrend for 2009 og 2010.  

Det ser også ud til at Litauen vil blive hårdere ramt af økonomisk nedgang, end hvad der er tilfældet 

i flertallet af andre EU lande dog ikke helt i samme grad som nabolandet Letland. 

Der forventes et fald i BNP på - 4,8 % i 2009 og efterfølgende -1,2 % i 2010.  

Dog ser det ud til at landet efter omstændighederne formår at kunne kontrollere inflation og 

ledighed tilfredsstillende. 

 

 

 

 

                                                 
8 Country Report, Latvia  
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Tabel 3.5 Økonomiske nøgletal fra Litauen (*prognose) 

Litauen  2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 7,8% 8,9% 3,7% -4,8% -1,2% 
Inflation 3,7% 5,7% 10,9% 4,3% 4,8% 
Ledighed 3,4% 3,5% 4,8% 6% 5,8% 
Vækst i eksport  12% 4,3% 12,5% 0% 1,5% 
Vækst i import 13% 11,6% 11,3% -3% 3% 

Kilde: Country Report Lituania  

 

Polen: Det ser ud til at nedgangen i verdensøkonomien vil ramme Polen mindre hårdt end andre 

Østeuropæiske lande. Det polske samfund må dog indstille sig på en betydelig økonomisk 

tilbagegang i 2009 men det tyder på at de kommer sig hurtigt og 2010 ser ud til at blive et efter 

omstændighederne fornuftigt år. Inflationen ligger på et acceptable niveau men den polske regering 

kan se frem til nogle store udfordringer med at ændre på den høje ledighed. 

 

Tabel 3.6 Økonomiske nøgletal fra Polen (*prognose)   

Polen  2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 6,2% 6,7% 4,8% 0,7% 2,2% 
Inflation 1,0% 2,5% 4,2% 3,0% 2,2% 
Ledighed 16,2% 12,7% 9,8% 10,4% 10,8% 
Vækst i eksport  14,6% 9,1% 6,6% 0,6% 2,0% 
Vækst i import 17,3% 13,6% 6,9% 0,2% 2,5% 

Kilde: Country Report, Polen 

 

Caribien: Det Caribiske øhav består af mange forskellige mindre øer og stater med hver deres 

økonomiske udvikling. Nedenfor er vist et gennemsnit af de forskellige øer og deres data. Den 

økonomisk vækst i regionen er faldende, men det modsatte er tilfældet med inflationen.  

 

Tabel 3.7 Økonomiske nøgletal fra Caribien (*prognose) 

Caribien    2006 2007 2008 2009* 2010* 
Årlig vækst i BNP 5.1% 4.0% 1.6% - - 
Inflation    2.8% 3.7% 7.9% - - 

Kilde: Country Report, Caribien  

3.2.3 Sociale og kulturelle forhold  

Ændringer i forbrugsvaner, livsstil og demografiske forhold er vigtige faktorer, der kan påvirke 

afsætningen af et produkt.  
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På verdensplan er specielt store dele af Europa og Nordamerika ved at være modne markeder og har 

oplevet en tilbagegang i ølsalget indenfor de seneste par år. Til gengæld er der andre markeder, som 

erfarer den modsatte virkning. Det latinamerikanske og asiatiske marked har oplevet høj vækst i 

ølsalget og væksten ventes at forsætte i den nære fremtid9 

Årsagen for tilbagegang på de traditionelle ølmarkeder må tilskrives livsstilsændringer såsom mere 

fokus på sundhed samt ændringer i forbrugsmønstre.. Nye former for alkoholdrikke såsom Smirnoff 

Ice og Barcardi breezer vinder frem på bekostning af de traditionelle ølmærker.10 

Samtidig åbner en sundere livsstil for nye forretningsområder for bryggerierne som i stedet må 

fokusere på flere light produkter i deres sortiment både indenfor øl og læskedrikke. Undersøgelser 

har vist at øget fokus på helbredet er den faktor som vil have den største negative påvirkning på øl 

afsætningen de kommende år.11 Forud ligger der også væsentlige udfordringer for bryggerierne 

hvad angår befolkningssammensætningen. Den typiske øldrikker er i alderen 20-39 år, men da 

levealderen forlænges, vil denne gruppe i fremtiden udgøre en mindre del af den samlede 

befolkning.      

 

3.2.4 Teknologiske faktorer  

For at øge effektiviteten i branchen er der sket betydelige fusioner, der har medvirket til en 

yderligere konsolidering af bryggeribranchen. Øget konkurrence, fusioner og effektivere 

produktionsapparater har medført, at bryggeriernes enhedsomkostninger er faldet hvilket også er 

kommet forbrugerne til gode. Fra 1996-2007 er priserne på øl i Danmark kun steget med 5 %. Til 

sammenligning er forbrugerpriserne vokset med 25 %.12 Dog forventes det at øl priserne i Danmark 

vil følge forbrugerpriserne i langt højere grad i fremtiden, da rationaliserings besparelserne ved 

ølproduktion og distribution har gennemgået en kraftig udvikling de senere år.  

 

3.3 Omverdensanalyse på brancheniveau  

Brancheanalysen skal afdække de samfundsmæssige forhold, som har betydning for virksomhedens 

fremtidige vækst og indtjeningsmulighederne. Ifølge Michael Porter afhænger 

                                                 
9 Euromonitor International, Beer World side 15  
10 Growth strategies in alcoholic drinks, side 4 
11 Growth strategies in alcoholic drinks, side 25 
12 Tal fra bryggeriforeningen 08  
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indtjeningspotentialet af fem faktorer.  De fem faktorer vil blive analyseret og uddybet i henhold til 

figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Porters five forces  

 
Kilde: Porter, Michael: Porters five forces  

 

3.3.1 Substituerende produkter 

 

Ølmarkedet 

Royal Unibrew har positioneret sig som værende en virksomhed der sælger mærkeøl af høj kvalitet, 

derfor er det umiddelbart et øget pres fra discount øl, der kan få indflydelse på virksomhedens 

indtjeningsevne. Discount øl forventes at øge deres markedsdel af det samlede ølmarked i den nære 

fremtid pga. den økonomiske krise. I Danmark har konkurrenten Harboe på det seneste vundet 

markedsandele med deres discount øl på bekostning af bl.a. Royal Unibrew13. Hvis man bevæger 

sig udover ølmarkedet er det primært andre alkoholiske drikke såsom vin og spiritus, som er i 

konkurrence og ligeledes substituerende produkter overfor øl. At lancering af nye produkter kan 

ændre forbrugsvaner er fremkomsten af cider et eksempel på, hvor Carlsberg gennem Somersby 

cider har substitueret mange unges ølforbrug over på cider.14 Der er stor forskel på hvilke 

alkoholiske drikke forbrugerne i de forskellige lande fortrækker hvilket kan ses ud af tabel 3.8. 

Forbrugerne i Frankrig foretrækker klart vin modsat eksempelvis de svenske forbrugere. I Sverige 

er 85 % af alkoholsalget øl, og derfor er presset fra substituerende produkter også mindre i forhold 

til andre lande. 

 

                                                 
13 Børsen 1. april 2009: Medvind giver Harboe appetit på opkøb  
14 Berlingske tidende 10. juli 2009: Carlsberg redder faldende ølsalg med endnu en cider   
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Tabel 3.8 markedet for alkohol 
% Servering Øl Vin Spiritus 

Frankrig  19% 47% 34%

Tyskland 53% 20% 28%

Sverige  85% 9% 6%

UK  58% 23% 20%

Øvrig Europa 35% 12% 52%

Europa  38% 22% 40%

USA  55% 10% 35%

Gennemsnit 40% 16% 44%

Kilde: Future trends in beer and wine  

 

Læskedrikke 

Alt afhængig af forbrugerens præference er der en lang række af produkter, som kan indgå som 

substituerende varer såsom light sodavand, kildevand, juice, kaffe, mælk osv.  Presset fra disse 

produkter må dog siges at være i mindre omfang pga. Royal Unibrews brede produktportefølje. Den 

nuværende økonomiske situation taget i betragtning og set ud fra Royal Unibrew´s situation må 

man formode, at presset fra substituerende produkter i den nære fremtid hovedsageligt vil komme 

fra discount producenterne af øl og sodavand. Omvendt vil presset fra dyre produktgrupper såsom 

vin og spiritus være mindre i øjeblikket, end hvis der havde været tale om en højkonjunktur.   

 

3.3.2 Konkurrence Intensiteten  

Konkurrencen blandt de internationale og nationale bryggerier er taget til indenfor de senere år. 

Hovedårsagen til dette skal findes i den lavere og faldene vækst, specielt i Vesteuropa og USA som 

har medført at konkurrenceintensiteten er blevet øget på disse markeder. Falder eller aftager 

væksten på et marked, vil udbyderne forsøge at erobre markedsandele fra hinanden f.eks. gennem 

øget reklame, prisnedsættelser, produktlanceringer15. Det kan i mange tilfælde vise sig at være et 

dyrt tiltag og en situation, hvor der er flere tabere end vindere blandt bryggerierne.  

Der er dog stadig gode vækstmuligheder at finde på andre markeder. Specielt det asiatiske og 

latinamerikanske marked for øl og sodavand forventes at vokse i fremtiden, og flere bryggerier vil 

som konsekvens deraf optrappe deres rolle på disse markeder.   

                                                 
15  Graff, Jens; Lorenzen Henning mm – International  markedsføring, side 114 
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Et marked som er domineret af flere virksomheder og hvor styrkeforholdet imellem dem er meget 

ens vil generelt indikere at konkurrence på markedet er meget hård. 

Det internationale ølmarked er kendetegnet ved, at det er meget svært at opnå en dominerende 

position på verdensmarkedet i forhold til andre brancher.  De fem største bryggerier i verden har 

sammenlagt kun en markedsandel på godt 40 %. Til sammenligning kommer 67 % af verdens 

sodavandssalg fra to producenter Coca Cola og Pepsi. Figur 3.3 og 3.4 viser hvilke virksomheder 

der dominerer det internationale øl og sodavands marked   

   

 
Figur 3.3 Kilde: Euromonitor /alcoholic drinks/beer/world/company shares

 
 Figur 3.4  Kilde: Euromonitor/soft drinks/world/company shares  
 

Det regionale og lokale ølsalg er dog betydeligt mere konsolideret end hvad tilfældet er på 

verdensmarkedet. Generelt er de lokale markeder kendetegnet ved, at to eller tre bryggerier tegner 

sig for langt over 50 % af salget. Denne situation afspejles også på de markeder, hvor Royal 



Værdiansættelse af Royal Unibrew                                                                  Jens Sandholt Nielsen  

Unibrew befinder sig. Undtagelsen er dog det det tyske marked, der er præget af mange små og 

mellemstore bryggerier. En konsolidering af branchen vil medføre større bryggerier som kan 

mindske deres omkostninger pga. de stordriftsfordele som bliver udledt heraf. Omvendt kan opkøb 

og sammenslutninger også betyde en vis geografisk opdeling af markedet, hvilket kan begrænse 

konkurrence intensiteten.16 I øjeblikket er der ved at ske en international konsolidering af 

branchen17 Der er flere eksempler på dette bl.a gennem Carlsberg og Heinekens overtagelse af 

Scottish and Newcastle, sammenslutningen af USA’s nummer to og tre, SABMiller og Molson 

Coors samt det belgiske bryggeri In Bev opkøb af amerikanske Anheuser Busch i slutningen af 

200818. Dette opkøb er nu ensbetydende med at Anheuser-Busch InBev er det i øjeblikket største 

bryggeri på verdensmarkedet.  

 

3.3.3 Leverandørernes styrkeposition 

Karakteren af efterspørgslen afhænger af hvorvidt virksomheden er kapital, arbejdskraft eller 

materialetung. Virksomheder indenfor denne branche må i høj grad siges at være 

materialeafhængig. Leverandørerne i branchen omfatter primært distributører, 

emballageproducenter samt malt- humle- og sukkerproducenter.  

Råvarerne er standardiserede produkter og prisen bliver sat på verdensmarkedet, så umiddelbart er 

det meget svært for bryggerierne at forhandle sig til bedre købsvilkår end konkurrenterne.  

Samtidig er der heller ikke mange andre produkter, der kan fungere som substitut overfor de 

forskellige materialer. Til gengæld er leverandørudbuddet forholdsvis stort, så bryggerierne er ikke 

afhængige af en specifik leverandør, ligesom omstillingsomkostningerne ved leverandørskift er 

små. Dog er der f.eks. nogle helt specifikke krav til maltbyg indenfor indhold af protein, stivelse, 

svampe og toksinindhold, hvor vejrmæssige forhold enkelte år kan betyde mangel på maltbyg og 

dermed også kamp på priserne. Mange bryggerier sikre sig dog mod dette ved at indgå faste 

kontrakter.  

 

 

                                                 
16 Politiken Erhverv 25. jan. 2008: Carlsberg sætter sig på Rusland 
17 Børsen 26. oktober 2007: Amerikanske ølkæmper melder sig klar til ølkrig  
18 Børsen 4 september 2008: Carlsberg, Inbev skal hente 9.8 mia dollar 
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3.3.4 Kundernes styrkeposition 

Eftersom bryggerierne ikke sælger deres produkter direkte til forbrugerne, kan salget deles op i 

detail- og restaurantsalg. Under detailsalg indgår alt salg til supermarkeder, kiosker, tankstationer 

m.m. mens restaurantsalget indeholder salg til cafeer, barer, hoteller og restauranter. Ud fra 

mængden af øl på verdensplan er detailhandlen den største aftager. 67 % af bryggeriernes øl går til 

detailsektoren (2006). Set ud fra omsætningen har restaurantsalget dog den største samlede 

betydning. 59 % af bryggeriernes omsætning stammer fra restaurantsalget (2006)19. Årsagen til 

denne forskel er at bryggerierne kan tage en højere margin på deres salg indenfor restaurantsektoren 

end hvad tilfældet er indenfor detailbranchen.     

Struktur, organisation og mængde er også vigtige parametre der kan øge kundens styrkeposition. 

Eftersom køberne er bedre organiseret og køber ind i større mængder er købernes 

forhandlingsstyrke større indenfor detailhandlen, hvor man også har set en kraftig udbygning af 

kædedannelsen f.eks. i Danmark har Coop 37% og Dansk Supermarked 32%  af 

dagligvaremarkedet i 200820. Man må alt andet lige formode at de store detailkæder har betydelig 

mere magt overfor bryggerierne end den enkelte cafeejer eller restauratør.  

Når køberne gør brug af deres forhandlingsstyrke vil det oftest kommer til udtryk gennem krav om 

prisnedsættelse eller øget service, som i sidste ende vil kunne presse bryggerierne på bundlinjen. 

Virksomheder som Carlsberg og Royal Unibrew positionerer sig på markedet som leverandør af 

mærkeøl. Denne position må derfor alt andet lige give mærkeproducenterne mere magt og bedre 

forhandlingsstyrke overfor kunderne, fremfor discount og non label producenterne. Dette skyldes at 

der er bestemte varegrupper og mærker, der ikke kan undværes i kundens varesortiment.    

 

3.3.5 Adgangsbarrierer  

Nye konkurrenter på et marked vil alt andet lige reducere indtjeningen for de eksisterende 

virksomheder på markedet, derfor vil det være i Royal Unibrews interesse at adgangsbarriererne på 

virksomhedens markeder er høje. Ud fra det voksende antal af mikrobryggerier tyder det på at det er 

blevet nemmere at komme ind på ølmarkedet og det derfor ikke er kapitalomkostningerne til 

produktionen som er en adgangsbarriere længere. I Danmark er antallet af mikrobryggerier vokset 

fra 25 i 2003 til 130 i 2008. Man kan dog diskutere, hvorvidt mikrobryggerierne er i direkte 

                                                 
19 Euromonitor, beer world 
20 www.kfi.dk: Beretning 2008: Købmandssektoren i 2008 
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konkurrence med de etablerede mærker på markedet, da deres øl ligger i en hel anden prisklasse og 

henvender sig til en anden forbruger end de klassiske ølmærker og måske i højere grad konkurrerer 

med vinmarkedet. Som nævnt tidligere er etableringen af produktionen ikke det, der holder 

bryggerierne væk fra at gå ind på nye markeder. De tre væsentligste adgangsbarrierer må bestemt 

siges at være distributionsnettet, det etablerede varemærke samt de omkostninger, der følger med til 

markedsføring og reklame. Netop derfor virker det også usandsynligt at et bryggeri på kort sigt kan 

komme ind på nye markeder og overtage væsentlige markedsdele fra de allerede etablerede 

bryggerier. For at et bryggeri kan gå ind på et marked i et større geografisk område, kræver det ofte 

en samarbejdspartner med et etableret distributionsnet. Som følge deraf ses det ofte, at de store 

bryggerier får et allerede etableret bryggeri til at tage sig af produktionen og distributionen. Opkøb, 

licensproduktion og joint venture er eksempler på forskellige måder et bryggeri kan komme ind på 

et nyt marked. Af eksempler på dette kan nævnes Heineken, der har givet Royal Unibrew licens til 

at sælge virksomhedens produkter på det danske marked, ligesom Carlsberg brygges på licens i 

Australien og Spanien af henholdsvis Foster´s og San Miguel. Vækst og konkurrence afspejler også 

hvor attraktivt et marked er, og hvor stor risiko der er for at konkurrenter vil trænge ind på 

markedet. En lav vækst og stor priskonkurrence vil alt andet lige afholde andre virksomheder for at 

gå ind på markedet.   

 

3.4 Omverdensanalyse på Markedsniveau 

 

For at komme nærmere ind på fremtidsudsigterne for Royal Unibrew, vil virksomhedens vigtigste 

markeder og produkter blive analyseret og vurderet.  Der vil igen blive lagt vægt på de vigtige 

markeder fra afsnit 3.3.2. 

 

3.4.1 Danmark 

Med en markedsandel på omkring 22 % har Royal Unibrew en position som markedsudfordreren til 

Carlsberg på det danske marked for øl og læskedrikke. Der er dog et stykke op til Carlsberg, der står 

for over 60 % af ølsalget i Danmark. På det danske marked gør Royal Unibrew sig gældende med 

de to stærke nationale mærker Royal og Heineken. Derudover også de mere regionale mærker som 

Ceres, Thor og Albani. Royal er i dag den tredje mest solgte øl i Danmark efter Carlsberg og 
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Tuborg. Markedsandel for Royal mærkerne ligger på omkring de 10 %21. Royal differentierer sig 

fra de konkurrerende produkter ved at skabe en position som specialøllet indenfor det danske 

mainstream segment22. En kombination af nedgang i økonomien og livsstilsændringer gør, at det 

samlede danske ølsalg forventes at falde i de kommende år.  

Læskedrikssalget forventes også at falde i fremtiden. Royal Unibrew har på læskedriksmarkedet en 

markedsandel, der ligger et sted mellem 25 og 30 %. Markedsandelen er skabt gennem salget af 

primært Pepsi, Egekilde og Faxe kondi. Andre kendte mærker indenfor læskedrikke 

solgt/produceret af Royal Unibrew i Danmark er bl.a. 7-up, Nikoline, Mirinda, Cult og Cido. 

Nedenfor er vist Royal Unibrews konkurrencemæssige position indenfor henholdsvis øl og 

læskedrikssegmentet i Danmark. 

 

Tabel 3.9 Royal Unibrew position på det danske ølmarked  

Produkt type Markedsandel Rangering   
Alm. Øl 21%  2   
Mørk øl  21%  2   
Lager 24%   2   

Kilde: Royal Unibrew A/S – Acoholic Drinks Denmark  

 

 

Tabel 3.10 Royal Unibrew position på det danske marked for læskedrikke  

Produkt type  Markedsandel Rangering  
Sportsdrik 80%  1   
Cola 14%  2   
Diet Cola 15%   2   

Kilde: Royal Unibrew A/S- Soft drink Denmark  

 

3.4.2 Italien  

Det italienske marked er domineret af flere store multinationale bryggerier, men de lokale 

bryggeriers betydning vinder frem. Heineken er markedslederen på det italienske ølmarked, mens 

Royal Unibrew er det femte største bryggeri med en markedsandel på 3,4 % (2007) Royal Unibrew 

sælger og markedsfører sig gennem deres Italienske salgsselskab Ceres Italia SpA. Ceres er den 

største eksportør af øl til Italien, specielt mærkerne Ceres top og Ceres Strong Ale er udbredte øl i 

                                                 
21 Royal Unibrew, årsrapport 2008  
22 Brygmagasinet nr. 1 2008, Bryggerigruppen  
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Italien og kan købes i de fleste supermarkeder såvel som restauranter og cafeer. Vin er stadig den 

foretrukne drik i Italien, men øl har de sidste par år vundet markedsandele på bekostning af netop 

vinen. Væksten i ølsalget forventes at forsætte selvom den økonomiske situation vil lægge en 

dæmper på det fremtidige salg. De mere mørke øl er det øl segment som forventes at få den største 

vækst. Dette er glædeligt for Royal Unibrew, da det er disse øl som virksomheden hovedsagligt gør 

sig gældende med i Italien23. Det bliver dog et problem i den aktuelle nedgangsperiode, at 

virksomhedens produkter er blandt de dyreste på markedet. Royal Unibrew har oplevet en 

tilbagegang i salget af øl i Italien de seneste år og kan meget vel også blive presset på indtjeningen i 

Italien i den nære fremtid.           

 

3.4.3 Polen  

De tre store bryggerikoncerner Heineken, Carlsberg og SABmiller har gennem deres polske 

datterselskaber sat sig solidt på markedet. Royal Unibrew har været på det polske marked siden 

1995 og har en markedsandel på knap 3 %, som er skabt ud fra en strategi om primært at fokusere 

på at skabe vækst gennem det regionale salg 24. Virksomheden ejer tre bryggerier i landet. Strzelec i 

syd, Brok i nord og Lomza i det nordøstlige Polen. Indtil fornyelig ejede virksomheden også 

bryggerifaciliteter i Koszalin men disse er nu frasolgt pr juni 2009 af strategiske årsager. 25 

 Foruden egen produktion i landet, eksporterer Royal Unibrew mærkerne Red Erik, Faxe Premium 

og Faxe ekstra Strong. Importeret øl i Polen udgør en meget lille del af det samlede ølforbrug, da de 

polske forbrugere generelt foretrækker lokalt øl frem for udenlandsk. Det polske ølsalg har oplevet 

en høj vækst i de seneste år men forventningerne er at den vil aftage en smule i fremtiden. 

Royal Unibrew er vokset voldsomt i Polen de seneste par år. Alene i 2008 voksede omsætningen 

med 46 % i forhold til året før. Omsætningsvæksten skyldes dog i stor grad vækst gennem opkøb 

frem for organisk vækst. Den organiske vækst har langtfra levet op til forventningerne, og derfor 

har virksomheden også været nødsaget til at nedskrive værdien af de polske aktiviteter med næsten 

en halv milliard kr. i den seneste regnskabsopgørelse.  

 

                                                 
23 Euromonitor /Beer/ Italy/Brand share  
24 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=1750  
25 Selskabsmeddelelse Fond RU 22-2009 
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3.4.4 Baltikum regionen  

Royal Unibrew investerede i 1999 i sin første baltiske virksomhed ved at købe det litauiske bryggeri  

AB Vilnius Tauras. Fodfæstet blev udbygget yderligere to år senere, da man overtog det tredje 

største bryggeri i landet Kalnapilis AB som sidder på godt en fjerdedel af det litauiske ølsalg. 

De to ølmærker Kalnapilis og Tauras er Royal Unibrews vigtigste ølmærker på det litauiske 

marked. Royal Unibrew gik ind på det lettiske marked i 2004 og har i dag en stærk position på 

markedet. Ølproduktionen fandt indtil for nylig sted fra to bryggerier Lacplesa Alus og Livu Alus, 

men for at skære i omkostningerne blev produktion fra Lacplesa Alus flyttet til Livu bryggeriet i 

maj 2008. Begge er blandt de førende bryggerier i landet, og tilsammen har de en markedsandel på 

omkring 15 % i Letland26. Royal Unibrew ejer i Letland også bryggeriet CIDO Grupa. CIDO's 

samlede andel af det lettiske marked for læskedrikke er på 31 %. For juice og ikke kulsyreholdige 

drikke er markedsandelen 45 %. Det gør CIDO til Letlands største læskedrikudbyder. CIDO har 

også aktiviteter i de andre baltiske lande, dog i mindre omfang.  

Baltikum regionen har indenfor de senere år været en af de hurtigste voksende økonomier i Europa, 

men befinder sig i øjeblikket ramt af dyb økonomiskkrise. Omsætningen i Baltikum regionen har 

for Royal Unibrew været kraftig voksende i de senere år, men fremtidsudsigterne set betydelig mere 

dyster ud, med stor økonomisk usikkerhed og kraftigt faldende GDP og stigende ledighed27. 

3.4.5 Caribien  

Caribien består af flere mindre og mellemstore lande eller stater, som er fordelt over en lang række 

af øer. Royal Unibrews satser hårdt på netop det caribiske marked, da det skal være medvirkende til 

at gøre Royal Unibrew til en af de førende producenter indenfor maltdrikke. For at opnå denne 

målsætning har Royal Unibrew lanceret Vitamalt, som i øjeblikket er verdens tredje mest sælgende 

mærke indenfor maltdrikke. Vitamalt kommer i seks forskellige smagsvarianter og er alkoholfri. 

Produktet er meget populært i Caribien, hvor det er i direkte konkurrence med sodavand. 

Produktionen af de forskellige øl, malt og læskedrikke finder sted på tre bryggerier, Antigua 

Brewery Ltd., Dominica Brewery & Beverages Ltd. og St. Vincent Brewery Ltd. 

Markedsandelen svinger meget, men mange steder ligger den omkring de 40-45 %. På de øer hvor 

produktionen finder sted er markedsandelen helt oppe på 50-80 %. Omsætningen på det caribiske 

marked er steget de senere år, men desværre har valutakursudsving og stigende råvarepriser været 

                                                 
26 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=161  
27 Tabel 3.4 og 3.5 
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medvirkende til, at det samlede resultat af den primære drift er blevet dårligere end forventet i det 

seneste regnskabsår.28 Det caribiske marked for øl og læskedrikke forventes at være det af Royal 

Unibrews markeder, som vil opleve det mindste pres på salget i fremtiden. 

 

3.4.6 Øvrige markeder  

De overnævnte seks markeder samt det tyske er klart de vigtigste målt på omsætning, men Royal 

Unibrew eksportere derudover også til en lang række markeder der iblandt USA, Canada, England, 

Skandinavien og samt en række lande i Afrika og Mellemøsten. Omsætningen de fleste steder er 

beskeden, men virksomheden gør sig dog synlig i enkelte lande bl.a. har Faxe en 10 % 

markedsandel af stærk øl segmentet i Canada. Maltdrikken Vitamalt er stærk stigende i Afrika, 

primært i Tanzania, hvor Vitamalt har en markedsandel på ca. 44 %. Det er umiddelbart svært at 

vurdere hvordan udviklingen vil forløbe i fremtiden og hvilken strategi Royal Unibrew vælger, men 

der er bestemt et afsætningsmæssig potentiale tilstede på flere af markederne.  

 

Nedenfor er vist estimatet for det fremtidige forbrug og markedsvæksten på tre af Royal Unibrews 

vigtigste markeder. 29  

 

(mio hektro litre) 2009 2010 2011 2012 2013 
Danmark (Læske) 296.4 296.1 295.3 294 292.4 
Δ afsætning -0.1% -0.1% -0.3% -0.4% -0.5% 
Danmark (Øl) 429 422 417 413 410 
Δ afsætning -2.3% -1.6% -1.2% -1% -0.7% 
Italien (Øl) 1,965 2,041 2,108 2,162 2,203 
Δ afsætning 4.1% 3.9% 3.3% 2.6% 1.9% 
Polen (Øl) 3,704 3,751 3,757 3,887 3,869 
Δ afsætning 2% 1.3% 0.2% 3.5% -0.5% 

Tabel 3.11 Kilde: Euromonitor /markedsrapport/ Denmark, Poland and Italy  

3.4.7 BCG matricen  

Efter markedsgennemgangen vil BCG matricen blive brugt til at få et overblik over den aktuelle 

markedssituation og hvilke strategier virksomheden i teorien burde følge på de forskellige 

                                                 
28 Royal Unibrew;  Årsrapport 2008 – ledelsens beretning 
29 Informationer om den fremtidige vækst på det lettiske, litauiske og caribiske marked er ikke tilgængelig.  
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markeder. Modellen er egentligt ment til at skulle fokusere på enkelte produkter men kan sagtens 

udvides til at omfatte en portefølje af produkter eller markeder som i eksemplet her. 

 

      Figur 3.5 BCG Matricen 

                               Høj                         Markedsandel              Lav 
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      Kilde: BCG matricen, egen tilvirkning  

 

Ud fra figuren ses det at problemet for Royal Unibrew er den lave markedsvækst i øjeblikket, 

hvilket medfører at markederne i stort omfang ender i bunden af modellen. Det caribiske marked er 

virksomhedens ”Star” med en høj markedsandel, den foretrukne strategi i dette segment går ud på at 

kæmpe for at bevare den stærke position på markedet. 

 

Det danske marked er virksomhedens ”Cash Cow”, der skal generere en stabil indtægt og skabe 

likviditet, som skal bruges på at finansiere aktiviteter på de markeder, der er placeret i segmentet 

”Question Marks”. For Royal Unibrew vil det være Baltikum regionen og Italien som kræver 

kapitalindskud så de med tiden kan få en større del af markedet og bevæge sig mod venstre i 

modellen. Royal Unibrew kan vælge følgende to strategier indenfor ”Question Marks” feltet. Den 

ene strategi går ud på at satse på at udnytte det store vækstpotentiale, der er i markedet. Det kræver 

dog store investeringer og kapitalindsprøjtning. Den anden strategi er at afvikle produkterne på 

markedet for at udgå at ryge ned i feltet ”Dogs”.  
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Virksomheden skal så vidt muligt undgå at markederne bliver placeret i ”Dogs” feltet, hvor 

markedsandelen er lille og væksten lav. Den mest oplagte strategi i ”Dogs” feltet” vil være 

afvikling. Det polske marked er placeret i dette felt. Indtil videre har Royal Unibrew ikke formået at 

udnytte det potentiale, der ligger i markedet på trods af, at markedsvæksten har været relativ høj. 

Det virker dog usandsynligt at Royal Unibrew vil gå ud af markederne på grundlag af disse 

informationer. Dertil er BCG modellen ikke et sofistikeret nok redskab til at træffe så vigtige 

beslutninger. 

         

3.5 Virksomheden 

3.5.1 Værdikæden 

Analyse af interne ressourcer og kompetencer  

 

Den interne analyse skal fastlægge og klargøre, virksomhedens ressourcer og hvor kompetencerne 

ligger. For at få et sammenligningsgrundlag er det vigtigt at Royal Unibrew bliver analyseret 

gennem benchmarking med en anden lignende virksomhed i dette tilfælde Carlsberg. 

Det er umiddelbart svært at finde en virksomhed, som passer perfekt til en sammenligning, og man 

kan argumentere mod at Carlsberg adskiller sig fra Royal Unibrew på nogle væsentlige punkter 

såsom en betydelig større omsætning og mere vægt på produktion frem for eksport. Men Carlsberg 

er på trods af dette valgt til at danne benchmarkings grundlag med det argument, at begge er danske 

virksomheder med en betydelig andel af deres aktiviteter i hjemlandet. Samtidig konkurrerer de 

indenfor samme segment og på en del af de samme markeder. Royal Unibrew og Carlsberg 

anvender desuden de samme regnskabsprincipper til de primære aktiviteter i resultatopgørelsen, 

hvilket giver et grundlag for at sammenligne bryggeriernes aktiviteter i værdikæden. 

Udgangspunktet til at klassificere de interne ressourcer og kompetencer vil derfor være en analyse 

af værdikæden (se nedenfor) 

 

 

Figur 3.6 værdikæden  
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Kilde: Porter, Michael: Value chain, egen tilvirkning
 

3.5.2 De primære aktiviteter 

Produktion 

Produktionsomkostningerne i Royal Unibrew er steget i forhold til den samlede omsætning i 

virksomheden. Ud fra nedenstående graf ses, at produktionsomkostningerne er vokset hvert år 

indenfor de seneste fem år. Specielt de to seneste regnskabsår har stigningen været tankevækkende 

høj. Omkostningerne er på to år vokset fra 51 % til at udgøre 58 % af omsætningen. Årsagen til 

dette skal findes i de stigende råvarepriser på specielt humle, hvede og malt. Dette har gjort virkelig 

ondt på virksomhedens indtjening, da den ikke har haft megen succes med at sende regningen 

videre til forbrugerne i form af prisstigninger30.  

Carlsberg, der ligger indenfor samme peer gruppe som Royal Unibrew, har til gengæld holdt deres 

produktionsomkostninger indenfor et rimeligt niveau og udviklingsretning de seneste fem år. Dette 

kunne tyde på at det ikke kun er et brancheproblem, men årsagen i høj grad må tilskrives Royal 

Unibrew, der ikke har været gode nok til at styre produktionsomkostningerne.  

For at ændre den negative udvikling har Royal Unibrew for nylig lavet nogle strategiske ændringer 

indenfor produktionen, bl.a. blev Ceres bryggeriet i Århus lukket i efteråret 2008 og produktionen i 

stedet flyttet til Odense og Faxe. Yderligere blev også bryggeriet i Maribo lukket ned i begyndelsen 

af 2008 for at samle produktionen.   

  

                                                 
30 Børsen 21 november 2008, Rædsler fortsætter i Royal Unibrew  
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Produktionsomk. i % af omsætningen

 
Figur 3.7 Kilde: Egen tilvirkning, årsrapport fra Carlsberg og Royal Unibrew 2004-2008  
 
 
Udgående logistik/marketing og salg 

Royal Unibrews salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution og 

salgskampagner herunder omkostninger til salgspersonale, markedsføring og afskrivninger samt tab 

på salgstilgodehavender. Ud fra de tilgængelige oplysninger i Royal Unibrews årsrapport har det 

desværre ikke været muligt at adskille distributionsomkostningerne fra salgs og 

markedsføringsomkostningerne. De vil derfor indgå som en samlet post i analysen.  Et nærmere kig 

på regnskabstallene viser, med undtagelse af 2008 at virksomhedens har kunnet opretholde faldende 

salgs- og distributionsomkostninger i procent af omsætningen. I dag udgør salgs- og 

distributionsomkostningerne ca. 33 % af omsætningen. Tidligere har de været oppe på 36.6% en 

smule over Carlsbergs omkostningsniveau, men de følger nogenlunde samme udviklingsretning. 

Selvom Carlsberg har haft væsentlige stigninger i salgs og distributionsomkostninger, har 

marketingskampagnerne givet udbytte i form af en betydelig meromsætning.  

Dette har været medvirkende til, at Carlsberg har kunnet fremvise et vedvarende fald i 

omkostningsniveau fra 35,4 % i 2004 til 29,3 % i 2008.    

Royal Unibrew markedsfører sig gennem flere forskellige tiltag. Sponsorater er en vigtig del af de 

samlede marketingstiltag og de deles i to kategorier sports samt musik/kultursponsorater.   

Med Faxe Kondi har Royal Unibrew været en markant sponsor indenfor sportsverdenen siden 1973. 

Faxe Kondi er repræsenteret som sponsor indenfor næsten alle sportsgrene såvel i store som små 

klubber. Virksomheden sponsorerer også på regional basis. Albani i Odense er eksempelvis sponsor 

for OIK i Ishockey og GOG i håndbold, Ceres er sponsor for AGF i fodbold selvom Ceres ikke 

mere produceres i Århus, søger man stadig at markedsføre den som en regional øl. Thor er sponsor 

for Randers FC og Randers HK i håndbold. Musik og kultursponsorater sponseres for det meste 
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med Royal Beer, men også indenfor dette område lægges vægt på at promovere regionale 

bryggerier. Ceres er hovedleverandør under Århus festuge og Albani er leverandør til Rock under 

broen for at nævne et par eksempler. Royal Unibrew satte som mål i 2008 at omkring 7 % af 

omsætningen skal bruges på tiltag inden for marketing.31  

 

 
Figur 3.8 Kilde: Egen tilvirkning, årsrapport fra Carlsberg og Royal Unibrew 2004-2008  

Salgs og Dristibutionsomk. i % af omsætningen

 
 
Service  

Royal Unibrews administrationsomkostninger udgør 5,4 % af omsætningen, det må siges at være et 

tilfredsstillende niveau når der sammenlignes med konkurrenten Carlsberg, hvis omkostningerne 

udgør 6.5 %. Til gengæld er udviklingsretningen hos Royal Unibrew noget mere svingende end hos 

Carlsberg. Carlsbergs udviklingsretning har været betydelig mere stabil og har været konstant 

nedadgående. Hovedparten af den administrative del af Royal Unibrew er samlet i hovedkontoret, 

som ligger i Faxe, dertil kommer en række mindre produktions og salgskontorer i Danmark og 

rundt i verden.  

 

                                                 
31 Børsen 18 januar 2008: Unibrew Strategi skal fordoble overskud 
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Administrationsomk. i % af omsætningen

 
Figur 3.9 Kilde: Egen tilvirkning, årsrapport fra Carlsberg og Royal Unibrew 2004-2008 
 

3.5.3 Støtte aktiviteterne

 

Infrastruktur 

Ledelsesstrukturen i Royal Unibrew har indtil for nylig været præget af stabilitet, men på det 

seneste er der sket markante ændringer i ledelsen pga. nedjusteringer og problemer med ”double op 

strategien”, der viste sig langtfra at kunne realiseres. Direktøren siden 2002 Poul Møller er som en 

konsekvens deraf blevet fyret og hans stilling blev i november 2008 overtaget af Henrik Brandt, 

som har siddet i bestyrelsen siden 1998. Ud af fire personer som sidder i direktionen er de tre blevet 

skiftet ud indenfor det seneste år.32  

 

Teknologisk udvikling  

Virksomheden stræber så vidt muligt efter at have ensarthed i hele produktionsprocessen, som også 

skal afspejles i deres IT systemer. Royal Unibrew bruger SAP R/3 til registrering, afgivelse og 

ordremodtagelse. For nylig er der fundet implementering af styresystemet sted i de tilkøbte 

virksomheder i Caribien og Polen, så alle virksomhedens datterselskaber i dag bruger samme 

styresystem. For at en virksomhed hele tiden udvikler sig, er det vigtigt at have en klar målsætning 

og strategi. Royal Unibrew præsenterede i november 2004 strategiplanen Mach II, der skulle dække 

strategien og målsætningen for perioden 2005-2007. Strategiplanen blev dog erstattet af ”double 

up” strategien et halv år før tid, da det viste sig at det var urealistisk at nå op på en nettoomsætning 

på 4,5 milliarder. Strategien ”double up” som skal dække perioden 2008-2010 blev i forbindelse 

med det aktuelle årsregnskab også vurderet som urealistisk og kasseret.  Strategien er i stedet blevet 

 
32 Svingdøren på overarbejde i Royal Unibrew: Borsen 29.9.2008 
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erstattet af en række strategiske hovedprioriteter med fokus på nødvendige struktur- og 

driftstilpasninger.  

 

Human Ressource Management  

Medarbejderne vurderes som et væsentligt aktiv for virksomheden, da de anslås at have en 

afgørende og vigtig viden om de kundegrupper og markeder koncernen betjener, herunder også 

forsyningsmæssige og distributionsforhold. Intensiv uddannelse af medarbejderne blev der lagt 

meget vægt på i de tidligere strategiplaner ”Match II” og  

”Double up”, da det vurderes som fundamentalt for realisering af virksomhedens mål og strategi.   

Det er vigtigt at medarbejderne får indsigt i de forskellige markeder og hvad der rører sig, derfor 

bliver der lagt meget vægt på muligheden for udstationering. Dette skal sikre at samarbejde øges 

samt at viden på tværs af markederne deles. 33 

  

Indkøb  

Royal Unibrew køber ind centralt fra hovedkontoret i Faxe. Der bliver lagt vægt på at have 

ensartede råvarer og et sundt leverandørforhold. Samlet set udgør råvareomkostninger cirka 10 pct. 

af de direkte omkostninger hos Royal Unibrew.34 Bryggeriet har forsøgt at dække den råvarerisiko, 

der skaber usikkerhed omkring indtjeningen ved i langt højere grad at lave fastprisaftaler med de 

relevante leverandører.  Uheldigvis for virksomheden valgte de at ”hedge” råvareindkøbene i 

sommeren 2008 hvor priserne var på sit højeste, derfor vil virksomheden ikke få gavn af de lavere 

omkostninger, der gavner konkurrenterne nu35. 

 

3.6 Delkonklusion – Evaluering af den strategiske analyse  

 

Ved at kombinere de interne forhold med de eksterne kan der udarbejdes en styrkeprofil (SWOT- 

analyse) med henblik på at vurdere Royal Unibrew strategiske position og retning. Styrkeprofilen 

skal også ses som en konklusion på den strategiske analyse. 

                                                 
33 Royal Unibrew, årsopgørelse 2007 p 23 
34 Børsen 24. maj 2007: Humlepriserne presser ølpriserne  
35 Børsen 16. februar 2009: Pres fra alle sider. 
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Stærke sider Svage sider 
- Varemærkerne: Royal, Faxe Kondi og Vitamalt  - Høje produktionsomkostninger  
- Bred produktportefølje  - Får ikke nok ud af reklame og marketingstiltag 
- Bedre udnyttelse af produktionsanlæg  - Uklar strategi  
- Lave administrationsomkostninger  - Manglende stabilitet i ledelse 
- Høj kvalitet i produktionen - Svag finansiel position  
- Fokus på eksport  - Vanskelig at øge salget på det vesteuropæiske        

   marked  
 

Figur 3.10 Kilde: Egen tilvirkning 

Muligheder Trusler 
- Nye produkter og markeder  - Faldende øl og læskedriks salg i Danmark og         
- Mulige strategiske alliancer    Udlandet  
- Frasalg af hele eller dele af virksomheden  - Øget konkurrence  

- Pres fra substituerende produkter  - Kapitaludvidelse 
- Konsolideringen i branchen  
- Voksende afgifter  
- Usikkerhed omkring ejerforhold 

 

Royal Unibrew har i produktporteføljen en række af stærke produkter. På det danske marked er det 

primært to stærke varemærker, Royal serien og Faxe Kondi som er den klart mest sælgende 

sportssodavand i Danmark. Derudover kommer Vitamalt serien som er en af de mest sælgende 

maltdrikke i verden. Mange af virksomhedens produkter hører til i den dyre ende af 

mainstreamsegmentet, derfor er ensartethed og høj kvalitet i produktionen en af grundende til at 

virksomheden igennem mange år har haft stor succes. Produktionsomkostningerne har dog udviklet 

sig i en negativ retning de senere år, og det samme har været tilfældet med distributions og 

markedsførings omkostningerne. Alt sammen har bevirket at virksomhedens bundlinje er presset. 

Der er dog fundet nogle produktionstiltag sted for få vendt den negative udvikling. Royal Unibrew 

har dog kunnet holde administrationsomkostningerne nede, men problemet er at det langtfra kan 

opveje den negative udvikling indenfor de andre omkostningsgrupper. På omverdensniveau er det 

specielt brancheforholdene som kan påvirke værdien af Royal Unibrew. Det må forventes at 

udviklingen i branchen i den nærmeste fremtid gør, at der vil være flere trusler end muligheder. Det 

kan specielt blive problematisk at væksten på Royal Unibrews markeder er faldende. Den lavere 

vækst vil med stor sandsynlighed føre til faldende salg og hårdere konkurrence på markederne, 

hvilket kan lægge yderligere pres på bryggeriets bundlinje. Konsolideringen i branchen vil komme 

mange af konkurrenterne til gode, da de vil være bedre rustet i nedgangstider. Royal Unibrew må 

indstille sig på, at konkurrencen ikke kun vil komme fra de traditionelle store bryggerier. 
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Konkurrencen vil også i høj grad komme fra discount producenterne, der traditionelt klarer sig 

bedre i nedgangsperioder og erobrer markedsandele. Selvom truslerne er mange, er der også flere 

muligheder for bryggerierne, dog Royal Unibrew´s finansielle situation taget i betragtning.  Det 

virker bestemt ikke usandsynligt at Royal Unibrew kan blive en del af den konsolidering af 

branchen der finder sted i øjeblikket. Aktiekursen er faldet meget på det seneste, og det kunne øge 

mulighederne for et købstilbud fra et af de store internationale bryggerier eller kapitalfonde, hvis 

konkurrencestyrelsen vil tillade dette. Virksomheden kan også blive tvunget til at sælge dele af 

forretningen fra eksempelvis aktiviteterne på det polske marked, som på det sidste har været en 

dårlig forretning. Opkøb af andre bryggerier er noget Royal Unibrew tidligere har benyttet aktivt 

som et redskab til at komme ind på nye markeder og erobre markedsandele. Dette virker dog ikke 

sandsynligt indenfor den nærmeste fremtid, da den aktuelle strategi er at nedbringe gælden og 

derved få en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. Kapitalstrukturen vil blive gennemgået nærmere 

senere i opgaven. 

4. Regnskabsanalyse  
 
 
Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de seneste fem årsregnskaber fra Royal Unibrew der 

dækker perioden 2004-2008. Bilag 2 og 3 viser resultatopgørelsen og balancen, som de er opstillet i 

de officielle årsregnskaber fra Royal Unibrew.  

 

Formålet med regnskabsanalysen er at få målt virksomhedens historiske performance, som sammen 

med den strategiske analyse skal danne grundlag for de fremtidige økonomiske forventninger til 

virksomheden. En regnskabsanalyse kan udarbejdes på flere forskellige måde, følgende 

fremgangsmåde er i dette tilfælde valgt. 

 
• Kommentar til revisorpåtegning  
 
• Anvendt og ændringer i regnskabspraksis 

 
• Reformulering af årsregnskaber  

 
• Nøgletalsanalyse med fokus på  
      -  Rentabilitet 
      -  Vækst  
      -  Risiko  
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4.1 Revisor påtegning  

 
Royal Unibrew har undtagen i det seneste regnskabsår brugt PricewatherhouseCoopers og  

Ernst & Young som revisorer. I det seneste årsregnskab er det dog kun Ernst & Young der har 

revideret selskabets årsregnskab. Dette er dog ikke ulovligt da årsregnskabslovens § 135  Stk. 2. 

fastlægger at for børsnoterede virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter reglerne for 

regnskabsklasse D, skal mindst én revisor være statsautoriseret, desuden skal han drive eller være 

ansat i en statsautoriseret revisionsvirksomhed. Et revisorskift kan dog indikere noget 

uregelmæssigt, som burde give anledning til opmærksomhed, det har dog ikke været muligt at få 

oplyst, hvad der ligger til grund for at PricewatherhouseCoopers ikke længere bliver brugt af Royal 

Unibrew.  Årsrapporterne har i de seneste fem regnskabsperioder ikke givet anledning til forbehold, 

og de er blevet godkendt og vurderet til at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling.  

 

4.2 Anvendt regnskabspraksis 

 

Indenfor EU landene har det siden 2005 været et krav, at børsnoterede virksomheder aflægger deres 

årsrapport i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). For Royal 

Unibrew betyder det, at regnskabstallene for årsregnskabsrapporten i 2004 umiddelbart ikke er 

sammenlignelige med de efterfølgende årsrapporter. 2004 tallene er dog korrigeret, de væsentligste 

ændringer vedrører afskrivningerne på de immaterielle aktiver, behandling af omkostningerne til 

aktieoptionerne og hensættelser til pensionsforpligtelser.  

 

I regnskabsåret 2004 betyder overgangen til IFRS at:  

 

1) Resultat af primær drift bliver 18.1 mio. kr. højere.  

2) Koncernresultatet vokser med 21.8 mio. kr. 

3) Balancesummen øges med 12.3 mio. kr. 

4) Egenkapitalen øges med 12,6 mio. kr. 
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4.3 Reformulering af årsrapporterne  

 

Før der kan udarbejdes en nøgletalsanalyse er det vigtigt, at resultatopgørelsen og balancen bliver 

opstillet til analyse brug. De økonomiske aktiviteter i en virksomhed, der skaber værdi, skal deles 

op i drift aktiviteter og finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteterne og driftsgælden er poster som 

vedrører produktionen samt salg af varer og tjenesteydelser, mens finansielle aktiver og 

rentebærende gæld skaber kapital til driften og fordeler overskudslikviditeten. Det er vigtigt at få 

isoleret driften fra finansieringen, da driften er den primære drivkraft for værdiskabelsen i 

virksomheden. Bilag 4 og 5 viser den reformulerede resultatopgørelse og balance.   

I det følgende vil vigtige poster, som kan være både drift og finansiering, kort blive gennemgået.  

 

4.3.1 Balancen  

Gennemsnitstal: Der er i balancen tale om status tal ved årets afslutning modsat resultatopgørelsen 

hvor tallene dækker over en periode. For at korrigere denne forskel vil der blive brugt 

gennemsnitstal af primo og ultimo poster i balancen.  

 

Kapital andele i associerende virksomheder: På trods af at det ikke står specifikt nævnt i 

årsregnskabet, vurderes det at kapitalandele i associerede virksomheder indgår som en del af 

driften. Den primære årsag til dette er at de associerede virksomheder, der indgår i Royal Unibrews 

årsregnskab, er forbundet med bryggerirelaterede aktiviteter, og derfor må anses som strategiske 

investeringer.  

 

Projektudviklingsomkostninger: I regnskabsåret 2008 er der bogført 400 mio. kr. i balancen 

under projektudviklingsomkostninger, disse er relateret til bryggerigrunden i Århus. Nedlægningen 

af bryggeriet i Århus er en del af en omlægning af produktionen og skal derfor indgå som et 

driftsaktiv.   

 
Langfristede aktiver bestemt for salg: Posten langfristede aktiver bestemt for salg i årsregnskabet 

2005 og 2006 omhandler salg af grunde og bygninger relateret til det tidligere Thor bryggeri i 

Randers. Da det ligesom bryggeriet i Århus er en del af strategien omkring en sammenlægning af 

produktionen, vil posten også indgå som et driftsaktiv.   
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Andre kapitalandele: Klassificeres som børsnoterede værdipapirer i årsregnskabet. Da Royal 

Unibrew ikke er en finansiel virksomhed, hvis primære forretningsområde er at handle med 

værdipapirer, vil andre kapitalandele blive indregnet som et finansielt aktiv.  

 

Likvid beholdning: I praksis vil en virksomhed altid have en driftslikviditet til at betale uforudsete 

udgifter eller foretage investeringer og vareindkøb. Det er ikke lovpligtigt at skulle foretage en 

sondring i årsregnskabet af, hvor stor en del af den likvide beholdning der hører til driften. I Royal 

Unibrews årsregnskab er denne sondring ikke foretaget. Jeg har derfor valgt at dele den likvide 

beholdning op i drift og finansielle aktiver. Jeg har valgt at placere 1 procent af omsætningen som 

driftslikviditet. Der er en væsentlig usikkerhed i denne sondring, da den vil variere fra branche til 

branche. På trods af det store usikkerhedsmoment vil der blive foretaget en opdeling, da 

konsekvensen af fejl i reklassifikationen trods alt vil være beskeden. 

 

Leasing: Af analysemæssige årsager vil det ofte være hensigtsmæssigt at kapitalisere 

leasingforpligtelserne36. Jeg har dog valgt at se bort fra dette i Royal Unibrews tilfælde, eftersom 

jeg mener det vil medfører for meget støj, da korrektionen ikke kan fortages med rimelig sikkerhed 

af flere årsager. Kalkulationsrenten, leasingkontraktens løbetid, aktivernes levetid og evt. 

scrapværdi kan ikke aflæses ud fra årsregnskabet. Derudover udgør de operationelle 

leasingforpligtelser ca. 2 % af de samlede aktiver i det seneste regnskab. Konsekvensen af den 

manglende korrektion er derfor beskeden.  

 

Af og nedskrivninger: I Royal Unibrews regnskabsnoter er afskrivning specificeret ud på de 

enkelte poster. Derfor vil der i den reformulerede resultatopgørelse fratrækkes afskrivninger fra 

særlige omkostninger/indtægter, produktions, administrations, salgs og distributionsomkostninger.  

Afskrivninger vil derefter indgå som en separat post efter EBITDA. 

 

Resultat af associerende selskaber: Kapital andele i associerende selskaber blev i den 

reformulerede balancen kategoriseret som et driftsaktiv. Af samme grund vil resultatet af 

associerende selskaber indgå som en del af driften i resultatopgørelsen, da der skal være kontinuitet 

imellem de to opgørelser.       

 

                                                 
36 Valuation Measuring and Managing the Value of companies,  side 177 
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Særlige poster: Efter at have gennemgået de forskellige særlige poster vurderes det, at samtlige 

poster har karakter af engangsbeløb som vedrører den primære drift. Beløbene vedrører 

omstruktureringer af driften som der løbende er behov for, derfor bibeholdes posterne i 

resultatopgørelsen før EBITDA 

 

Skat: Under det officielle regnskab fra Royal Unibrew indgår skatten som en særskilt post under 

betegnelsen selskabsskat. Under posten indgår både skatteeffekten fra driften og fra de finansielle 

indtægter og omkostninger. Ud fra oplysningerne i årsopgørelsen har det ikke været muligt at 

separere de to. Der er mange forstyrrende elementer i at reklasseficere skatten som desværre kan 

skabe støj i reformuleringen af regnskabet. Alligevel er det nødvendig for at få et nogenlunde 

retvisende billede af regnskabet. I beregningen vil den marginale danske skattesats blive brugt.37  

 

4.3.3 Egenkapitalen  

Det vurderes at der ikke er behov for at reformulere egenkapitalen. I Royal Unibrews årsrapport 

indgår i egenkapitalen, poster hvis fremtidige udvikling er umulig at forudsige. Dette vil derfor give 

alt for meget støj i budgetteringsfasen. Det vil eksempelvis være umuligt at forudsige 

valutakursreguleringer som må formodes at følge en ”random walk”.   

 

Nøgletalsanalyse  
 

Nøgletalsanalysen vil fokusere på rentabiliteten, væksten og risikoen. Bilag 6 viser formlerne som 

er blevet brugt til at beregne nøgletallene.  

 

4.4 Rentabilitetsanalyse  

 

Rentabilitetsanalysen er et vigtigt område i selve regnskabsanalysen, eftersom analysen er 

medvirkende til at give en indikation af en virksomheds sundhed og fremtidige udvikling. Netop 

derfor er den historiske rentabilitet et vigtigt element i selve værdiansættelsen. 

Strukturen i opgavens rentabilitetsanalyse vil tage udgangspunkt i en todelt opbygning, hvor fokus i 

begyndelsen vil være på driftsaktiviteterne og udgangspunktet vil være en måling af driftens 
                                                 
37 Følgende skattesatser er brugt: 30% i 2004, 28% i 2005 og 2006, fra 2007 er skattesatsen 25% 
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rentabilitet (afkastningsgraden).  Senere vil også finansieringsdelen blive inddraget i analysen 

gennem en måling af egenkapitalforrentningen. Figur 4.1 viser strukturen i rentabilitetsanalysen, der 

tager udgangspunkt i Dupont pyramiden.    

 

 
Figur 4.1 Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.4.1 AG - Afkastningsgraden  

Afkastningsgraden (AG) er et centralt nøgletal indenfor regnskabsanalyse, da det måler 

virksomhedens afkast alene ud fra driften. Nøgletallet udtrykker i procent forrentningen af den 

investerede kapital. Sammenlignes det med virksomhedens WACC38 kan man udlede, hvorledes 

virksomheden enten destruerer eller skaber værdi for dens aktionærer.  

 

Afkastningsgrad (AG) 2004 2005 2006 2007 2008
AG 13.1% 12.7% 11.9% 8.6% -15.2%
 AG (Ekskl. aktivitetsnedskrivning 2008) 13.1% 12.7% 11,9% 8.6% 1.9%
Tabel 4.1 kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af tabel 4.1 har AG for Royal Unibrew været faldende indenfor de seneste fem år. 

Virksomheden har oplevet et svagt vedvarende fald fra 13.1 % i 2004 til 11.9 % i 2006. I de 

efterfølgende år har faldene været betydelig mere i øjenfaldende. Royal Unibrew er gået ud af det 

seneste regnskabsår med en negativ AG på -15.2 %. Årsagen til den negative indvirkning på AG i 

2008 er, at virksomheden måtte nedskrive aktiver relateret til virksomhedens polske selskaber med 

                                                 
38 WACC vil blive yderligere uddybet i afsnit 6.3 
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455 mio. kr. 39 Nedskrivningen er relateret til driften, men posten skaber en del støj, da den ikke er 

en tilbagevendende post. Derfor vises også afkastningsgraden som den ville have set ud, hvis 

nedskrivning ikke havde indgået i regnskabet i 2008.  

Selve problemstillingen omkring de ekstraordinære indtægter/udgifter vil blive behandlet senere i 

afsnittet omkring væksten. Ses bort fra nedskrivningen i regnskabet vil AG i 2008 være 1.8 %. Men 

stadig er tendensen ret tydelig, AG har været faldende i samtlige år. Da selve afkastningsgraden 

ikke alene forklarer udviklingstendenser i rentabiliteten er det nødvendigt at dekomponerer 

nøgletallet i henholdsvis overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) for at 

kunne vurdere hvordan værdien af afkastningsgraden er fremkommet.  

 

4.4.2 OG - Overskudsgraden  

Overskudsgraden (OG) viser indtægts/omkostningsforholdet i virksomheden ud fra omsætningen. 

Selve nøgletallet viser i procent hvor stor en del af omsætningen der indgår som driftsoverskud.   

 

Overskudsgrad (OG) 2004 2005 2006 2007 2008
OG 7.7% 7.8% 7.5% 5.4% -9.7%
 OG (Ekskl. aktivitetsnedskrivning 2008) 7.7% 7.8% 7.5% 5.4% 1.2%
Tabel 4.2 Kilde: Egen tilvirkning  

 

Det ses ud fra tabel 4.2 at OG har ligget på et stabilt niveau i årene fra 2004 til 2006 men er til 

gengæld faldet kraftig i 2007. Faldet i 2007 kan primært tilskrives stigende råvarepriser, øget 

konkurrence, produktionsproblemer i Danmark og en forsinket resultatforbedring i Polen40. Den 

primære årsag til den negative OG i 2008 kan igen tillægges nedskrivningerne af de polske 

aktiviteter. Af analysemæssige årsager er også vist overskudsgraden som den ville have set ud, hvis 

nedskrivningen af de polske aktiviteter i 2008 ikke havde fundet sted.  Når der ses bort fra 

nedskrivningen har Royal Unibrew en OG på 1,2 %. Det er dog stadig ikke tilfredsstillende set i 

forhold til både niveau og retning.   

 

                                                 
39 Royal Unibrews Årsrapport 2008 
40 Royal Unibrews Årsrapport 2007 
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4.4.3 AOH- Netto aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) viser kapitalbindingen i virksomheden og værdien er et 

udtryk for det salg, der skabes ud fra en krones investeret kapital. Ud fra tabel 4.3 ses at i 2008 

skabes 1.57 kr. nettoomsætning for 1 kr. investering. Store bryggerivirksomheder er kapitaltunge og 

er kendetegnet ved at have en relativ lav omsætningshastighed, dette gælder også Royal Unibrew. 

  

Oms. Hastighed (AOH)  2004 2005 2006 2007 2008
AOH 1.69 1.62 1.58 1.60 1.57
Tabel 4.3 Kilde: Egen tilvirkning  

 

Udvikling i AOH har i perioden 2004-2008 med undtagelsen af 2007 været faldende. Dette skal ses 

som en negativ udvikling for virksomheden, da det alt andet lige er attraktivt at skabe høj 

omsætning ud fra en lav investeret kapital. Faldet i den overordnede omsætningshastighed er trods 

alt ikke af væsentlig størrelse og generelt må det siges, at AOH har været relativ stabil specielt i 

perioden 2005 til 2008. Den primære årsag til den negative udvikling i afkastningsgraden må derfor 

tilskrives faldet i overskudsgraden. Omsætningshastigheden kan yderligere dekomponeres i 

driftsaktiver og forpligtelser, for at undersøge, hvad der kan tilskrives baggrunden for aktivernes 

omsætningshastighed.   

   

Omsætningshastighed 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
                   
Immaterielle anlægsaktiver   9.1 7.2 6.8 6.1 6.6 0.110 0.138 0.147 0.165 0.151
Materielle anlægsaktiver  2.2 2.4 2.4 2.6 2.3 0.451 0.423 0.409 0.384 0.435
Finansielle langfristede akt.  26.1 19.3 14.3 15.8 24.8 0.038 0.052 0.070 0.063 0.040
Varebeholdning   12.5 12.7 13.0 12.4 10.9 0.080 0.079 0.077 0.081 0.092
Tilgodehavende    7.4 7.8 7.4 7.1 6.4 0.135 0.129 0.135 0.141 0.155
Driftlikviditet    104.3 105.3 103.7 106.0 103.7 0.010 0.009 0.010 0.009 0.010
Langf akt. bestemt for salg    220.2 118.6 267.8     0.005 0.008 0.004   
Kortfristede forpligtelser  -5.6 -5.9 -5.4 -5.3 -4.8 -0.178 -0.170 -0.185 -0.188 -0.210
Udskudt skat    -17.7 -20.8 -25.5 -30.4 -27.2 -0.056 -0.048 -0.039 -0.033 -0.037
I alt (AOH)              0.591 0.616 0.632 0.627 0.636

1/AOH               1.693 1.623 1.581 1.596 1.573
Tabel 4.4 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses ud fra tabel 4.4 at mange af posterne har et svingende omsætningsniveau. Det er specielt 

posterne immaterielle anlægsaktiver, finansielle langfristede aktiver og udskudt skat. Den klart 

tungeste økonomiske post, de materielle anlægsaktiver ligger på et relativ stabilt niveau gennem 
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hele perioden. Det ses ud af figuren at en investering på 1 kr. i materielle anlæg, gav udbytte på 2.3 

kr. i omsætning. Det samme resultat kan aflæses ud fra den inverse AOH, hvor det kræver en 

investering på 0.43 kr. for at opnå en omsætning på 1 kr.   

 

4.4.4 EKF- Egenkapitalens forrentning  

Fra tidligere at måle ud fra driften vil også den finansielle gearing nu blive inddraget i analysen. 

Egenkapitalens forrentning måler forrentningen af rentabiliteten ud fra både driften og den 

finansielle gearing. Nøgletallet er et udtryk for det afkast, ejerne opnår af deres investering i 

virksomheden og skal sammenlignes med kapitalindskydernes afkastkrav. Nøgletallet defineres som 

forskellen mellem nettoresultat efter skat og egenkapital.    

Minoritetsinteresser opstår når moderselskabet ikke ejer 100 % af aktiekapitalen i et af 

datterselskaberne. Da minoritetsinteresser blev klassificeret sammen med den øvrige egenkapital 

ved opgørelsen af den investerede kapital, og da minoritetsinteressernes værdistigning ikke kommer 

moderselskabets aktionærer til gode, anbefales det et adskille egenkapitalforrentningen så der måles 

på både koncernniveau og moderselskabsniveau41.  

 

Egenkapitalforrentning  2004 2005 2006 2007 2008 
EKF (koncern)   18.4% 19.7% 20.0% 13.4% -57.2% 
EKF (moder)   18.7% 19.6% 20.2% 13.9% -59.5% 

Tabel 4.5 kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses at der ikke er den store forskel på egenkapitalforrentning målt på henholdsvis koncern og 

moderselskabs niveau. Dette hænger sammen med at minoritetsinteressernes andel af 

årsresultaterne og egenkapitalen i Royal Unibrew´s tilfælde er meget lille. Netop derfor vil der i den 

efterfølgende gennemgang i værdiansættelsesmæssig sammenhæng ikke blive taget højde for 

forskelle i afkastkrav. Minoritetsinteresser vil derfor blive betragtet som en del af egenkapitalen 

med samme afkastkrav som de øvrige aktionærer. Tabel 4.5 viser at egenkapitalforrentningen målt 

både på koncern og moderniveau har været jævnt voksende fra 18.4 % i 2004 til 20 % i 2006. 

Derfra sker der et kraftigt fald, som specielt kommer til udtryk i 2008, hvor 

egenkapitalforrentningen viser et stort negativt resultat. Igen, som det har været tilfældet med de 

                                                 
41 Regnskabsanalyse for beslutningstagere side 176 
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andre nøgletal, kan årsagen til denne udvikling i 2008 tilskrives de store nedskrivninger på 

selskabets polske aktiviteter.   

 

Følgende tre faktorer påvirker egenkapitalforrentningen. Driften (AG), den finansielle gearing 

(FGEAR) og nettolånerenten (NLR).  Derfor gælder følgende sammenhænge også, når 

egenkapitalforrentningen skal beregnes42  

  

Egenkapitalforrentningen = (AG + (FGEAR x (AG-NLR) 

 

Nedenfor dekomponeres egenkapitalforrentningen ud fra finansieringsaktiviteten  

 

4.4.5 NLR - Nettolånerenten 

Nettolånerenten giver en indikation på hvor meget virksomheden betaler i låneomkostninger på den 

rentebærende gæld. Da nøgletalsberegningerne bliver påvirket af flere misvisende faktorer, kan 

NLR kun tilnærmelsesvis sammenlignes med virksomhedens reelle lånerente. Det er eksempelvis 

ikke muligt at adskille låneoptagelsesomkostninger og kursgevinster i beregningerne. NLR 

defineres som forskellen mellem de netto finansielle omkostninger og den nettorentebærende gæld. 

Nedenfor er vist NLR for Royal Unibrew.     

 

NLR   2004 2005 2006 2007 2008 
      4.2% 3.5% 2.7% 4.2% 4.4% 

Tabel 4.6 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses ud fra tabel 4.6 at NLR har været faldende i årene 2004 til 2006 for derefter at stige kraftigt 

i de efterfølgende år. Denne udvikling kan meget vel skyldes, at virksomheden har øget 

gældsandelen væsentlig fra 2006 og frem og långiver som en konsekvens deraf kræver højere 

renteomkostninger for at stille yderligere lån til rådighed.  

    

                                                 
42 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 101 
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4.4.6 FGEAR - Finansielle Gearing   

Den finansielle gearing (FGEAR) viser forholdet mellem nettorentebærende gæld og egenkapitalen. 

Som ses nedenfor er FGEAR voksende gennem de seneste 5 år fra 0.61 i 2004 til 2.14 i 2008. 

Årsagen skal findes i at virksomhedens nettorentebærende gæld næsten er tredoblet indenfor de 

seneste år, mens egenkapitalen samtidig er halveret.  

 

Den finansielle gearing 2004 2005 2006 2007 2008 
      0.61 0.75 0.89 1,15 2.14 

Tabel 4.7. Kilde: Egen tilvirkning  

 

En øget finansiel gearing er dog ikke umiddelbart et problem for Royal Unibrew så længe gearingen 

har bidraget positivt til virksomhedens rentabilitet. For at kunne konkludere om den øgede 

finansielle gearing har bidraget positivt eller negativt til EKF, sammenlignes AG med NLR. 

Nedenfor i tabel 4.8 er vist SPREAD mellem de to nøgletal til at illustrere værdiskabelsen.  

  

Ud fra tabellen kan det konkluderes, at Royal Unibrews fremmedfinansiering har bidraget positivt 

til egenkapitalens forrentning i de fire første regnskabsår for derefter at have en negativ effekt i det 

seneste regnskabsår. Hvis AG er højere end NLR vil en øget finansiel gearing medføre højere 

egenkapitalforrentning for virksomheden. Det skal dog nævnes, at SPREADét ikke isoleret er et 

godt nok redskab til at vurdere, om øget gæld øger rentabiliteten. Virksomheden bliver også nødt til 

at holde AG op imod WACC for også at inddrage ejernes afkastkrav i analysen  

 

SPREAD 2004 2005 2006 2007 2008
AG  13.1% 12.7% 11.9% 8.6% -15.2%
NLR  4.2% 3.7% 2.7% 4.2% 4.4%
SPREAD 8.9% 9.0% 9.2% 4.4% -19.6%

Tabel 4.8 Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.4.7 Delkonklusion på Rentabilitetsanalyse 

Efter gennemgangen af den rentabilitetsmæssige udvikling kan det konkluderes, at virksomheden er 

inde i en negativ drift og finansiel udvikling, som specielt er kommet til udtryk i de to seneste 

regnskabsår. Dette kan ses ud fra udviklingen i egenkapitalforrentningen såvel som 

afkastningsgraden, der begge har været faldende. Den primære årsag til dette skal findes i, at 
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virksomheden ikke har været god nok til at styre dens indtægts- og omkostningsforhold. Dette ses 

tydeligt ud fra Royal Unibrew´s overskudsgrad. En overskudsgrad på 5.4 i 2007 og – 9.7 (2,6) i 

2008 er ikke tilfredsstillende for virksomheden, specielt ikke da OG tidligere har ligget relativt 

konstant omkring de 7.7 i perioden 2004 til 2006. Royal Unibrew har øget sin finansielle gearing 

betydeligt indenfor de seneste år. Fremmedkapitalen har indtil for nylig haft en positiv effekt på 

rentabiliteten, men også det forhold synes at være under pres. Dette vil yderligere blive gennemgået 

i næste afsnit, hvor virksomhedens risiko vil blive analyseret. 

 

4.5 Risikoanalyse  

 

I forbindelse med en værdiansættelse er det væsentligt at kende den underliggende risiko i 

virksomheden. Størrelsen af ejernes afkastkrav afgøres af henholdsvis det forventede afkast på en 

investering og risikoen ved investeringen. Højere risici vil normalt medføre et højere afkastkrav. I 

værdiansættelsessammenhæng skal vurderingen af risikoen specielt bruges med henblik på at 

tilbagediskontere de fremtidige forventede cash flows.43 Risiko er et bredt begreb, men i dette afsnit 

vil fokus være på risikoen, der vedrører driften og den finansielle del. Afsnittet vil slutte af med en 

nøgletalsanalyse af likviditetsrisikoen. 

 

4.5.1 Den driftmæssige risiko  

Den driftmæssige risiko opstår gennem drifts- og investeringsaktiviteten og vedrører forhold som 

kan relateres til Royal Unibrews drift. Stigende råvarepriser, øget konkurrence er eksempler på 

driftsrisici, ligesom der selvfølgelig altid vil være en rent produktionsmæssig risiko for at noget går 

galt i selve produktionen. En nedgang i salget eller øget konkurrence vil komme til udtryk igennem 

en faldende afkastningsgrad. Som tidligere nævnt kan afkastningsgraden dekomponeres i 

overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. AOH risikoen består i, at salget vil kunne falde 

som følge af en nedgang i priser eller mængde/produktforskydninger, mens OG-risikoen skyldes 

omkostningsmæssige forhold selvfølgelig sammenholdt med omsætningen. Royal Unibrew vil dog 

med sine mærkevare øl være knap så prisfølsom som discountøl bryggerierne, omvendt kan man 

forvente en substitution mod discount øl på baggrund af den globale økonomiske krise. 

                                                 
43 Regnskabsanalyse for beslutningstagere side 217 
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Tidligere har det vist sig at Royal Unibrew har været mest udsat for negativ udvikling i OG, årsagen 

til dette skyldes først og fremmest, at virksomheden ikke har kunnet holde materiale, løn og 

distributionsomkostninger nede. En yderligere risici, er forholdet mellem de faste og variable 

omkostninger. En virksomhed som Royal Unibrew med mange faste anlæg m.m har mange faste 

omkostninger 44. Hvis omkostningerne primært er faste, vil det være vanskeligere for virksomheden 

at tilpasse sig de nye forhold, hvis der sker ændringer i salget45.  

 

4.5.2 Den finansielle risiko  

Den finansielle risiko kommer ud fra finansieringsaktiviteten, og selve risikoen er i høj grad 

forbundet med graden af den finansielle gearing og renteomkostningerne. Generelt kan man sige, at 

så længe SPREAD mellem AG og NLR er positiv, er den finansielle gearing gunstig for 

virksomheden. En rentestigning vil gøre at SPREAD vil blive mindre eller muligvis negativ. De 

virksomheder, der er meget udsatte ved en rentestigning, er virksomheder med en høj finansiel 

gearing og en stor andel af variabelt forrentede lån. Som nævnt i afsnit 4.4.6 har Royal Unibrew 

igennem de seneste år øget gearingen væsentligt, så virksomheden i dag har en gearing på 2.14, 

dette er en stigning på hele 350 % siden 2004. En så høj finansiel gearing kan i det lange løb meget 

vel blive kritisk for virksomheden, derfor er der i den forbindelse også i det seneste årsregnskab 

meldt ud, at der sigtes mod en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur46. Ud fra årsregnskabet 2008 

ses det, at lidt mere end 2/3 % af lånene er fastforrentede, derfor virker renterisikoen ikke så truen

trods alt. Dog skal Royal Unibrew refinansiere ca.2/3 af virksomhedens gæld i starten af 2011. 

Valutarisikoen søger Royal Unibrew at mindske ved at fortrinsvis at foretage indkøb i 

virksomhedens indtægtsvaluta.. Risici vedrørende kreditgivning til kunder udenfor Danmark søges 

begrænset gennem forsikringsdækning.

de 

                                                

47 

 

4.5.3 Vurdering af den kort og langsigtede likviditetsrisiko  

Likviditeten er yderst vigtig for en virksomhed. Kommer virksomheden til at mangle likviditet kan 

det medføre alvorlige konsekvenser. Manglende likviditet kan begrænse ledelsens handlefrihed, 

 
44 Omkostningsforholdet står ikke specifikt nævnt i årsregnskabet  
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 129 
46 Royal Unibrew, årsrapport 2008 side 11 
47 Royal Unibrew, årsrapport 2008 side 49  
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tvinge dem til at sælge lønsomme forretningsområder fra med rabat, øge de finansielle 

omkostninger og i værste tilfælde føre til konkurs eller betalingsstandsning.48 Netop derfor er 

likviditetsrisikoen i værdiansættelsessammenhæng vigtigt, da konsekvenserne af en høj 

likviditetsrisiko kan have indflydelse på værdien af virksomheden.   

 

4.5.4 Den kortsigtede likviditetsrisiko  

En virksomhed bør altid have en lav likviditetscyklus, da det binder færre penge i arbejdskapitalen  

Nedenfor er vist Royal Unibrews likviditetscyklus, der viser omsætningshastigheden for 

nettoarbejdskapitalen  

 

Likviditetscyklus (1000 kr.) 2004 2005 2006 2007 2008
Omsætning  2.869.008 3.190.959 3.439.026 3.881.762 4.178.703
Nettoarbejdskapital  -5366 31,923 37,324 70,993 51,153
Likviditetscyklus (dage) -1 4 4 7 4
Nettoarbejdskapital ved likviditetscyklus på -1 
dag   -8,742 -9,422 -10,635 -11,448
Tabel 4.9 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af overstående figur har Royal Unibrew formået at holde likviditetscyklusen på et 

lavt niveau. Dette er sket ud fra en kombination af en stramstyring af varelagret, tilgodehavender og 

ved at opnå lang kredittid hos leverandørerne. Eneste negative må være at virksomheden ikke har 

kunnet holde fast i samme niveau som i 2004. Dette betyder, såfremt de i 2008 havde holdt en 

likviditetscyklus på samme niveau som i 2004, ville Royal Unibrew have undgået at skulle 

finansiere 11.5 mio. kr. i bunden kapital. Forudsættes at beløbet var bundet til en nettolånerente på 

4.4 % (som i afsnit 4.4.5) ville besparelsen have været på godt en halv million. Det må siges at være 

et lille beløb for en virksomhed af Royal Unibrew´s størrelse, derfor burde det ikke give anledning 

til yderligere analyse. 

 

4.5.5 Den langsigtede likviditetsrisiko  

Den langsigtede likviditetsrisiko måler virksomhedens generelle økonomiske sundhed og dens evne 

til at kunne betale fremtidige forpligtelser. En høj gældsandel vil alt andet lige, øge risikoen i 

virksomheden og derfor betyde at investorerne vil kræve et højere afkast for at påtage sig mere 
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risiko. Således vil både den systematiske risiko og ejernes afkastkrav vokse hvilket i 

værdiansættelses sammenhæng vil medføre højere diskonteringsfaktor.  

 

Den langsigtede likviditetsrisiko kan vises gennem soliditetsgraden der afspejler forholdet mellem 

egenkapitalen og de samlede passiver (som et alternativ kan også den finansielle gearing bruges). 

En lav soliditetsgrad indikerer høj langsigtet likviditetsrisiko. Som det ses ud fra nedenstående figur 

har soliditetsgraden for Royal Unibrew været konstant faldende fra 0.42 i 2004 til 0.22 i 2008.  

Likviditetsrisikoen i virksomheden er som en konsekvens deraf blevet forøget.  

 

Soliditetsgraden  2004 2005 2006 2007 2008 
    0.42 0.39 0.35 0.32 0.22 
Tabel 4.10 kilde: Egen tilvirkning 

 

Royal Unibrew har i de seneste par år oparbejdet en massiv gæld for at skabe vækst i virksomheden, 

hvilket har medført at bankgælden er vokset til 2.3 mia. svarende til 8 gange EBITDA. Da 

aktiviteterne ikke har haft den fornødne succes, kan virksomheden meget vel blive tvunget til at 

sælge ud af aktiverne som et resultat deraf. I slutningen af februar annoncerede Royal Unibrew, at 

de havde solgt det polske bryggeri Koszalin. Foruden Ceres grunden i Århus er der noget der tyder 

på, at Royal Unibrew i fremtiden muligvis vil sælge ud af sine baltiske aktiviteter, som forventes at 

kunne have interesse for andre bryggerier. 49    

  

4.5.6 Delkonklusion på risikoanalyse  

Efter gennemgangen af drift og finansieringsrisiko er min samlede vurdering at virksomheden har 

en neutral til høj driftsrisiko og en høj finansiel risiko.   

Konklusionen ud fra nøgletallene skal tages med et vist forbehold, da nøgletallene alene ikke kan 

give en nøjagtig beskrivelse af likviditetsrisikoen50. Alligevel er de med til at give en indikation på 

hvor stor den underliggende likviditetsrisiko i virksomheden er.  Den kortsigtede likviditetsrisiko 

må siges ud fra nøgletallene at være lav. Virksomheden har formået at have en stærk styring af 

varebeholdningen, tilgodehavende og leverandørgæld, hvilket har resulteret i en lav 

nettoarbejdskapital. Virksomheden har en høj langsigtet likviditetsrisiko. Den langsigtede gæld er    

                                                 
49 Børsen 1. april 2009: Presset stiger på Royal Unibrew 
50 Regnskabsanalyse for beslutningstagere side 264  
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blevet væsentlig øget de seneste par år og den er blevet så kritisk, at det uden tvivl vil lægge en 

dæmper på mulighederne for yderligere ekspansion i fremtiden. Ekspansion virker ikke så 

sandsynlig på det korte sigt af to årsager. Først og fremmest er der meldt ud, at der sigtes efter en 

mere hensigtsmæssig kapitalstruktur, men da risikoen også er øget, vil det som en konsekvens heraf 

også blive sværere og dyrere at optage yderligere lån.      

 

4.6 Vækstanalyse  

 

Begrebet vækst er generelt et flydende begreb og kan have en lang række betydninger som 

eksempelvis vækst i salg, vækst i overskud og vækst i nøgletal. Udgangspunktet er at vækst er et 

positivt begreb for en virksomhed og noget den skal stræbe efter. Men vækst er kun positiv, såfremt 

effekten afspejler sig på visse nøgleposter, eksempelvis er en omsætningsvækst ikke umiddelbart 

positiv, hvis det ikke også resulterer i vækst på selve bundlinjen.  

Der er stor forskel på om væksten i virksomheden er drevet af transitoriske eller permanente poster. 

Det er klart mere holdbart i længden for en virksomhed, hvis væksten skabes ud fra de permanente 

poster, da væksten må forventes at være tilbagevendende, modsat det der er udledt af de 

transitoriske poster. Netop af den grund er det væsentligt, at adskille de transitoriske poster fra de 

permanente, når udvalgte poster skal beregnes med henblik på at vurdere den fremtidige forventede 

vækst i kerneforretningen.  

 

I Royal Unibrews regnskab er der flere poster som klart er transitoriske, men der er også enkelte 

som kan skabe tvivl omkring hvordan de skal posteres. De transitoriske poster gennemgået her kort. 

Se bilag 7 for den reformulerede ”core” årsopgørelsee hvor de permanente poster er adskilt fra de 

transitoriske.  

 

Andre driftsindtægter: I en note i årsregnskabet 2006 er oplyst, at ud af de 52.5 mio. kr. som 

indgår under andre driftsindtægter vedrører de 38.7 mio. et tilskud fra eksportkreditfonden til 

aktiviteter i Nigeria. Det må siges at være en transitorisk post. Der er ikke andre oplysninger om, 

hvad der yderligere indgår under andre driftsindtægter i de andre regnskabsår. Derfor vil alt andet i 

posten blive kategoriseret som værende tilbagevendende i bilagsberegningerne. 
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Særlige poster: I posten indgår værdiregulering af aktier bestemt for salg, avancer ved salg af 

ejendom i Østeuropa og omstrukturering af produktionen. Salg af ejendomme og værdiregulering af 

aktier, som alle er transitoriske poster vil efterfølgende blive behandlet derefter. Der hersker dog en 

del tvivl om hvorledes omkostninger vedr. omstruktureringerne er transitoriske eller 

tilbagevendende. Man kan argumentere for at der løbende i en virksomhed finder en 

omstrukturering af driften sted, og om posten derfor burde indgår som tilbagevendende. I Royal 

Unibrew´s tilfælde finder omstruktureringerne dog kun sted i tre ud af de fem regnskabsår. Men på 

trods af dette vurderer jeg, det er en post som må formodes at gå igen i de kommende år, især når 

Royal Unibrews øjeblikkelige økonomiske og produktionsmæssige struktur sammenholdes med den 

kraftige strukturmæssige udvikling der er og vil være i bryggeribranchen. Derfor vil særlige poster 

blive kategoriseret som tilbagevendende.  

 

Nedskrivninger: I 2008 er der en stor post på 455 mio. kr. som vedrører nedskrivninger på de 

polske aktiviteter, dette er en klar engangspost og vil derfor blive indregnet som transitorisk.  

 

Tabel 4.11 viser væksten i udvalgte poster for Royal Unibrew, renset fra de transitoriske poster.     

 

(mio kr)   2004 2005 2006 2007 2008 Gens 
Omsætning  2869 3191 3439 3882 4179   
Vækst i omsætning  9.0% 11.0% 7,8% 12,9% 7,7% 9.8%
Vækst i omsætning (organisk)  4.0% 4.0% 7.0% 7.0% 3.0% 5.0%
Core bruttoresultat  1649 1766 1870 1879 1912        - 
Vækst i bruttoresulat           - 7,1% 5,9% 0,5% 1,7% 3,8%
Core resultat af primær drift  222 246 230 194 88   
Vækst i resultat af primær drift             - 10.8% -6.5% -15.7% -122% -33.3%

Tabel 4.11 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses at Royal Unibrew har formået at øge omsætningen med gennemsnitlig 9.8 % indenfor de 

seneste par år (5 % hvis der kun fokuseres på den organiske vækst). Sammenlignes omsætningen 

med de forskellige mellemresultater viser der sig dog et uklart billede af den egentlige 

værdiskabelse, da væksten i omsætningen ikke har afspejlet sig i bruttoresultatet, som kun er vokset 

med gennemsnitlig 3.8 % og slet ikke i resultatet af den primære drift, som med undtagelse af det 

første regnskabsår har været faldende i samtlige år. Dette er klart et problem for Royal Unibrew, da 

en øget omsætningsvækst gerne skulle kunne ses tilsvarende på bundlinjen.  
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Separation af permanente og transitoriske poster kommer også til at ændre på afkastningsgraden og 

overskudsgraden som vises i tabel 4.12. Såfremt AG er højere end ”Core” AG bidrager de 

transitoriske poster positivt til driftsafkastet. Det ses at de transitoriske poster har bidraget positivt 

til AG de første fire regnskabsår, mens de i det seneste regnskabsår har haft en væsentlig negativ 

effekt på nøgletallene. Generelt må det siges, at de transitoriske poster har haft en central 

indflydelse på afkastet, der specielt er kommet til udtryk i det senere år.  

 

    2004 2005 2006 2007 2008 Gens
Core AG  13.1% 12.5% 10.6% 4.7% 1.9% 8.6%
Transitoriskeposter  0.0% 0.2% 1.3% 3.9% -17.1% -2.3%
AG  13.1% 12.7% 11.9% 8.6% -15.2% 6.3%
Core OG  7.7% 7.7% 6.7% 2.9% 1.20% 5.2%
Transatoriskeposter  0.0% 0.1% 0.8% 2.5% -10.9% -1.5%
OG   7.7% 7.8% 7.5% 5.4% -9.7% 3.7%

Tabel 4.12 kilde: Egen tilvirkning  

 

I forbindelse med værdiansættelse er det væsentlig at finde frem til virksomhedens evne til at skabe 

vækst i residualindkomsten (tilbagevendende indkomst). En analyse af den historiske samt 

nuværende vækst skal danne grundlag for den fremtidige budgettering af væksten.   

For at en virksomhed skaber værdi er det vigtigt at afkastet er højere end afkastningskravet. 

Virksomhedens genererede vækst eller merafkast kommer til udtryk gennem et positivt EVA 

(Economy value added). EVA beregnes ud fra følgende formel51  

 

Merafkast (EVA) = (Afkastningsgraden – WACC) · investeret kapital  

 

Tages udgangspunkt i en konstant WACC på 7.82 % som svarer til samme WACC, der er estimeret 

ud fra senere oplysninger i opgaven 52, kan merafkastet beregnes som vist i tabel 4.13.     

 

 

 

 

 

                                                 
51 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 217 
52 WACC er beregnet, med udgangspunkt i samme oplysninger som afsnit 6.3 
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Merafkast (EVA)  2004 2005 2006 2007 2008 
         
Afkastningsgrad, primo (core) 12.5 11.4 10.5 4.2 1.9 
WACC  7.82 7.82 7.82 7.82 7.82 
Investeret kapital, primo (i mio) 1772.5 2160.3 2188.8 2676.3 2636.9 
EVA (i mio)  83 77 59 -97 -156 
Aktiekurs (ultimo) 380 530 740 534 119 

Tabel 4.13 Kilde: Børsen / Egen tilvirkning  

 

Det ses at i perioden fra 2004 til 2006 har virksomheden kunnet fremvise værdiskabelse hos 

aktionærerne, da EVA i perioden har været positiv. Dette har således også kunnet aflæses i 

aktiekursen, som i samme periode er vokset fra 380 til kurs 740 ved årets udgang. I 2007 og 2008 

har virksomheden derimod forringet værdien hos aktionærerne, eftersom EVA i årene har været 

negativ. Markedet har noteret denne udvikling og sendt aktiekursen ned fra 740 til kurs 119 ved 

udgangen af 2008. Dette må bestemt siges selv med finanskrisen i mente at været et kraftigt fald 

over en periode på kun to år.  Midcap indekset hvor Royal Unibrew var placeret i denne perioden 

faldt således med 65%, mens Royal Unibrew faldt 84% i samme periode.   

 

4.6.1 Delkonklusion på vækstanalyse 

Efter at de transitoriske poster er blevet taget ud af regnskabet, giver det et helt andet billede af 

udvikling i nøgletallene, som også gør dem betydelig mere brugbare senere, når budgettet skal 

fastlægges. Vækstanalysen viser dog, at selvom niveauet i nøgletallene er anderledes, stemmer 

udviklingen de enkelte år overens med hovedtrækkene i rentabilitetsanalysen. Yderligere viser 

vækstanalysen at Royal Unibrew de seneste år ikke har kunnet skabe værdi til aktionærerne, men 

har i stedet destrueret værdi.  
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5. Budgettering af Royal Unibrew 
 

5.1 Indledning 

 

Gennemgangen af den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil danne baggrund for at danne et 

realistisk budget og cash flowopgørelse. Argumenterne der danner baggrund for 

budgetforudsætningerne vil blive udledt af den strategiske analyse og trends i regnskabsanalysen. 

Da budgetteringen er baseret på forventninger til fremtiden, er der derfor også stor usikkerhed i 

tallene.  

 

Et centralt spørgsmål omkring budgetteringen er, hvor lang budgetperioden skal være. Typisk vil 

perioden ligge på et sted mellem 5-10 år 53 Selve længden af budgetperioden vil afhænge af flere 

faktorer såsom markedsvækst, konkurrenceintensitet, brancheforhold og virksomhedens levetid.54 

En nystartet virksomhed, der driver forretning i et dynamisk miljø med høj vækst, vil anbefales at 

have en lang budgetperiode. Da Royal Unibrew er en moden virksomhed, som afsætter produkter 

med karakter af mærkevarer på et marked, hvor efterspørgselen er relativ stabil, vurderes det at en 

budgetperiode på 5 år er tilstrækkelig.  

 

Budgettet vil derfor anlægges som følgende:  

 

- Budgetperiode fra 2009-2013  

- Pre terminalperiode fra 2014-201555 

- Terminalperiode 2016. 

   

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for budgetteringen af salgsaktiviteten.  

 

 

 

                                                 
53 Værdiansættelse af virksomheder, side 3  
54 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, side 267 
55 Pre terminal perioden bruges i dette tilfælde for at få væksten konstant over en periode således vil værdien ud fra 
EVA og DCF også nærme hinanden.   
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5.2 Vækst i salgsaktiviteten   

 

Der er flere fremgangsmetoder at tage udgangspunkt i, når den fremtidige omsætningsvækst skal 

budgetteres. 56 Fremgangsmåden i budgetteringen i denne opgave vil ske på baggrund af de 

informationer, der er udledt af den strategiske analyse. Da omsætningen kommer til udtryk gennem 

forholdet mellem pris og mængde, vil disse to faktorer blive analyseret og fastlagt. Budgetteringen 

af afsætning tager udgangspunkt i informationer bestemt i omverdensanalysen på markedsniveau, 

mens prisstigningerne vil tage udgangspunkt i den økonomiske analyse af makroforholdene.   

 

Selve budgetteringen af omsætningen er et kompliceret område, og det medfører flere forskellige 

problemstillinger, som der må tages stilling til. Da Royal Unibrew sælger sine produkter i flere end 

65 lande, og hvert land har forskellig udvikling i salget, er det i praksis umuligt at lave en 

dybtgående analyse af hvert enkelt marked. Derfor vil markederne blive inddelt i verdensdele eller 

overordnede markeder som også er tilfældet i årsregnskabet fra Royal Unibrew. Selve 

budgetteringen af omsætningsvæksten kan ses i bilag 8. Nedenfor gennemgås detaljerne, der ligger 

bag budgetforudsætningerne. 

 

Det er flere forskellige forhold, der skal tages højde for i forbindelse med budgetteringen af 

omsætningen  

 

1. Det er vigtigt at adskille den tilkøbte vækst fra den organiske for at få et reelt overblik over, hvor 

god virksomheden er til at skabe vækst i omsætningen. Væksten må formodes i de nærmeste år 

hovedsagelig at være organisk, da Royal Unibrew stræber efter at nedbringe gælden og derfor ikke 

kan ekspandere i samme grad som tidligere.    

2. Udviklingen i den historiske omsætning kan ikke i alle tilfælde bruges som et estimat til 

fremtidsudviklingen, da store dele af væksten er sket ved tilkøbt. Royal Unibrew adskiller kun 

delvist den organiske vækst fra den tilkøbte i årsregnskabet. Som en konsekvens deraf kan det 

således være svært at vurdere udviklingsretningen i omsætningen på de mange markeder. 

3. Der er ikke et fremtidigt estimat tilgængelig på alle markederne over salget af øl. Nogle markeder 

vil derfor være ramt af mere usikkerhed end andre. Det har desværre kun været muligt at finde 

oplysninger om fremtidsudsigterne i Danmark, Italien og Polen 
                                                 
56 Valuation Measuring and Managing the Value of companies,  side 252 
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4. Væksten i salget afgøres af mængde og pris. Det er umiddelbart svært at give et bud på 

prisstigningen, men udgangspunktet i estimaterne vil være de tilgængelige historiske 

makroøkonomiske data dækkende over perioden 1997-2008 og fremtidsestimat på 

forbrugerpriserne fra afsnit 3.2.2  

5. De tre kernelande for Royal Unibrew på det østeuropæiske marked har alle været medlem af EU 

siden 2004. Da reglerne for inflationsstigninger er strammere indenfor EU end hvad tilfældet er i de 

medlemslande der står udenfor samarbejdet, vil jeg derfor budgettere med en lavere inflation end 

det historiske gennemsnit på det østeuropæiske marked. 

6. Den finansielle krise har medført at salget indenfor mange brancher er faldende eller 

stagneret. Royal Unibrew første kvartalsregnskab fra 2009 viser klart den samme tendens, eftersom 

omsætningen er faldet med 8 pct. i forhold til året før. Ud fra disse informationer og det faktum at 

den økonomiske krise sandsynligvis vil vare ved lidt endnu, har jeg bevidst budgetteret en smule 

mere konservativt i 2009 og 2010.  

 

Nedenfor vil blive gennemgået hovedpunkterne på de forskellige markeder og forventet udvikling i 

afsætning og pris. 

 

5.2.1 Vesteuropa 

Konkurrencen på det europæiske marked er intens og salget af Royal Unibrew produkter vil fortsat 

komme under pres i fremtiden. Royal Unibrew sælger langt størstedelen af sine varer på tre 

markeder, det danske, tyske og italienske.  

Danmark: Forventningerne til det danske læske- og ølmarked er at afsætningen vil falde med i alt 

4.4 % i perioden 2009-2013. Forbrugerpriserne vil vokse med 0.9 % og 1.4  % i henholdsvis 2009 

og 2010. Derefter vil jeg budgettere med en inflation på 1.5 % resten af budgetperioden hvilket er 

en smule under det danske inflationsgennemsnit på 2.25 % over de sidste 12 år.57 Årsagen til dette 

er en vurdering om, at prisstigningerne på øl i Danmark vil være relativ lave i fremtiden som en 

konsekvens af den hårde konkurrence på markedet. Sammenlignes prisudvikling og afsætning vil 

jeg budgettere med en omsætningsvækst på gennemsnitlig 0.5 % i Danmark  

Tyskland: Royal Unibrew har på det tyske marked haft en organisk vækst på gennemsnitlig 10 % 

de seneste 5 år. Udviklingen har været ret stabil uden de store udsving i væksten. Jeg forventer 

                                                 
57 http://epp.eurostat.ec.europa.eu ( Statistik / Inflation )  
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væksten vil fortsætte, men det er dog urealistisk at den vil fortsætte med at ligge konstant på de 10 

%. Jeg vurderer den vil aftage en del, så der i 2013 vil være en omsætningsvækst på 5 %. 

Italien: Italien vil opleve en fremgang i ølsalget på sammenlagt 12.1 % i perioden 2009-2013. 

Forbrugerpriserne vil vokse med 1.1 % i 2009 og 1.4 % i 2010, hvorefter prisstigningerne vil ligge 

omkring 2 %. Da Royal Unibrew er placeret i det dyre segment på det italienske ølmarked, vil 

virksomheden som tilfældet var i 2008 miste markedsandele til discountproducenterne i 

nedgangtider. Derfor budgetterer jeg med en lavere vækst i 2009 og 2010 end den generelle 

markedsvækst. Sammenlagt budgetterer jeg med en gennemsnitlig omsætningsvækst på ca. 3.5 %.  

Øvrige områder: Ud fra de historiske data for den generelle vækst i Vesteuropa58 vil jeg 

budgettere med en omsætningsfremgang på 2.5 % hvert år (Vækst 0.5 % + inflation 2 %)   

                                                

 

5.2.2 Østeuropa  

Royal Unibrew sælger sine produkter i Østeuropa primært på tre markeder. Det lettiske, litauiske og 

polske.  

Letland: På det lettiske marked havde Royal Unibrew forrige år en organisk fremgang i omsætning 

på 10 %, deraf udgør 4 % vækst i selve afsætningen. Letland vil opleve en kraftig nedgang i 

økonomien i de kommende år og sammen med den øgede konkurrence medfører det, at det må 

forventes at omsætningsvæksten blive en del mindre i den nære fremtid. Der budgetteres med en 

omsætningsvækst på -1 % i 2009 og 2.5 % 2010, hvor forventningerne i høj grad også tager 

udgangspunkt i informationer fra det første kvartalsregnskab 2009, som afsætningsmæssig har 

været betydelig mere dystert end forventet. Da det lettiske ølmarked ikke er modent endnu og salget 

kun er midlertidigt nedadgående, mener jeg godt det kan forsvares at budgettere med en vækst i 

omsætning på gennemsnitlig 7 % i årene 2011 til 2013 som dog i høj grad også skyldes 

prisstigninger.     

Litauen: Omsætningen på det litauiske marked har været kraftig voksende over de seneste par år.  

Fra 2004-2008 er omsætningen vokset med 89 %. Udover vækst i afsætningen skal årsager til 

stigningen findes i voksende inflation og opkøb. Da afsætningsvæksten på det litauiske marked 

generelt tidligere har været tilfredsstillende, forventer jeg også en relativ høj vækst i Litauen i 

fremtiden. Jeg budgetterer med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 6.6 % pr år. Dermed er der 

også taget højde for, at inflationen er en smule højere end i mange af de andre EU lande. 
 

58 Euromonitor/Beer/Western Europe/ market sizes  
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Polen: Det polske marked har gennem den sidste periode været Royal Unibrews problembarn. 

Den organiske vækst har været stagnerende og den høje omsætningsvækst i 2008 skyldes opkøbet 

af bryggeriet Lomza, frem for organisk vækst. Nedskrivningerne i det aktuelle regnskab af 

aktiviteterne på det polske marked tyder på, at Royal Unibrew tidligere har overvurderet potentialet 

på markedet. Derfor vurderer jeg, at Royal Unibrew vil se en negativ vækst i afsætning de næste 2 

år. Jeg vil budgettere med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 4 % i resten af budgetperioden, 

derudaf udgør prisstigninger de 3 %. Prisstigningerne er en del lavere end det gennemsnitlige 

historiske polske inflationsniveau, men strammere inflationsregler indenfor EU landene og hård 

konkurrence på et marked, hvor væksten er lav, danner grundlag for min vurdering.  

Øvrige områder: Ud fra de historiske data for den generelle vækst i Østeuropa59 vil jeg budgettere 

med en omsætningsfremgang på 11 % (vækst 7 % + inflation 4 %) 

 

5.2.3 Malt og oversøiske markeder 

Caribien: Royal Unibrew opkøbte en lang række bryggerier i 2007 som er beliggende i Caribien, 

derfor er omsætningen på dette marked vokset betydelig i perioden. Det første kvartals regnskab 

tyder på, at Royal Unibrew får problemer med at skabe vækst i omsætningen i 2009. I hvert fald er 

nettoomsætningen faldet med 7 % i forhold til samme tidspunkt forrige år. Derfor budgetteres med 

nul omsætningsvækst i 2009. Dog vurderer jeg, at årsagen skal findes i de ugunstige makroforhold, 

der præger regionen i øjeblikket, og at den stagnerende vækst derfor kun er kortvarig. Jeg 

budgetterer derfor med en voksende omsætningsvækst fra 2010 og frem på omkring de 7 %.    

Øvrige områder: Ud fra de historiske data over den generelle vækst på verdensmarkedet vil jeg 

budgettere med en omsætningsfremgang på 7 % (vækst 4.5 % + inflation 2.5 %)60 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Euromonitor/Beer/Eastern Europe/ Market sizes & http://epp.eurostat.ec.europa.eu ( Statistik / Inflation) 
60 Euromonitor/Beer/World/ Market sizes 
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5.2.4 Hovedtallene fra omsætningen  

Tabel 5.1 og 5.2 sammenfatter gennemgangen af markederne og viser hovedtallene fra 

budgetomsætningen på Royal Unibrew´s tre overordnede markeder.  

 

Omsætning (mio kr) 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013
Vesteuropa 2280 2371 2505 2490 2537 2577 2635 2711 2786 2860
Østeuropa 359 577 671 909 1129 1143 1184 1250 1335 1410
Malt og overs.markeder  230 243 263 483 513 528 559 598 640 685
Total  2869 3191 3439 3882 4179 4248 4378 4559 4761 4955

Tabel 5.1 Kilde: Egen tilvirkning / Royal Unibrew´s årsrapport 2004-2008 

 

Vækst i omsætning 2004 2005 2006 2007 2008 Gens E2009 E2010 E2011 E2012 E2013
Vesteuropa 2.0% 4.0% 5.7% -0.6% 1.9% 2.6% 1.6% 2.3% 2.9% 2.8% 2.7%
Østeuropa 51.5% 60.7% 16.3% 35.5% 24.2% 37.6% 1.2% 3.6% 5.6% 6.8% 5.6%
Malt og 
Overs.markeder  45.0% 5.7% 8.2% 83.7% 6.2% 29.8% 2.9% 5.9% 7.0% 7.0% 7.0%
Organisk vækst  4.0% 4.0% 7.0% 7.0% 3.0% 5.0% 1.7% 3.1% 4.1% 4.4% 4.0%
Tilkøbt vækst  5.0% 7.2% 0.8% 5.9% 4.7% 4.7% - - - - -
Total  9.0% 11.2% 7.8% 12.9% 7.7% 9.7% 1.7% 3.1% 4.1% 4.4% 4.0%

Tabel 5.2 Kilde: Egen tilvirkning / Royal Unibrew´s årsrapport 2004-2008  

 

Det ses at omsætningen er meget svingende og udviklingen i væksten er meget tvetydig. Årsagen er 

som nævnt, at Royal Unibrew har benyttet sig meget af opkøb og derfor er omsætningen også 

vokset væsentlig mere end markedsvæksten. På trods af at virksomheden gennemsnitlig er vokset 

med 5 % i organisk vækst over de seneste 5 år vurderer jeg, det er urealistisk at det vil fortsætte. 

Årsagen til dette er, at på lang sigt vil det være svært for virksomheden at vokse mere end den 

generelle markedsvækst, derfor vil jeg budgettere med en vækst på 2.5 % i terminal året.     

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i value drivere, når jeg skal budgettere de efterfølgende poster. 

Bilag 9 viser budgetforudsætningerne, nedenfor gennemgås de poster der kræver yderligere 

uddybning.  

 

5.3 Øvrige value-drivere  

 

EBITDA-margin  

Ved beregning af EBITDA-marginen vil jeg tage udgangspunk i ”Core” årsregnskabet, da det er 

vigtigt at kunne vurdere, hvordan den historiske udvikling i EBITDA-marginen har udviklet sig, når 
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der ses bort fra de transitoriske poster. EBITDA gennemsnittet over de sidste fem år har ligget på 

12.4 % og jeg vil budgettere med en EBITDA margin på cirka samme niveau. På grund af de 

omstruktureringer virksomheden gennemgår i øjeblikket, vurderer jeg, at der vil gå et par år før 

fordelene kan ses heraf.  Derfor vil virksomheden i de første budgetår have en voksende men lavere 

EBITDA-margin end det historiske gennemsnit.  

 

Nettorentebærende gæld i pct. af omsætningen 

Da ledelsen har meldt ud at den vil nedbringe gælden i virksomheden, vil jeg i budgetteringen  

tage højde for dette, ved at lade den nettorentebærende gæld falde i budgetperioden. I årsregnskabet 

2008 er der meldt ud, at der stræbes efter at opnå en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. Det er 

ensbetydende med, at den nettorentebærende gæld skal svare til et niveau, der er lig med 3 gange 

EBITDA61. Jeg vil derfor som udgangspunkt gå ud fra, at virksomheden på sigt vil nå dette mål. 

Derfor har jeg budgetteret med at Royal Unibrew i 2016 vil have en nettorentebærende gæld, der 

cirka svarer til 3 gange EBITDA.     

 

Anlægsaktiver i pct. af omsætningen  

I årsregnskabet 2008 er den tidligere Ceres grund i Århus posteret som et anlægsaktiv under 

projektudviklingsejendomme. I årsregnskabet har ledelsen valgt at anvende en undtagelse i IAS 

1662, som giver mulighed for at værdiansætte projektudviklingsejendomme til dagsværdi. Grunden 

er vurderet til 400 mio. kr., som vurderes at være et realistisk bud men nok også en smule 

konservativ63 64.  Det er dog usikkert hvornår salget vil finde sted, i hvert fald vil det tidligst kunne 

ske i 2010. Et salg kan dog trække væsentligt ud. Da Royal Unibrew offentliggjorde, at de ville 

sælge grunden i januar 2008, ventede de at den ville indbringe et provenu imellem 600-900 mio. kr. 

Men med dagens ejendomspriser er det langtfra muligt. Derfor kunne der meget vel være fornuft i 

at vente et par år med at sælge65. Særligt på baggrund af at Royal Unibrew har fået refinansieret  

2/3 af den rentebærende gæld og der er først udløb i starten af 2011. Omvendt kan et udskudt salg 

gå hen og blive en dyr forretning når vedligeholdelse af ejendom, ejendomsværdiskat o

renteomkostninger tages med i beregningen. Salget skal givetvis ske med det formål at mindske 

gælden i virksomheden og ikke reinvesteres i andre aktiver. Da der er stor usikkerhed om hvor 

g 

                                                 
61 Royal Unibrew, Årsrapport 2008 side   
62 IAS 16 = International Financial Reporting Standards  
63 http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsstory.aspx?StoryID=10367442 
64 http://www.aarhus.dk/default.asp?Id=305&AjrDcmntId=7782 
65 http://www.aarhus.dk/default.asp?Id=305&AjrDcmntId=4102 

 61



Værdiansættelse af Royal Unibrew                                                                  Jens Sandholt Nielsen  

meget de vil få for salget og hvornår det vil finde sted, har jeg valgt at lade posten blive som den er 

i regnskabet og i stedet budgettere med at anlægsaktiverne konstant vil udgøre 62 % af 

omsætningen, som er en lille smule mindre end tidligere, men det mener jeg godt kan forsvares, da 

virksomheden er inde i en omstruktureringsfase som bl.a. medfører at produktionen flere steder vil 

blive samlet i større enheder. 

 

Nettoarbejdskapital  

Ændringer i leverandørgæld, varebeholdning, tilgodehavende, selskabsskat og driftslikviditet vil 

indgå under nettoarbejdskapital. Tidligere har Royal Unibrew været god til at styre sin 

nettoarbejdskapital. Budgetmæssig vil der derfor tages udgangspunkt i et kontantniveau svarende til 

1.1 % af omsætningen som svarer til det historiske gennemsnit.  

 

Afskrivninger i pct. af anlægsaktiver  

Det er umiddelbart svært at vurdere, hvor store afskrivningerne vil være så langt ud i fremtiden som 

budgettet kræver. Royal Unibrew har i de sidste 5 år selv anvendt samme lineære satser. Derfor 

tages udgangspunkt i at de på sigt vil udgøre samme andel som det gennemsnitlige niveau svarende 

til 8.1 % af anlægsaktiverne.   

 

Ud fra den gennemgåede fremtidige omsætningsvækst og value-drivere kan budgettet derefter 

dannes. Budgetteringen af resultatopgørelsen og balancen kan ses ud fra bilag 10 og 11. 

 

5.4 Budgetkontrol  

 

For at sikre at forudsætningerne i budgettet er realistisk opstillet, er der lavet en sammenligning 

med de historiske nøgletal og nøgletallene kommet frem ud fra budgettet. Tidligere er der vist, at 

virksomheden historisk har haft en gennemsnitlig afkastningsgrad på 8.6 % som er blevet til 

gennem en overskudsgrad på 5.2 og en omsætningshastighed på 1.65.   
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Tabel 5.3 viser følgende nøgletal der er kommet ud af budgettet.66   

 

Budgetnøgletal  E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 T2016
AG  4.7% 6.0% 6.8% 7.9% 8.4% 9.0% 9.0% 9.0%
OG  2.9% 3.7% 4.2% 4.9% 5.2% 5.6% 5.6% 5.6%
AOH   1.60 1.61 1.62 1.62 1.62 1.60 1.60 1.60

Tabel 5.3 Kilde: Egen tilvirkning  

 

Jeg budgetterer med en afkastningsgrad der ligger en smule højere, end hvad den historisk tidligere 

har ligget på. Da forskellen er relativ lille, mener jeg godt en fremtidig afskrivningsgrad på 9 % i 

terminalperioden kan forsvares. Overskudsgraden ligger også en smule højere end det historisk har 

været tilfældet, mens aktivernes omsætningshastighed er en smule mindre end tidligere 

Nøgletallene vil være lavere først i budgettet hvilket skyldes at jeg vurderer at den dårlige udvikling 

Royal Unibrew tidligere har været inde i, betyder at de iværksatte strukturmæssige tiltag behøver en 

vis tid inden de virker fuldt ud. Da samtlige nøgletal ligger meget tæt på det gennemsnitlige 

historiske niveau, mener jeg forudsætningerne om et realistisk budget er overholdt.  

 

6. Værdiansættelse 
 

6.1 Indledning  

 

Forud for værdiansættelsen ligger beregningerne af budgettet og det forventede fremtidige cash 

flow. Dette vil danne grundlag for den videre værdiansættelse ud fra diverse 

værdiansættelsesmodeller. Indledningsvis vil der kort blive beskrevet mine valg af værdiansættelses 

modeller og selve strukturen i modellerne.  

 

6.2 Valg af værdiansættelsesmodel  

 

Der er en lang række af værdiansættelsesmodeller, som kan bruges til at fastsætte en virksomheds 

værdi. Værdiansættelsesmodellerne kan deles op i fire kategorier67  

                                                 
66 Der er brugt gennemsnitstal fra balancen.  
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1. De kapitalværdibaserede modeller,  

2. Relative værdiansættelsesmodeller 

3. Substansværdimodeller  

4. Optionsmodeller   

 

Substansværdimodellerne og optionsmodeller er dog ikke aktuelle i dette tilfælde, da de ofte kun 

benyttes i specielle situationer og ofte i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder i 

økonomisk krise68   

 

Til værdiansættelse af Royal Unibrew er valgt at gå ud fra de kapitalværdibaserede modeller med 

udgangspunktet i DCF (Discounted Cash Flow) og EVA modellen (Economic Value Added). 

Nedenfor er vist ideen bag begge modeller. 

 

DCF modellen  
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Hvor FCF = Det Frie Cash Flow, WACC = Weighted average cost of capital, g = Vækstfaktor   

  

EVA modellen  
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Hvor Kap = Investeret kapital = NOPAT = Resultat af primær drift efter skat  

 

Fælles for begge modeller er, at de begge er bygget op omkring et budget, der er opdelt i to 

perioder. Først en eksplicit budgetperiode hvor der hvert år estimeres en resultatopgørelse, balance 

og cash flowopgørelse for en givet periode eksempelvis 5-10 år. Da udgangspunktet i 

værdiansættelse er at virksomheden værdiansættes ud fra en ”going concern” vurdering, skulle man 

i praksis lave et budget for hvert enkelt år. Da det ikke er muligt at lave et uendeligt budget tages i 
 

67 Valg af ideel værdiansættelsesmodel side 4 
68 Valg af ideel værdiansættelsesmodel side 5 
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stedet udgangspunkt i, at væksten i virksomheden på sigt vil nærme sig den generelle 

markedsvækst, derfor fastlægges en terminal periode med et budget for et år. Udgangspunktet er så 

at virksomheden vil fortsætte i al fremtid med samme konstante udvikling.  

Begge modeller er også bygget op omkring ideen at al fremtidig indtjening bliver tilbagediskonteret 

med en rente, som afspejler den underliggende risiko i virksomhedens fremtidige indtjening. Derfor 

fastsættes en diskonteringsfaktor (WACC) som afspejler både ejernes og långivernes 

kapitalomkostninger. Estimeres værdien af både DCF og EVA modellen korrekt og er 

budgetforudsætningerne ens, vil begge modeller give samme værdiestimat. Dette er også årsagen til 

at begge modeller er valgt, da det medfører en kontrolforanstaltning i budgettet..  

 

Fordelen ved DCF modellen er, at den er uafhængig af anvendt regnskabspraksis modsat tilfældet 

med de regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller69. Derudover ligger der den forudsætning bag 

DCF modellen at al overskydende likviditet enten udloddes eller investeres i projekter, hvor afkastet 

af investeringen er lig med afkastkravet. Overholdes denne forudsætning ikke, vil konsekvensen 

ofte være, at modellen overvurderer værdien af virksomheden. Dette finder eksempelvis sted, hvis 

virksomheden akkumulerer overskudslikviditet og sætter pengene i værdipapirer, der giver et lavere 

afkast end selve afkastkravet.   

 

EVA-modellen er bygget op omkring samme tankegang som DCF modellen og kan ses som et 

alternativ til modellen. Den grundlæggende struktur i EVA-modellen består af to led, den 

investerede kapital og det fremtidige overnormale afkast, der defineres som forskellen mellem 

afkastet på den investerede kapital og afkastkravet (WACC)70.  Tankegangen er derfor at modellen 

måler, hvor meget den estimerede værdi afviger fra den bogførte værdi af den investerede kapital, 

eftersom investorer kun vil være villige til at betale en merpris for virksomheden, hvis den 

investerede kapital kan generere et fremtidigt merafkast71.     

 

Både DCF og EVA modellen er et betydelig mere sofistikeret redskab end de relative 

værdiansættelsesmodeller eller multipler. Undersøgelser har også vist, at værdien for amerikanske 

virksomheder beregnet ud fra DCF stemmer meget godt overens med de aktuelle markedsværdier. 

                                                 
69 Valg af ideel værdiansættelses model side 7 
70 Valg af ideel værdiansættelses model side 9 
71 FSR, fagligt notat om værdiansættelse side 83 
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72. På trods af at værdien som multiplerne er kommet frem til er behæftet med en del mere 

usikkerhed end de kapitalværdibaserede modeller, vil multipler alligevel blive brugt i opgaven som 

et tjek på, hvorledes der er konsistens eller ej mellem det endelige værdiestimat. 

 

6.3 Estimering af WACC (Weighted Average Cost Of Capital)  

 

Som det fremgik af den overstående beskrivelse af værdiansættelsesmodellerne,  

fastsættes en diskonteringsfaktor, som skal bruges til at tilbagediskontere de fremtidige 

indtjeningsstrømme. Som diskonteringsfaktor anvendes WACCén, der afspejler den gennemsnitlige 

forventede afkast, som kræves af ejerne og långiverne for at investere i virksomheden.   

Selve processen i beregningen af WACCén kan ofte være en kompliceret og vanskelig opgave. 

Specielt da ikke alt er måleligt er man nødt til at lave visse antagelser og forudsætninger i 

beregningerne.    

 

WACC er bygget op efter følgende struktur73 

 

WACC = KD (1-tc) (D/V) + KE (E/V) 

 

Hvor  

 

KD = Fremmedkapitalomkostningerne    

KE = Ejernes afkastkrav  

D = Den netto rentebærende gæld  

E = Værdien af egenkapitalen  

V = Virksomhedens markedsværdi  

Tc = Den marginale skattesats 

 

Efterfølgende vil der blive gennemgået beregningerne af de forskellige elementer, der ligger bag 

WACC´en  

 
                                                 
72 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies side 77 
73 Corporate Finance, side 515  
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6.3.1 Kapitalstrukturen   

Kapitalstrukturen giver et billede af finansieringskildernes fordeling. Selve beregningen af 

kapitalstrukturen skal baseres på markedsværdier af henholdsvis egenkapital og gæld74. Dette 

medfører selvfølgelig et væsentligt problem, da markedsværdierne ikke kendes endnu. En måde at 

løse problemet er i stedet at skønne over en langsigtet (target) kapitalstruktur for virksomheden75. 

Desværre er der ikke mange virksomheder der driver deres forretning ud fra en fastsat 

kapitalstruktur.  I dag udgør Royal Unibrew´s gældsandel 78.5 % af den bogførte værdi, men da 

første prioritet i øjeblikket for virksomheden er at nedbringe gælden og stræbe mod en mere 

hensigtsmæssig kapitalstruktur, er det derfor næsten sikkert at gældsandelen i fremtiden vil udgøre 

en langt mindre del.  Jeg vil i mine WACC beregninger tage udgangspunkt i en konstant gældsandel 

på 25 % og en egenkapitalandel på 75 %. Mine begrundelser for dette forhold skyldes, at historisk 

har gældsandelen for Royal Unibrew over perioden 2004 til 2007 ligget et sted mellem 21.5 % og 

33 % (se tabel 6.1). Dette niveau svarer også meget godt til resultatet af aktuelle analyser over 

kapitalstrukturen i amerikanske bryggerier (Damodaran, 2009). En analyse af 41 bryggerier viser et 

gennemsnitligt D/E forhold på 19/81 %.  

 

Den historiske kapitalstruktur          
i t.kr       

  2004 2005 2006 2007 2008
Aktiekurs, ultimo 375 532 740 535 118.5
Antal aktier 6,563,500 6,370,000 6,180,000 5,900,000 5,600,000
Egenkapital markedsværdi 2,461,313 3,388,840 4,573,200 3,156,500 663,600
Nettorentebærende gæld  673,963 1,010,574 1,040,643 1,556,837 2,062,060
Virksomhedsværdi  3,135,276 4,399,414 5,613,843 4,713,337 2,725,660
Gældsandel    21.5% 23.0% 18.5% 33.0% 75.7%
Egenkapitalandel 78.5% 77.0% 81.5% 67.0% 24.3%

Tabel 6.1 Kilde: Royal Unibrews årsrapport / Egen tilvirkning     
  

6.3.2 Estimering af ejernes afkastkrav (KE) 

Afkastkravet KE, er det afkast som ejerne kræver for deres investering i virksomheden. Der er flere 

forskellige modeller, der kan anvendes til at estimere ejernes afkastkrav deriblandt CAPM, APT og 

Three factor modellen76. I den efterfølgende gennemgang tages udgangspunkt I CAPM modellen 

                                                 
74 FSR, fagligt notat om værdiansættelse side 50 
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse for beslutningstagere side 206 
76 Corporate Finance side 197 
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som er den mest udbredte af de tre og i praksis den mest anvendelige. Selve strukturen i modellen 

vises nedenfor 

 

KE = Rf  + βi[ E (Rm) – Rf ] 

 

Hvor  

 

Rf = Risikofri rente  

βi = Betaværdien 

E(Rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 

Det ses, at afkastkravet er en kombination af den risikorente plus et risikotillæg som afgøres af 

risikoen i den specifikke virksomhed sammenlignet med markedsporteføljen.   

Jeg vil nu beregne de forskellige elementer i CAPM modellen.  

 

6.3.3 Betaværdi 

Betaværdien måler den systematiske risiko der viser, hvorledes risikoen ved at investere i 

virksomheden er større eller mindre end risikoen ved at investere i markedsporteføljen.   

Følgende relation gælder når beta værdien skal beregnes  

 

βi  = Rσi  / σmarked  

 

Hvor  

 

R = Korrelationskoefficienten mellem markedsporteføljen og aktiv i   

σi = Standartafvigelsen på aktiv i  

σ marked =Standardafvigelsen på aktiv i  

 

Jeg vil bygge min vurdering af beta niveauet ud fra to overordnede metoder. 
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Vurderet ud fra den tidligere gennemgåede risikoanalyse var konklusionen at Royal Unibrew har en 

neutral til høj driftsrisiko og en høj finansieringsrisiko og det indikerer at betaværdien skal være 

højere end 1 som er lig med samme risiko som markedsporteføljen. Ved en vurdering af den 

driftmæssige og finansielle risiko kan dette konverteres til et beta estimat77 som ses nedenfor 

 

Driftmæssig risiko  Finansiel risiko  Samlet risiko  Beta 
Lav Lav Meget lav 0.4-0.6 
Lav Neutral  Lav 0.6-0.85 
Lav Høj Neutral  0.85-1.15 

Neutral  Lav Lav 0.6-0.85 
Neutral  Neutral  Neutral  0.85-1.15 
Neutral  Høj Høj 1.15-1.4 

Høj Lav Neutral  0.85-1.15 
Høj Neutral  Høj 1.15-1.4 
Høj Høj Meget høj 1.4 + 

Tabel 6.2: Kilde FSR, faglig notat om værdiansættelse side 59 

 

Ud fra de månedlige afkast i perioden fra 2004 til juni 2009, vil jeg beregne betaværdien for Royal 

Unibrew og virksomhedens to nærmeste konkurrenter i Danmark, Carlsberg og Harboes bryggeri. 

Programmet Datastream er benyttet til at hente de månedlige afkast for virksomhederne. Som 

markedsafkast er taget udgangspunkt i afkastene på Københavns fondsbørs.    

Selve beregningerne er lavet i Excel. Bilag 12 viser afkastene og fremgangsmåden i Beta 

beregningerne.   

 

Betaværdi  2004-2009 1990-2009
Carlsberg  1.31  1.25 
Harboes bryggeri 0.66  0.65 
Royal Unibrew 1.93   1.31 

Tabel 6.3 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses ud fra tabel 6.3 er den systematiske risiko betydelig højere hos Royal Unibrew end 

tilfældet er hos konkurrenterne. Dette bekræftes yderligere i en amerikansk benchmark 

undersøgelse over beta værdier i forskellige industrier (Damodaran, 2009). I undersøgelsen ligger 

den gennemsnitlige beta værdi for 41 amerikanske bryggerier på 0.95.78 Da Royal Unibrews beta 

værdi er beregnet på historiske data over en periode, hvor der specielt i 2 af årene har været meget 

                                                 
77 FSR- Faglig notat om værdiansættelse side 59 
78 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  
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turbulens i virksomheden, mener jeg der kan være visse problemer med at tage udgangspunkt i en 

så høj betaværdi som resultatet er kommet frem til, da betaværdien jo skal afspejle samme risiko på 

langt sigt. Af analysemæssige årsager har jeg derfor også beregnet betaværdien over en længere 

periode fra 1990 – juni 2009, det ses ud fra tabel 6.3 at betaværdien er faldet til 1.31, mens 

konkurrenterne stadig holder nogenlunde samme niveau. Da Royal Unibrew har lavet nogle 

strategiske tiltag med organisatorisk og finansiel baggrund vurderer jeg, det skulle medføre at både 

den drifts og finansielle risiko vil falde i fremtiden. Derfor mener jeg godt det kan forsvares at 

budgettere med en betaværdi på 1.40 i værdiansættelsessammenhæng som stadig er høj men kun en 

anelse over Carlsbergs niveau.       

 

6.3.4 Den risikofri rente (Rf)  

Den risikofri rente svarer til en investering eller portefølje, der ikke har nogen risiko og ikke 

korrelerer med andre afkast i økonomien. I praksis er det svært at finde en investering som er 100 % 

risikofri, men det anbefales at tage udgangspunkt i den effektive rente for den 10 årige 

toneangivende statsobligation79. Den effektive rente for den 10 årige statsobligation var den 29 juli 

2009 3.74 %, der vil efterfølgende tages udgangspunkt i denne rentesats80.       

 

6.3.5 Estimering af risikopræmien E(Rm) 

Ved beregninger af det forventede merafkast eller risikopræmien er der to mulige fremgangsmåder. 

Enten at tage udgangspunkt i ex post observationer med forudsætningen at fremtiden vil forløbe på 

samme måde som fortiden. Eller en ex ante metode hvor man estimerer risikopræmien ud fra 

fremtidsforventningerne. Selve risikopræmien kan svinge så meget som 3-8 %, alt afhængig af hvor 

lang ex post periode man vælger at tage udgangspunkt i, og hvorvidt man bruger et aritmetisk eller 

geometrisk gennemsnit i beregningerne81. Risikopræmien er påvirket af flere variable f. eks 

økonomisk vækst, inflation, indtjening i virksomhederne, risikoaversion (ex 11. sept. 2001)82. 

Copeland, Koller konkluderer baserede på amerikanske empiriske undersøgelser, at risikopræmien 

skal ligge et sted mellem 4 ½ - 5 %. I Danmark tager de fleste analytikere derimod udgangspunkt i 

                                                 
79 Valuation, measuring and managing the value of companies side 215 
80 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
81 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies side 217 
82 Nationalbankens kvartalsoversigt 1 kvartal 2003, Risikopræmie på aktier   
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et niveau omkring 4 %. Jeg har valgt et risikotillæg på 4 % ud fra den betragtning at der er 

konsensus blandt analytikerne. 

 

Ejernes afkastkrav (KE) kan nu beregnes til  

 

3.74 + 1.40(7.74 - 3.74) = 9.34 % 

6.3.6 Estimering af fremmedkapitalomkostningerne (KD)  

Fremmedkapitalomkostningerne beregnes ud fra følgende formel  

 

KD = (Rf + Rs)·(1-t) 

 

Hvor  

 

Rs = Selskabsspecifikt risikotillæg  

Rf = Risikofri rente 

T  = Den marginale skattesats  

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg kan findes gennem offentligt tilgængelige kredit ratings på 

markedet. Desværre har det ikke været muligt i Royal Unibrews tilfælde at finde kredit ratings der 

kan beregne risikotillægget med sikkerhed. Derfor vil i stedet tages udgangspunkt i Royal Unibrews 

effektive lånerente. Tidligere i afsnit 4.4.5 er nettolånerente for 2008 beregnet til 4.4 %, det var dog 

ud fra en beregningsmetode, der bl.a. ikke adskilte låneoptagelsesomkostninger og kursgevinster fra 

selve renteomkostningerne. Derfor gennem en mere uddybende beregning (bilag 13) er jeg kommet 

frem til, at fremmedkapitalomkostningerne kan estimeres til 4.32 %, hvilket må siges at ligge ret tæt 

på den tidligere beregnede lånerente. Da cash flows måles efter skat, skal 

fremmedkapitalomkostningerne derfor også måles efter skat. For at kompensere for dette fratrækkes 

den marginale skattesats på 25 % fra fremmedkapitalomkostningerne, som derfor bliver til 4.32 (1-

0.25%) = 3.24 %   

 

Efter at inputtene er fastlagt kan WACC nu beregnes til  
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WACC: 3.24 % x 0.25 + 9.34 % x 0.75 = 7.82 % 

 

 

6.4 Værdiansættelse med brug af DCF og EVA modellen  

 

Efter WACC og budgettet er fastlagt kan Royal Unibrew nu værdiansættes efter fremgangsmåden i 

henholdsvis DCF og EVA modellen.   

 

6.4.1 DCF modellen  

DCF modellen tager udgangspunkt i det fremtidige genererede frie cash flow. 

Beregningerne der er førte frem til det frie cash flow kan ses i bilag 14. Samlet set udgør 

nutidsværdien skabt i budgetperioden en langt mindre del end værdien i terminalperioden. I 

terminalværdien forudsættes der, at det frie cash flow fra 2016 vil vokse med en konstant vækstrate  

på 2.5 %, som stemmer overens med estimatet for den langsigtede globale vækst. Dermed ligger der 

den forudsætning til grund i beregningerne, at væksten vil normalisere sig, og virksomheden derfor 

ikke vil opleve atypiske høje eller lave vækstår i fremtiden. Dette holder dog sjældent i praksis.  

Lægges nutidsværdien af budgetperioden og terminalperioden sammen findes enterprise value som 

i Royal Unibrew´s tilfælde er estimeret til 3.045 mio. kr. Fratrækkes den nettorentebærende gæld på 

2.062 mio. kr. fra enterprise value kommer man frem til den estimerede værdi af egenkapitalen på 

983 mio. kr. 

 

Den teoretiske aktiekurs kan derefter findes ved at sammenligne værdien af egenkapitalen med den 

udestående aktiebeholdning på 5.6 mio. stk.. Dermed kan aktiekursen estimeres til 176 kr. 

.  
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DCF modellen (i mio kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Frit Cash flow  81 82 79 104 136 207 212 217
Diskonteringsfaktor  0.9275 0.8602 0.7978 0.7400 0.6863 0.6365 0.5903  
PV (FCF) 75 70 63 77 93 132 126  

       
PV (FCF) Budgetperiode 636       
Terminalværdi  2,409        
Enterprise value 3,045       
Nettorentebærende gæld 2,062        
Estimeret værdi af egenkapital  983        
          
Antal aktier (i mio.) 5.6      
Aktie kurs  176          
Tabel 6.4 Kilde: egen tilvirkning  

 

6.4.2 EVA modellen  

Som nævnt tidligere, hvis forudsætninger bag og beregninger er korrekte, vil både DCF og EVA 

modellen give samme værdiestimat. Medafkastet (EVA) findes ved at multiplicere spread´et 

mellem afkastningsgraden og WACCén med den investerede kapital.  

Lægges nutidsværdien af merafkastet i budget og terminalperioden til den investerede kapital fås 

enterprise value på 3.045 mio. kr. Derefter kan nettorentebærende gæld på 2.062 mio. kr. 

fratrækkes, og der således fås den estimerede værdi af egenkapital på 983 mio. kr.  

Som tilfældet også var ved DCF modellen, kan aktiekursen derefter findes ved at sammenligne 

værdien af egenkapitalen med den udestående aktiebeholdning på 5.6 mio. stk. Dermed opnås med 

EVA modellen også en aktiekurs på 176 kr.   
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EVA modellen ( i mio kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Afkastningsgrad 4.70% 6.10% 7.00% 8.00% 8.60% 9.10% 9.10% 9.10%
WACC 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 7.80% 
Spread  -3.10% -1.70% -0.80% 0.20% 0.80% 1.30% 1.30% 1.30%
          
Investeret kapital (primo) 2,637 2,681 2,762 2,877 3,004 3,127 3,205 3,285
EVA -81.8 -46.3 -22.4 6.4 24.4 40.3 41.3 42.5
Diskonteringsfaktor  0.9275 0.8602 0.7978 0.74 0.6863 0.6365 0.5903  
PV (EVA)  -76 -40 -18 5 17 26 24  
          
PV (EVA) budget periode -62        
Terminalværdi  470        
Investeret kapital (primo) 2,637        
Enterprise value 3,045        
Nettorentebærende gæld  2,062        
Estimeret værdi af 
egenkapital 983        
          
Antal aktier (i mio.)  5.6        
Aktie kurs  176          
Tabel 6.5 kilde: Egen tilvirkning  

 

6.4.3 Delkonklusion på værdiansættelsen  

Ved brug af henholdsvis DCF og EVA modellen er estimeret en teoretisk kursværdi på 176 kr. pr 

aktie. Dette ligger noget over markedsværdien den 7. august 2009, hvor aktierne var noteret til kurs 

126.  Årsagen til dette kan skyldes flere forhold, muligvis har markedet undervurderet aktien, eller 

jeg har budgetteret for optimistisk. Dog mener jeg, mine forudsætninger omkring et realistisk 

budget er overholdt. Men som nævnt i indledningen har aktiekursen været utroligt svingende over 

en relativ kort periode som også viser, at markedet har vurderet værdien af virksomheden som 

værende meget ustadig, og som derfor gør den vanskelig at værdisætte på lang sigt. Efterfølgende 

vil en følsomhedsanalyse analysere følsomheden i aktieværdien, når der sker ændringer i de 

forskellige parametre. Derudover skal en multipelanalyse fastslå, hvorledes den estimerede 

aktiekurs på 176 virker fornuftig eller ej.       

 

6.5 Følsomhedsanalyse  

 
Følsomhedsanalysen skal anvendes med det formål at aflæse, hvorledes aktiekursen vil ændre sig, 

såfremt der ændres på nogle af de vigtige value drivere i værdiansættelsen. Fastlæggelsen af 
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niveauet for value driverne udgør derfor en vis risiko for investering i aktien, og det er derfor vigtigt 

at få belyst disse. 

 

Der er op til flere value drivere, som kan fremhæves som værende af stor betydning, når den 

endelige kurs skal fastlægges. Udgangspunktet i denne opgave vil være en analyse af følsomheden i 

WACC,  EBITDA-margin og væksten i terminalleddet. Terminalværdien udgør en større andel af 

værdiskabelsen end den eksplicitte budgetperiode, netop derfor har væksten i terminalleddet stor 

betydning, når den endelige kursværdi skal fastlægges.  

 

Tabel 6.6 er opbygget som en tovejstabel, der viser ændringer i væksten i terminalåret kombineret 

med ændringer i WACC for både budget og terminalperioden. Jævnfør afsnit 6.4.1 blev væksten i 

terminalåret budgetteret til 2.5 % og WACCén fastsat i afsnit 6.3 til 7.82 %. Dette var medvirkende 

til, at den estimerede aktiekurs kunne beregnes til 176 kr. Det ses ud fra tabellen, at aktien er yderst 

følsom for mindre udsving i WACC og vækst i terminalåret. Fastholdes en WACC på 7.82 % 

svinger aktien imellem en kursværdi på 157 og 203, når væksten fastsættes indenfor et niveau på 

1.5% - 3.5%. Hvis det modsatte finder sted, og væksten fastholdes på de 2.5 % og WACCén i stedet 

ændres, svinger aktiekursen imellem 80 og 316.  Ud fra disse oplysninger ses det på, at kursen er 

klart mere følsom overfor ændringer i WACCén.  

 

    Vækst i terminalåret 
    1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

   
  W

A
C

C
 6,82% 273 292 316 246 385 

7,32% 210 223 238 258 282 
7,82% 157 166 176 188 203 
8,32% 113 118 124 131 140 
8,82% 74   77 80 84 89 

Tabel 6.6 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 6.7 viser ændringer i væksten i terminalåret kombineret med ændringer i EBITDA i 

terminalåret. Det ses ud fra tabellen, at fastholdes en vækst på 2.5 %, svinger kursen mellem kurs 

97 og 255, når EBITDA margin fastsættes til at ligge et sted mellem 11.5 % og 13.5 % i 

terminalåret. Omvendt hvis en EBITDA margin på 12.5 % fastholdes, svinger kursen mellem 157 

og 203 ved ændringer i væksten. Dette indikerer at aktieværdien har højere følsomhed ved ændring 

i EBITDA margin. 
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    Vækst i terminalperioden  
    1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 

   
   

EB
IT

D
A

  11,5% 91 94 97 100 103 
12,0% 124 130 136 144 154 
12,5% 157 166 176 188 203 
13,0% 190 202 215 232 252 
13,5% 224 238 255 276 301 

Tabel 6.7 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 6.8 viser ændringer i EBITDA i terminalåret sammenlignet med ændringer i WACCén   

Fastholdes EBITDA på 12.5 % og ændres WACC med et procentpoint i hver retning vil kursen 

enten blive 316 og 80. Omvendt fastholdes WACC på de 7.82 % svinger kursen mellem 96 og 255 

ved ændringer i EBITDA. Konklusionen på dette må derfor være, at aktiekursen er følsommere 

overfor ændringer i WACC frem for ændringer i EBITDA margin.  

 

    EBITDA 
    11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 

W
A

C
C

 6,82% 211 264 316 368 420 
7,32% 148 193 238 283 329 
7,82% 96 136 176 215 255 

  8,32% 54 89 124 159 194 
  8,82% 18 49 80 112 143 
Tabel 6.8 Kilde: Egen tilvirkning 
 

6.5.1 Delkonklusion på følsomhedsanalyse  

Efter gennemgangen af de tre valuedrivere viser det, at WACCén er den valuedriver af de tre, som 

kan påvirke den endelige prisfastsættelse af aktien mest. Udsvinget i aktiekursen er for alle tre 

drivere af væsentlig størrelse, og netop derfor stiller det store krav til, at inputtene i 

værdiansættelsen er korrekte. Følsomhedsanalysen viser også den store risiko, der er forbundet med 

at investerer på baggrund af værdiansættelse, og den forklarer, hvorfor der ofte er så stor forskel i 

aktieanalytikernes værdiestimater.         
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6.6 Multipel værdiansættelse  

 

I det følgende afsnit vil der blive lavet værdiansættelse ud fra tre forskellige nøgletal. Resultatet vil 

ikke borteliminere tidligere resultater og konklusioner, men skal i stedet opfattes som et tjek på, om 

værdien fremkommet ud fra DCF og EVA modellen også virker fornuftig.  

 

Til forskel fra de kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller baserer den relative metode sig ikke på 

en direkte nutidsværdiberegning men derimod på en nutidsværdiestimering baseret på 

sammenligning med øvrige virksomheder. Der hviler den underliggende antagelse i metoden, at 

sammenlignelige virksomheder må forventes at have nogenlunde identisk værdi målt pr enhed af et 

givet nøgletal83.  Metoden har den fordel frem for de kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller at 

man ikke er afhængig af en detaljeret finansiel fremskrivning. Det gør metoden simplere at gå til 

frem for eksempelvis DCF og Eva modellen. Den simple opbygning er imidlertid også dens 

potentielle svaghed eftersom til at få et retvisende resultat kræves det at den anvendte multipel 

stammer fra en perfekt sammenlignelig gruppe af virksomheder. Dette forekommer imidlertid ret 

sjældent.84  Efterfølgende vil værdiansættelsen blive lavet ud fra gennemsnitlige beregnede P/E, 

EV/EBITDA og EV/EBIT værdier fra Peer-gruppen. Tidligere i opgaven er Royal Unibrew blevet 

sammenlignet med Carlsberg men for at få en større stikprøve vil også Anheuser Busch Inbev, 

SABmiller og Heineken blive inddraget i analysen. Som nævnt tidligere er det vigtigt at den 

virksomhed der ønskes værdiansat er tilnærmelsesvist identisk med sammenligningsgruppen hvad 

angår indtjeningsvækst, risikoprofil, aktielikviditet og kapitalstruktur. Dette kræver i princippet en 

dybdegående analyse af hver enkelt virksomhed. Men da de tre virksomheder og Carlsberg alle 

indgår i den Peer-gruppe, der er anvendt i Royal Unibrews årsregnskab, forudsætter jeg i min videre 

analyse, at virksomhederne er sammenlignelige.  

 

Tabel 6.9 viser multiplerne for Peer-gruppen. P/E værdierne med undtagelse af Royal Unibrew er 

hentet fra Bloomberg og Børsen, mens EV/EBIT og EV/EBITDA beregningerne er lavet ud fra data 

hentet fra Obis (se bilag 15) 

 

 

                                                 
83 Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse, afsnit 3 
84 Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse, afsnit 4 
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Peergruppens multipler 2008      

   P/E  EV/EBIT EV/EBITDA

         

Anheuser busch Inbev  21.5 18 13.4
SABMiller   18.1 8.3 6.6

Heineken   56.2 17 8.4
Carlsberg   7.7 8.3 5.5

Royal Unibrew  -22.7 25.4 9.8

Gennemsnit  16.2  15.4 8.7
Tabel 6.9  Kilde: Børsen/ Bloomberg/ Orbis 

 

Det vurderes at den budgetterede indtjening et eller to år frem i tiden er en bedre indikator for den 

fremtidige indtjening frem for den historiske indtjening (Plenborg, 2002). Jeg vil derfor tage 

udgangspunkt i det første budgetår i den videre multipelanalyse.  

6.6.1 P/E - Price earning 

P/E niveauet fortæller hvor meget en investor skal betale for at få del i en krones overskud i 

virksomheden. P/E niveauet findes ved at sætte markedsværdien af egenkapitalen i forhold til 

resultatet efter skat, minoriteter og ekstraordinære poster (Plenborg).  Eller alternativt som aktiekurs 

i forhold til nettoresultat pr aktie.85  

 

Værdiansættelse ud fra P/E værdi  
    
Budgetteret resultat  58,000,000 kr.  
Gennemsnitlig P/E værdi 16.2   
      
Estimeret markedsværdi af 
egenkapitalen  939,600,000 kr. 
Antal aktier  5,600,000
      
Estimeret aktiekurs  168 kr. 

Tabel 6.10 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den estimerede aktiekurs findes ved at multiplicere den gennemsnitlige P/E værdi for Peer-gruppen 

med det budgetterede resultat. Dette giver en egenkapitalværdi på 939.600.000 kr. 

 

 

                                                 
85 Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse side 4  
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Den estimerede aktiekurs findes derefter ved at dividere egenkapitalen med antal aktier. 

939.600.000 kr. / 5.600.000 stk. = 168 kr.  

6.6.2 EV/EBITDA 

En værdiansættelse ud fra en EV/EBITDA multipel har den fordel, at den ikke er så følsom overfor 

ændringer i regnskabspraksis. Netop derfor er multiplen god at anvende ved sammenligning af 

virksomheder på tværs af landegrænser. Ligeledes har modellen også den fordel at frem for 

eksempelvis at værdiansætte ud fra omsætningen, da skal der ved EV/EBITDA ikke skal justeres 

for forskellige marginniveauer.  Dog har modellen den ulempe, at der kræves justeringer for 

forskelle i skattesats og afskrivninger86.  

 

Værdiansættelse ud fra EV/EBITDA værdi  
Budgetteret EBITDA 350.000.000 kr.  
Gennemsnitlig 
EV/EBITDA værdi 8.7   
      
Estimeret enterprise value  3.045.000.000 kr. 
- Nettorentebærende gæld 2.062.000.000 kr. 
Estimeret markedsværdi af 
egenkapitalen  983.000.000 kr.  
      
Antal aktier  5,600,000   
Estimeret aktiekurs  176 Kr. 

Tabel 6.11 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den estimerede aktiekurs findes ved, at det budgetterede EBITDA niveau multipliceres med den 

gennemsnitlige EV/EBITDA værdi for Peer-gruppen, dette giver en enterprise value på 

3.045.000.000 kr. Fratrækkes den nettorentebærende gæld kommes frem til en estimeret 

markedsværdi af egenkapitalen på 983.000.000 kr.  

 

Den estimerede aktiekurs findes derefter ved at dividere egenkapitalen med antal aktier, dette giver 

en aktiekurs på 1.261.400.000 kr./5.600.000 = 176 kr.  

 

 

 

                                                 
86 Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse side 5 
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6.6.3 EV/EBIT 

Selve proceduren i værdiansættelse ud fra EV/EBIT multiplen minder meget om samme 

fremgangsmåde som EV/EBITDA. Forskellen er at værdien bliver målt længere nede i 

resultatopgørelsen og det gør, at der ikke skal korrigeres for forskelle i kapitalintensitet. Det betyder 

man undgår at værdisætte virksomheder med en høj kapitalintensitet og dermed høje afskrivninger 

til en for høj værdi og omvendt. 87  Målingen kræver dog at der stadig bør tages højde for forskelle i 

skattesats mellem de sammenlignelige virksomheder. 

 

Værdiansættelse ud fra EV/EBIT værdi  
Budgetteret EBIT 166,000,000 kr.  
Gennemsnitlig EV/EBIT 
værdi 15.2   
      
Estimeret enterprise value   2,523,200,000 kr. 
- Nettorentebærende gæld 2,062,000,000 kr. 
Estimeret markedsværdi af 
egenkapitalen  461,200,000   
      
Antal aktier  5,600,000   

Estimeret aktiekurs  82 Kr. 
Tabel 6.12 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den estimerede aktiekurs findes ved at multiplicere den budgetterede EBIT for Royal Unibrew med 

Peer-gruppens gennemsnitlige EV/EBIT værdi, dette giver en enterprise value på 2.523.200.000 kr. 

Fratrækkes den nettorentebærende gæld på 2.062.000.000 kommes frem til en egenkapitalværdi på 

461.200.000 kr.  

 

Den estimerede aktiekurs kan dermed findes ved at dividere egenkapital med antal aktier, dette 

giver en estimeret aktiekurs på 461.200.000 kr. / 5.600.000 = 82 kr.  

 

                                                 
87 Introduktion til multipelbaseret værdiansættelse side 5 
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6.6.4 Delkonklusion på multipel værdiansættelse 

Hvis man fokuserer på den estimerede aktiekurs ved brug af de tre multipler, må konklusionen være 

at det giver et meget usikkert billede af den reelle værdi. Der er en stor forskel på prisen alt 

afhængig af hvilken model der anvendes. Multiplerne er også utrolig følsomme og en lille ændring 

kan betyde meget for den endelige kurs. Multipelanalyse var dog ikke ment som en endelig 

værdiansættelse, men mere som et sanitetscheck på om værdiansættelsen ud fra DCF og EVA 

forekommer fornuftig. Hvis man eksempelvis ser på den kurs, som er estimeret ud fra EV/EBIT 

sammenlignet med EV/EBITDA værdien, bliver aktien prissat med en rabat på 94 kr. Problemer 

kan meget vel ligge i at der ikke er justeret for forskelle i regnskabet og multiplerne derfor er forkert 

fastsat. Resultaterne ud fra multiplerne EV/EBITDA og P/E passer dog rigtig godt overens med 

værdien, som er estimeret ud fra de kapitalbaserede modeller. På trods af de store forskelle i 

værdiestimatet, afhængig af hvilken multipel der foretrækkes, bekræfter analysen dog, at det måske 

ikke er en overreaktion fra markedet at kursen er faldet så drastisk over det sidste halvandet års tid. 
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7. Konklusion  
 

Formålet med denne opgave har været at udarbejde en værdiansættelse af Royal Unibrew som 

munder ud i en prisfastsættelse af aktien pr. 7. august 2009. Selve værdiansættelsen er blevet 

fastlagt med udgangspunkt i det fremtidige budget, hvor den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen danner grundlag for budgetforudsætningerne.  

 

Royal Unibrew er det næststørste bryggeri i Danmark og har over de seneste år ekspanderet 

forrentningen væsentligt, så virksomhedens produkter i øjeblikket eksporteres til 65 lande.   

Ud fra den strategiske analyse kan det ses, at nedgangen i verdensøkonomien kommer til at påvirke 

afsætningen af virksomhedens produkter i den nærmeste fremtid. I forvejen er afsætningen på det 

Vesteuropæiske marked stagnerende, men den voksende afsætning, der ellers tidligere har 

kendetegnet det Østeuropæiske og Caribiske marked, ser ud til at ville falde på den korte 

tidshorisont. Royal Unibrew fremstår ikke så stærkt rustet til at klare ændringerne i 

markedsforholdene. Tidligere har virksomheden haft problemer med at holde 

produktionsomkostningerne nede, men nye strategiske tiltag skulle gerne rette op på denne 

udvikling. Det må dog forventes at der vil gå et par år, før gevinsten kan ses heraf. Presset på 

virksomheden bliver yderligere styrket, da den lave markedsvækst og konsolidering i branchen har 

medført øget konkurrence blandt bryggerierne, specielt på det vesteuropæiske marked.  

På den positive side skal det nævnes, at virksomheden har et virkelig stærk brand og er kendetegnet 

ved en høj ensartet kvalitet i produktionen. Derudover har de høstet stor erfaring på eksportområdet, 

hvilket kan vise sig at blive brugbart i fremtiden. 

 

Den regnskabsmæssige analyse viser hvordan virksomhedens nøgletal, efter flere stabile år er blevet 

forringet primært i regnskabsåret 2007 og 2008. En nedgang i rentabilitet er kommet til udtryk 

gennem en faldende egenkapitalforrentning. Udviklingen i egenkapitalforrentningen kan først og 

fremmest tilskrives en lavere afkastningsgrad, som igen er resultatet af en faldende overskudsgrad. 

Overskudsgraden er et tydeligt bevis på, at et af virksomhedens hovedproblemer er, at den ikke har 

været god nok til at holde omkostninger nede. 

Faldet i perioden 2007 og 2008 er ikke et enkeltstående tilfælde, men kendetegner også de øvrige 

nøgletal i analysen. Adskilles de transitoriske fra de tilbagevendende poster i vækstanalyser viser 

der sig fortsat et utilfredsstillende, men trods alt mindre negativt billede af virksomhedens nøgletal. 
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Vækstanalysen slår også fast, at virksomheden ikke har formået at skabe værdi til aktionærerne i 

netop den periode, eftersom EVA har været negativ. Den regnskabsmæssige analyse bekræfter 

også, at gældsandelen har været støt voksende over de seneste år. Den finansielle gearing er på kun 

fem år vokset fra 0.61 til 2.14. Den høje gældsandel har lagt en dæmper på muligheden for 

yderligere ekspansion, og der sigtes i fremtiden efter en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur. 

Driftsrisikoen er ligeledes relativ høj, specielt da Royal Unibrew´s høje andel af faste omkostninger 

bevirker, at de har problemer med at tilpasse sig, når der sker ændringer i salget.  

 

Baseret på informationerne i den strategiske såvel som finansielle analyse er budgettet og cash flow 

opgørelsen derefter fastlagt. Det vurderes at virksomheden er inde i en negativ fase, som vil afspejle 

sig i de første år af budgetteringen. Derfor vil omsætningsvæksten samt væksten i flere andre poster 

være en smule mindre end det tidligere historisk har været tilfældet.  Det forventes dog at væksten 

på sigt vil vokse og nærme sig det historiske gennemsnit. Efter anvendelse af DCF og EVA 

modellen kan aktiekursen gennem begge modeller estimeres til kurs 176, hvilket er en del mere end 

den noterede aktiekurs pr. 7. august 2009 på 126. Da aktiekursen derfor er kraftigt undervurderet 

kan et køb med baggrund i disse informationer anbefales. Følsomhedsanalysen fastslår dog, at der 

er en del usikkerhed ved den estimerede værdi og at kursen svinger betydeligt, når der indtræffer 

ændringer i EBITDA margin, væksten i terminal året og WACC´en. Netop derfor er det yderst 

vigtigt, at beregningerne og forudsætningerne bag modellerne er korrekte og at value driverne 

fastsættes med mindst mulig usikkerhed, hvis man ønsker at fastslå en så retvisende aktiekurs som 

muligt.        
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Årsrapporter  

Royal Unibrew årsrapport 2008  

Royal Unibrew årsrapport 2007 

Royal Unibrew årsrapport 2006 

Royal Unibrew årsrapport 2005  

Royal Unibrew årsrapport 2004 

Carlsberg A/S årsrapport 2008   

Carlsberg A/S årsrapport 2007 

Carlsberg A/S årsrapport 2006 

Carlsberg A/S årsrapport 2005 

Carlsberg A/S årsrapport 2004  

 

Selskabsmeddelelser  

Royal Unibrew - Delårsrapport for 1.kvartal 2009 

Royal Unibrew - Selskabsmeddelelse nr. 22/2009 

 

Hjemmesider  

Bloomberg   http://www.bloomberg.com 

Børsen   http://www.borsen.dk  

Damodaran online  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Euroinvester  http://www.finansnyhederne.dk  

Eurostat:   http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Royal Unibrew:  http://www.royalunibrew.com 

KFI  http://www.kfi.dk 

Nationalbanken       http://www.nationalbanken.dk/  

 

Databaser  

 

Datastream  

Orbis  

Euromonitor 
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9.0 Bilag  
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Bilag 4.  Analytisk resultatopgørelse  

Bilag 5. Analytisk balance  

Bilag 6. Formler  

Bilag 7. Core resultatopgørelse  

Bilag 8. Estimat på fremtidig omsætningsvækst  

Bilag 9.  Budgetforudsætninger 

Bilag 10. Budget resultatopgørelse  

Bilag 11. Budget balance  

Bilag 12. Betaværdier  

Bilag 13. Beregning af fremmedkapitalomkostninger 

Bilag 14.  Cash flow opgørelse  

Bilag 15. Multipel analyse  

 



Bilag 1 Produktionsoversigt            
        
 Produktion       
        
 Vesteuropa  Østeuropa    
        
 Danmark   Letland    
 Albani Bryggerierne   Cido, Riga    
 Ceres Bryggerierne   Lacplesa Alus, Lielvarde  
 Faxe Bryggeri, Faxe   Livu Alus, Liepaja   
 Maribo Bryghus  Litauen     

 Norge  Kalnapilis, Panewezys  
 Hansa Borg, Bergen (25%)  Polen    
 Borg, Sarpsborg (25%)  Brok, Koszalin   
 CB Brewery, Kristiansand (25%)   Strzelec, Jedrzejow, Krakow   
    Browar Lomza, Lomza   
    Perla, Lublin (48%)   

    
Zwierzyniec, Zwierzyniec 
(48%)  

        
 Caribien   Øvrige Lande    
        
 Dominica Brewery (58%)  Afrika     
 St. Vincent Brewery, Dominica (76%)  Accra Brewery, Ghana  
 Antigua Brewery, Antiqua (97%)  Serengeti Brewery, Tanzania  
 Banks Brewery, Guyana  Vitamalt (Vest afrika) Pic., Nigeria  
 Commonwealth Brewery, Bahamas  Salomonøerne    
 Grenada Brewery, Grenada   Soloman, Honiare (35%)  
 ST. Kitts Brewery, St Kitts  Grønland    

    Nuuk imeq, Nuuk (35%)  
        
        
  Fuld kontrolleret produktion       
  Delvis kontrolleret produktion       
  Licens bryggeri       
        
        
 Kilde: Royal Unibrew´s årsregnskab 2008       
´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2 Officielle resultatopgørelse          
      
      
Resultatopgørelse (T. DKK)      
      
 2004 2005 2006 2007 2008
Nettoomsætning 2,869,008 3,190,959 3,439,026 3,881,762 4,178,703
Produktionsomkostninger  1,370,720 -1,581,411 -1,742,900 -2,129,173 -2,433,298
Bruttoresultat 1,498,288 1,609,548 1,696,126 1,752,589 1,745,405
Salgs og distributionsomkostninger  1,051,330 -1,141,301 -1,191,225 -1,268,783 -1,387,543
Administrationsomkostninger  -158,911 -171,697 -200,680 -249,042 -226,844
Andre Driftsindtægter  19,028 6,149 43,512 9,289 3,835
Resultat af primær drift før særlige poster  307,075 302,699 347,733 244,053 134,853
Særlige poster - 5,022 -14,329 20,245 -50,125
Nedskrivning af langfristede aktiver - - - - -384,957
Resultat før finansielle poster  307,075 307,721 333,404 264,298 -300,229
Resultat efter skat af kapitalandele i associerede 
virk. 2773 15,700 26098 27998 22654
Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender     -70104
Finansielle indtægter 5408 9048 20983 26704 33899
Finansielle omkostninger -43802 -50357 -60132 -98836 -139185
Resultat før skat  271,454 282,112 320,353 220,164 -452,965
Skat af årets resultat  -76,580 -61,474 -90,014 -64,930 -30,200
Årets resultat  194,874 220,638 230,339 155,234 -483,165



 
Bilag 3 Officielle balance (side 1/2)         

        
Aktiver (T. DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

       
Langfristede aktiver        
Goodwill  257,133 276,492 320,861 323,398 487,861 311,275
Varemærker 0 87,684 173,946 174,236 278,351 167,885
Distributionsrettigheder 0 11,834 10,587 9,854 8,524 7,186
Immaterielle langfristede aktiver 257,133 376,010 505,394 507,488 774,736 486,346

      
Grunde og bygninger 647,822 662,773 710,810 723,509 770,679 643,363
Projektudviklingsejendomme      400,000
Produktionsanlæg og maskiner  357,558 351,187 413,396 400,842 488,715 529,291
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 254,431 254,328 238,870 237,618 240,091 214,997
Materielle anlægsaktiver under udførelse 22,630 39,382 25,930 64,888 57,536 291,787
Materielle langfristede aktiver 1,282,441 1,307,670 1,389,006 1,426,857 1,557,021 2,079,438

   
Kapitalandele i associerede virksomheder 99,660 76,446 214,409 231,285 225,691 87,650
Tilgodehavender hos associerede virk. 24,092 24,588 25,460 24,664 25,481 20,634
Andre kapitalandele 2,751 2,944 2,834 2,838 3,018 56,900
Andre tilgodehavender 16,172 27,228 13,338 21,875 11,592 11,939
Finansielle Langfristede aktiver  142,675 131,206 256,041 280,662 265,782 177,123
Langfristede aktiver  1,682,249 1,814,886 2,150,441 2,215,007 2,597,539 2,742,907
       
Kortfristede Aktiver        
Råvarer og hjælpematerialer 72,629 100,963 99,935 97,284 169,316 122,194
Varer under fremstilling 13,272 14,931 17,521 17,353 25,816 27,177
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 125,347 131,915 136,113 161,983 156,461 265,302
Varebeholdninger 211,248 247,809 253,569 276,620 351,593 414,673

       
Tilgodehavender fra salg 359,532 342,877 399,406 442,238 577,847 541,566
Tilgodehavender hos associerede virk. 793 3,549 3,695 1,318 1,012 1,008
Andre tilgodehavender 41,383 41,710 22,091 37,360 64,035 113,679
Periodeafgrænsningsposter 36,625 37,383 42,611 43,775 31,435 147,191
Tilgodehavender 438,333 425,519 467,803 524,691 674,329 803,444

       
Likvid beholdning 116,277 67,697 286,995 368,320 157,832 90,384
Langfristede aktiver bestemt for salg    28,988 28,988   

       
Kortfristede aktiver  765,858 741,025 1,037,355 1,198,619 1,183,754 1,308,501

       
Samlede aktiver  2,448,107 2,555,911 3,187,796 3,413,626 3,781,293 4,051,408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 3 (side 2/2)              
        

Passiver (T. DKK) 995.837 1.086.711 1.138.757 1.135.204 1.080.774 539.906
       

Egenkapital      
Selskabskapital  65,635 63,700 63,700 61,800 59,000 56,000
Overkurs ved emission 53,911   
Opskrivningshenlæggelser      180,000
Reserve for valutakursregulering   -12,755 -7,159 -9,194 -7,694 -102,279
Reserve for sikringstransaktioner   6,432 -7,643 1,975 10,057 -34,603
Overført overskud  827,065 972,004 1,026,159 1,018,823 960,411 440,788
Foreslået udbytte  49,226 57,330 63,700 61,800 59,000 0
Egenkapital for moderselskabs 
aktionærer  995,837 1,086,711 1,138,757 1,135,204 1,080,774 539,906

     
Minoritetsinteresser  11,138 11,784 10,993 12,917 38,689 34,922
     .  
Koncern Egenkapital  1,006,975 1,098,495 1,149,750 1,148,121 1,119,463 574,828
       
Udskudt skat 159,318 164,764 142,478 127,720 127,718 179,378
Realkreditinstitutter 446,128 379,455 559,171 593,540 749,751 734,655
Kreditinstitutter 181,776 267,414 587,353 650,375 790,260 968,888
Langfristede forpligtelser 787,222 811,633 1,289,002 1,371,635 1,667,729 1,882,921
     
Realkreditinstitutter 48,259 34,935 53,738 58,732 953 0
Kreditinstitutter 91,997 103,957 119,477 138,106 228,433 599,335
Indløsningsforpligtelse, returemballage 125,178 97,018 96,332 90,554 97,533 74,056
Leverandørgæld 170,727 230,675 278,839 344,338 350,407 523,175
Selskabsskat 0 0 0 61,262 54,759 0
Anden offentlige gæld 62,374 72,941 73,762 74,821 98,764 61,439
Anden gæld 149,667 106,257 126,896 126,057 163,252 335,654
Pensionsforpligtelser  5,708      
Kortfristede forpligtelser 653,910 645,783 749,044 893,870 994,101 1,593,659
     
Forpligtelser 1,441,132 1,457,416 2,038,046 2,265,505 2,661,830 3,476,580
       
Samlede passiver 2,448,107 2,555,911 3,187,796 3,413,626 3,781,293 4,051,408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 4 Analytiske resultatopgørelse          

      
(T. DKK) 2004 2005 2006 2007 2008
Nettoomsætning 2,869,008 3,190,959 3,439,026 3,881,762 4,178,703

Produktionsomkostninger (Note 1) 
-

1,220,151
-

1,425,450
-

1,568,976
-

2,002,909 
-

2,266,557
Bruttoresultat  1,648,857 1,765,509 1,870,050 1,878,853 1,912,146
Salgs og distributionsomkostninger (Note 1) 1,025,651 1,111,522 1,174,999 1,246,590 1,362,792
Administrationsomkostninger (Note 1) -147,158 -168,397 -196,127 -230,778 -215,816
Andre driftsindtægter (Note 1) 19,028 2,127 52,440 -26,508 -28,822
Særlige poster (Note 2)  5,022 -14,329 20,245 -50,125
Resultat af associerede selskaber  2,773 15,700 26,098 27,998 22,654
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 497,849 508,439 563,133 423,220 277,245
Af og nedskrivninger  -188,001 -185,018 -203,631 -130,924 -169,863
Nedskrivning på kapitalandele og mellemværende     -70,104
Nedskrivning af langfristede aktiver     -384,957
Resultat af primær drift før skat (EBIT)  309,848 323,421 359,502 292,296 -347,679
Skat af resultat af primær drift (Note 3) -88,098 -73,041 -100,976 -82,963 -56,522
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 221,750 250,380 258,526 209,333 -404,201
Finansielle indtægter 5,408 9,048 20,983 26,704 33,899
Finansielle omkostninger  -43,802 -50,357 -60,132 -98,836 -139,185
Skat af finansielle poster, netto (Note 3) 11,518 11,567 10,962 18,033 26,322
Årets resultat  194,874 220,638 230,339 155,234 -483,165
Moderselskabets resultat  194,138 221,070 227,642 151,747 -484,333
Minoritetsaktionærernes andel af resultatet  736 -432 2,697 3,487 1,168
Årets resultat  194,874 220,638 230,339 155,234 -483,165
      
Note 1)      
      
Afskrivninger  2004 2005 2006 2007 2008
Produktionsomkostninger 150.569 155.961 173.924 126.264 166.741
Salgs- og distributionsomkostninger 25.679 29.779 16.226 22.193 24.751
Administrationsomkostninger 11.753 3.300 4.553 18.264 11.028
Særlige indtægter    -128.068  
Særlige omkostninger   -4022 8928 92.271 -32.657
Afskrivninger i alt  188.001 185.018 203.631 130.924 169.863
      
Note 2)      
      
Særlige poster  2004 2005 2006 2007 2008
Værdiregulering af langfristede aktiver bestemt for salg 5.022   
Omstrukturering af produktion i Baltikum    -14.329   
Omstrukturering af produktion i Vesteuropa og Østeuropa   -20.177 -1.847
Omstrukturering af produktion i Danmark    -87.646 -48.278
Avance ved salg af ejendom i Østeuropa     128.068  
I alt   5.022 -14.329 20.245 -50.125
   
Note 3)   
      
Skat  2004 2005 2006 2007 2008
Skattesats  30% 28% 28% 25% 25%
Finansielle poster (Den marginale skattesats er 
brugt) 11,518 11,567 10,962 18,033 26,322
Skat driften (Total skat - skat finansielle poster) -88,098 -73,041 -100,976 -82,963 -56,522



Bilag 5. Analytisk balance (Side 1/2)      
   

Aktivsiden (T DKK)   
       
 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Goodwill  257,133 276,492 320,861 323,398 487,861 311,275
Varemærker  0 87,684 173,946 174,236 278,351 167,885
Distributionsrettigheder 0 11,834 10,587 9,854 8,524 7,186
Immaterielle anlægsaktiver i alt  257,133 376,010 505,394 507,488 774,736 486,346
Grunde og bygninger  647,822 662,773 710,810 723,509 770,679 643,363
Projektudviklingsejendomme 0 0 0 0 0 400,000
Produktionsanlæg og maskiner  357,558 351,187 413,396 400,842 488,715 529,291
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 254,431 254,328 238,870 237,618 240,091 214,997
Materielle anlægsaktiver under udførelse 22,630 39,382 25,930 64,888 57,536 291,787
Materielle anlægsaktiver i alt  1,282,441 1,307,670 1,389,006 1,426,857 1,557,021 2,079,438
Kapitalandele i associerende 
virksomheder  99,660 76,446 214,409 231,285 225,691 87,650
Anlægsaktiver i alt  1,639,234 1,760,126 2,108,809 2,165,630 2,557,448 2,653,434
Varebeholdninger  211,248 247,809 253,569 276,620 351,593 414,673
Tilgodehavender fra salg 359,532 342,877 399,406 442,238 577,847 541,566
Andre tilgodehavender 16,172 27,228 13,338 21,875 11,592 11,939
Periodeafgrænsningsposter 36,625 37,383 42,611 43,775 31,435 147,191
Driftslikviditet (1 % af omsætningen) 26,331 28,690 31,910 34,390 38,818 41,787
Langfristede aktiver bestemt for salg  0 0 28,988 28,988 0 0
Indløsningsforpligtelse, returemballage -125,178 -97,018 -96,332 -90,554 -97,533 -74,056
Udskudt skat -159,318 -164,764 -142,478 -127,720 -127,718 -179,378
Hensættelser til pensioner  -1,298      
Andre hensatte forpligtelser -4,410      
Leverandørgæld -170,727 -230,675 -278,839 -344,338 -350,407 -523,175
Selskabsskat 0 0 0 -61,262 -54,759 0
Anden offentlig gæld  -62,374 -72,941 -73,762 -74,821 -98,764 -61,439
Anden gæld -149,667 -106,257 -126,896 -126,057 -163,252 -335,654
Arbejdskapital netto  -23,064 12,332 51,515 23,134 118,852 -16,546
Investeret kapital  1,616,170 1,772,458 2,160,324 2,188,764 2,676,300 2,636,888
Gens. Investeret kapital   808,085 1,966,391 2,174,544 2,432,532 2,656,594



 Bilag 5 (Side 2/2)             
        
        
Passiv siden (T DKK)       
        
Egenkapital       
Selskabskapital  65,635 63.700 63.700 61.800 59.000 56.000
Overkurs ved emission 53,911
Opskrivningshenlæggelser     180.000
Reserve for valutakursregulering   -12.755 -7.159 -9.194 -7.694 -102.279
Reserve for sikringstransaktioner   6.432 -7.643 1.975 10.057 -34.603
Overført overskud  827,065 972.004 1.026.159 1.018.823 960.411 440.788
Foreslået udbytte  49,226 57.330 63.700 61.800 59.000 0
Egenkapital for moderselskabs aktionærer  995,837 1.086.711 1.138.757 1.135.204 1.080.774 539.906
Minoritetsinteresser  11,138 11.784 10.993 12.917 38.689 34.922
Egenkapital (koncern) 1,006,975 1.098.495 1.149.750 1.148.121 1.119.463

.
574.828

        
Realkreditinstitutter 446,128 379.455 559.171 593.540 749.751 734.655
Kreditinstitutter 181,776 267.414 587.353 650.375 790.260 968.888
Langfristet gæld i alt  627,904 646.869 1.146.524 1.243.915 1.540.011 1.703.543
        
Realkreditinstitutter 48,259 34.935 53.738 58.732 953 0
Kreditinstitutter 91,997 103.957 119.477 138.106 228.433 599.335
       
Tilgodehavender hos associerede 
virksomheder -24,092 -24.588 -25.460 -24.664 -25.481 -20.634
Tilgodehavender hos associerede 
virksomheder -793 -3.549 -3.695 -1.318 -1.012 -1.008
Andre tilgodehavende  -41,383 -41.710 -22.091 -37.360 -64.035 -113.679
Værdipapirer -2,751 -2.944 -2.834 -2.838 -3.018 -56.900
likvide beholdning  -89,946 -39.007 -255.085 -333.930 -119.014 -48.597
       
Nettorentebærende gæld  609,195 673.963 1.010.574 1.040.643 1.556.837 2.062.060
Investeret kapital  1,616,170 1,772,458 2.160.324 2.188.764 2.676.300 2.636.888
Gens. Investeret kapital   1,694,314 1,966,391 2,174,544 2,432,532 2,656,594



Bilag 6 Formler nøgletal                                                                 (Side 1/2)  
 

 
Rentabilitetsanalyse 
 
 
Vedr. Driften  
 
 

Afkastningsgrad (AG)  Resultat af primær drift efter skat × 100
Gen Investeret kapital 

 

 

Overskudsgrad (OG)  Resultat af primær drift efter skat × 100
Omsætning

 

 

Omsætningshastighed (AOH) Omsætning
Gen. Investeret kapital 

 

 
 
Vedr. Finansieringen  
 
 

Egenkapitalforrentning før min. 
Nettoresultat før minoritetsposter

Gen. Koncernegenkapital  

 

 Egenkapitalforrentning efter min.    Nettoresultat efter minoritetsposter
Gen. Egenkapital, moder

  

 
 

Nettolåne renten (NLR)  Nettofinansielle omkostninger efter skat
Gen. Nettorentebærende gæld

 

 

Den finansielle gearing (FGEAR)            Gen. Nettorentebærende gæld
Gen. Koncernegenkapital

 

 
Risikoanalysen  
 
 

Soliditetsgraden                                          Gen. Egenkapital
Gen. Samlede passiver

 

 
 
 
 
 



Bilag 6              (Side 2/2) 
 
 

Likviditetscyklus   365
Gens. Omsh for nettoarbejdskapital 

 

 

Omsh. for nettoarbejdskap                        Omsætning
Gen. Nettoarbejdskapital 

 

 
 
 
Kilde: regnskabsanalyse for beslutningstagere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 7 Core Resultatopgørelse          
       
      

(T DKK) 2004 2005 2006 2007 2008
Core Nettoomsætning      2,869,008 3,190,959 3,439,026 3,881,762 4,178,703

Produktionsomkostninger  
-

1,220,151
-

1,425,450
-

1,568,976 
-

2,002,909 
-

2,266,557
Core Bruttoresultat 1,648,857 1,765,509 1,870,050 1,878,853 1,912,146

Salg og distributionsomkostninger 
-

1,025,651
-

1,111,522
-

1,174,999 
-

1,246,590 
-

1,362,792
Administrationsomkostninger -147,158 -168,397 -196,127 -230,778 -215,816
Andre driftsindtægter  19,028 2,127 13,740 -26,508 -28,822
Resultat af associerede selskaber  2,773 15,700 26,098 27,998 22,654
Omstrukturering    -14,329 -107,823 -50,125
Core Indtjeningsbidrag (EBITDA) 497,849 503,417 524,433 295,152 277,245
Af og nedskrivninger  -188,001 -185,018 -203,631 -130,924 -169,863
Core Resultat af primær drift før skat (EBIT) 309,848 318,399 320,802 164,228 107,382
Skat af resultat af primær drift  -88,098 -71,995 -90,140 -50,946 -56,522
Core Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 221,750 246,404 230,662 113,282 50,860
      
Transitoriske poster       
Andre driftsindtægter 0 0 38,700 0 0
Avance ved salg af ejendom    128,068  
Værdiregulering 0 5,022 0 0 
Nedskrivning på kapitalandele og 
mellemværende 0 0 0 0 -70,104
Nedskrivning af langfristede aktiver  0 0 0 0 -384,957
skat på transitoriske poster (1) 0 -1,406 -10,836 -32,017 0
Total transitoriske poster  0 3,616 27,864 96,051 -455,061
      
Totalindkomst fra driften  221,750 250,020 258,526 209,333 -404,201
      
Finansielle indtægter  5,408 9,048 20,983 26,704 33,899
Finansielle omkostninger -43,802 -50,357 -60,132 -98,836 -139,185
Skat af finansielle omkostninger  11,518 11,567 10,962 18,033 26,322
      
Årets resultat  194,874 220,278 230,339 155,234 -483,165
Moderselskabets resultat   194,138 221,070 227,642 151,747 -484,333
Minoritetsaktionærernes andel af resultatet  736 -432 2,697 3,487 1,168
Årets resultat  194,874 220,638 230,339 155,234 -483,165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 8 Estimat på fremtidig omsætningsvækst (Side 1/2)     
           
           
0msætning (i mio. kr.)           
           
Vesteuropa  2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013
           
Danmark  1132 1159 1206 1248 1276 1273 1281 1291 1301 1313
Italien  649 683 704 724 657 664 680 716 749 778
Tyskland 336 352 390 396 484 517 548 575 604 634
Øvrige 163 177 205 122 120 123 126 129 132 135
I alt  2280 2371 2505 2490 2537 2577 2635 2711 2786 2860
           
Østeuropa 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013
        
Letland 122 270 309 331 365 361 370 394 422 452
Litauen  210 209 242 320 397 418 444 473 504 537
Polen 18 88 108 242 354 350 354 365 389 399
Øvrige 9 10 12 16 13 14 16 18 20 22
I alt  359 577 671 909 1129 1143 1184 1250 1335 1410
           
Malt og oversøiske markeder  2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013
           
Caribien  167 166 177 270 296 296 311 333 356 381
Øvrige  63 77 86 213 217 232 248 265 284 304
I alt  230 243 263 483 513 528 559 598 640 685
           
I alt total Royal Unibrew  2869 3191 3439 3882 4179 4248 4378 4559 4761 4955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 8 (Side 2/2)         
      
      
      
      
Danmark  E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 
Markedsvækst (læske+øl) -1.1% -0.9% -0.8% -0.7% -0.6% 
Prisstigninger 0.9% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 
Vækst i omsætning -0.2% 0.6% 0.8% 0.8% 0.9% 
      
Italien (1)      
Makedsvækst  0.0% 1.0% 3.3% 2.6% 1.9% 
Prisstigninger  1.1% 1.4% 2.0% 2.0% 2.0% 
Vækst i omsætning 1.1% 2.4% 5.3% 4.6% 3.9% 
      
Letland       
Markedsvækst  -4.0% 0.0% 2.5% 3.0% 3.0% 
Prisstigninger  3.0% 2.5% 4.0% 4.0% 4.0% 
Vækst i omsætning  -1.0% 2.5% 6.5% 7.0% 7.0% 
      
Litauen       
Markedsvækst  1.0% 1.5% 3.0% 3.0% 3.0% 
Prisstigninger  4.3% 4.8% 3.6% 3.6% 3.6% 
Vækst i omsætning 5.3% 6.3% 6.6% 6.6% 6.6% 
      
Polen (2)      
Markedsvækst -4.0% -1.0% 0.2% 3.5% -0.5% 
Prisstigninger  3.0% 2.2% 3.0% 3.0% 3.0% 
Vækst i omsætning -1.0% 1.2% 3.2% 6.5% 2.5% 
      
Caribien       
Markedsvækst  -4.0% 1.0% 3.0% 3.0% 3.0% 
Prisstigninger  4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
Vækst i omsætning  0.0% 5.0% 7.0% 7.0% 7.0% 
      
(1) Der budgetteres med en vækst på 0% i 2009 og 1% 2010 i stedet for den generelle  
markedsvækst på 4.1 og 3.9%.(afsnit 3.4.5). Årsagen til dette er at Royal Unibrew er placeret  
i det dyre segment som vil miste markedsandele til discount producenterne i nedgangsperioder. 
(2) På grund af problemerne for Royal Unibrew på det polske marked, vurdere jeg at de ikke på 
kortsigt kan vokse i samme grad som markedsvæksten (afsnit 3.4.5). Derfor budgetterer jeg 
med en vækst på -1% i 2009 og 0% i 2010 frem for markedsvæksten på 2% og 1.3%. 
Fra 2011 vil jeg tage udgangspunkt i at afsætningen følger fremtidsestimatet for 
markedsvæksten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 9 Budgetforudsætninger                        
                
                
               Terminal  
        Budgetperiode  Pre terminal periode 
  2004 2005 2006 2007 2008 Gens E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014 T2015 T2016 
                
Organisk vækst  4.0% 4.0% 7.0% 7.0% 3.0% 5.0% 1.7% 3.1% 4.1% 4.4% 4.3%    
Tilkøbt vækst 5.0% 7.2% 0.8% 5.9% 4.7% 4.7%         
Omsætning i alt  9.0% 11.2% 7.8% 12.9% 7.7% 9.7% 1.7% 3.1% 4.1% 4.4% 4.3% 2.5% 2.5% 2.5% 
                
EBITDA-margin (core) 17.2% 15.6% 15.2% 7.6% 6.6% 12.4% 8.0% 9.5% 10.5% 11.5% 12.0% 12.5% 12.5% 12.5% 
                
Lånerente  4.2% 3.5% 2.7% 4.2% 4.3% 3.8% 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 
                
Skattesats  30% 28% 28% 25% 25% 27.2% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
                
Afskrivninger                
I pct af anlægsaktiver 10.7% 8.8% 9.4% 5.2% 6.4% 8.1% 7.0% 7.3% 7.8% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 
                
Anlægsaktiv   er               
I pct af omsætningen  61.3% 66.1% 63.0% 65.9% 63.5% 63.5% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 62% 62.0% 
                
Nettorentebærende 
gæld                
I pct af investeret 
kapital 38.0% 46.8% 47.6% 58.2% 78.2% 53.8% 76.3% 73.5% 70.1% 66.6% 63.0% 60.5% 58.0% 55.5% 
              
Nettoarbejds kapital i %              
af oms   0.4% 1.6% 0.7% 3.1% -0.4% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 
 



Bilag 10 Budgettering resultatopgørelsen                      
               
           Pre terminal     terminal

(i mio kr.) 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014 T2015 T2016
              
Omsætning 2869 3191 3439 3882 4179 4248 4378 4559 4761 4955 5079 5206 5337

Produktionsomk 
-

1220
-

1425 -1569
-

2003
-

2267         
Bruttoresultat 1649 1766 1870 1879 1912         

Salg og distributionsomk  
-

1026
-

1112 -1175
-

1247
-

1363         
Administrationsomk  -147 -168 -196 -231 -216        
Andre driftindtægter 19 2 52 -27 -29        
Særlige poster  5 -14 20 -50         
Resulat af associerede selskaber 3 16 26 28 23        
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 498 508 563 423 277 350 416 479 548 595 635 651 667
Af og nedskrivning -188 -185 -204 -131 -170 -184 -198 -220 -239 -249 -255 -261 -268
Nedskrivning på kapitalandele      -70         
Nedskrivning af langstigtet aktiver     -385         
Resultat af primær drift før skat (EBIT) 310 323 359 292 -348 166 218 258 308 346 380 389 399
Skat af resultat af primær drift -88 -73 -101 -83 -57 -41 -54 -65 -77 -86 -95 -97 -100
Resulat af primær drift efter skat (NOPAT) 222 250 258 209 -405 124 163 194 231 259 285 292 299
Finansielle poster netto  -38 -41 -39 -72 -105 -88 -87 -87 -86 -85 -83 -82 -80
skat af finansielle poster  11 11 11 18 27 22 22 22 22 21 21 20 20
Årets resultat  195 220 230 155 -483 58 98 129 167 196 222 231 239
Min andel af resultatet  0.7 -0.4 2.7 3.5 1.2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total indkomst 195 220 230 155 -483 58 98 129 167 196 222 231 239



Bilag 11 Budgettering balancen (Side 1/2) 
                

Opgørelse af investeret kapital (Aktiver) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014 T2015 T2016
Goodwill  257 276 321 323 488 311         
Varemærker  0 88 174 174 278 168         
Distributionsrettigheder  0 2 0 0 9

0 0 0 0 0 0

-6 0 0 0 0
0 0 -6 -55 0

0 0 29 29 0

1 1 1 7         
Immaterielle anlægsaktiver i alt 257 376 505 507 775 486         
Grunde og bygninger 648 663 711 724 771 643         
Projektudviklingsejendomme 4 0         
Produktionsanlæg og maskiner 358 351 413 401 489 529         
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  254 254 239 238 240 215         
Materielle anlægsaktiver under udførelse 23 39 26 65 57 292         
Materielle anlægsaktiver i alt  1282 1308 1389 1428 1557 2079         
Kapitalandele i associerende virksomheder 100 76 215 231 226 88         
Anlægsaktiver i alt  1639 1760 2109 2166 2558 2653 2634 2714 2827 2952 3072 3149 3228 3309
Varebeholdning 211 248 254 277 352 415         
Tilgodehavende fra salg 360 343 399 442 578 542         
Periode afgrænsningsposter 37 37 43 44 31 147         
Total tilgodehavende 397 380 442 486 609 689         
               
Indløsningsforpligtelse, returemballage -125 -97 -96 -91 -98 -74         
hensatte forpligtelser 0         
Selskabsskat 0 1         
Anden offentlig gæld  -62 -73 -74 -75 -99 -62         
Anden gæld -150 -106 -127 -126 -163 -336         
Leverandør gæld  -171 -231 -279 -344 -350 -523         
Total driftsgæld  -514 -507 -576 -697 -765 -995         
               
Andre tilgodehavende 16 27 13 22 12 12         
Driftslikviditet 26 29 32 34 39 42         
Langfristede aktiver bestemt for salg 0         
Udskudt skat  -159 -165 -142 -128 -128 -179         
               
Arbejdskapital netto -23 12 52 23 119 -16 47 48 50 52 55 56 57 58
Investeret kapital  1616 1772 2160 2189 2677 2637 2681 2762 2877 3004 3127 3205 3285 3367
Gens. investeret kapital   1694 1966 2175 2433 2657 2659 2722 2819 2940 3065 3166 3245 3326
 



Bilag 11 (Side 2/2) 
                

(I T DK  K)

4
1 0

- -
6 -8 2 1 - 5

              
Opgørelse af investeret kapital (Passiver)      2003 2004 2005 2006 2007 2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 T2014 T2015 T2016

               
Egenkapital                
Selskabskapital  66 64 64 62 59 56         
Overkurs ved emission  5              
Overskrivningshenlæggelser    

3
 

7
 

9
8         

Reserve for valutakursreguleringer  -1 -8 -10
0

2         
Reserve for sikringstransaktioner   3         
Overført overskud 827 972 1026 1019 960 441         
Foreslået udbytte 49 57 64 62 59 0         
minoritetsinteresser  11 12 11 13 39 35         
Egenkapital koncern  1007 1098 1150 1148 1119 575 634 731 860 1004 1157 1266 1380 1498
               
Realkreditinstitutter 446 379 559 594 750 735         
Kreditinstitutter 182 267 587 650 790 969         
Langfristet gæld i alt  628 646 1146 1244 1540 1704         
               
Realkreditinstitutter 48 35 54 59 1 0         
Kreditinstitutter 92 104 119 138 228 599         
               
Tilgodehavende hos ass. virksomheder -24 -25 -25 -25 -25 -21         
Tilgodehavende hos ass. virksomheder -1 -3 -4 -1 -1 -1         
Andre tilgodehavende -41 -42 -22 -37 -64 -114         
Værdipapirer -3 -3 -3 -3 -3 -57         
Likvid beholdning -90 -39 -255 -334 -119 -49         
               
Nettorentebærende gæld 609 674 1010 1041 1557 2062 2047 2031 2017 2000 1970 1939 1905 1869
Investeret kapital  1616 1772 2160 2189 2677 2637 2681 2762 2877 3004 3127 3205 3285 3367
Gens investerede kapital   1694 1966 2175 2433 2657 2659 2722 2819 2940 3065 3166 3245 3326
 
 
 
 



Bilag 12 Beregning af betaværdier (Side 1/3)         
          
Dato  Carlsb (B) afkast  OMX afkast  Dato  Carslb (B) afkast  OMX afkast  
1/1/2004 2048.25  250.09  2/1/2007 4843.96 0.041892 570.58 0.048237
2/2/2004 1980.48 -0.03365 270.77 0.079449 3/1/2007 4802.55 -0.00859 553.28 -0.03079
3/1/2004 2292.98 0.146513 285.24 0.052061 4/2/2007 4987.35 0.037758 574.62 0.037845
4/1/2004 2178.82 -0.05107 271.55 -0.04918 5/1/2007 5154.71 0.033006 601.72 0.046083
5/3/2004 2444.14 0.11491 271.07 -0.00177 6/1/2007 5631.69 0.088499 630.91 0.047371
6/1/2004 2371.78 -0.03005 269.14 -0.00715 7/2/2007 5564.75 -0.01196 620.95 -0.01591
7/1/2004 2588.86 0.087577 285.06 0.057468 8/1/2007 5941.31 0.065478 631.84 0.017386
8/2/2004 2496.4 -0.03637 282.48 -0.00909 9/3/2007 6242.56 0.049461 634.55 0.00428 
9/1/2004 2299.42 -0.08219 285.42 0.010354 10/1/2007 6024.99 -0.03547 640.61 0.009505
10/1/2004 2267.26 -0.01408 298.51 0.044842 11/1/2007 5807.42 -0.03678 636.71 -0.00611
11/1/2004 2219.02 -0.02151 292.66 -0.01979 12/3/2007 5313.71 -0.08885 597.42 -0.06369
12/1/2004 2106.47 -0.05205 307.84 0.050569 1/1/2008 5163.08 -0.02876 582.5 -0.02529
1/3/2005 2247.16 0.064654 313.29 0.017549 2/1/2008 4577.32 -0.12042 521.22 -0.11116
2/1/2005 2210.98 -0.01623 321.52 0.02593 3/3/2008 5096.14 0.10737 530.41 0.017478
3/1/2005 2327.56 0.051385 341.5 0.060288 4/1/2008 5408.66 0.059518 541.42 0.020545
4/1/2005 2396.46 0.029172 349.79 0.023985 5/1/2008 5391.76 -0.00313 539 -0.00448
5/2/2005 2339.21 -0.02418 341.34 -0.02445 6/2/2008 5187.54 -0.03861 563.12 0.043777
6/1/2005 2457.8 0.049453 364.9 0.066744 7/1/2008 4538.45 -0.13367 512.73 -0.09374
7/1/2005 2568.22 0.043946 385.07 0.053802 8/1/2008 3936.46 -0.1423 503.99 -0.01719
8/1/2005 2686.82 0.045145 396.45 0.029125 9/1/2008 4883.93 0.215668 515.35 0.02229 
9/1/2005 2862.67 0.063396 409.22 0.031703 10/1/2008 4114.44 -0.17145 430.99 -0.17876
10/3/2005 2932.19 0.023995 413.87 0.011299 11/3/2008 2530.96 -0.4859 357.33 -0.18743
11/1/2005 2780.87 -0.05299 404.93 -0.02184 12/1/2008 1750.99 -0.36842 313.18 -0.13188
12/1/2005 2789.05 0.002937 419.7 0.035826 1/1/2009 1792.87 0.023636 303.16 -0.03252
1/2/2006 2776.78 -0.00441 450.55 0.070929 2/2/2009 1905.41 0.06088 308.32 0.016877
2/1/2006 2907.65 0.046053 452.26 0.003788 3/2/2009 1991.79 0.044337 279.35 -0.09867
3/1/2006 3234.81 0.106625 456.22 0.008718 4/1/2009 2544.17 0.244771 286.95 0.026843
4/3/2006 3328.67 0.028603 473.78 0.037768 5/1/2009 2900.78 0.131175 334.41 0.15306 
5/1/2006 3287.27 -0.01252 483.77 0.020867 6/1/2009 3555.45 0.203502 354.88 0.059412
6/1/2006 3407.33 0.035872 453.14 -0.06541      
7/3/2006 3494.27 0.025195 450.79 -0.0052 Standardafvigelse Carlsberg  0.110377
8/1/2006 3577.08 0.023422 450.74 -0.00011 Standardafvigelse OMX   0.058153
9/1/2006 3775.8 0.054065 471.04 0.044052 Covarians    0.004428
10/2/2006 4057.33 0.071913 489.82 0.039095 Korrelationskoefficienten   0.689867
11/1/2006 4198.09 0.034105 511.72 0.04374      
12/1/2006 4371.98 0.040586 517.87 0.011947 Betaværdi    1.31
1/1/2007 4645.23 0.060625 543.71 0.048692      



Bilag 12 (Side 2/3)                 
           
Dato  Harboe  afkast  OMX afkast   Dato  Harboe  afkast  OMX afkast  
1/1/2004 251.11  250.09   2/1/2007 442.89 -0.0309 570.58 0.048237
2/2/2004 302.48 0.186124 270.77 0.079449  3/1/2007 448.85 0.013367 553.28 -0.03079
3/1/2004 300.57 -0.00633 285.24 0.052061  4/2/2007 427 -0.0499 574.62 0.037845
4/1/2004 281.55 -0.06537 271.55 -0.04918  5/1/2007 431.97 0.011572 601.72 0.046083
5/3/2004 275.84 -0.02049 271.07 -0.00177  6/1/2007 442.89 0.024965 630.91 0.047371
6/1/2004 268.23 -0.02798 269.14 -0.00715  7/2/2007 425.01 -0.04121 620.95 -0.01591
7/1/2004 281.55 0.048465 285.06 0.057468  8/1/2007 351.53 -0.18982 631.84 0.017386
8/2/2004 279.65 -0.00677 282.48 -0.00909  9/3/2007 306.84 -0.13597 634.55 0.00428 
9/1/2004 279.65 0 285.42 0.010354  10/1/2007 304.84 -0.00654 640.61 0.009505
10/1/2004 277.73 -0.00689 298.51 0.044842  11/1/2007 320.88 0.05128 636.71 -0.00611
11/1/2004 299.76 0.076333 292.66 -0.01979  12/3/2007 280.77 -0.13353 597.42 -0.06369
12/1/2004 362.2 0.189214 307.84 0.050569  1/1/2008 279.77 -0.00357 582.5 -0.02529
1/3/2005 358.18 -0.01116 313.29 0.017549  2/1/2008 236.65 -0.16739 521.22 -0.11116
2/1/2005 414.68 0.146471 321.52 0.02593  3/3/2008 246.68 0.04151 530.41 0.017478
3/1/2005 411.81 -0.00695 341.5 0.060288  4/1/2008 256.71 0.039855 541.42 0.020545
4/1/2005 427.13 0.036526 349.79 0.023985  5/1/2008 274.76 0.067951 539 -0.00448
5/2/2005 404.15 -0.0553 341.34 -0.02445  6/2/2008 308.85 0.116958 563.12 0.043777
6/1/2005 475.02 0.161571 364.9 0.066744  7/1/2008 256.71 -0.18491 512.73 -0.09374
7/1/2005 516.77 0.084241 385.07 0.053802  8/1/2008 246.68 -0.03986 503.99 -0.01719
8/1/2005 536.31 0.037114 396.45 0.029125  9/1/2008 239.49 -0.02958 515.35 0.02229 
9/1/2005 505.66 -0.05885 409.22 0.031703  10/1/2008 239.49 0 430.99 -0.17876
10/3/2005 470.02 -0.07309 413.87 0.011299  11/3/2008 209.05 -0.13594 357.33 -0.18743
11/1/2005 458.46 -0.0249 404.93 -0.02184  12/1/2008 209.05 0 313.18 -0.13188
12/1/2005 466.17 0.016677 419.7 0.035826  1/1/2009 194.84 -0.07039 303.16 -0.03252
1/2/2006 441.13 -0.05521 450.55 0.070929  2/2/2009 231.37 0.171839 308.32 0.016877
2/1/2006 410.31 -0.07243 452.26 0.003788  3/2/2009 216.15 -0.06805 279.35 -0.09867
3/1/2006 458.46 0.11096 456.22 0.008718  4/1/2009 202.96 -0.06296 286.95 0.026843
4/3/2006 416.08 -0.097 473.78 0.037768  5/1/2009 232.39 0.135408 334.41 0.15306 
5/1/2006 433.42 0.04083 483.77 0.020867  6/1/2009 263.85 0.126964 354.88 0.059412
6/1/2006 446.91 0.03065 453.14 -0.06541       
7/3/2006 436.31 -0.024 450.79 -0.0052  Standardafvigelse Harboe Bryggerier 0.086003
8/1/2006 491.21 0.118519 450.74 -0.00011  Standardafvigelse OMX   0.058153
9/1/2006 508.43 0.034456 471.04 0.044052  Covarians    0.002242
10/2/2006 500.48 -0.01576 489.82 0.039095  Korrelationskoefficienten   0.448228
11/1/2006 476.65 -0.04879 511.72 0.04374       
12/1/2006 486.58 0.020619 517.87 0.011947  Betaværdi    0.66
1/1/2007 456.79 -0.06318 543.71 0.048692       



Bilag 12 (Side 3/3)                 
           

Dato  R.Unibrew afkast  OMX afkast   Dato  R.Unibrew afkast  OMX afkast  
1/1/2004 590.72  250.09   2/1/2007 1332.08 0.077965 570.58 0.048237
2/2/2004 623.89 0.054632 270.77 0.079449  3/1/2007 1145.59 -0.15082 553.28 -0.03079
3/1/2004 615.99 -0.01274 285.24 0.052061  4/2/2007 1132.27 -0.0117 574.62 0.037845
4/1/2004 647.58 0.050012 271.55 -0.04918  5/1/2007 1240.5 0.09129 601.72 0.046083
5/3/2004 686.49 0.058349 271.07 -0.00177  6/1/2007 1250.63 0.008133 630.91 0.047371
6/1/2004 643.08 -0.06532 269.14 -0.00715  7/2/2007 1291.13 0.03187 620.95 -0.01591
7/1/2004 647.91 0.007483 285.06 0.057468  8/1/2007 1243.88 -0.03728 631.84 0.017386
8/2/2004 628.62 -0.03022 282.48 -0.00909  9/3/2007 1058.22 -0.16165 634.55 0.00428 
9/1/2004 546.62 -0.13977 285.42 0.010354  10/1/2007 1105.48 0.043691 640.61 0.009505

10/1/2004 553.86 0.013158 298.51 0.044842  11/1/2007 1105.48 0 636.71 -0.00611
11/1/2004 577.17 0.041225 292.66 -0.01979  12/3/2007 1012.65 -0.08771 597.42 -0.06369
12/1/2004 577.97 0.001385 307.84 0.050569  1/1/2008 901.26 -0.11653 582.5 -0.02529
1/3/2005 622.18 0.073707 313.29 0.017549  2/1/2008 827 -0.08599 521.22 -0.11116
2/1/2005 728.29 0.15747 321.52 0.02593  3/3/2008 916.45 0.102703 530.41 0.017478
3/1/2005 715.43 -0.01782 341.5 0.060288  4/1/2008 872.57 -0.04906 541.42 0.020545
4/1/2005 784.56 0.092239 349.79 0.023985  5/1/2008 1021.41 0.157496 539 -0.00448
5/2/2005 745.95 -0.05046 341.34 -0.02445  6/2/2008 944.16 -0.07864 563.12 0.043777
6/1/2005 800.05 0.070016 364.9 0.066744  7/1/2008 846.31 -0.10941 512.73 -0.09374
7/1/2005 803.33 0.004091 385.07 0.053802  8/1/2008 759.62 -0.10807 503.99 -0.01719
8/1/2005 888.58 0.100859 396.45 0.029125  9/1/2008 755.33 -0.00566 515.35 0.02229 
9/1/2005 868.91 -0.02239 409.22 0.031703  10/1/2008 590.53 -0.24613 430.99 -0.17876

10/3/2005 893.5 0.027907 413.87 0.011299  11/3/2008 354.49 -0.51034 357.33 -0.18743
11/1/2005 795.13 -0.11664 404.93 -0.02184  12/1/2008 309 -0.13734 313.18 -0.13188
12/1/2005 786.93 -0.01037 419.7 0.035826  1/1/2009 203.42 -0.41807 303.16 -0.03252
1/2/2006 888.58 0.121485 450.55 0.070929  2/2/2009 221.45 0.084924 308.32 0.016877
2/1/2006 952.52 0.069486 452.26 0.003788  3/2/2009 120.17 -0.61129 279.35 -0.09867
3/1/2006 1111.54 0.154391 456.22 0.008718  4/1/2009 60.08 -0.69323 286.95 0.026843
4/3/2006 1000.06 -0.10569 473.78 0.037768  5/1/2009 136.47 0.820428 334.41 0.15306 
5/1/2006 1064 0.061975 483.77 -0.11681  6/1/2009 134.76 -0.01261 354.88 0.059412
6/1/2006 949.11 -0.11427 453.14 -0.06541       
7/3/2006 1067.33 0.117391 450.79 -0.0052  Standardafvigelse Royal Unibrew  0.193346
8/1/2006 1050.68 -0.01572 450.74 -0.00011  Standardafvigelse OMX   0.058153
9/1/2006 1068.99 0.017277 471.04 0.044052  Covarians    0.006549

10/2/2006 1148.92 0.072108 489.82 0.039095  Korrelationskoefficienten   0.582505
11/1/2006 1132.27 -0.0146 511.72 0.04374       
12/1/2006 1098.97 -0.02985 517.87 0.011947  Betaværdi    1.94
1/1/2007 1232.17 0.114403 543.71 0.048692       



Bilag 13 Beregning af fremmedkapitalomkostningerne    

        
        
(I T DKK) 31/12 2008       
        
Kopi af note 2 årsregnskabet 
2008      
 
Kassekreditlån indgår ikke i beregningen.      
        
         Forfaldstidspunkt    

   < 1.5 år > 1.5 år I alt Heraf fast forrentet 
Effektiv 

rente
    
Real kreditinstitutter    737.204 737.204 737.204 4.7%-4.8%
        
Kreditinstitutter       
PLN   110.696  110.696   
LVL   145.303  145.303   
EUR   327.827 443 770.504 770.504 3.7%-4.1%
Øvrige   216.000  216.000   
Total    584.042 1.179.881 1.763.923 1.507.708  
        
              Effektiv rente gennemsnit  
        
Real kreditinstitutter, fastrente  737.204 4.75% 35.018
Kreditinstitutter, fastrente  770.504 3.90% 30.050
Kreditinstitutter, variable rente      
        
Vægtet effektiv lånerente   65.067/1.507.708 kr.  4.32% 



 
Bilag 14  Cash flow statement            
         
         
 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 
EBITDA  350 416 479 548 595 635 651 667 
Skat -41 -54 -65 -77 -86 -95 -97 -100 
Ændring i arbejdskapital  -63 -1 -2 -2 -3 -1 -1 -1 
Cashflow fra driften  246 360 412 468 505 539 552 566 
Anlægsinvesteringer -165 -279 -333 -364 -369 -332 -340 -349 
Frit cash flow  81 82 79 104 136 207 212 217 
Renteomk  -88 -87 -87 -86 -85 -83 -82 -80 
Skatteskjold renteomk 22 22 22 22 21 21 20 20 
Ny gæld  -15 -16 -14 -17 -30 -31 -34 -36 
Frit cash flow til ejerne 0 0 0 23 43 113 117 121 



Bilag 15 multipel analyse          
       
       
(I T. DKK) EV EBITDA EBIT    

 
            
           2008            2008             2008    

Anheuser busch Inbev 67,442,249 5,049,000 3,738,000 i EUR   
SABMiller  34,437,353 5,214,000 4,171,000 i USD   
Heineken  20,085,443 2,388,000 1,182,000 i EUR   
Carlsberg  66,011,356 11,942,000 7,979,000 i kr.   
Royal Unibrew 2,636,888 277,245 107,382 i kr.   
      
       
 P/E EV/EBIT EV/EBITDA    
Anheuser busch Inbev 21.5 18 13.4    
SABMiller  18.1 8.3 6.6    
Heineken  56.2 17 8.4    
Carlsberg  7.7 8.3 5.5    
Royal Unibrew -22.7 25.4 9.8    
gennemsnit  16.2 15.4 8.7    
       
Sammenligning af regnskabspraksis 
          
I multipelanalysen er der ikke korrigeret for ændringer i regnskabet. Dette skyldes at  
multipelanalysen ikke skal opfattes som den endelige værdiansættelse, men mere som et 
tjeck på om værdien fremkommet ved de kapitalbaserede modeller virker fornuftigt. 
Yderligere er samtlige fem virksomhederne gået over til at aflægge regnskab efter 
IFRS standarder som betyder at der er overensstemmelse imellem virksomhedernes 
regnskabspraksis. Der er dog stadig forskelle som kan have indflydelse på værdien bl.a. 
medhensyn til leasing og afskrivninger. Eksempelvis afskriver Royal Unibrew bygninger 
over en periode på 50 år mens Carlsberg afskriver over en periode på 20-40 år. 
Der vil dog ikke blive korrigeret for dette.  
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