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Executive Summary

The purpose of this paper is to assess the estimated value of Royal Unibrew A/S. To

achieve this I have analyzed the internal and external factors that influence the compa-

ny. Combined with an analysis of some key indicators the future development of Royal

Unibrew A/S has been estimated. The budget expectations have given a result of the

valuation of Royal Unibrew A/S.

Royal Unibrew A/S is the second largest brewery in Denmark and their primary markets

are in Western- and Eastern Europe, the Caribbean and Africa.

During the last five years the Company has experienced a steadily increasing growth in

sales of drinks. However the financial statements also show that there is fierce competi-

tion in the market so that profits do not follow terms of volume growth. Royal Unibrew

past expansion strategies in particular Poland, have also had a large negative effect on

results for 2008 in the form of large write-downs on assets.

Royal Unibrew A/S have therefore through 2008 and the beginning of 2009 as part of

their effort to create a successful turnaround for the business reviewed the entire value

chain and as a result of that changed part of the set-up for sales and distribution. Fur-

thermore they have made some restructurings on the Administration in Denmark and

they have created a joint management team for the Baltic countries in order to gain use

of the knowledge they have created in one market and use it on the other. The key to

success is to reduce the cost of delivery and exploit the economies of scale. That is also

Royal Unibrew A/S’ primary target for the rest of 2009 and for 2010.

I have estimated the value of Royal Unibrew A/S to a stock price of DKK 176.56 per

share. Compared with the stock price on 30 November 2009 of DKK 116.50 per share it

has been concluded that an investment in Royal Unibrew A/S is a favorable investment

due to the fact that the stock is undervalued.
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1 Indledning

Selskaber verden rundt har siden sidste halvdel af 2008 oplevet en støt stigende recessi-

on som følge af den voksende økonomiske krise. Manglende efterspørgsel på de fleste

markeder og et øget fokus på at presse priserne ned har medført, at der er svære vilkår

for at føre en rentabel virksomhed. Dette har stillet stadig større krav til selskabernes

ledelser og deres evner til at omstille deres strategier og tilpasse sig de økonomiske for-

hold og regler, som er blevet gældende for de fleste. Bankerne stiller stadig større krav

til virksomhederne for, at disse kan udvide og endda opretholde deres gældende enga-

gementer, og den herskende usikkerhed har da også medført, at flere virksomheder er

blevet nødt til at lukke ned.

Jeg har i denne opgave valgt at analysere på det danske selskab Royal Unibrew A/S

(herefter RU A/S), idet jeg finder det interessant, hvordan selskabet forsøger at udfylde

deres rolle, som det næststørste bryggeri i Danmark, med tanke på den store afstand op

til Carlsberg, der ligger som nummer et.

Selskabet har et forretningsområde der dækker lande både i Øst- og Vesteuropa samt

Malt og oversøiske markeder og er derfor påvirket af økonomiske og politiske udviklin-

ger på mange centrale markeder.

RU A/S har oplevet faldende afsætning af såvel øl som læskedrikke i andet halvår af

2008 på de fleste af deres centrale markeder.

De seneste 5 år har selskabet oplevet en støt stigende vækst i salget af drikkevarer, men

tallene for de offentliggjorte regnskaber viser også, at der er hård konkurrence på mar-

kedet således, at indtjeningen ikke følger den volumenmæssige vækst. RU A/S’ tidlige-

re ekspansionsstrategier i især Polen, har endvidere haft en stor negativ effekt på resul-

tatet for 2008 i form af store nedskrivninger på aktiverne, hvilket i nogen grad må kun-

ne tilskrives den igangværende økonomiske krise.
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For at rette op på den negative udvikling i nøgletallene, har ledelsen valgt at foretage en

række strategiske dispositioner hen mod årsskiftet til 2008, hvor der blandt andet blev

fokuseret på afhændelse af en del af aktiviteten i Polen med henblik på at opnå et mere

rentabelt produktsortiment. For de baltiske markeder er der planer om at optimere ledel-

sesstrukturen i form af at samle de ledelsesmæssige aktiviteter. I Danmark er der truffet

beslutning om omlægning af en del af produktionsapparatet, herunder hele distributi-

onsstrukturen.

Spørgsmålet er så om de planlagte ændringer, sammen med selskabets valgte strategi

for de kommende år, kan være medvirkende til at skabe værdi for aktionærerne i fremti-

den? For bedst mulig at kunne svare på dette spørgsmål, er det nødvendigt at foretage

en værdiansættelse af RU A/S.
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2 Problemformulering

Opgavens problemstilling er, om den gældende aktiekurs for RU A/S afspejler den fak-

tiske værdi af aktien, samt om selskabets strategi og handlinger, vil medføre en fremti-

dig værdistigning for ejerne. Målet er at komme med en realistisk vurdering af dette ved

hjælp af en værdiansættelse af selskabet. En overordnet problemformulering lyder der-

for således:

Hvad er den reelle værdi af RU A/S’ aktier 30. november 2009?

En undersøgelse af aktiernes markedspris contra den fundamentale værdi.

Med henblik på ovenstående problemstilling, kan der stilles en række underspørgsmål

til besvarelse af spørgsmålet:

 Hvad er RU A/S’ strategiske position?

 Hvad er den fremtidige forventning til RU A/S’ udvikling, hvis de opretholder

den nuværende strategi?

 Hvordan er RU A/S påvirket af den igangværende økonomiske krise?

 Hvordan er RU A/S’ økonomiske situation?

 Hvad er den reelle værdi af RU A/S?

 Med udgangspunkt i den beregnede aktiekurs contra den faktiske aktiekurs kan

det så anbefales investorer at afhænde, beholde eller udvide deres aktiebehold-

ninger?

For at svare på ovenstående spørgsmål, vil opgaven blive delt op i en strategisk og en

regnskabsmæssig analyse. Disse data vil sammen danne grundlag for et budget ud fra

hvilket, den egentlige værdiansættelse foretages.
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3 Model- og metodevalg

Værdiansættelsen kan opdeles i en række indledende faser, der sammen leder hen til

den egentlige værdiansættelse. Figuren vedlagt som Bilag 1 viser, hvorledes opgaven er

struktureret i en række hovedafsnit. Hovedafsnittene består af en strategisk- og en regn-

skabsanalyse, budget og værdiansættelse. Med udgangspunkt i de tilgængelige informa-

tioner, foretages en vurdering af, hvorvidt den valgte strategi er værdiskabende. Dette

bliver yderligere underbygget af en regnskabsanalyse af regnskabstallene for de seneste

5 års regnskaber. Sammen bliver informationerne indarbejdet i et budget, der så danner

rammen for den endelige værdiansættelse.

3.1 Strategisk analyse

Til den strategiske analyse af RU A/S er det valgt at belyse de eksterne faktorer ved en

omverdensanalyse. Omverdensanalysen beskriver de forhold, som virksomheden ikke

selv har nogen reel indflydelse på. Modellen kendes også som en PEST-analyse og de

områder, der behandles i analysen, er de politiske, økonomiske, sociologiske og tekno-

logiske faktorer. I denne opgave er det dog valgt at anvende modellen som den tager sig

ud i Grant side 68.

Herefter vil der blive foretaget en brancheanalyse af selve bryggeribranchen ved hjælp

af Porter’s Five Forces. Modellen er god at anvende på RU A/S, idet den beskriver ad-

gangsbarrierer, muligheden for substituerende produkter, henholdsvis leverandørernes

og kundernes forhandlingsstyrke samt konkurrenceintensiteten indenfor entreprenør-

branchen.

Til at vurdere selskabets fleksibilitet og omstillingsevne, foretages der en analyse af de

eksisterende ressourcer og kompetencer. Ressourcerne er de aktiver, der findes som

eksempelvis materialer, kontorer og medarbejdere. Kompetenceanalysen er ved hjælp af

Porters værdikædeanalyse en analyse af, hvordan selskabet udnytter samspillet mellem

de tilgængelige ressourcer til at skabe kernekompetencer.
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Der vil, som led i den overordnede risikovurdering, blive foretaget en vurdering af, om

selskabets ledelsesstil er i overensstemmelse med Nørby-udvalgets anbefalinger for god

selskabsledelse (Corporate Governance).

Herefter vil der blive foretaget en risikoanalyse, for at beskrive selskabets holdning og

håndtering af de risici, der er forbundet med at drive en bryggerivirksomhed. Analysen

tager fat i den generelle risikopolitik og beskriver herefter såvel styringen af risici for-

bundet med ledelsesform, som håndteringen af de finansielle risici.

Strategianalysen foretages for at analysere, i hvilken retning selskabet ønsker at bevæge

sig, samt om de valgte målsætninger der relaterer sig til den valgte strategi, er mulige at

gennemføre og lever op til interessenternes forventninger.

Hovedpointerne for de gennemførte analyser samles i en SWOT-analyse, for at vise et

billede af RU A/S’ situation, som den ser ud lige nu. Opdelingen sker på henholdsvis

styrker, svagheder, muligheder og trusler.

3.2 Regnskabsanalyse

Med udgangspunkt i årsrapporterne for 2004 til 2008 foretages en reformulering af op-

gørelserne således, at disse kan bruges til analysebrug. Formålet med reformuleringerne

er at afdække, hvilke indtægter der kommer fra driften og hvilke der kommer fra finan-

sieringen. De reformulerede opgørelser anvendes til en nøgletalsanalyse ud fra den ud-

videde DuPont-models tre niveauer.

Der udarbejdes en konkurrentanalyse, hvor RU A/S holdes op mod nogle af deres stør-

ste konkurrenter. Analysen tager udgangspunkt i konkurrenternes strategi, forretnings-

områder samt forventninger til fremtiden, for at vurdere, om de i fremtiden kan være

med til, at udgøre en trussel mod RU A/S. Endvidere bliver der udarbejdet en common-

size analyse til brug for vurdering af, om der er nogle poster, der afviger væsentligt i

forhold til konkurrenternes, som kræver en nærmere analyse.
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3.3 Værdiansættelse

Før der kan blive udarbejdet et budget, som dannes på baggrund af informationerne fra

den strategiske analyse og regnskabsanalysen, skal det vurderes, hvilken værdiansættel-

sesmodel der skal anvendes.

Der bliver foretaget en kort gennemgang af de forskellige værdiansættelsesmodeller,

hvilken også danner grundlag for valget af model.

Efter der er foretaget valg af værdiansættelsesmodel, ligger det klart, hvilke nøgletal det

er, der skal budgetteres på.

Det udarbejdede budget danner baggrund for de tal, der skal føres ind i den valgte vær-

diansættelsesmodel.

Den reelle aktiekurs beregnes og kommenteres. Idet der må forventes en vis usikkerhed

i forbindelse med beregningerne, foretages en følsomhedsanalyse der viser resultatet,

hvis der ændres på parametrene for nogle af nøgletallene.

3.3.1 Værdiansættelsesmodeller

Med udgangspunkt i den udførte strategiske analyse og regnskabsanalyse, skal der ud-

arbejdes et budget. Først skal der dog ske vurdering af, hvilken værdiansættelsesmodel

man ønsker at anvende, således at budgetteringen kan ske på de relevante nøgletal. Fæl-

les for alle værdiansættelsesmodellerne er, at de med udgangspunkt i det samme budget,

og ud fra en teoretisk synsvinkel, vil give det samme resultat. Der skelnes mellem to

typer af værdiansættelsesmodeller. De direkte, hvor der sker værdiansættelse af egenka-

pitalen, og de indirekte modeller, hvor der i stedet sker en værdiansættelse af virksom-

heden.1 Der henvises til gennemgang af de forskellige værdiansættelsesmodeller under

Bilag 2.

1 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 32 ff.



Side 7 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

Der kan diskuteres for og imod anvendelsen af de fleste værdiansættelsesmodeller, men

jeg har i denne opgave valgt at fokusere på anvendelsen af en indirekte model i form af

residualindkomstmodellen. Residualindkomstmodellen bygger på årsregnskabets må-

linger, der typisk fremskynder indregning af værdi. Der tages udgangspunkt i de målin-

ger af værdi for aktiver og forpligtelser, der fremgår af årsregnskabet og udnytter det

faktum, at den bogførte værdi af egenkapitalen, i de fleste tilfælde, udgør hovedparten

af egenkapitalværdiens kapitalværdi. Det er derefter opgaven at estimere forskellen mel-

lem den bogførte værdi og kapitalværdien, hvilket gøres ved at supplere den bogførte

værdi med kapitalværdien af de budgetterede residualindkomster. Det er en fordel, at

der sker fremrykning af indregningen således, at den medtages i budgetperioden og der-

for ikke kommer med i terminalperioden, hvortil der knytter sig en større usikkerhed

som følge af den lange tidshorisont.

Valget af residualindkomstmodellen som værdiansættelsesmodel vil derfor give mulig-

heden for at skabe større mulighed for budgetkontrol på basis af de tilgængelige regn-

skabstal og de dertil knyttede rentabilitetsnøgletal.2

2 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 49



Side 8 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

4 Afgrænsning

Ved udarbejdelse af opgaven, er der en række faktorer, som vurderes ikke at have nogen

reel eller kun begrænset betydning for værdiansættelsen af RU A/S, hvorfor disse ikke

bliver beskrevet nærmere. Yderligere er der forhold der, grundet manglende informati-

onstilgang, ikke har været mulig at få afdækket.

4.1 Strategisk analyse

I den strategiske analyse af RU A/S, er det valgt kun at belyse de dele af virksomheden,

der vurderes at have betydning for værdiansættelsen. Der er derfor ikke tale om en fuld-

stændig strategisk analyse. Ved gennemgangen er der fokus på, at få afdækket forhold

der påvirker omsætningen, dækningsbidraget og omsætningshastigheden, da disse nøg-

letal danner baggrund for budgettet ud fra den valgte værdiansættelsesmodel.

30. november 2009 er sat som skæringsdato for opgaven og denne dato vil derfor være

gældende, når der skal foretages en sammenligning af den faktiske kurs contra den be-

regnede kurs. Oplysninger fremkommet efter denne dato vil ikke blive indarbejdet i

opgaven.

Der benyttes alene offentligt tilgængeligt materiale. Der har således ikke været taget

kontakt til firmaet for nærmere information.

De strategiske analyser vil primært afdække RU A/S’ hovedsegmenter Vest- og Østeu-

ropa samt Malt og oversøiske markeder, hvor andet ikke fremgår af beskrivelserne. Det-

te fordi det, for nogle af produkterne, har været meget svært at finde offentligt tilgænge-

ligt materiale for alle markederne.

Til konkurrentanalysen foretages en analyse med udgangspunkt i en kort beskrivelse af

virksomhederne samt en sammenligning på nøgletalsniveau. Jeg har valgt at benchmar-

ke i forhold til 5 konkurrenter, der er udvalgt efter størrelse i forhold til RU A/S. Der er

således valgt Carlsberg og Harboe, der er de øvrige store spillere på det danske marked,
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samt Heineken, SABMiller og Anheuser-Busch InBev, der ligeledes er blandt de største

spillere på markedet og hvor deres hjemmemarkeder ligger tæt ved hjemmemarkedet for

RU A/S. Endvidere er disse valgt ud fra, at RU A/S selv opfatter disse selskaber som

værende en del af sammenligningsgrundlaget (peer group).

4.2 Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i årsrapporterne for 2004 til 2008.

Der foretages alene regnskabsanalyse på koncerntallene og ligeledes vil budgetteringen

alene blive foretaget på koncernniveau. Der vil dog, hvor dette er muligt, blive foretaget

budgettering på underliggende niveauer.
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5 Beskrivelse af RU A/S

RU A/S’ hovedaktiviteter er produktion, distribution og salg af øl og læskedrikke i pri-

mært Øst- og Vesteuropa, men selskabet har også pæne markedsandele i Caribien,

Nordamerika og Afrika.

5.1 Baggrundshistorie

RU A/S er et forholdsvist ungt selskab, der blev dannet tilbage i 1989 ved fusion af Fa-

xe Bryggeri A/S og Jyske Bryggerier A/S (Thor og Ceres) under navnet Bryggerigrup-

pen A/S, idet man ønskede at stå stærkere i den skarpe konkurrence i såvel ind- som

udland. Fusionen gav Bryggerigruppen A/S en finansiel styrke og mulighed for at ud-

nytte den produktionsmæssige kapacitet, idet de 3 bryggeriers styrker supplerede hinan-

den godt.

I 1998 blev selskabet børsnoteret på Københavns Fondsbørs, med henblik på at udnytte

den nytilkomne kapital til målrettede investeringer. Dette blev blandt andet foretaget i

Litauen, hvor de i 1999 opkøbte landets 3. største bryggeri.

I år 2000 blev Albani også en del af Bryggerigruppen A/S, hvilket var med til at styrke

deres position som Danmarks næststørste bryggeri. I årene 2004 og 2005 ekspanderede

Bryggerigruppen yderligere med opkøb af flere bryggerier i såvel de baltiske lande som

i Polen. Endvidere blev det i 2005 af strategiske årsager valgt, at ændre navnet fra

Bryggerigruppen A/S til RU A/S idet det i højere grad udstrålede virksomhedens kerne-

kompetencer samt en stærkere international profil. Der henvises til Bilag 3, for en kom-

plet oversigt over koncernstrukturen.

I 2005 blev deres strategiplan MACH II lanceret. Det var en strategi med en målsætning

om tocifret vækst i omsætning gennem opkøb. Denne blev i 2007 afløst af ”double up”

strategien, som gik på at EBIT i perioden frem til 2010 skulle fordobles til DKK 500

mio. samt en organisk vækst i omsætningen til DKK 5 mia. Denne strategi viste sig i

løbet af 2008, i takt med stigende økonomiske krise, at ville blive meget svær at leve op
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til. Således er denne også blevet droppet til fordel for en strategi, der fokuserer på struk-

tur og omkostningstilpasninger, med blandt andet frasalg af et bryggeri i Polen samt

afskedigelse af en række medarbejdere i både Danmark, Polen og Baltikum.3 Den nye

strategi vil blive uddybet nærmere i den efterfølgende strategiske analyse.

5.2 Hovedsegmenter

RU A/S’ følger tre overordnede segmenteringer: Vesteuropa, Østeuropa samt Malt og

oversøiske markeder.

5.2.1 Vesteuropa

Segmentet omfatter salg af øl og læskedrikke til Danmark, øvrige Norden, Tyskland

hvor der primært er tale om grænsehandel, Italien og Frankrig. Segmentet udgjorde for

2008 ca. 50 % af den samlede afsætning, hvilket svarer til 61 % af den samlede omsæt-

ning

5.2.2 Østeuropa

Segmentet Østeuropa omfatter salg af øl, juice og læskedrikke til Letland, Litauen og

Polen. Segmentets omsætning for 2008 udgjorde 27 % af den samlede omsætning, hvil-

ket også svarer til 42 % af den samlede afsætning.

5.2.3 Malt og oversøiske markeder

Omfatter foruden maltdrikke også øl og læskedrikke til de engelske, caribiske og ameri-

kanske markeder. Segmentet udgjorde ca. 12 % af den samlede omsætning for 2008,

hvoraf de caribiske øer tegner sig for over halvdelen af disse ved primært salg af malt-

drikke. Salget svarer til 8 % af den samlede afsætning.

5.3 Produkter

RU A/S har et bredt sortiment inden for både øl og læskedrikke. De producerer, mar-

kedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer, med fokus på brandede produkter,

inden for øl, malt- og læskedrikke, herunder sodavand, vand og juice.

3 www.royalunibrew.com
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I Danmark er de en førende leverandør af øl og læskedrikke med en række stærke

brands, herunder særligt Royal, Albani, Faxe Kondi og Egekilde. I Italien er de blandt

markedslederne i super premium segmentet med brandet Ceres Strong Ale. I både Let-

land og Litauen er de blandt de to førende drikkevarevirksomheder med betydelige

markedspositioner inden for øl og læskedrikke, herunder juice. Selskabets brands i Bal-

tikum omfatter særligt Kalnapilis, Taurus, Lacplesis, Cido og Mangali. På de internatio-

nale markeder for maltdrikke vurderer RU A/S, at de med Vitamalt besidder det tredje-

største premium brand globalt set. I Polen befinder deres væsentligste marked i landets

nordøstlige region, hvor brandet Lomza har en betydelig position.

Ud over de ovenfor nævnte mærker, har RU A/S siden 2002 tappet, markedsført og di-

stribueret Heineken i Danmark. Denne aftale blev i 2007 udvidet til licensproduktion af

øllen.

På læskedriksiden har RU A/S siden 1970’erne haft et samarbejde med PepsiCo, der er

verdens næststørste producent af læskedrikke. Gennem dem distribuerer og sælger RU

A/S blandt andet Pepsi Cola og 7’up.

RU A/S’ produkter sælges både gennem detailhandlen og HoReCa-segmentet, som

dækker over hoteller, restauranter og caféer.

5.4 Aktionærforhold

Selskabets egenkapital består af DKK 5,6 mio. aktier med en nominel værdi pr. stk. på

DKK 10 svarende til en aktiekapital på DKK 56 mio. efter der i regnskabsåret 2008 er

sket en kapitalnedsættelse med DKK 3 mio. Dog er der på nuværende tidspunkt en mu-

lig kapitaludvidelse på vej, idet RU A/S har indkaldt til en ekstraordinær generalforsam-

ling d. 16. november 2009, med henblik på at give bestyrelsen bemyndigelse til udste-

delse af indtil nominelt DKK 56.000.000 i nye aktier.
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Aktierne er primært fordelt på mindre investorer og i forbindelse med aflæggelsen af

årsrapporten for 2008, var der ca. 12.500 navnenoterede aktionærer. Der henvises til

oversigt med aktionærer med ejerandel over 5 % under Bilag 4.

Aktionærkredsen, der ligeledes er vedlagt under Bilag 4 viser dog, at der for en stor del

af aktionærerne er tale om udenlandske investorer samt danske institutionelle investorer,

der samlet set har lidt over halvdelen af aktiebeholdningen.

Værdien af RU A/S aktien har gennemgået en stor udvikling hen over de seneste år. Da

den værste uro havde lagt sig på aktiemarkedet efter angrebene på World Trade Center

den 11. september 2001, er deres aktie frem mod starten af 2008 steget fra et niveau på

ca. kurs DKK 200 til over kurs DKK 800. Efter den økonomiske krise for alvor fik

skabt uro på de finansielle markeder og som følge af de dårlige økonomiske resultater

for 2008, har aktiekursen i begyndelsen af 2009 været et pænt stykke under kurs DKK

100. I perioden frem mod 30. november 2009 har kursen stabiliseret sig og er endda

steget til kurs DKK 116,5 primært som følge af positive udmeldinger i forbindelse med

aflæggelse af halvårsrapporten for 2009. Under Bilag 5, fremgår udviklingen i aktiekur-

sen sammenholdt med udvikling i C20-indekset og indeks for CPH Beverages. 4 Der ses

en god sammenhæng i udviklingen for de 3 indeks.

4 Baseret på kursinformationer fra www.nasdaqomxnordic.com
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6 Strategisk analyse

Værdiansættelse af selskaber har tidligere primært været ex-post orienteret, hvor man

alene har vurderet den finansielle situation ud fra de historiske regnskabstal. Der er dog

med tiden kommet tvivl om, hvorvidt man præcist kan formulere en virksomheds frem-

tid på baggrund af dens fortid. Der er derfor kommet øget fokus på den strategiske ana-

lyse, der er mere ex-ante orienteret. Formålet med den strategiske analyse er, at afdække

de ikke-finansielle værdidrivere, der vil påvirke den fremtidige værdiskabelse. Det kan

sig være i såvel positiv som negativ retning.

Analysen vil blive delt op således, at den først foretages på et overordnet niveau i form

af en omverdensanalyse for de relevante markeder. Herefter bliver analysen mere mål-

rettet mod en analyse af selve RU A/S’ strategi.

6.1 Omverdensanalyse

Formålet med omverdensanalysen er, at afdække de eksterne forhold, der påvirker virk-

somheden, men som virksomheden ikke selv har indflydelse på. Denne analyse er også

kendt som PEST-analysen, hvor der foretages en gruppering på politiske, økonomiske,

sociologiske og teknologiske faktorer. Det vigtige ved udarbejdelse af analysen er, at

skelne mellem need-to-know og nice-to-know. Efterfølgende gennemgang følger opde-

lingen angivet i figuren, der er vedlagt under Bilag 6. 5

6.1.1 National og international økonomi

Nogle af de ting, der normalt påvirker forbrugernes indkøbsvaner, er udvikling i kon-

junkturer og arbejdsløshed. Det kan dog diskuteres, hvorledes udviklingen påvirker sal-

get af øl og læskedrikke. Et tænkt eksempel kan være, at personer, der normalt har

drukket vin, og som oplever et fald i deres realindkomst, overgår til at drikke øl i stedet.

Modsat skal der dog også ses den udvikling der er sket, med introduktion af alternativer

som eksempelvis Bacardi Breezer og Smirnoff Ice.

5 Grant (2005): s. 68
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Nedenstående analyser er, hvor intet andet er angivet, udarbejdet på baggrund af lande-

rapporter fra The Economist6. For oversigt med nøgletal henvises til oversigt under Bi-

lag 7.

6.1.1.1 Danmark

Danmark har som den øvrige del af verden oplevet den finansielle krise. Dette ses også

af nedenstående nøgletal, som viser en nedafgående tendens for procentvis vækst i

BNP, og som endda viser negativ udvikling for 2008 og i estimatet for 2009, hvorefter

der forventes en stabilitet i den danske økonomi for 2010, dog uden der forventes en

vækst for året.

Som en logisk følge heraf, kan der ligeledes ses en negativ tendens for arbejdsløsheds-

tallene, idet disse efter at være faldet støt fra 2004 og frem til og med 2008 nu forventes

at ville stige. I 2008 havde krisen ikke for alvor fået sat sit spor på mængden af afskedi-

gelser, men estimater for 2009 og 2010 viser en brat stigning fra 1,8 % i 2008 til 4,5 % i

2010.

Inflationen forventes for årene 2009 og 2010 at ligge rimeligt på tidligere års niveau,

men vil alligevel have en negativ effekt på folks generelle økonomi, som følge af de

faldende disponible indkomster hos forbrugerne.

Endeligt fremgår det af nøgletallene for renteniveauet, at det for 2007 og 2008 har været

dyrere at låne penge. For 2009 og 2010 forventes et fald på et par procentpoint i forhold

til 2008, hvilket umiddelbart stemmer rimelig godt overens med mine forventninger,

idet der ved lavere renteniveau kan forventes øget efterspørgsel og dermed øget produk-

tion for at ”hjulene i gang” efter investeringerne er blevet bremset som følge af den

økonomiske recession. Dette afhænger dog også af, hvordan bankerne reagerer på de

forventede rentenedsættelser. Der er fortsat en tendens til de er mere forsigtige med de-

res udlån.

6 www.eiu.com
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6.1.1.2 Italien

Ligesom for Danmark er der i Italien konstateret et fald i væksten af BNP frem til og

med 2007. For 2008 er der konstateret et fald i BNP, som det også forventes for 2009 og

2010. Samtidigt forventes der en stigning i landets, i forvejen høje, arbejdsløshed. En

stigning der forventes at vare ved frem mod 2010.

Inflationen er bremset og forventes for 2009 at udgøre et af de laveste niveauer i mange

år. På samme vis er der sket en reducering i renteniveauet, og som i Danmark er der

forventninger om et renteniveau for 2009 og 2010 der ligger under 2008, i forsøget på at

øge mængden af investeringer.

Italien er RU A/S’ største eksportmarked, hvor der som følge af den italienske gå-i-byen

kultur i høj grad er tale om afsætning til HoReCa-markedet. RU A/S’ afsætning er der-

for i nogen grad påvirket af udviklingen i den nationale økonomi, idet en negativ på-

virkning på økonomien, må antages at få en relativt større effekt på ølsalget ved salg i

restaurationsbranchen end ved salg i detailforretninger. Der må derfor også kunne for-

ventes en negativ effekt på RU A/S’ afsætning på det italienske marked.

6.1.1.3 Tyskland

RU A/S eksporterer en række produkter til detailhandlen i Tyskland, primært til salg i

forbindelse med grænsehandlen. Herudover forsyner RU A/S i mindre omfang detail-

kunder på det tyske marked.

RU A/S er en væsentlig aktør inden for grænsehandlen, hvor primært Royal, Thor og

Slots inden for øl og Egekilde inden for læskedrikke afsættes. I Tyskland omfatter RU

A/S’ salg i øvrigt fortrinsvis Faxe.

Således må det vurderes, at en ændring i den tyske økonomi ikke har nogen væsentlig

effekt på salget af RU A/S’ produkter i Tyskland, idet størstedelen af disse sælges ved

grænsehandel. Derimod kan denne blive påvirket af udviklingen i den danske økonomi,

idet prisstigninger på det danske marked kan have en positiv effekt på efterspørgslen på
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grænsehandlen. Tal fra bryggeriforeningen viser, at priserne ved grænsehandel ikke

afviger meget fra salgspriser i de danske varehuse, når disse fører varerne på udsalg.

6.1.1.4 Letland

De historiske værdier for den lettiske økonomi vidner om, at det har været et land i en

rivende udvikling. En stor støt stigning i den lettiske økonomi frem til og med 2007 er

fuldstændig bremset op, som om nogen har trukket en håndbremse. Dette har medført

faldende BNP i 2008 på 4,6 %, med en forventning om yderligere et fald på hele 15 % i

2009 samt 4 % for 2010.

Det bratte stop i væksten medfører endvidere en forventning om en stor stigning i ar-

bejdsløsheden for 2009 op til 13 % samt en yderligere stigning på tre procentpoint i

2010. Arbejdsløsheden har ellers frem til og med 2007 været støt faldende, hvilket også

vidner om et land i økonomisk og produktionsmæssig vækst.

Som følge af den store udvikling i økonomien, har der også været en rimelig høj inflati-

on frem til og med 2008. Denne forventes som følge af en lavere efterspørgsel på varer

og serviceydelser og dermed lavere priser at blive stærkt reduceret i både 2008 og 2009.

Renteniveauet, der ligger et pænt stykke over niveauet for de øvrige markeder, forventes

at falde en smule i 2009 og 2010.

Generelt må det forventes, at udviklingen vil have negativ effekt på efterspørgslen efter

RU A/S’ produkter. Hertil skal det dog siges, at RU A/S trods manglende efterspørgsel

grundet krisen stadig har oplevet omsætningsstigning, hvad angår salget af øl, mens

markedet for juice har oplevet nedgang til dels på grund af den økonomiske udvikling,

der har intensiveret konkurrencen på markedet.

6.1.1.5 Litauen

Modsat Letland har Litauen haft en mere begrænset vækst de seneste par år til og med

2007, men omvendt ser fremtiden alt andet lidt mere lys ud. BNP forventes bortset fra et

mindre fald på 3,5 % i 2009 at kunne holde niveauet i 2010.
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Ligeledes ser det ud til, at de kan kontrollere niveauet for arbejdsløshed og holde det

nede på et rimeligt niveau.

Inflationen forventes for 2009 og 2010 at ligge over niveauerne frem til den økonomi-

ske krise, hvilket også vidner om en forventning om, at krisen ikke har ramt landet helt

så hårdt. Der er derfor fortsat en pæn efterspørgsel efter varer. Tilsvarende gælder for

renteniveauet, som følger trenden for de øvrige lande med et lille fald for 2009 i forhold

til 2008.

Generelt kan det siges, at Litauens økonomi ser rimelig fornuftig ud, den økonomiske

krise taget i betragtning. Det må derfor også kunne antages, at der kan opretholdes en

stabil efterspørgsel på RU A/S’ produkter i forhold til tidligere år.

6.1.1.6 Polen

Polen blev i 2008 udråbt til at være det sorte får i forbindelse med aflæggelse af selska-

bets årsrapport. De penge, der blev tjent på de øvrige markeder i Østeuropa, blev tabt på

det polske marked. I løbet af 2009 er der truffet en strategisk beslutning om nedfasning

af aktiviteterne i Polen, ved blandt andet at sætte bryggerier til salg. Der har været me-

get store forventninger til det polske marked, men disse er så afgjort ikke blevet indfriet,

grundet en opbremsning i forbruget af øl i 2. halvår af 2008. Årsagen hertil findes pri-

mært ved øgede priser på øl, som skyldes en kombination af højere priser på råvarer til

produktionen, samt generelt stigende krav til højere lønninger. Endvidere har en koldere

sommer end normalt bidraget negativt til efterspørgslen på øl.

Forventninger til 2009 og 2010 viser, at den polske økonomi ikke bliver særlig hårdt

ramt af krisen. Der forventes et mindre fald i BNP, men samtidigt forventes en større

stigning i arbejdsløsheden for 2009, som dog reduceres en smule for 2010.

Inflationen holdes rimeligt nede grundet den forventede udvikling i arbejdsløshedstalle-

ne, som må forventes at have en rimelig påvirkning på efterspørgslen. Renteniveauet

følger trenden fra de øvrige lande, med faldende rente for 2009 og 2010.
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Generelt må det forventes, at den økonomiske udvikling i Polen vil have en forholdsvis

neutral påvirkning på efterspørgslen af RU A/S’ produkter.

6.1.1.7 Caribien

De caribiske øer er samlet i omkring 30 lande, der hver især har selvstændig økonomi.

Det har ikke været muligt at finde en samlet oversigt for de caribiske øer, men oversig-

ten viser udviklingen i BNP og inflation for en række af dem med realiserede tal for

årene 2004 til 2008 og estimerede tal for 2009 til 2013.

Generelt ses der en reduceret vækst for 2008 og begrænsede forventninger til vækst for

de kommende par år. For 2011 og frem vurderes det, at de negative effekter fra den

økonomiske krise er overvundet.

Udviklingen i inflation viser ligeledes en mindre stigning i inflationsraten for 2008 og

de efterfølgende år.

Nogle af årsagerne til den negative udvikling i nøgletallene er faldende besøgstal på

mellem fem og op til femten procent i starten af 2009 fra turister fra hele verden. Turist-

indtægterne bidrager for en stor del til de væsentligste indtægter for mange af de caribi-

ske øer. Endvidere er der konstateret fald på ti til femten procent i pengeoverførsler til

de caribiske øer fra migranter primært bosiddende i USA, Canada og England, hvilket

igen bekræfter at folk rundt omkring i verden har færre penge mellem hænderne.7

Denne tendens har ifølge artiklen også haft en påvirkning på arbejdsløsheden, der for de

fleste af landenes tilfælde er stigende.

Således kan der for 2008 og 2009 konstateres faldende disponibel indkomst, samtidigt

med at priserne stiger grundet stigning på råvarepriserne. Alt i alt må det forventes at

7 www.trinidadexpress.com – The Caribbean’s economic crisis. 18. november 2009
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have en negativ effekt på afsætningen af malt-drikke, som primært sker til lokalbefolk-

ningen på disse øer for de næste par år frem til og med 2010.

6.1.2 Teknologi

Umiddelbart vil jeg mene, at en udvikling i den teknologiske omverden ikke vil have en

væsentlig påvirkning af værdien af RU A/S. Der kan dog tænkes en optimering af pro-

duktionsmetoderne der gør, at der kan ske en bedre kapacitetsudnyttelse af de tilgænge-

lige ressourcer samt en reduktion af produktionsomkostningerne. Dette kan have en vis

betydning, idet priserne på øl ikke er steget nær så meget som det almindelige forbru-

gerprisindeks, som det fremgår af nedenstående figur.

Figur 1 - Indeksudvikling i forbruger- og ølpriser (1996 = 100)8

På samme måde er det min holdning, at selskabet kan identificere forbedringer i den

teknologiske udvikling, der alt andet lige må medføre en reducering af energiforbruget,

og dermed en forbedring inden for miljøområdet. Dette er med til at give et bedre om-

dømme i forhold til omverden.

8 Tal fra Bryggeriforeningen, Øl 2009 s. 12
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6.1.3 Politiske faktorer

Alle selskaber er i et eller andet omfang underlagt politiske beslutninger. Disse kan have

såvel en positiv som en negativ påvirkning af et selskabs produkter. Nogle af de histori-

ske begivenheder, der har haft påvirkning på øl- og sodavandssalget, er indførsel af då-

ser, som ellers kun var kendt fra grænsehandlen og så rygeloven, der trådte i kraft 15.

August 2007. Indførslen af handel med dåseøl medførte, at der blev skabt plads på hyl-

derne i detailhandlen til især de billigere ølmærker. Rygeloven har medført at især café-

er har været hårdt ramt på omsætningen fra 2007 og frem til i dag. Således viser tal fra

Danmarks Statistik at caféernes omsætning er faldet ca. 7 % pr. år frem til nu.9 Dette må

alt andet lige også have en negativ effekt på RU A/S’ afsætning.

Et af de aktuelle områder, som bryggerierne ikke har nogen mulighed for at påvirke, er

de enkelte landes niveau for øl- og emballageafgift til staten.

Ølafgiften skal ses sammen med niveauet for moms og der er stor spredning på niveauet

af denne for RU A/S’ primære markeder. Nedenfor fremgår niveauet for 2009 i en over-

sigt. Højt afgiftsniveau vil føre til reduceret efterspørgsel for bryggerierne eftersom en

højere pris vil lægge en dæmper på forbrugerens købelyst. Som følge af øget fokus på

sundhed og velvære, samt påvirkning fra den igangværende økonomiske krise, kan det

forventes, at der kommer en stigning i afgiftsniveauerne i den kommende tid. En æn-

dring i afgiftsstørrelserne, vurderes dog ikke at have væsentlig betydning for RU A/S,

men kan ifølge tal fra Bryggeriforeningen betyde, at mange af de mindre mikrobrygge-

rier, der er fremkommet i Danmark, kan blive nødt til at lukke deres produktion. For-

brugerne vil i stedet søge mod de billigere mærker og der kan ligeledes forventes en

øget grænsehandel. Herunder må det forventes, at salget af RU A/S’ produkter falder.

9 www.d-r-c.dk - Rygeforbud koster danske cafeer 300 mio. årligt (29/06 2009)
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Ølafgift
DKK/L

Moms
%

Ølafgift +
moms DKK/L

Danmark 2,48 25,0 % 3,10

Tyskland 0,75 19,0 % 0,89

Italien 2,1 20,0 % 2,52

Letland 0,75 18,0 % 0,89

Litauen 0,9 19,0 % 1,07

Polen 1,8 22,0 % 2,20

Figur 2 - Ølafgifter og momssatser i Europa 200910

1. oktober 2004 blev punktafgiften omlagt fra at blive beregnet ud fra plato-enheder,

som modsvarede hvor stærk øllen var før der blev tilsat gær og hvor der var en fordeling

på 5 skatteklasser. I dag bliver der kun beregnet én afgift med DKK 58,40 pr. liter alko-

hol. Således bliver øllen beskattet efter den alkoholprocent, der fremgår af etiketten. Øl

med en alkoholprocent under 2,8 % beskattes ikke. Denne ændring har haft stor betyd-

ning for en del udenlandske øl, der oplevede betydelige afgiftslettelser, mens der for de

danske øl typisk var tale om afgiftsstigning.11

Med den nye skattereform er der kommet regler om ændring i punktafgiften på soda-

vand, som medfører en afgiftsstigning på 24 øre pr. liter sodavand, mens afgiften på

sukkerfri sodavand sænkes med 34 øre. Endvidere kommer der en stigning i energiafgif-

ter på op til 15 %, som indirekte vil medføre øgede omkostninger til produktion, admi-

nistration mv.

Emballageafgiften, der er betydeligt mindre end ølafgiften, beregnes ud fra emballagens

rumindhold og skal tillægges alle emballager, der er omfattet af obligatorisk pant. Pri-

sen i Danmark er for de mest udbredte størrelser 10 øre for 33 cl., 15 øre for en ½ liter,

32 øre for en liter og 48 øre for 1½ liter.

10 Tal fra Bryggeriforeningen – Øl 2009

11 www.bryggeriforeningen.dk
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6.1.4 Miljøfaktorer

I løbet af de sidste par år er der kommet øget fokus på miljøet, og virksomhederne står i

højere grad til ansvar for deres holdninger i forhold til miljø og hvilken forebyggelse de

foretager i relation til deres miljøpåvirkning. Som led i selskabets CSR-rapportering, der

er blevet vedtaget ved lov jf. Årsregnskabslovens § 99a gældende for selskaber i regn-

skabsklasse stor C og D, skal selskaberne redegøre for deres sociale ansvarlighed. Lo-

ven går ud på, at alle store virksomheder, som en del af deres ledelsesberetning, skal

redegøre for deres samfundsmæssige ansvar på områder som eksempelvis menneskeret-

tigheder, sociale forhold, miljømæssige forhold mv.

Der er i dag stadig flere og flere af de store virksomheder, der udarbejder Corporate

Social Responsibility rapporter (CSR), grønne regnskaber mv. CSR kan bedst oversæt-

tes til dansk som virksomheders samfundsmæssige engagement og bruges om virksom-

heders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold.

CSR-krav mellem virksomheder og deres kunder og samarbejdspartnere er blevet mere

almindelige i takt med, at markedet globaliseres og CSR vedrører i stadig højere grad

både store og små virksomheders hverdag.

Det er især de store virksomheder, der har en synlig CSR-politik. Det er ikke, fordi de er

mere samfundsmæssigt bevidste end de mindre, men fordi de store virksomheder i høje-

re grad formaliserer arbejdet og kommunikationen omkring CSR og stiller formalisere-

de etiske krav (fx om overholdelse af menneskerettigheder, miljøcertificering m.v.) til

deres leverandører.

Der kan dog være det kritikpunkt, at rapporteringen sker bagudrettet. Virksomheder har

i lang tid lavet forecasts på deres lønsomhed, og derfor burde det tilsvarende være mu-

ligt at gøre dette på eksempelvis deres påvirkning af miljøet. Der findes i dag nogle

hjælpeværktøjer til at udarbejde blandt andet en klimastrategi på

www.klimakompasset.dk, hvor der fremgår 7 retningslinjer for udarbejdelsen af en kli-

mastrategi. På hjemmesiden ligger der blandt andet en beregningsmodel for, hvor meget

CO2 en virksomhed udleder. Således kan man der fremadrettet skabe sig et overblik
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over et forventet forbrug og ud fra det opstille nogle målsætninger. Ifølge retningslin-

jerne er et af de spørgsmål man skal overveje, hvor meget de forskellige tiltag vil koste i

relation til de mulige besparelser. Dette viser blot, at man ved valg af klimastrategi gør

sig nogle økonomiske og samfundsmæssige overvejelser allerede inden beslutningerne

tages. Ifølge RU A/S’ årsrapport for 2008, vil der i løbet af 2009 blive offentliggjort en

rapport, som blandt andet RU A/S og Carlsberg har deltaget i, med det formål at bereg-

ne CO2 udledningen fra produktion af øl og læskedrikke i Danmark.

De danske bryggerier i RU A/S’ koncern er certificeret efter miljøstandarden ISO14001

og EMAS-registrerede, hvor der udarbejdes en særlig miljøredegørelse for produktionen

i Danmark.

For 2009 er det planen, at der skal udarbejdes en samlet miljøpolitik gældende for hele

selskabet, med det primære formål at reducere forbrug på energi og vand. Endvidere vil

der være øget fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

6.1.5 Sociale faktorer

Der er stor forskel på, hvilke typer øl der drikkes på de forskellige markeder. Det af-

hænger bl.a. af det enkelte lands historiske traditioner for brygning af øl samt hvor mo-

dent markedet er.

Det globale ølsalg fremmes blandt andet af forbedret ølkvalitet, øgede markedsførings-

og reklame aktiviteter samt en støt stigning i antallet af forbrugere, der drikker øl. End-

videre kan en positiv ændring i den disponible indkomst have en øget effekt på ølsalget.

På nye markeder og vækstmarkeder er der fortsat en tendens til, at traditionel lokal spi-

ritus erstattes af øl. Denne tendens drives af stigende indkomster og øget modtagelighed

over for mærkevarer og markedsføring. Dette er i høj grad blevet vigtigt at holde fokus

på, idet øl ofte nydes i sociale rammer og image omkring det enkelte ølmærke er derfor

meget vigtig. Markedsføring bidrager væsentligt til at skabe og styrke et mærkes image

og har typisk større betydning i meget differentierede markeder. Indenlandske og regio-

nale mærker kan skabe et stærkt fundament, mens importerede specialøl bliver populæ-

re i takt med, at forbrugerne går efter at få bedre image eller nye smagsoplevelser.
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6.1.6 Demografiske faktorer

De demografiske faktorer spiller ikke den store rolle for RU A/S’ væsentligste marke-

der. Deres målgruppe kan siges at være alle mennesker fra ca. 15-års alderen og opefter.

En ændring i fordelingen af unge/ældre må derfor antages ikke at have en væsentlig

betydning for selskabets afsætning af deres produkter.

Det er måske derfor i højere grad et spørgsmål om, at den udvikling der er sket, er på

grund af, at forbrugerne af øl starter i en stadig tidligere alder i forhold til tidligere.

6.1.7 Delkonklusion på omverdensanalyse

Generelt må det antages, at der er en række udefra kommende faktorer, der kan påtæn-

kes at påvirke RU A/S’ afsætning på deres primære markeder for de kommende år. De

generelle økonomiske forventninger indikerer, at forbrugerne fortsat vil have reducerede

rådighedsbeløb og samtidig er der en række politiske faktorer, der kan medføre nødven-

dige prisstigninger på produkterne som følge af ny afgiftspolitik.

På miljøområdet er der øget fokus fra omverden, hvilket tvinger de store virksomheder

til at have klare holdninger til deres påvirkning af omgivelserne. Dette er endvidere un-

derbygget af seneste lovgivning omkring rapportering af virksomhedernes samfunds-

mæssige ansvarlighed.

Endelig er der krav til virksomhedernes villighed til at investere tilstrækkeligt med mar-

kedsføringskroner til at vedligeholde de brands, der er etableret overfor forbrugerne. I

tider med faldende rådighedsbeløb kan dette være nødvendigt, for at forbrugerne bliver

mindet om det gode ved RU A/S’ produkter således, at de ikke skifter over til nogle af

de billigere ølmærker.

6.2 Brancheanalyse

Efter at have beskrevet nogle af de faktorer som påvirker RU A/S udefra i omverdens-

analysen, vil der i dette afsnit blive fokuseret på de faktorer, som påvirker bryggeriernes
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profitabilitetsmuligheder og konkurrenceintensitet eller med andre ord, firmaets konkur-

renceeffektivitet. Dette gøres ved brug af Porter’s Five Forces, jf. Bilag 8. 12

Som det fremgår af modellen, er der ud over konkurrenceintensiteten selv, fire faktorer

der påvirker indtjeningsmulighederne i bryggeribranchen. Hver af de fem grupper inde-

holder en række nøglevariabler, der vil blive beskrevet i de efterfølgende afsnit.

6.2.1 Adgangsbarrierer

Adgangsbarriererne i forhold til at starte med produktion indenfor bryggeribranchen er

umiddelbart ikke særligt høje, idet man som privatperson har nem adgang til at lave sin

egen sodavand på sodavandsmaskiner eller sågar brygge sin egen øl. Selv om det ikke

er i den store måleskala, så kan man som privatperson på eksempelvis

www.beermachine.dk købe en produktionsmaskine, hvor man kan brygge sin egen øl på

7-10 dage. Derfra og så til at etablere sig i bryggeribranchen er der selvfølgeligt et lidt

større skridt, men mængden af nye mikrobryggerier, der er åbnet inden for de seneste

par år, vidner også om lave adgangsbarrierer. Der er ingen særlige krav til certificering

eller lignende, men kræver blot lidt produktionsudstyr og et sted at opbevare tingene og

gennemføre produktionen. Således er der ikke de store krav til den knowhow der skal

bruges inden for branchen. Endvidere er der ikke de store krav til kapital for at kunne

starte produktionen op.

Selv om selve det at starte op med egen produktion er forholdsvis nemt, så er der allige-

vel en række forhold der gør, at det ikke bare er ligetil at komme ind på markedet.

En af de faktorer, der har den største betydning for adgangsbarriererne og som kræver

store ressourcer, er at påvirke mærkevareloyaliteten. Det er ikke unormalt, at bryggeri-

erne bruger ganske betydelige summer i forbindelse med deres markedsføringskampag-

ner af deres produkter, idet markedsføring, som det også tidligere er nævnt, bidrager

væsentlig til at skabe og styrke et mærkes image. Således må det også kunne forventes,

at der skal være tale om langsigtet strategi for nye indtrængere, idet det kan tage lang tid

12 Grant (2005): s. 75
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at trænge ind på et nyt marked. Endvidere kan det antages, at det kan være svært at få

opbygget et godt distributionssystem således, at produkterne når rettidigt ud til slutfor-

brugerne.

Jeg har ovenfor beskrevet, at der ikke er særlige krav til certificeringer. Der er dog i den

seneste tid kommet øget fokus på miljøet og det kan derfor være en uskreven regel fra

forbrugernes side, at producenten lever op til en række miljømæssige krav. Som følge af

dette er RU A/S også meget fokuseret på området. De har som led heri opnået, for både

Faxe og Albani bryggerierne, ISO 14001 miljøcertificering, der er en international ac-

cepteret standard og som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse.

Tidligere i opgaven har punktafgiften også være omtalt. Denne har også en vis betyd-

ning, alt efter hvor stærk en øl man forsøger at komme ind på markedet med. Afgiften

er ikke en egentlig barriere, idet samme regler gælder for alle bryggerier uanset størrel-

se, men påvirker alligevel i en vis grad, idet der er en række omkostninger, der skal ta-

ges højde for i forbindelse med salg af øl.

6.2.2 Leverandørernes styrkeposition

Leverandørernes styrkeposition er afhængigt af, i hvor høj grad selskabet er afhængig af

leverandøren. Er der for eksempel tale om et bestemt produkt, som et selskab skal bruge

som led i deres produktion og der er meget få selskaber, der har mulighed for at levere

dette produkt, har leverandøren en stor styrkeposition overfor køberen og kan derfor i

høj grad påvirke dennes indtjening som følge af prisstigninger. Er der i stedet tale om et

simpelt produkt med mange udbydere, er det sværere som leverandør at presse prisen i

vejret, da de i så fald bare bliver skiftet ud med en anden leverandør.

De primære ting som RU A/S har brug for til deres produktion er:13

 Vand fra egen boring eller kommunale vandværker

 Malt fremstillet af spiret byg

13 www.royalunibrew.com – Fra byg til bryg



Side 28 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

 Råfrugt, ikke-spiret stivelseholdigt materiale fx majs

 Humle, blomsten af en slyngplante

 Gær, der under gæringen omdanner sukkeret fra malt og råfrugt til alkohol

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der primært tale om produkter, der sælges

af en lang række udbydere, hvorfor det må antages at leverandørernes styrkeposition

overfor RU A/S ikke er særlig stor. Omvendt kan det faktisk forventes, at selskabets

styrkeforhold over for leverandørerne er større end omvendt som følge af reducerede

kornpriser samt det faktum, at bryggeriet må antages at aftage en ikke ubetydelig andel

fra nogle af producenterne.

Endvidere er der til brug for deres salg behov for indkøb af en række råvarer/produkter

så som flasker, kasser, aluminiumsdåser, etiketter mv. Igen må det kunne antages, at der

findes en stor række udbydere af disse produkter, hvorfor det vurderes, at der ikke fin-

des en forretningsmæssig risiko for RU A/S i forbindelse med behovet for disse råvarer.

6.2.3 Kundernes styrkeposition

Det danske ølmarked er koncentreret og domineres i høj grad af store multinationale

bryggerier, der koncentrerer sig om produktionen af øl. Der er dog muligheder for at

komme ind på markedet som mikrobryggeri med produktion af forskellige specialøl.

Dette anses dog for at være i en mindre skala.

Bryggerierne sælger deres produkter gennem detail- og restaurantsalg. Under detailsalg

indgår alt salg til supermarkeder, kiosker, tankstationer m.m. mens restaurantsalget in-

deholder salg til cafeer, barer, hoteller og restauranter. Tal fra Bryggeriforeningen for

2008 viser en fordeling, hvor detailsalget i Danmark tegner sig for 73 % af det samlede

salg.

Den brede vifte af mærker, der er til rådighed på markedet, samt rimelig stor varians i

kvalitet og pris betyder, at kundernes styrkeposition er forhindret i at blive uforholds-

mæssigt stærk på dette marked.
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Omkostningerne ved at skifte til andre leverandører vurderes ikke til at være særlig hø-

je, hvilket trækker i den modsatte retning og giver kunderne en styrket position. Dog er

forhandlerne typisk nødt til, at kunne præsentere et bredt sortiment, hvilket igen giver

en reduceret styrkeposition overfor bryggerierne.

Styrkeforholdet må dog også vurderes at være forskelligt alt efter, hvilke øl der er tale

om. Der er de billigere øl, som typisk sælges på kontrakt gennem supermarkederne,

hvor der ligger faste aftaler for hele kæden for en årrække af gangen. Der er ingen tvivl

om, at disse aftaler kan give stor afsætning for bryggerierne og derfor også må være

strategisk vigtige at indgå, men samtidig kan supermarkedskæderne sætte bryggerierne

op mod hinanden i en budrunde for, at presse supermarkedets købspriser ned. For at

kunne imødekomme disse krav, er det vigtigt at bryggerierne har fokus på optimering af

deres processer hele vejen fra produktion til distribution således, at omkostningsniveau-

et kan holdes nede. Er der derimod tale om mærkevareøl, så sælges disse de også på

kontrakt til blandt andet supermarkederne, men de sælges ofte på en bestemt livsstil,

ligesom de typisk understøttes af massiv markedsføring, hvorfor en billig pris ikke er en

primær faktor. Forbrugerne af disse øl er meget mærkeloyale, hvilket medfører, at de

ikke nødvendigvis skifter mærke, selv om priserne stiger.

Samlet set må kundernes styrkeposition vurderes at være moderat.

6.2.4 Substitution

Hvad angår øl, er de største trusler for substituerende produkter discountøl, vin og spiri-

tus. RU A/S markedsfører sig som en kvalitetsøl. I takt med den økonomiske krises ind-

tog i Danmark kan der være en forventning om, at der vil komme større efterspørgsel

efter discountprodukterne, men årsrapporten for 2008 viser, at RU A/S i Danmark har

fastholdt deres markedsandele for de fleste mærker. Royal-brandet har endda øget deres

markedsandel med over 10 %.

Nedenfor er angivet en oversigt med salg af øl, vin, spiritus og alkoholsodavand i

mængder af ren alkohol. Som det fremgår af tallene, er ølsalget faldet hen over den

samlede periode. En del af dette kan skyldes faldende efterspørgsel, men kan ligeledes
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være fordi, der har været større fokus på lightprodukterne, som indeholder mindre alko-

hol. Salget af vin er steget en del, mens der er konstateret et fald i salget af spiritus. Det

virker som om, der har været en holdningsændring i befolkningen, hvor det foretrækkes

at nyde et glas vin frem for at drikke øl og spiritus. Sidst er der alkoholsodavand, der

blev introduceret i 2006. Disse er nok primært rettet mod den yngre del af befolkningen.

Det er min umiddelbare holdning, at introduktionen af disse produkter har medført et

fald i primært øl- og spiritussalget. Der er kommet øget fokus på dette område fra bryg-

gerierne, som det også ses med Carlsbergs introduktion af Somersby cider i 2008.

2004 2005 2006 2007 2008

Salg af øl, ren alkohol (1000 liter) 22.392 22.247 21.786 21.236 20.255

Salg af vin, ren alkohol (1000 liter) 18.941 19.548 19.229 19.675 20.067

Salg af spiritus, ren alkohol, (1000 liter) 8.109 7.837 7.494 7.764 7.447

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol (1000 liter) - - 292 319 281

Figur 3 - Fordeling salg af alkoholprodukter i Danmark14

På de øvrige markeder må det forventes, at der er forskellige grader af risiko for substi-

tution af RU A/S’ mærker. Tal fra Bryggeriforeningen fra 2003 viste en fordeling mel-

lem forbruget af øl og vin på en række europæiske markeder. Danmark var rimelig lige-

ligt fordelt med 53 % af forbruget på øl, mens de øvrige større markeder var fordelt med

83 % på øl i Tyskland og kun 39 % på øl i Italien. Alt andet lige må det derfor forventes

at markedet i Italien i højere grad er truet af substitution af vin, mens der for Tyskland

gælder en stor ølkultur. Her er der til gengæld tale om mange forskellige mærker. Så-

fremt nogle af RU A/S’ konkurrenter vælger at lægge større fokus på grænsehandlen,

kan det have en negativ effekt på RU A/S’ afsætning.

På området for læskedrikke viser nedenstående figur udviklingen i forbrug af forskellige

læskedrikke fra år 2000 frem til år 2006. Den bekræfter, hvad jeg tidligere har omtalt

med hensyn til stigende fokus på sundhed hos den danske befolkning. Der er større ef-

terspørgsel på lightprodukter, lige som der har været en stor stigning i udvalget af vand

14 Danmarks Statistik
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på flasker. Dette har medført stort fokus på området fra RU A/S’ side, blandt andet med

introduktionen af en række light sodavand samt kildevand fra Egekilde.

Inden for dette segment har RU A/S en rimelig bred produktsammensætning og der kan

derfor typisk findes alternativer til de søde sodavand inden for deres egne produktgrup-

per. Også her kan der dog ske substitution fra discountmærkerne, der gennem super-

markederne presser deres produkter ud til rimeligt lave priser.

Figur 4 - Udvikling i forbrug af læskedrikke fra år 2000 til år 200615

6.2.5 Konkurrenceintensiteten

Det internationale ølmarked er præget af en lang række mindre samt nogle enkelte store

bryggerier. For alle producenterne gælder, at der er tale om bryggerier med en bred por-

tefølje af øl. Men mængden af udbydere medfører også, at der er en rimelig hård kon-

kurrence. For 2008 er det vurderet, at der på det globale ølmarked blev solgt 1.642 tu-

sinde hektoliter øl. Ud af dette har de 4 største bryggerier en andel på 42,9 %. Værdien

af deres omsætning udgør dog kun 12,5 %, hvilket indikerer, at der er rimelig store for-

skelle i afregningspriserne på de enkelte markeder. Gennemsnitlige afregningspriser for

de største bryggerier viser store forskelle, idet Heineken afregnes til gennemsnitligt

DKK 708 pr. hektoliter, mens eksempelvis Carlsberg sælges til kun gennemsnitlig DKK

374 pr. hektoliter. Der ligger ikke noget entydigt svar på de store forskelle i de gennem-

snitlige salgspriser, men dette må antages at blive påvirket af niveauet for skatter og

afgifter på de enkelt bryggeriers hovedmarkeder, samt fordelingen af afsætning af deres

produkter indenfor henholdsvis detailhandlen og HoReCa-segmentet. Dette skyldes at

salg til detailhandlen, som det også tidligere er omtalt, på grund af det hårde pres fra de

15 www.bryggeriforeningen.dk
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store supermarkedskæder sker til lavere priser. Inden for HoReCa-segmentet er der ikke

i samme grad som i detailhandlen koordinerede indkøbsaftaler, hvorfor bryggerierne må

antages at kunne sælge deres varer til en højere pris.

Ifølge RU A/S’ årsrapport for 2008, er der hård konkurrence på de fleste af deres ho-

vedmarkeder. Som følge af den økonomiske krise, bliver priserne presset fra alle sider,

og selskabet har som følge heraf ekstra stort fokus på at minimere sine omkostninger.

Krisen har også ført til et skift i præferencerne hos nogle af forbrugerne således, at disse

går over til de billigere mærker frem for premium segmentet, som RU A/S tilhører.

Samtidig er der kommet flere udbydere af øl med alle mikrobryggerierne, som til en vis

grad tager markedsandele.

Nedenstående figur viser de største bryggerier i verden set i forhold til RU A/S. Dette er

målt ud fra omsætning i mio. DKK og vækst i 2008. Størrelsen på kuglerne indikerer

selskabernes vækst fra 2005 til 2008.

Figur 5 - Omsætning og vækst for en række store bryggerier

Som det fremgår af figuren, ligger RU A/S på trods af, at de er Danmarks næststørste

bryggeri, et langt stykke efter de største bryggerier på verdensplan.
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Med den skarpe konkurrence vil bryggerierne gerne have en form for styring af, hvilke

produkter der kommer ind på deres markeder. Dette ses blandt andet ved styring af re-

turpant i Danmark, hvor Carlsberg er hovedaktionær i Dansk Retursystem Holding A/S,

mens RU A/S besidder en mindre aktiepost. Dansk Retursystem Holding A/S ejer 85,62

% af aktierne i Dansk Retursystem A/S, der har eneretten på varetagelse af pant og re-

tursystemet. Det fremgår af årsrapporten for holdingselskabet, at der foreligger en aftale

således, at Carlsberg ikke må udøve bestemmende indflydelse på selskabet16, men gen-

nem deres ejerskab må de alligevel kunne få adgang til informationer omkring nye

bryggerier, der ønsker at få distribueret deres produkter i Danmark og derfor skal til-

melde deres produkter efter reglerne i pantbekendtgørelsen17. Det gælder både for øl og

læskedrikke i form af blandt andet sodavand, iste og kildevand.

Modsat branchen for øl er branchen for læskedrikke noget mere præget af få meget store

spillere som Coca Cola og PepsiCo, der samlet sidder på ca. 35 % af markedet på ver-

densplan. Som nummer 3 kommer Nestlé med kun 5,9 %. Disse tal afviger ikke væsent-

ligt, hvis man kigger på Danmark isoleret set. Der har Coca Cola og PepsiCo en samlet

markedsandel på ca. 40 %, mens Arla er nummer 3 med 6 %.

6.2.6 Delkonklusion for brancheanalyse

Bryggeribranchens profitmuligheder bliver påvirket af en række forskellige faktorer.

Det er vurderet, at selv om det er rimelig nemt at komme i gang med at producere øl til

eget forbrug, så er der lang vej, før man kommer blandt de store etablerede bryggerier,

hvor især forsyningskæden kan være udfordrende at få på plads med et godt distributi-

onsnetværk. Endvidere kan der være krav til store markedsføringsomkostninger, idet

der fra forbrugernes side typisk er tale om rimelig stor mærkevareloyalitet.

Hvor leverandørerne af råvarer til brug for eksempelvis brygning af øl ikke har den sto-

re forhandlingsstyrke, så står kunderne noget stærkere. Dette ses blandt andet gennem

centrale indkøbsaftaler for de store supermarkedskæder, der får presset priserne godt

16 Dansk Retursystem Holding A/S årsrapport for 2008

17 Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer – 19. juni 2008
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ned. Endvidere er der inden for HoReCa-segmentet ikke de store omkostninger forbun-

det ved at skifte leverandør, hvorfor bryggerierne prøver at lave bindende aftaler, der

gælder for en bestemt årrække.

Substituerende produkter er til dels light-versioner af eksisterende produkter, som følge

af det generelt øgede fokus på sundhed i befolkningen, men også introduktionen af ek-

sempelvis nye alkoholsodavand. Endvidere har der, som følge af den økonomiske krise,

været et skift hos nogle forbrugere i præferencer til discountøl.

Konkurrenceintensiteten inden for både øl og læskedrikke er rimelig høj med enkelte

meget store producenter og en lang række mindre. Med de mange nye mikrobryggerier

kan de risikere at miste markedsandele på nogle lokalområder, men disse kan også blive

af større betydning, såfremt ændringen sker med en vis markedsmæssig og geografisk

spredning.

For RU A/S betyder dette, at de er nødt til at holde fortsat større fokus på sundere pro-

dukter i form af light-versioner samt måske udbygge deres produktportefølje af eksem-

pelvis kildevand. Det kunne også overvejes om de skulle lave en introduktion af juice

på det danske marked.

6.3 Ressource- og kompetenceanalyse

En analyse af en virksomheds ressourcer og kompetencer bruges til at vurdere, hvordan

virksomheden er stillet og om de har muligheder for at kunne omstille sig og anvende

eventuelle frie ressourcer til at opfylde deres fremtidige strategi. Dette er vigtigt for en

virksomhed at have kendskab til, når de skal fastsætte en fremtidig strategi. Hvilke

kompetencer råder de over og har de mulighed for at frigive ressourcer til at gennemføre

den nye strategi?

6.3.1 Ressourceanalyse

En virksomheds ressourcer består af såvel materielle, immaterielle og vidensressourcer

(arbejdsressourcer).
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6.3.1.1 Materielle ressourcer

De materielle ressourcer kan deles op på henholdsvis finansielle ressourcer og fysiske

ressourcer. De finansielle ressourcer beskriver til dels virksomhedens finansielle bered-

skab og kan være med til at sætte grænser for virksomhedens ønsker om vækst. Det fi-

nansielle beredskab defineres som en planlagt mulighed for at kunne finansiere et ikke-

forudset likviditetsbehov og nogle af de poster, der indgår, er likvide beholdninger og

ikke udnyttede trækningsrettigheder.

Ud over at kigge på likvide beholdninger er det vigtigt at vurdere, om eventuelle nye

aktiviteter kan bliver finansieret fra selskabets pengestrømme eller, om der skal optages

nye lån. Dette behandles nærmere på af side 45 under afsnit 6.5.3.4 Likviditetsrisiko.

RU A/S’ materielle ressourcer er alle deres bryggerier og dertil hørende produktionsan-

læg samt varebeholdninger og kontorbygninger. De har egne bryggerier på alle deres

primære markeder. I Danmark sker den primære produktion i Odense og Faxe, hvor alle

de oprindelige danske brands produceres og distribueres rundt på markederne. Disse to

bryggerier er løbende blevet forbedret, senest i løbet af 2008 i Faxe, hvor der blev in-

stalleret en PET-kolonne til tapning af læskedrikke, og de fremstår i dag som moderne

produktionsanlæg, der har været en del af den effektiviserings proces, som RU A/S har

gennemgået. Der er ifølge årsrapporten for 2008 sket effektivisering ved blandt andet

lukningen af Ceres i slutningen af 2008 og starten af 2009, hvor produktionen er blevet

flyttet til Faxe og Odense. De har endvidere foretaget en gennemgribende gennemgang

og ændring af distributionsstrukturen. Tilsvarende er der i Polen i løbet af 2009 frasolgt

bryggeriet Brok.

Endeligt er der, som det også er omtalt i selskabsmeddelelse 23/2009 af 12. august

2009, indgået en betinget aftale med bryggeriet Cerveceria National Dominicana (CND)

fra Den Dominikanske Republik om salg af kapitalandelene i bryggerierne på Antigua,

Dominica og St. Vincent til CND. Salgsprisen for RU A/S’ aktieposter udgør ca. DKK

160 millioner. Desuden overtager køberen gældsforpligtelserne i selskaberne, hvilket

betyder, at samlet set reduceres RU A/S’ netto rentebærende gæld med knapt DKK 200
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millioner. Aftalen med CND er blandt andet betinget af godkendelse af regeringen på

Antigua samt opnåelse af visse licensgiveres accept af ændring i ejerskabet. Salget for-

ventes endelig gennemført omkring årsskiftet 2009/2010.

Hvad angår administration og distribution, har RU A/S i løbet af 2009 optimeret disse i

både Danmark og i Baltikum. I Danmark har struktur- og organisationstilpasning med-

ført, at der er blevet afskediget ca. 100 funktionærer. I Baltikum har de effektiviseret

ved at skabe en fælles operativ ledelsesfunktion.

Efter flytning af produktion af Ceres fra Århus til Faxe og Odense, har de sat den gamle

bryggerigrund til salg. Denne vurderes at kunne indbringe ca. DKK 400 millioner, som

den også er taget op til i såvel årsrapporten for 2008 som halvårsregnskabet for 2009.

6.3.1.2 Immaterielle ressourcer

Ved immaterielle ressourcer forstås den tekniske viden og kompetence som selskabet

råder over. For RU A/S er der primært tale om de brands de har. Modsat mange store

virksomheder, som prøver at brande deres virksomhedsnavn, så lægger RU A/S fokus

på at brande de enkelte ølmærker. I Danmark er RU A/S en førende leverandør af øl og

læskedrikke med en række stærke brands, særligt Royal, Albani, Faxe Kondi og Egekil-

de. I Italien er de blandt markedslederne i super premium segmentet med brandet Ceres

Strong Ale. I både Letland og Litauen er de blandt de to førende drikkevarevirksomhe-

der med betydelige markedspositioner inden for øl og læskedrikke, herunder juice. De-

res brands i Baltikum omfatter særligt Kalnapilis, Taurus, Lacplesis, Cido og Mangali.

På de internationale markeder for maltdrikke vurderer RU A/S’ ledelse, at selskabet

med Vitamalt besidder det tredjestørste premium brand globalt set. I Polen er deres væ-

sentligste marked i landets nordøstlige region, hvor brandet Lomza har en betydelig

position. RU A/S lægger stort fokus på disse brands gennem deres markedsføring. Dette

er også underbygget af, at der for disse mærker gælder, at de er blandt de førende på

deres lokale markeder.

Gældende for deres brands er også, at de fokuserer på at markedsføre dem som produk-

ter af høj kvalitet. De forsøger gennem deres mærker at fremstå som en international
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virksomhed, hvilket også var en af grundene til at de skiftede navn fra Bryggerigruppen

til det noget mere internationaliserede Royal Unibrew A/S. Endvidere prøver de at fo-

kusere på det internationale i deres slogan ”All your favorites”, der signalerer den mer-

værdi man får som forbruger af RU A/S’ produkter.

6.3.1.3 Vidensressourcer

RU A/S’ vidensressourcer er dets medarbejdere. En af de væsentligste forudsætninger

for at kunne fastholde og styrke deres position, er evnen til at kunne videreudvikle den

viden og kompetence, som medarbejderne besidder. Samtidig er det vigtigt at de formår

at fastholde medarbejderne gennem attraktive lønningsforhold og arbejdsopgaver. End-

videre er det vigtigt, at de forstår behovet for hele tiden at søge nye talenter, der kan

føre forretningen videre. Det fremgår af årsrapporten for 2008, at medarbejderne har en

afgørende viden om RU A/S’ eksisterende markeder og kundekategorier, herunder for-

synings- og distributionsmæssige forhold, som sikrer den konkurrencemæssige position

samt udgør hele fundamentet for, at selskabet kan opfylde deres strategier og mål.

I takt med den højere grad af internationalisering i verden har selskabet forsøgt at tage

hånd om dette ved i højere grad at benytte sig af udstationeringer indenfor selskabet.

Dette sikrer et mere optimalt samarbejde på tværs igennem hele selskabet.

6.3.2 Kompetenceanalyse

Til beskrivelse af RU A/S’ kompetencer vil jeg anvende Porters værdikædeanalyse. Ved

hjælp af denne bliver deres aktiviteter grupperet i en sekventiel kæde af primære aktivi-

teter. Denne kæde beskriver forløbet fra indkøb af råvarer, til endelig salg til forbruge-

ren har fundet sted. Hertil hører en række støtteaktiviteter der, som navnet også lægger

op til, supporterer produktionskæden ved hjælp af eksempelvis infrastruktur eller tekno-

logisk udvikling. For øl- og læskedrikmarkederne er der i hele værdikæden betydelige

stordrifts-fordele. Modellen, der er vedlagt som Bilag 9, er en modificeret udgave, der

er tilpasset de primære aktiviteter, der passer på et bryggeri. 18

18 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 79
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6.3.2.1 Indkøb

Indkøb er af stor vigtighed idet det her gennem kontrakter og viden om behov kan sik-

res, at der indkøbes varer i den rette mængde, i rette tid og til den rigtige pris. Her kan

RU A/S også sikre sig en konkurrencemæssig fordel i forhold til de mindre producenter,

idet det må forventes, at de kan sikre sig en bedre pris på råvarerne grundet de store

mængder de aftager.

6.3.2.2 Produktion

I produktionsprocessen er der typisk tale om en række standardiserede handlinger. Det

kan derfor være svært at udvikle processen markant. Der kan dog, som det også er ble-

vet nævnt tidligere, være en række stordriftsfordele ved at sammenlægge produktionen,

som det blandt andet blev gjort i Danmark med lukning af bryggeriet i Århus. Tilsva-

rende effektivisering af produktionsapparatet er foretaget i Estland og Litauen. Det pri-

mære må derfor være, at kunne beholde den viden der er oparbejdet gennem årene hos

de enkelte medarbejdere. Grundet automatisering er der ikke længere samme krav til

brygmesteren, men det må alt andet lige stadig gøre en forskel i kvaliteten, om det er en

medarbejder med kort eller lang anciennitet, der styrer produktionen. Den økonomiske

effekt af nedlukningerne har ikke haft fuld effekt endnu. Det kan dog indirekte ses af

bruttoavancen, der er steget til 43 % pr. 30. september 2009 mod 42,8 % sidste år. Stig-

ningen sker på trods af faldende omsætning i årets første 9 måneder, og værdien af stig-

ningen er ca. DKK 75 millioner.

6.3.2.3 Distribution

Som det er tilfældet med styring af input til produktionen, så er det også meget vigtigt,

at der er fuldt fokus på styring af output i form af distribution af produkterne, idet dette

kan være meget omkostningskrævende. Dette blev også tidligere nævnt som en af ad-

gangsbarriererne, idet et godt distributionsnetværk er et af de hovedpunkter, der skiller

de store nationalt fokuserede bryggerier fra de små regionalt fokuserede bryggerier.

Vigtigheden af dette ses endvidere af RU A/S’ årsrapport for 2008 samt halvårsrappor-

ten for 2009, hvoraf det fremgår, at de har haft stort fokus på omlægning af distributi-

onssystemet, endvidere har der været reduktion i antallet af ansatte. I stedet har man

valgt at oprette et call-center, der skal håndtere ordrestyring og distribution, og er sam-
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tidig gået over til en mere dynamisk ruteplanlægning. Alt i alt har de søgt at implemen-

tere en integreret løsning med hele distributionskæden fra produktion til kunde.

6.3.2.4 Markedsføring & salg

Modsat bryggerier som Carlsberg og Heineken, så markedsfører RU A/S deres produk-

ter som separate brands og ikke RU A/S som ét brand. Som eksempel kan nævnes Faxe

Kondis store involvering i mange sportsklubber, herunder Viborg Håndboldklub og

AGF fodboldklub. I årsrapporten for 2007 fremgår det, at de vil skærpe salgs- og mar-

ketingskompetencerne inden for selskabet, og de vil derfor oprette et Sales & Marketing

College. Planen var, at 140 ledere skulle på kursus, hvorefter deres erfaringer skulle

spredes ud i organisationen for bedre at kunne udnytte deres erfaringer inden for lokal

og regional markedsføring. Om dette reelt er blevet gennemført, og om de fortsat har

denne uddannelse fremgår ikke af senere offentliggjorte rapporter eller deres hjemme-

side. Det er heller ikke muligt at se, hvor stor en del af deres omkostninger der relateres

til salg og hvor stor en del til markedsføring. Man kan ud af kvartalsregnskabet pr. 30.

september 2009 læse, at salgs- og distributionsomkostninger for perioden 1. januar – 30.

september 2009 androg DKK 889 millioner, hvilket var DKK 183 millioner lavere end i

2008. Den betydelige reduktion relaterer sig dels til den gennemførte omlægning af di-

stributionsstrukturen i Danmark og dels til en tilpasning og fokusering af salgs- og mar-

kedsføringsomkostninger mod selskabets væsentligste brands.

6.3.2.5 Støttefunktioner

Til at støtte produktionskæden således, at denne fungerer så gnidningsfrit som muligt,

har selskabet blandt andet valgt at bruge SAP’ ERP-system samt Microsoft som CRM-

platform. Dette for at sikre et validt datagrundlag til styring af såvel produktionen i

Danmark som for, at systemerne også giver et godt og nemt overblik med status i de

enkelte datterselskaber.

På det ledelsesmæssige plan har der været en større udskiftning i direktionen de sidste

par år. I løbet af 2008 overgik selskabet fra en direktion på 4 til 3 medlemmer. Endvide-

re er to af de siddende bestyrelsesmedlemmer tiltrådt i efteråret 2008. Hertil skal det
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dog bemærkes, at Henrik Brandt, der er administrerende direktør, har siddet i bestyrel-

sen i en årrække.

Administrativt har der i Danmark også været effektiviseringer i løbet af 2009, hvor det

blandt andet er besluttet at centralisere administrationen i Faxe. Dette medfører blandt

andet, at der skal overføres 35 medarbejdere fra Odense til Faxe. Som det fremgår af

den tilgængelige information, har de meget stort fokus på at effektivisere alle processer

og skabe stordriftsfordele. De skal endvidere være opmærksomme på ikke at skære for

langt ind til benet således, at de mister styringen og ikke kan omstille sig hurtigt nok,

hvis der kommer opgangstider igen.

6.3.3 Delkonklusion på ressource- og kompetenceanalyse

RU A/S har en lang række ressourcer til rådighed, og de har løbende vurderet og tilpas-

set disse således, at de kan drage nytte af dem i deres fortsatte drift af bryggeriet. Såle-

des er der i Danmark sket lukning af Ceres bryggeriet, mens de 2 resterende bryggerier

har gennemgået en teknologisk opdatering således, at de kan imødekomme de krav, der

er til selskabets produktion. På deres øvrige markeder er foretaget lignende tiltag, hvil-

ket har medført frasalg af et bryggeri i Polen, mens der ligger en betinget salgsaftale for

deres bryggerier i Caribien. Under antagelse af, at der må være tale om mindre rentable

bryggerier må det forventes, at frasalgene får en positiv effekt på RU A/S’ indtjening

for 2010 og frem på disse markeder.

Endvidere er der sket tilpasning af administrationen i deres selskaber. I Danmark er ad-

ministrationen samlet i Faxe, mens der for de baltiske lande er etableret en samlet ope-

rativ ledelsesfunktion. Dette vil udover færre omkostninger også øge muligheden for at

opnå synergieffekter, idet positive effekter på det ene marked automatisk kan overføres

til det andet marked, idet ledelsen ligger inde med den fulde viden.

RU A/S’ immaterielle ressourcer er alle deres brands, som de har fokus på i deres mar-

kedsføring frem for navnet RU A/S, og som for flere af produkterne er blandt de føren-

de på deres lokalmarkeder. Gennem fokus på produktet er der tale om lokale kampagner

frem for globale kampagner. Dette kan virke mere tiltalende på lokalbefolkningen, men
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det må dog også forventes, at der ligger en meromkostning til dette for RU A/S, fordi de

ved indgang på eventuelle nye markeder ikke vil kunne drage fordel af et forhåndskend-

skab til navnet RU A/S blandt de kommende forbrugere. Dette vurderes dog ikke at

have nogen større betydning for værdiansættelsen, idet RU A/S med deres nuværende

strategi har fokus på konsolidering af markedsandelene på deres nuværende markeder

frem for ekspansion på nye markeder.

Deres vidensressourcer dækker over medarbejdere gennem hele værdikæden, og de be-

sidder stillinger der kræver forskellig grad af specialisering. Gennem produktionspro-

cessen er dette i højere grad blevet automatiseret med årene, men det må stadig antages,

at der er behov for et vist fagkundskab omkring ølbrygning. Personer i nøglepositioner

vurderes at være dem der koordinerer hele processen omkring salgs- og logistikappara-

tet i tæt samarbejde med indkøbsfunktionen. En stram styring af dette sikrer, at der ikke

sker overproduktion samtidig med, at der ikke er risiko for manglende leveringer grun-

det mangel på produkter. En bedre styring er blandt andet sket ved centralisering af hele

administrationen i Faxe samt et stort fokus på alle processer gennem hele værdikæden

for at skabe stordriftsfordele. Det gælder både indkøb, produktion, distribution, mar-

kedsføring og salg. Disse stordriftsfordele høstes primært nationalt/regionalt, hvorfor

der er en intens kamp for markedsandele mellem bryggerierne. Populært sagt er det me-

re lønsomt at have en markedsandel på 50 % af ét marked end at have 10 % markedsan-

del på fem markeder. Disse tilpasninger må vurderes at have en positiv effekt på RU

A/S’ resultat allerede fra 2009 blandt andet i form af reducerede faste omkostninger ved

administration fra flere lokationer, mens resultatet fra opnåede stordriftsfordele først

forventes at have reel resultatpåvirkning fra 2010.

6.4 Corporate Governance

Corporate Governance, som også kendes som god selskabsledelse, sidestilles i Danmark

med Nørby-udvalgets retningslinjer. Årsagen til at det kan være relevant at se på dette i

relation til en værdiansættelse af RU A/S er, at såfremt selskabets bestyrelse og ledelse

gennem deres handlemåde vælger at agere på en måde, der kan give en forøget risiko

for investorerne, så må det have en negativ påvirkning på værdien af aktierne. Således

er det min opfattelse, at aktionærerne har en forventning om, at disse retningslinjer i det
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store hele overholdes, og derfor kan resultatet af analysen alene have en neutral eller

negativ effekt på værdiansættelsen af aktierne.

Der henvises til gennemgang af Nørby-udvalgets retningslinjer under Bilag 10, samt en

nærmere gennemgang af de punkter, hvor RU A/S fraviger Nørby-udvalgets anbefalin-

ger under Bilag 11.

6.4.1 Delkonklusion om Corporate Governance

Formålet med Corporate Governance er at sikre en aktiv risikostyring af selskabets di-

rektion og bestyrelse. Dette gøres ved en hensigtsmæssig bestyrelsessammensætning

der sikrer, at bestyrelsen kan fungere som kontrollant af direktionen. Direktion og be-

styrelse i RU A/S forsøger i høj grad at leve op til de angivne retningslinjer for god sel-

skabsledelse. Dette bliver endvidere bekræftet gennem selskabets redegørelse i årsrap-

porten (følg eller forklar). Denne viser, at retningslinjerne kun afviges i mindre grad på

en række punkter i forhold til de angivne anbefalinger. Afvigelserne må endvidere vur-

deres at være af uvæsentlig karakter.

Således må det kunne konkluderes, at de punkter, hvor RU A/S afviger fra retningslin-

jerne, ikke vil have nogen negativ effekt på værdiansættelsen af RU A/S’ aktier.

6.5 Risikoanalyse

Risiko er en naturlig del af det at drive virksomhed. Risici er ikke nødvendigvis noget

der relaterer sig til noget negativt, men kan også være en værdiskabende faktor. Det der

er vigtigt er, hvordan selskabet forholder sig til de risici, der relaterer sig til selskabet.

Risici spiller i dag en større rolle for såvel investorer som virksomheder, og kravene til

afkastet stiger, jo større risikovillighed selskabet har.19 Derfor er det også en vigtig fak-

tor, at selskabet overholder anbefalingerne om god Corporate Governance, som tidligere

er blevet gennemgået, idet dette er med til at sikre, at der sker en aktiv risikostyring.

19 Erik Hansen (2005): s. 73 ff.
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6.5.1 Generel risikopolitik

Bestyrelsen hos RU A/S foretager løbende vurdering af de risici, som primært er gæl-

dende for en international virksomhed af deres størrelse. På baggrund af deres fastsatte

strategi vurderes de risikofaktorer, der kan være gældende på baggrund af en systema-

tisk gennemgang fra bestyrelsens side. Ud fra dette fastlægges en risikostyringspolitik,

som medfører, at den samlede risikoeksponering løbende kan overvåges og tilpasses til

et acceptabelt niveau.

Vurdering af risiko deler sig i to typer af risici – markedsrisici og specifikke risici. Mar-

kedsrisici er gældende for alle spillere i markedet, mens de specifikke risici kun er gæl-

dende, for den specifikke virksomhed der analyseres.20

6.5.2 Markedsrisiko

Som følge af at RU A/S opererer på en række internationale markeder, vil der altid være

nogle markedsmæssige risici forbundet hermed. Den generelle økonomiske krise har

haft indvirkning på de fleste virksomheder i en eller anden form. For RU A/S har det

betydet fald i volumen grundet faldende efterspørgsel samt fald i salgspriser grundet

øget konkurrence.

Endvidere kan en ændring i et lands offentlige alkoholpolitik have væsentlig betydning

for alle udbydere af alkoholiske drikke på dette marked. Dette kan blandt andet slå

igennem ved en skærpet afgiftspolitik. For eksempel kan en stigning i de danske afgifter

medføre en større ændring i mønstret af grænsehandlen mellem vores nabolande. Her

tænkes især på de mange handlende fra Norge og Sverige, der tidligere har købt billigt

ind i Danmark. Dette marked er allerede påvirket i en vis grad som følge af den falden-

de kurs på henholdsvis den svenske og norske krone.

Ændring i hele returemballagestrukturen kan ligeledes have en stor effekt. Eksempelvis

sælges en meget stor del af RU A/S’ produkter fra grænsebutikkerne i Tyskland som

dåseemballage, mens afsætningen af deres produkter i Italien typisk sker i flasker uden

20 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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returpant. Skulle der komme en lovændring i Italien omkring tvungen anvendelse af

returpantflasker, kunne dette meget nemt få negativ betydning for salget.21

6.5.3 Finansielle risici

6.5.3.1 Valutarisiko

Selskabets primære valutapositioner ligger i euro (EUR), engelske pund (GBP), ameri-

kanske dollars (USD), svenske kroner (SEK), polske zloty (PLN), lettiske lats (LVL) og

litauiske litas (LTL). Selskabet har forsøgt at eliminere valutarisici ved, at alle indkøb

foretages i selskabets indtægtsvaluta således, at de primært er eksponeret overfor valuta-

risiko ved deres eksportaktiviteter. Endvidere eksisterer der en kursrisiko som følge af

omregning af lån mellem de koncernforbundne selskaber, hvor disse ikke føres i DKK.

Der sker dog, som led i selskabets finanspolitik, en afdækning af disse risici gennem

brug af finansielle instrumenter, således at selskabets målsætning om maksimal valuta-

risiko ikke overstiger svarende til 1 % af EBITDA.

Kurssikring af udenlandske dattervirksomheders ejerandele bliver dog ikke kurssikret,

ligesom der ikke sker afdækning af tab af konkurrenceevne som følge af langsigtede

valutakursændringer. Disse forhold bliver dog løbende fulgt som del af de samlede stra-

tegiske overvejelser.22

6.5.3.2 Renterisiko

Selskabets renterisici er begrænset til de valutaer, hvori selskabet har kommercielle ak-

tiviteter. Fokus ligger primært på at begrænse eventuelle renteændringers påvirkning af

resultat og betalingsstrømme. Dette gøres ved brug af fastforrentede lån med kortere

eller længere bindingsperiode, idet der dog stadig haves fokus på at opnå de lavest mu-

lige finansieringsomkostninger. Således var 69 % af nettogælden forrentet med en fast

rente, der var gældende i over 1 år. Det er vurderet, at en renteændring på 1 procentpo-

int vil have en effekt af resultatet på +/- DKK 7 millioner.

21 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008

22 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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Renterisikoen og fokus på denne ligger hovedsageligt på selskabets rentebetalings-

strømme, og en eventuel risiko ved renteændringer som påvirker restgældens markeds-

værdi bliver kun vurderet sekundært.23

6.5.3.3 Kreditrisiko

Kreditrisici vedrører primært tilgodehavender fra kunder. Vedrørende kunder uden for

Danmark forsøges risikoen primært afdækket gennem brug af forsikringer. I de tilfælde

hvor forsikringsdækning ikke etableres eller vurderes ikke at være væsentlig nødven-

digt, er der fra selskabets side fastlagt procedurer for gennemgang og godkendelse af de

konstaterede risici. Der vurderes fra selskabets side ikke at være væsentlige kreditrisici

på enkeltkunder.

Af årsrapporten for 2008 fremgår det ikke, hvordan tilsvarende risici vurderes for kun-

der i Danmark, men det må ligeledes kunne antages, at der er et etableret og velfunge-

rende kontrolmiljø omkring styring og sikring af debitorer. Endvidere kan der forventes

at være etableret en fast procedure omkring fastsættelse og løbende vurdering af kredit-

maksimum for den enkelte debitor.24

6.5.3.4 Likviditetsrisiko

Der er løbende fra selskabets side fokus på, at det forventede likviditetsflow modsvarer

det forventede likviditetsbehov for indeværende og næste regnskabsår. Deres likvidi-

tetsberedskab består af såvel bankindskud og kortfristede obligationer som ubenyttede

kreditfaciliteter. I løbet af regnskabsåret 2009 har selskabet indhentet de fornødne låne-

tilsagn til at dække det forventede likviditetsbehov, og det fremgår af årsrapporten for

2008, at der er ubenyttede kreditfaciliteter på DKK 558 millioner. Som led i opnåelse af

disse tilsagn er der afgivet sikkerhedsstillelser og fastlagt bestemmelser om udbyttebeta-

ling, hvorfor foreslået udbytte må kunne forventes ikke at ligge helt på niveau med tid-

ligere år.25 Endvidere er der en række betingelser (covenants), der løbende skal opfyldes

for, at lånetilsagnene fortsat er gældende. Dette er niveau af EBITDA, nettobærende

23 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008

24 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008

25 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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gæld, solvensgrad, investeringer og cash flow mål. RU A/S har i deres halvårsrapport

for 2009 oplyst, at de aftalte covenants overholdes med en vis margin og, at det ligele-

des forventes, at de ved udgangen af 2009 ligger med et pænt niveau i forhold til de

fastsatte limits. Uudnyttede kreditfaciliteter pr. 30. juni 2009 udgjorde DKK 600 millio-

ner.

6.5.3.5 Kapitalstyring

Selskabet arbejder ud fra en målsætning om, at den nettorentebærende gæld maksimalt

må udgøre ca. 3 gange EBITDA. I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2008

udgjorde dette niveau, som følge af resultaterne for 2007 og 2008, ca. 8 gange. En ned-

bringelse skal ske ved øget fokus på at nedbringe de gennemsnitlige kapitalomkostnin-

ger (WACC’en). Dog er det forventningen, at en nedbringelse af forholdet i løbet af

2009 ikke alene kan ske gennem driften. Der er en række investeringer, der skal gen-

nemføres, blandt andet som led i omlægningen af den danske produktions- og distribu-

tionsstruktur, samt de omkostninger der var forbundet med den fornyede lånestruktur

som er omtalt under afsnit 6.5.3.4.26

6.5.3.6 Råvarerisiko

Råvarerisikoen kommer primært i forbindelse med indkøb af dåser (aluminium), malt

(byg), humle og energi. Der søges minimering af risici i form af højere indkøbspriser

ved indgåelse af fastprisaftaler med faste leverandører. Vedrørende selskabets køb af

dåser, afdækkes risikoen endvidere gennem brug af finansielle kontrakter, der sikrer

mod prisstigninger på såvel aluminium som olie til brug for produktionen af dåser. Af-

regningsbeløb for disse er typisk i USD, og bliver behandlet som led i selskabets hånd-

tering af valutarisici, som er behandlet under afsnit 6.5.3.1.27

6.5.4 Delkonklusion på risikoanalyse

RU A/S har gennem deres daglige handlemåde, så vidt det er muligt, garderet sig mod

de risici der kan være som led i deres fastlagte strategi. De foretager løbende vurderin-

ger af, hvilke risici der skal tillægges primær opmærksomhed, samt hvilke risici der

26 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008

27 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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nemmere kan accepteres uden nærmere styring. Selskabets ledelse handler generelt på

en konservativ måde og vil eksempelvis hellere anvende faste renteaftaler end at kunne

risikere at have unødige omkostninger ved at anvende en variabel rente. Der er således

tilpas usikkerhed omkring fremtidig niveau for renter og valutakurser, at de foretrækker

at reducere deres overskud mod eliminering af alle væsentlige risici.

Generelt kan det konkluderes, at RU A/S gennem deres stramme risikostyring har gar-

deret sig godt mod de eksisterende risici. De risici, de ikke selv kan påvirke, har de af-

dækket gennem forsikringer eller finansielle kontrakter. Derfor må det kunne konklude-

res, at de identificerede risici ikke må forventes at have en negativ effekt på værdiansæt-

telsen af RU A/S’ aktier.

6.6 Strategianalyse

Formålet med strategianalysen er, at belyse i hvilken retning en virksomhed ønsker at

gå. Analysen tager udgangspunkt i RU A/S’ vision, der beskriver, hvad de ønsker at

opnå, deres mål, som er deres målsætninger og deres strategi, som beskriver, hvordan de

vil opnå den valgte vision og deres målsætninger.

6.6.1 Vision

Et selskabs vision, er det ønske selskabet har for fremtiden på længere sigt. RU A/S har

formuleret følgende vision, der fremgår af deres hjemmeside:

”Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en førende udbyder af drik-

kevarer i Nordeuropa, Italien og på vores markeder for maltdrikke. Uden for disse om-

råder vil vi udvikle udvalgte rentable eksportmarkeder”.

Der er tale om en vision, der blot bekræftes af de tendenser, som også er omtalt gennem

hele den strategiske analyse, hvor RU A/S har haft større fokus på effektivisering,

blandt andet ved at samle produktionen for Danmark i to bryggerier samt gennemført

projekter for set-up af distribution og administration. Tilsvarende er udarbejdet for mar-

keder i Østeuropa, hvor de forsøger at udvikle rentable markeder.
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Men det er også en vision, der sender et signal til RU A/S’ umiddelbare konkurrenter

om, at de ikke har en umiddelbar plan om at blive en større global spiller i niveau med

eksempelvis Carlsberg, idet de ud over deres hovedmarkeder alene vil fokusere på ud-

valgte rentable markeder. De kender deres begrænsning, hvilket jeg synes umiddelbart

virker meget fornuftigt også i betragtning af, at de befinder sig i en krisetid. Det ses i

mange selskaber, at de lukker enkelte afdelinger ned for at fokusere på de mest rentable.

6.6.2 Mål

Til deres vision har de knyttet følgende mål, der illustrerer et mere kortsigtet ønske fra

RU A/S:

”Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på

mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke”.

Det primære formål med et selskabs mål er at danne grundlag for de formulerede strate-

giske mål og planer, som sætter selskabet i stand til at imødekomme deres mål. Strate-

gien kan ikke opnås på samme måde, idet denne løbende bør revurderes, således at den

fremstår tilstrækkeligt ambitiøs.

RU A/S’ mål er formuleret således, at der sættes fokus på, at interessenterne i form af

forbrugerne bliver tilgodeset samt, at de har fokus på, at der bliver leveret varer af høj

kvalitet frem for discountmærker.

6.6.3 Code of conduct

RU A/S har for deres medarbejdere sat en række værdier op, som alle ansatte i selskabet

skal efterleve. De udgør et fælles fundament og er rettesnor for medarbejdernes adfærd i

dagligdagen. Værdierne og opfølgning på de ansattes efterlevelse evalueres en gang om

året, dels i en bred tilfredshedsundersøgelse og dels i de individuelle medarbejderudvik-

lingssamtaler. De anførte værdier er: Ansvarsbevidste, engagerede, helhedsorienterede,

kreative, ambitiøse samt ærlige og åbne.
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6.6.4 Strategi

RU A/S har på baggrund af deres opstillede vision og mål formuleret en række strategi-

ske mål for årene 2009 og frem. Med den tidligere direktion i spidsen har der i deres

strategier med Mach II og senest ”double-up” været stort fokus på vækst på deres ho-

vedområder. Vækst der skulle ske gennem såvel organisk vækst som opkøb. I løbet af

2009 blev det dog klart for direktionen, at ”double-up” strategien, grundet de svære for-

hold der var med opnåelse af synergieffekter i det polske marked samt den negative

påvirkning fra den økonomiske krise, ikke ville være mulig at gennemføre. I september

2008 fratrådte daværende direktør Poul Møller, som følge af de manglende resultater og

hans efterfølger, Henrik Brandt, har herefter udstukket nye retningslinjer for RU A/S.

Der er ikke formuleret en decideret strategi efter ”double-up”, men denne er blevet ef-

terfulgt af en række strategiske hovedpunkter. Hovedpunkterne, der bliver præsenteret i

årsrapporten for 2008, bliver gennemgået nedenfor.

6.6.4.1 Polen

I Polen kommer der øget fokus på salgs- og markedsføringsindsatsen. Der er truffet be-

slutning om lukning af et bryggeri i Koszalin, hvor produktionen overføres primært til

Lomza, der er RU A/S’ største bryggeri i Polen. Endvidere er der fokus på effektivise-

ring af administrationen.

6.6.4.2 Danmark

I Danmark er der, som det også tidligere er nævnt, planlagt en betydelig ændring af pro-

duktionsplatformen og distributionssystemet. Ydermere skal der ske en forenkling af

organisationen gennem en struktur- og organisationstilpasning, der vil medføre effekti-

viseringer og afskedigelse af ca. 100 medarbejdere inden for det næste år.

6.6.4.3 Baltikum

Der arbejdes for en fælles administrativ ledelse i Letland og Litauen for at styrke mar-

kedspositioner, samt udnytte de synergier der fremkommer inden for produktudvikling,

produktion, logistik og administration.
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6.6.4.4 Cash flow og kapitalstruktur

I 2009 vil der være særligt fokus på optimering af selskabets driftskapital og investerin-

ger. Samtidigt igangsættes en proces med henblik på skabe en mere hensigtsmæssig

kapitalstruktur.

6.6.5 Vurdering af strategi

Til vurdering af de opstillede strategier anvendes de tre begreber suitability, feasibility

og acceptability. Suitability beskriver, hvorledes de opstillede strategiske projekter

stemmer overens til selskabets strategiske situation. Feasibility siger noget om, hvorvidt

RU A/S har forudsætningerne for at kunne opnå målet og acceptability om de strategisk

planer lever op til interessenternes krav.28

6.6.5.1 Suitability

RU A/S’ strategiske mål må siges i meget høj grad at være aktuelle set i forhold til deres

nuværende strategiske position. Umiddelbart synes jeg ikke, at strategimålene kan kob-

les direkte op på den opstillede vision og mål, men drejer sig for RU A/S mere om at få

skabt et sikkert fundament, for således at kunne rette deres strategi mere målrettet mod

opfyldelse af målet og visionen. Som jeg ser det, er formålet med de strategiske mål i

højere grad at sikre fremtidig overlevelse (going concern) ved at kunne leve op til de

covenants, der er sat af kreditinstituttet for, at RU A/S kan bevare de lånetilsagn, der er

givet for de kommende år. Jeg kan ikke umiddelbart forestille mig, hvordan selskabet

skulle kunne overleve uden de fornødne lånetilsagn.

6.6.5.2 Feasibility

RU A/S har gennem deres kvartalsregnskaber beskrevet status på de enkelte strategiske

mål. Ifølge disse er det omtalte bryggeri i Polen blevet solgt, og der er sket afskedigelse

af 125 medarbejdere. De har fortsat fokus på mulige effektiviseringer og satser på, at

der kan skabes et positivt EBITDA fra 2010. Vedrørende strategimål i Danmark er det

tidligere omtalt, at de har ændret deres produktions- og distributionsnetværk samt, at der

er sket en centralisering af administrationen i Faxe. I Baltikum er der skabt en fælles

28 Hansen, Erik (2005): s. 22 ff.
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ledelse og administration således, at disse selskaber nu drives som én virksomhed. Dette

har medført effektiviseringer således, at der er sparet ca. 90 medarbejdere. Sidst er der

de økonomiske nøgletal, hvor selskabet pr. 30. september 2009 ligger over det angivne

niveau med en vis margin, og der er muligheder for yderligere nedbringelse af den ren-

tebærende gæld, såfremt salget af de caribiske bryggerier bliver endeligt.

Baseret på den aktuelle status af RU A/S’ strategiske mål for 2009 er der god mulighed

for, at disse kan blive fuldt opfyldt ved regnskabsåret udløb. Faktisk synes jeg de er så

godt med på deres målsætninger, at jeg godt kan savne nogle opdaterede strategiske

mål. Disse er ikke direkte blevet formuleret, men af deres kvartalsrapport pr. 30. sep-

tember 2009 fremgår det, at de fortsat ønsker at videreudvikle de markeder, hvor sel-

skabet har eller kan opnå en væsentlig position samt, at de vil have et fortsat fokus på

udvikling af nye brands. For at dette kan lade sig gøre samt, at RU A/S kan opretholde

en vis finansiel fleksibilitet, har direktionen, som tidligere nævnt, fået gennemført en

aktieemission, der vil give et provenu på omkring DKK 400 millioner.

6.6.5.3 Acceptability

Acceptability går som tidligere nævnt ud på, om de valgte strategiske planer er i over-

ensstemmelse med interessenternes krav. I dette tilfælde er de primære interessenter

aktionærerne, der har en økonomisk interesse i selskabets fremtidige indtjening samt

alle involverede kreditinstitutter. Også medarbejderne har en vis interesse i de strategi-

ske mål. Ganske vist arbejder de sammen for at skabe effektiviseringer der medfører, at

nogle blandt dem bliver afskediget, men de er også vidende om, at såfremt de ikke kan

sikre de fornødne mål, kan det ske, at de alle står uden job. Der er tale om en indstilling,

som nok ikke var blevet accepteret af medarbejderne for bare 2 år siden. I takt med den

økonomiske krises indtog og påvirkning af arbejdsmarkedet, virker det dog som om, der

er kommet en større forståelse blandt de menige medarbejdere. Det forventes, at der

generelt er accept blandt medarbejderne af de opstillede strategiske mål, idet de alle,

såfremt målene bliver opfyldt, vil være med til at skabe øget værdi for RU A/S.
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6.6.6 Delkonklusion på strategianalyse

RU A/S har erstattet deres tidligere vækststrategier med en strategi, der i bund og grund

går ud på at sikre selskabets overlevelse. Dette går ud på, at de skal opfylde en række

nøgletal for at beholde de lånetilsagn, der er givet af kreditinstitutterne. Hvis ikke disse

kan opfyldes, så går RU A/S en meget sort fremtid i møde. Dog har de allerede gennem

deres store fokus på området vist resultater, der ligger et pænt niveau over de opstillede

mål, hvorfor det må antages, at der ikke eksisterer en væsentlig risiko på området. Jeg

er af den overbevisning, at der findes planer for, hvordan de kan komme videre ud af

krisen, men dette kan RU A/S af forretningsmæssige årsager ikke endnu beskrive nær-

mere. Ud fra deres vision og mål må det kunne antages, de fortsat vil fokusere på effek-

tivisering på deres eksisterende markeder, for at bibeholde deres positioner på disse og

samtidigt sikre en positiv indtjening i fremtiden.

6.7 SWOT-analyse

Gennem den strategiske analyse er der fremkommet følgende styrker, svagheder, trusler

og muligheder:

Styrker Svagheder

 Bred produktportefølje

 Flere stærke brands

 Stordriftsfordele

 Centralisering af administration i

Danmark

 Centralisering af ledelse for baltiske

markeder

 Det polske marked

 Svag finansiel position

 Usikkerhed om fremtiden

 Vagt formuleret strategi

 Begrænset adgang til vækstmarkeder

Muligheder Trusler

 Mange nicheprodukter der kan ud-

nyttes (udbyde flere light produkter,

Egekilde mineralvand)

 Gennemført effektiviseringsprocesser

på tværs af organisationen

 Salg af aktier i bryggerier i Polen og

Caribien

 Den økonomiske krise

 Mikrobryggerierne

 Øget fokus på sundhed

 Opfyldelse af mål til lånetilsagn

 Substituerende produkter

 Ændret afgiftspolitik

 Stagnering af ølmarked i Vesteuropa

Figur 6: Oversigt til SWOT-analyse

6.7.1 Delkonklusion på SWOT-analysen

De enkelte punkter, der er fremkommet under SWOT-analysen, vil blive beskrevet ne-

denfor. Idet punkterne er udtryk for identificerede forhold ved de foretagne analyser, er
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denne delkonklusion ligeledes udtryk for en delkonklusion på den samlede strategiske

analyse.

6.7.1.1 Styrker

RU A/S har en rimelig god position på de fleste af deres markeder, gennem stærke

brands, og en bred produktportefølje. De lægger en meget målrettet marketingsindsats

mod de enkelte produkter og markeder, hvilket for målgruppen skaber et indgående

kendskab til produktet, frem for bare kendskab til navnet RU A/S.

2008 har, som nævnt flere gange, været et meget hårdt år for RU med vigende markeds-

andele og hård konkurrence på prisen. For at sikre fremtidig overlevelse, har selskabet

derfor set sig nødsaget til at gennemføre en række omstrukteringer, hvor der sker centra-

lisering på en række administrative og ledelsesmæssige områder.

6.7.1.2 Muligheder

I et marked der konstant ændrer sig, er det naturligvis vigtigt at følge udviklingen i for-

brugernes vaner, behov og ønsker. I en tid med øget fokus på sundhed, har RU A/S lan-

ceret Egekilde som modspil til Carlsbergs Kildevæld. Endvidere har de lanceret en ræk-

ke nye light-produkter, og generelt søger de mulighederne for at udfordre markedet.

Selv om de allerede har gennemført en række omstruktureringer, søger de fortsat mulig-

hederne for at forbedre deres interne set-up. Endvidere søger de bedre at kunne udnytte

eksisterende knowhow i firmaet, som det blandt andet er set med etablering af fælles

ledelse for de baltiske markeder. Tillige søger de fortsat at kunne udvikle, og dermed

bedre udnytte, de stordriftsfordele de kan få gennem optimal brug af deres produktions-

anlæg og distributionsnetværk. Dette er gennemført med succes i 2008 og starten af

2009, og foreløbige tal viser, at den positive effekt fra dette fuldt ud gør sig gældende i

løbet af 2009. Som følge heraf, har de lukket Maribo Bryghus, hvor produktion og tap-

ning er flyttet til Faxe.
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Selskabet søger at rette fokus mod de mest rentable markeder, og derfor har de i løbet af

2009 sat en række af deres bryggerier til salg i Polen og i Caribien. Gennemføres disse

salg, skal pengene bruges til at nedbringe en god del af selskabets gæld til kreditinstitut-

ter. Endvidere giver det mulighed for øget fokus på de mest rentable markeder.

6.7.1.3 Svagheder

En af RU A/S’ største svagheder er deres begrænsede tilgang på de nye vækstmarkeder.

I 2005 og 2006 satsede de meget stort på det polske marked, med offensiv markedsfø-

ring og opkøb af bryggerier. Det virker lidt som om de har glemt at rette fokus mod nye

markeder, men i stedet har satset det hele på nogle få østeuropæiske markeder. Og da

bunden så går ud af det polske marked, kan de nu kun fokusere på at genoprette deres

finansielle stilling, og vil derfor nok ikke have mulighed for at gå med med de øvrige

bryggerier, hvis der skulle vise en god mulighed for investering i et nyt marked.

Dette bliver endvidere rimelig godt bekræftet gennem deres strategi, som mest af alt går

ud på at sikre fremtidig overlevelse. De har fået en række lånetilsagn, hvortil der er nog-

le covenants der skal opfyldes. Opfyldelsen af disse er ganske godt på vej efter offent-

liggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2009, hvorfor jeg godt kan efterlyse en me-

re målrettet strategi for fremtiden, der viser lidt mod og optimisme.

6.7.1.4 Trusler

De føromtalte lånetilsagn skal fortsat opfattes som en trussel, selv om selskabet er rigtig

godt med i forhold til målopfyldelsen for at opnå disse. Skulle der af en eller anden

grund i perioden fra 30. november (skæringsdatoen for denne opgave) og frem ske no-

get, der medfører at de ikke kan opfylde målene, så kan jeg ikke se, hvordan de skal

kunne overleve særligt længe. Dette virker dog rimeligt usandsynligt, men selskabet

skal bare være opmærksom på at risikoen eksisterer.

Den økonomiske krise er en fortsat trussel imod RU A/S, idet den rammer bredt på alle

målgrupper. De har, for at imødekomme den faldende efterspørgsel, gennemført en

række tiltag, som nævnt under styrker og muligheder, men ellers kan de ikke foretage
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sig meget andet. Men dette sammen med en generelt faldende efterspørgsel på flere af

deres store markeder, udgør en væsentlig trussel for selskabet.

Endvidere er der kommet mange mindre udbydere af øl gennem mikrobryggerierne, og

selv om der er generelt faldende rådighedsbeløb hos forbrugerne, kan der være tenden-

ser til, at de vælger at støtte de lokale producenter frem for nogle af de store, som RU

A/S er blandt. Dette underbygges yderligere af en tendens til, at folk vælger at drikke

mindre, men i stedet søger at prøve forskellige specialøl, selv om prisen for disse er

højere.

Sidst er der truslen fra substituerende produkter, idet der sker en meget stor udvikling

inden for området af alkoholholdige sodavand, som især er blevet et hit blandt de yngre

forbrugere.
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7 Regnskabsanalyse

”Formålet med den historiske regnskabsanalyse er at afdække de finansielle værdidrive-

re til prognoseformål”.29

I årsrapporten som vi typisk kender den, skelnes der ikke mellem, hvor henholdsvis

indtægter/ udgifter eller aktiver/passiver kommer fra. Der er lovgivningsmæssige krav

til, hvorledes og i hvilken rækkefølge såvel resultat- som balanceposter skal præsente-

res, og dette bevirker at nogle nøgletal ikke er mulige at vise i regnskabet. Således kan

nøgletallet EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger) ikke vises i den funkti-

onsopdelte resultatopgørelse.30

For at regnskabsanalysen skal være mere anvendelig, skal virksomhedens værdiskaben-

de aktiviteter deles op på drifts- eller finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteterne er virk-

somhedens primære aktivitet med køb/salg af et bestemt produkt, samt de omkostninger

der relaterer sig til driften, mens de finansielle aktiviteter er investering af det likvidi-

tetsmæssige overskud. Det kræver således, at der foretages en reformulering af årsrap-

portens opgørelser.

7.1 Reformulering af regnskabsposterne

7.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen

Som tidligere nævnt er der lovgivningsmæssige krav til, hvorledes de forskellige poster

skal indregnes i årsrapporten. Typisk skal alle indtægter og udgifter medtages i resultat-

opgørelsen, dog med undtagelse af en række poster, der skal indregnes direkte i egenka-

pitalopgørelsen således, at der ikke kan udbetales udbytte af disse beløb (hidden dirty

surplus items).31. Dette kan eksempelvis være opskrivning af materielle anlægsakti-

29 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 19

30 PricewaterhouseCoopers (2006): s. 150

31 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 114 ff.
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ver(IAS 16)32, ændringer i anvendt regnskabspraksis eller korrektion af væsentlige fejl.

Eksempelvis fremgår det af RU A/S’ årsrapport for 2008, at der, i tråd med Årsregn-

skabslovens IAS 16, er foretaget en opskrivning af en projektudviklingsejendom direkte

over egenkapitalen. Posterne i egenkapitalopgørelsen skal derfor opdeles i henholdsvis

transaktioner med ejerne, eksempelvis køb og salg af egne aktier, og poster der vedrører

periodens samlede resultat, virksomhedens totalindkomst.

En reformuleret egenkapital kan derfor opgøres som33:

ultimoprimo legenkapitamsttotalindkoejernemednertransaktiolEgenkapita 

Når reformuleringen foretages, skal der tages hensyn til, at det er det udbytte der er ud-

betalt i løbet af året, der skal medtages, og ikke det udbytte der er afsat i årsrapporten.

For RU A/S er der ikke meget forskel på egenkapitalopgørelserne for årene 2004 til

2008. Transaktioner med ejerne består for alle årene af køb og salg af egne aktier samt

udbetalt udbytte i regnskabsåret. Totalindkomsten består ud over årets resultat af kurs-

regulering på tilknyttede selskaber, årets bevægelser af sikringsinstrumenter og den del

af årets skat, der vedrører bevægelser på egenkapitalen. Denne skat skal normalt alloke-

res ud på de individuelle poster. Til egenkapitalnoterne fremgår også for de større poster

en skatteværdi af denne, men der findes endvidere en samlet opgørelse for de resterende

egenkapitalbevægelser. Idet jeg ikke har den fornødne specifikation til denne opgørelse,

er det vurderet, at det samlede beløb skal indgå som en del af totalindkomsten.

Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse skal efter IFRS 2 indregnes som en om-

kostning på resultatopgørelsen, og modposten findes direkte under egenkapitalen. Idet

beløbet allerede er indregnet som en del af nettooverskuddet, skal det ikke medtages

under totalindkomsten, men i stedet fremstå på en separat linje i den reformulerede op-

gørelse.34

32 PricewaterhouseCoopers (2001): s. 27

33 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 108

34 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 119



Side 58 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

Til årsrapporten for 2005 er der, som følge af en ændring i regnskabspraksis, sket en

korrektion til egenkapitalen primo. Denne korrektion skal anses som en del af totalind-

komsten for året, idet den akkumulerede totalindkomst set over selskabets samlede leve-

tid skal afspejle ændringerne i den bogførte værdi af egenkapitalen justeret for transak-

tioner med ejerne.

Der henvises der til Bilag 12, hvor de reformulerede egenkapitalopgørelser fremgår for

alle år.

7.1.2 Reformulering af resultatopgørelsen

Med udgangspunkt i selskabets resultatopgørelser for 2004 til 2008, skal der, som det

tidligere er nævnt, ske en fordeling af regnskabslinjerne, på de indtægter og udgifter der

vedrører henholdsvis driften og finansieringen. Vedrørende driften foretages der også

her en opdeling på overskud fra salg og andet driftsoverskud.

Ved fordelingen skal der tages hensyn til skatten således, at den skat, der relaterer sig til

driften, bliver ført op under disse poster således, at der findes et resultat efter skat for

hver af disse poster.

For de reformulerede resultatopgørelser henvises til Bilag 13. Endvidere fremgår af

samme bilag, hvordan opgørelsen af skatten fra driftsoverskuddet af salg er opgjort. De

anvendte skattesatser er de aktuelle satser for de respektive indkomstår.

Der er foretaget korrektion for afskrivninger og konstaterede avancer/tab for afhændede

aktiver, der er indeholdt i beløb ved opgørelsen af produktionsomkostninger, salgs- og

distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger, for at vise de reelle om-

kostninger for disse poster. Afskrivningerne er medtaget som en samlet post under op-

gørelsen af driftsoverskuddet før skat.
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Der er foretaget korrektion i totalindkomsten for særlige poster, og disse er derfor ikke

medtaget i den senere budgettering. Særlige poster er af så usikker karakter, at disse

bliver fastsat til nul.

Grundet RU A/S’ måde at opgøre resultatet på fremgår minoritetsinteressernes andel af

årets resultat ikke af totalindkomsten, men det skal tillægges nøgletalsberegningerne når

disse bliver udarbejdet.

7.1.3 Reformulering af balancen

Ved reformulering af balancen sker der er en opdeling af selskabets aktiver og passiver i

poster, der vedrører henholdsvis driften og finansieringen. Således fremkommer totaler-

ne nettodriftsaktiver, som er driftsaktiver fratrukket driftsforpligtelser og netto finansiel-

le forpligtelser, der er de finansielle forpligtelser fratrukket de finansielle aktiver.

Med udgangspunkt i årsrapporterne for 2004 til 2008 er der foretaget reformulering af

balancerne. I forbindelse med reformuleringerne er der nogle poster, hvor det ikke er

helt klart, om posten falder under driften eller finansieringen. Som eksempel kan næv-

nes likvider, der er opgivet som en samlet værdi, hvorfor der ikke kan skelnes mellem

hvilke likvider, der er påtænkt at skulle dække eksempelvis varekreditorer, og hvilke

likvider der skal dække investeringer i eksempelvis værdipapirer. Idet det ikke er muligt

at foretage denne opdeling, er det samlede beløb medtaget under de finansielle poster.

I årsrapporten for 2008 fremgår projektudviklingsejendom med DKK 400 millioner.

Dette er projekt vedrørende den gamle bryggerigrund i Århus, efter der er sket en om-

lægning af produktionen til Faxe og Odense. Beløbet skal derfor indgå som en del af

driftsaktiverne. Det samme er gældende for poster i 2005 og 2006, der vedrører bygning

og grund fra det tidligere Thor Bryggeri i Randers.

Den udskudte skatteforpligtelse er medtaget under driftsaktiviteten, da det vurderes, at

denne primært fremkommer som differencen mellem skattemæssige og regnskabsmæs-

sige værdier af driftsrelaterede poster.
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Posten anden gæld er ikke nærmere specificeret i noterne til årsrapporterne, hvorfor der

ikke med sikkerhed kan foretages en fordeling af disse. Det er derfor valgt, at hele po-

sten vedrører driften, hvorfor de er medtaget der.

Minoritetsinteresser er medtaget på en separat linje, idet de anses for at være en del af

egenkapitalen snarere end en forpligtelse.35

Der henvises endvidere til Bilag 14, hvor der er vedlagt opgørelser af de reformulerede

balancer.

7.2 Beregning af det frie cash flow (FCF)

Det frie cash flow (FCF) defineres som forskellen mellem pengestrømmen fra den lø-

bende drift og pengestrømmen fra investeringerne i den løbende drift. Det er relevant at

analysere en virksomheds frie cash flow i forbindelse med en værdiansættelse af en

virksomhed, idet man, på baggrund af det cash flow virksomheden tidligere har genere-

ret, kan beregne det forventede fremtidige cash flow, som virksomheden i fremtiden kan

forvente at generere.

FCF kan beregnes ud fra to forskellige metoder, der af indlysende årsager, gerne skulle

give det samme resultat. Jeg har valgt i denne opgave som en kontrollerende foranstalt-

ning, at udarbejde begge beregninger.

Den første metode tager udgangspunkt i den udregnede totalindkomst fra driften i den

reformulerede resultatopgørelse fratrukket ændringen i nettodriftsaktiverne.

NDADOFCF 

Den anden metode tager udgangspunkt i nettorenteomkostningerne fratrukket ændrin-

gen i nettofinansielle forpligtelser tillagt andelen fra transaktioner med ejerne samt mi-

noritetsaktionærernes andel af resultatet fratrukket ændringen i minoritetsinteresser.

35 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 121 ff.
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MINMINRESdNFFNRFCF 

Ved brug af de reformulerede opgørelser, fremkommer nedenstående beregninger for

FCF.

FCF ved metode 1 (TDKK) 2008 2007 2006 2005

Totalindkomst fra driften -368.295 208.932 263.902 239.664

Netto driftsaktiver (investeret kapital) ultimo -2.787.322 -2.731.028 -2.217.716 -2.179.660

Netto driftsaktiver (investeret kapital) primo 2.731.028 2.217.716 2.179.660 1.801.014

∆NDA -56.294 -513.312 -38.056 -378.646

FCF -424.589 -304.380 225.846 -138.982

FCF ved metode 2 (TDKK) 2008 2007 2006 2005

Netto finansielle omkostninger efter skat 78.965 54.099 28.187 29.742

Netto finansielle forpligtelser i alt ultimo -2.212.494 -1.611.565 -1.069.595 -1.029.910

Netto finansielle forpligtelser i alt primo 1.611.565 1.069.595 1.029.910 715.120

∆NFF -600.929 -541.970 -39.685 -314.790

Transaktioner med ejerne 99.594 186.591 240.743 161.967

Aktiebaseret vederlæggelse -2.218 -3.100 -3.400 -3.300

Påvirkning af ændret regnskabspraksis ved

overgang til IFRS 0 0 0 -12.601

Minoriteternes resultatandel -3.767 25.772 1.924 -791

Minoritetsinteresser ultimo -34.922 -38.689 -12.917 -10.993

Minoritetsinteresser primo 38.689 12.917 10.993 11.784

∆MIN 3.767 -25.772 -1.924 791

FCF -424.589 -304.380 225.845 -138.982

Figur 7: Beregning af Cash flow

Af beregningerne fremgår det, at der er rimelig store negative cash flows for 2005 samt

2007 og 2008. I 2005 skyldes det primært de store opkøb af udenlandske aktiviteter i

især Polen og Baltikum. 2007 er negativt påvirket som følge af opkøb af bryggeriet

Lomza i Polen til DKK 180 millioner samt køb af bryggerierne i Caribien til DKK 155

millioner, samt påvirkning fra en begyndende faldende indtjening. I 2008 er penge-
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strømmen primært påvirket af den manglende efterspørgsel på RU A/S’ produkter. De-

res investeringer er endvidere meget begrænsede for dette år. Modsat de tidligere år har

der heller ikke været optaget langfristede lån i samme størrelsesorden, hvilket også kan

være et resultat af, at kreditinstitutterne har øget deres krav i forbindelse med udlån.

På baggrund af de historiske tal kan det frygtes, at RU A/S vil få svært ved at få genere-

ret et tilstrækkeligt cash flow fra deres drift til at få nedbragt deres langfristede gæld.

Det er dog ikke muligt alene på grundlag af årsrapporterne at vurdere, hvor stor en på-

virkning der kommer fra de enkelte markeder. Således kan det ikke fastslås, hvilken

effekt salget af bryggerierne i Caribien og Polen vil give, men det må alt andet lige an-

tages at have en positiv effekt.

7.2.1 Delkonklusion på Beregning af det frie cash flow (FCF)

RU A/S har hen over de seneste år oplevet store negative cash flows blandt andet som

følge af deres store investeringer i udlandet. De har som følge heraf, og såfremt en ræk-

ke covenants bliver opfyldt, opnået en række lånetilsagn frem til 2011. Som følge heraf

er det vigtigt, at de har ekstra meget fokus på deres likviditet. De har haft fokus på de

mest rentable markeder og vil forsøge at frasælge blandt andet bryggerier i Polen og

Caribien, hvilket kan give en god økonomisk indsprøjtning. Endvidere har de en pro-

jektejendom til salg fra den gamle bryggerigrund i Århus, som de forventer, kan ind-

bringe ca. DKK 400 millioner.

7.3 Rentabilitetsanalyse - den udvidede DuPont-model

En regnskabsanalyse kan, som det fremgår af DuPont-modellen, der er vedlagt som Bi-

lag 15, brydes ned på forskellige niveauer for, at det er muligt at undersøge årsagerne til

en bestemt udvikling. 36

Som et led i en værdiansættelse af en virksomhed er det nødvendigt at tage stilling til de

finansielle værdidrivere. Som eksempel på disse kan nævnes salgets vækstrate, over-

36 Waarst, Jørgen mfl. (1996): “Erhvervsøkonomi HH Niveau B bind 2", s. 81
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skudsgraden og anlægskapitalens driftsaktiver. Det er udviklingen i disse, der er med til

at danne baggrund for proforma-årsregnskabet og dermed estimatet af aktionærværdien.

De finansielle værdidrivere er ligeledes med til at danne grundlag for egenkapitalens

forrentningsprocent, ROE, der viser resultatet af virksomhedens værdiskabende aktivi-

teter. Ved at sammenholde ROE med egenkapitalomkostningerne over en årrække, er

det muligt at få overblik over, hvorvidt værdidriverne har været værdiskabende for virk-

somheden.

En analyse af de finansielle værdidrivere i de historiske regnskabstal siger alene noget

om de realiserede resultater for den enkelte periode, og det er først i samspil med de

ikke finansielle værdidrivere, der er blevet afdækket under den strategiske analyse, at

der bliver skabt værdi.

Rentabilitetsanalysen vil blive foretaget ud fra den udvidede DuPont-model37, der lige-

ledes er vedlagt som Bilag 15. Den minder om den oprindelige DuPont-model, men er

udvidet med et led således, at den nu tager sit udgangspunkt i egenkapitalens forrent-

ningsprocent. Modellen er delt op således, at værdidriverne udgør tre analyseniveauer.

Niveau 1 er analyse af den finansielle og den driftsmæssige gearing, mens niveau 2 er

dekomponering af afkastningsgraden og niveau 3 er en analyse af de underliggende dri-

vere. 38

7.3.1 Niveau 1 - Finansiel og driftsmæssig gearing

7.3.1.1 ROE

Med udgangspunkt i de reformulerede opgørelser er ROE beregnet ved formlen

MIArROIC
MINEK

NFF
ROICROE ** 



















 , idet der indgår minoritetsinteresser i

balancen.39 Det skal endvidere bemærkes at, hvor der medtages tal fra den reformulere-

37 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 173

38 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 171 ff.

39 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 175
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de balance, anvendes et gennemsnitsbeløb for de enkelte år. Derfor er der ikke medtaget

beregninger for 2004, da dette ville kræve kendskab til regnskabstallene for 2003. Re-

sultaterne ser således ud:

2008 2007 2006 2005

ROE -55,7% 12,1% 20,6% 19,0%

Afkastningsgrad (ROIC = DO / NDA) -13,3% 8,4% 12,0% 12,0%

Finansielle gearing (FGEAR = NFF / EK + MIN) 2,26 1,18 0,91 0,78

SPREAD (ROIC - r) -17,5% 4,4% 9,3% 8,6%

Nettofinansielle omkostninger i % (r = NFO/NFF) 4,1% 4,0% 2,7% 3,4%

MIA 1,056 0,888 1,003 1,013

Figur 8 - Beregning af ROE

Som det fremgår af Figur 8, har der været en negativ udvikling i ROE gennem hele pe-

rioden. Forklaringen på udviklingen kan primært henføres til udviklingen i ROIC samt

den negative påvirkning fra SPREAD i 2008. Dog skal det hertil bemærkes, at der for

2008 ligger en række engangsomkostninger, der kan være med til at give et forstyrrende

billede af RU A/S’ aktuelle situation. Hvis der i stedet bliver udarbejdet en beregning

uden disse, giver det et bedre billede af deres økonomiske situation til brug for den

fremtidige budgettering. Eksempelvis kan nævnes nedskrivning af investeringerne i

Polen med DKK 385 millioner. Dette bliver behandlet yderligere under afsnit 7.3.2.

7.3.1.2 ROIC

Størrelsen af ROIC siger noget om, hvor profitabel en virksomhed er ved at kunne ud-

nytte sine tilgængelige ressourcer (nettoaktiverne).

Det fremgår endvidere af Figur 8, at der er andre faktorer der påvirker ROE end ROIC,

idet disse værdier ikke er ens. Dette skyldes, at RU A/S benytter finansiel gearing, og de

finansielle værdidrivere har ændret sig over tid. Forskellen på ROIC og ROE bestem-

mes af størrelsen af FGEAR og SPREAD.
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2007/08 2006/07 2005/06

∆ ROE -559,7% -41,1% 8,1%

∆ ROIC -258,1% -29,7% -0,3%

7.3.1.3 FGEAR

FGEAR er RU A/S’ finansielle gearing og beregnes som forholdet mellem de nettofi-

nansielle forpligtelser og egenkapitalen. Idet der er medtaget minoritetsinteresser i ba-

lancen, skal der også foretages korrektion for disse ved at tillægge værdien for minori-

tetsinteresserne til egenkapitalværdien. Som det også fremgår ved beregningen af ROE,

så er formlen for
MINEK

NFF
FGEAR


 , og med den er de fundne værdier:

2008 2007 2006 2005

Finansielle gearing (FGEAR = NFF / EK + MIN) 2,26 1,18 0,91 0,78

Beregningerne viser, at RU A/S’ finansielle gearing er vokset betragteligt fra 2005 til

2008. Dette behøver ikke isoleret set at være negativt, idet dette tal skal ses i sammen-

hæng med det beregnede SPREAD. Således bliver ROE for 2008 påvirket med 2,26

gange det beregnede SPREAD i forhold til ROIC. Hvis RU A/S har positivt SPREAD

giver det den høje finansielle gearing en positiv effekt på værdien for aktionærerne.

7.3.1.4 SPREAD

SPREAD beregnes som ROIC - r, hvor r er forholdet mellem de nettofinansielle om-

kostninger efter skat, og de nettofinansielle forpligtelser. Hvis SPREAD er positivt siges

det, at virksomheden har en positiv gearing. Omvendt er et negativt SPREAD lig med

en negativ gearing, idet ROE forringes i forhold til ROIC. SPREAD er beregnet til:

2008 2007 2006 2005

SPREAD (ROIC - r) -17,5% 4,4% 9,3% 8,6%

Nettofinansielle omkostninger i % (r = NFO/NFF) 4,1% 4,0% 2,7% 3,4%

Hvis man kigger på tallene for FGEAR og SPREAD samlet for 2008 fremgår det, at der

kommer en negativ påvirkning af ROE på 39,4 % i forhold til ROIC. For de øvrige år

har der, som følge af det positive SPREAD, været en værdiskabende effekt af ROE i

forhold til ROIC. Den negative tendens i SPREAD hen over årrækken kan dog primært

henføres til udvikling i ROIC.



Side 66 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

7.3.1.5 DGEAR og ROOA

På samme måde som finansielle forpligtelser kan påvirke ROE i forhold til ROIC, så

kan driftsforpligtelser påvirke afkastet fra nettodriftsaktiverne. DGEAR måler graden

af, hvor meget driftsforpligtelserne har reduceret investeringer i nettodriftsaktiver.

DGEAR beregnes som
NDA

DF
DGEAR  , og giver med de fundne værdier:

2008 2007 2006 2005

Driftsmæssig gearing (DGEAR = DF/NDA) 37,4% 34,7% 35,1% 34,9%

Beregningen viser, at driftsforpligtelsernes andel af nettodriftsaktiverne udgør en rime-

lig stabil størrelse, og siger noget om den andel som RU A/S ”låner” fra eksempelvis

leverandørerne til at betale deres investeringer i driftsaktiverne. Jo højere andel desto

mere har de ”lånt” gennem eksempelvis længere betalingsbetingelser. Nogle af drifts-

forpligtelserne er ”rentebærende forpligtelser”, som eksempelvis leverandørgæld, hvor-

for der kan foretages en opdeling af den del af gearingen, der kommer fra de ”rentebæ-

rende forpligtelser og den del, der kommer fra ”ikke rentebærende forpligtelser”. Den

implicitte rente, som leverandørerne får for at yde kreditten, kan opgøres som et estimat

og indgår i beregningen af ROOA, der viser afkastet af virksomhedens driftsaktiver,

”som om” der ikke er nogen driftsforpligtelser.

Den implicitte rente opgøres som NRYNYNPYDFKLRir rb  )(* , hvor

rpligtelsepensionsfonettoeretydelsesbaspåtningrenteomkosnettoNRYNY

rrpligtelsepensionsfonettoNPY

ligtelserdriftsforpderentebærenDF

lånerenteskateftertkortfristeKLR

rb









Den kortfristede efter skat lånerente er fastsat til 2,5 %. Der er ikke i noterne oplyst,

hvor stor en pensionsforpligtelse der findes, hvorfor eneste rentebærende driftsforplig-

telse er leverandørgælden, der også udgør den største post. Resultaterne for ir er:

2008 2007 2006 2005

ir (implicitte renteomkostning) 13.079 8.760 8.608 6.971
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ROOA kan herefter opgøres som:
DA

irDO
ROOA


 , og resultat for RU A/S bliver her-

efter:

2008 2007 2006 2005

ROOA = (DO + ir)/DA -9,4% 6,5% 9,2% 9,2%

Ud fra dette, kan der formuleres en ligning for ROIC, der viser bidraget fra gearing med

driftsforpligtelser som 









NDA

DF
rROOA

NDA

DF
rROOAROOAROIC irb

rb
rb

rb *)(*)(











175.759.2

277.596
*%)0%37,9(

175.759.2

791.436
*%)99,2%37,9(%37,9%35,13

%.02,2%96,1%37,9%35,13  Som det ses, så kommer det største bidrag til den

ROIC fra ROOA.

Således kan ROE opgøres som )()( ROICROEROOAROICROOAROE  , og

det giver %)35,13%8,52(%)37,9%35,13(%37,9%8,52 ROE , hvor

effekten af DGEAR er -3,98 % og effekten fra FGEAR er -39,45 %.40 Som tidligere

nævnt er der en række nedskrivninger for 2008, der giver støj i de beregnede tal. Der

henvises derfor til gennemgang under afsnit 7.3.2, hvor der arbejdes med de korrigerede

tal.

2007/08 2006/07 2005/06 2004/05

ROOA -9,37% 6,53% 9,17% 9,18%

+ Effekt fra DGEAR (ROIC-ROOA) -3,98% 1,91% 2,83% 2,86%

+ Effekt fra FGEAR (ROE-ROIC) -39,45% 5,21% 8,51% 6,74%

ROE før MIN -52,80% 13,66% 20,52% 18,78%

Figur 9 – Dekomponering af ROE

7.3.2 Niveau 1 - Finansiel og driftsmæssig gearing af Core drift

Den tidligere gennemgang har vist, at de meget høje ekstraordinære poster, i den refor-

mulerede resultatopgørelse for 2008, giver et skævt billede af RU A/S’ situation. Jeg vil

derfor fordele posterne i resultatopgørelsen i permanente og usædvanlige poster (UP),

40 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 174 ff.
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for på den måde at give et mere realistisk billede. Af Bilag 13 fremgår det, hvad der er

permanente poster (Core), og hvad der indgår under usædvanlige poster. Med udgangs-

punkt i dette, og ud fra samme beregninger som anført under afsnit 7.3.1, fremkommer

nedenstående værdier for ROIC.41

2008 2007 2006 2005

Core ROIC (salg) 2,9% 6,2% 9,6% 11,8%

Core ROIC (andet DO) 0,1% 0,3% 1,4% 0,2%

Core ROIC 3,0% 6,5% 11,1% 12,0%

UP/NDA -16,3% 1,9% 0,9% 0,1%

ROIC -13,3% 8,4% 12,0% 12,0%

Figur 10 - Beregning af ROIC fra Core aktivitet

Beregningerne viser tydeligt, at den største påvirkning på ROIC for 2008 kommer fra de

usædvanlige poster, men man kan yderligere se, at overskudsgraden fra salget af faldet

støt hen over de seneste år. I dette tilfælde har RU A/S ikke formået at udnytte sine net-

toaktiver særligt godt, da de til dels bliver ramt på driftsoverskuddet grundet faldende

efterspørgsel og øget priskonkurrence, samt har foretaget en lang række investeringer i

2005 til 2007, hvor priserne må forventes at ligge noget over, hvad de ville have gjort i

dag som følge af den økonomiske krise. Dette påvirker nettoaktiverne i form af good-

will. Endvidere er der sket opskrivning af projektejendommen i Århus med DKK 240

millioner, hvilket også har en effekt.

Hvis man kigger på de reformulerede opgørelser for 2007 og 2008 fremgår det, at DO

efter skat for 2008 (DKK 79.140 millioner) udgør ca. 51 % i forhold til 2007 (DKK

154.061 millioner), mens nettoaktiverne er stort set uændrede (DKK 2,787 milliarder i

2008 mod DKK 2,731 milliarder i 2007). Hvis man ser på nettoaktiverne ud fra en gen-

nemsnitsbetragtning, således som de indgår i nøgletalsberegningerne, er der sket en

stigning i disse fra 2006/07 til 2007/08 på DKK 285 millioner.

ROOA kan ud fra den beregnede Core ROIC beregnes til:

41 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 208 ff.
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2008 2007 2006 2005

ROOA = (DO + ir)/DA 2,51% 5,09% 8,48% 9,14%

Dette giver en fordeling af ROE før MIN ved Core ROIC, der ser således ud:

2007/08 2006/07 2005/06 2004/05

ROOA 2,51% 5,09% 8,48% 9,14%

+ Effekt fra DGEAR (ROIC-ROOA) 0,46% 1,41% 2,59% 2,84%

+ Effekt fra FGEAR (ROE-ROIC) -2,61% 2,92% 7,66% 6,69%

ROE før MIN 0,36% 9,43% 18,73% 18,67%

Figur 11 - Dekomponering af ROE ved Core ROIC

Denne opgørelse viser, at RU A/S i meget lille grad formår at udnytte gearing fra drifts-

forpligtelser. Endvidere er de ikke i stand til at udnytte den finansielle gearing

(FGEAR) til at skabe merværdi for aktionærerne, idet der er negativt SPREAD, om end

dette er blevet stærkt reduceret efter, der er foretaget korrektion for usædvanlige poster.

2008 2007 2006 2005

ROE 0,4% 8,4% 18,8% 18,9%

ROE før MIN 0,36% 9,43% 18,73% 18,67%

Afkastningsgrad (ROIC = DO / NDA) 3,0% 6,5% 11,1% 12,0%

Finansielle gearing (FGEAR = NFF / EK + MIN) 2,26 1,18 0,91 0,78

SPREAD (ROIC - r) -1,2% 2,5% 8,4% 8,6%

Nettofinansielle omkostninger i % (r = NFO/NFF) 4,1% 4,0% 2,7% 3,4%

MIA 1,056 0,888 1,003 1,013

Figur 12 - Beregning af ROE ved Core drift

7.3.3 Niveau 2 - Dekomponering af afkastningsgraden

Under niveau 2 bliver ROIC, der under niveau 1 blev anset som en selvstændig værdi-

driver, nedbrudt i 2 underliggende værdidrivere, som er overskudsgraden (OG) og akti-

vernes omsætningshastighed (AOH). OG viser overskuddet for hver omsætningskrone

fra virksomhedens drift og fremkommer som driftsoverskuddet efter skat divideret med

nettoomsætningen. Aktivernes omsætningshastighed viser omsætningen for hver krone,

der er investeret i driftsaktiverne og fremkommer ved at dividere nettoomsætningen

med nettodriftsaktiverne. På grund af de store udsving i resultaterne, grundet de store
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usædvanlige poster for 2008, bliver der alene udarbejdet analyse for niveau 2 og 3 ud

fra Core ROIC.

2008 2007 2006 2005

Overskudsgrad 1,96% 4,15% 7,08% 7,47%

Aktivernes omsætningshastighed 1,5 1,6 1,6 1,6

Af beregningerne ses det, at udvikling i ROIC alene kan henføres til udvikling i over-

skudsgraden, da aktivernes omsætningshastighed ligger ret stabilt omkring 1,5 til 1,6.

Som tidligere nævnt skyldes fald i overskudsgraden den øgede konkurrence, faldende

efterspørgsel og øgede omkostninger til brug for effektivisering af salgs-, produktions-

og distributionssystemet. Af årsrapporten for 2008 fremgår der også en stigning i salgs-

og distributionsomkostningerne på DKK 116 millioner. Til sammenligning fremgår der

af Carlsbergs årsrapport for 2008, at deres overskudsgrad for 2008 ligger på 13,3 % og

en ROIC på 8,2 %. Heraf kan så konkluderes, at Carlsbergs AOH ligger på niveau med

RU A/S’ omkring 1,6. Normalt siger man, at firmaer med store faste omkostninger, som

eksempelvis olieudvinding og stålproduktion, opererer under kapacitetsbegrænsning, og

at der derfor er begrænsninger for, hvor høj AOH kan blive, mens virksomheder der

opererer på markeder med lave adgangsbarrierer og høj konkurrence har begrænsede

muligheder for høj OG og derfor bør satse på en høj omsætningshastighed af aktiver-

ne.42 For RU A/S gælder, at de ud fra denne betragtning befinder sig et sted i midten, da

jeg tidligere har fastslået, at der er forholdsvis lave adgangsbarrierer for at komme ind i

bryggeribranchen, men at det dog kan være meget omkostningstungt, hvis der skal etab-

leres et velfungerende og effektivt salgs- og distributionsnetværk. Samtidig må der også

antages at være rimeligt høje faste omkostninger til drift af bryggeri i form af køb af

eksempelvis produktions- og pakkemaskiner samt lønomkostninger til at holde hele

salgs- og administrationsafdelingen i gang.

42 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 186 ff.



Side 71 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

7.3.4 Niveau 3 - Analyse af underliggende drivere

Under niveau 3 sker der opdeling på overskudsgrader, der kommer fra salg eller fra an-

dre poster, som eksempelvis indtægter fra associerede selskaber eller modtagne udbyt-

ter. Overskudsgraden kan derfor opgøres, efter skat, som posterandresa OGOGOG  lg .

2008 2007 2006 2005

Overskudsgrad (Salg) 1,89% 3,97% 6,17% 7,33%

Overskudsgrad (Andre driftsindtægter) 0,07% 0,18% 0,91% 0,14%

Det fremgår tydeligt, at langt den største andel kommer fra salget. Herefter nedbrydes

tallene et yderligere niveau, hvorefter overskudsgradens drivere findes.

2008 2007 2006 2005

Bruttofortjeneste 45,76% 48,40% 54,38% 55,33%

Salgs- og distributionsomkostninger -32,61% -32,11% -34,17% -34,83%

Administrationsomkostninger -5,16% -5,95% -5,70% -5,28%

Af- og nedskrivninger samt avance ved salg af

anlægsaktiver -4,85% -4,29% -5,66% -5,92%

OG(salg) før skat 3,14% 6,05% 8,85% 9,29%

Skatteomkostning -1,24% -2,08% -2,68% -1,96%

OG(salg) efter skat 1,89% 3,97% 6,17% 7,33%

OG(andre poster) før skat 0,09% 0,24% 1,27% 0,19%

Skatteomkostning -0,02% -0,06% -0,35% -0,05%

OG(andre poster) efter skat 0,07% 0,18% 0,91% 0,14%

OG 1,96% 4,15% 7,08% 7,47%

Effektiv skatteprocent 39,60% 34,38% 30,29% 21,09%

Figur 13 - Beregning af overskudsgradens drivere

Ved en gennemgang af OG-driverne ses det, at det primært er udviklingen i bruttofor-

tjenesten, der har den største påvirkning på udviklingen i OG, mens de øvrige poster

ligger på et rimeligt stabilt niveau. Dette bekræfter yderligere, at de er presset på deres

omsætning, mens de stadig har en række omkostninger ved tilpasning af organisationen,

og herunder kan der være ekstra omkostninger forbundet ved nogle af alle de opkøb der

har været gjort i de seneste år, og hvor de nye selskaber skal tilpasses RU A/S’ organi-

sation.
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Herefter foretages en opstilling af omsætningshastighedens underliggende drivere. Det

sker som en opdeling af AOH fordelt på omsætning, og det udtrykkes som den inverse

værdi (1/AOH) og angiver, hvor meget der er bundet i nettodriftsaktiver for at generere

én krones salg.

2008 2007 2006 2005

Immatrielle anlægsaktiver 0,151 0,165 0,147 0,135

Materielle anklægsaktiver 0,435 0,388 0,418 0,427

Finansielle anlægsaktiver 0,053 0,070 0,077 0,061

Varebeholdninger 0,092 0,081 0,077 0,079

Tilgodehavender 0,177 0,154 0,144 0,140

0,908 0,859 0,864 0,842

Hensættelser -0,057 -0,057 -0,066 -0,079

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,105 -0,089 -0,091 -0,080

Andre driftsforpligtelser -0,085 -0,075 -0,067 -0,059

(1/AOH) 0,660 0,637 0,639 0,624

Figur 14 - Beregning af AOH drivere

Som det fremgår af beregningerne, ligger driverne rimeligt på et stabilt niveau hen over

perioden. Primære udviklinger er i materielle anlægsaktiver og tilgodehavender. Dette

er umiddelbart ikke så mærkeligt, idet de endnu ikke har opnået de forventede synergi-

effekter fra de opkøbte datterselskaber og yderligere må der, grundet den økonomiske

krise, forventes at skulle bindes flere penge hos debitorerne, idet disse kan opleve pro-

blemer med likviditeten.

7.3.5 Risiko

Gennem en regnskabsanalyse kan der blive afdækket forhold, som virksomheden er

nødt til at forholde sig til, da det kan påvirke deres videre muligheder i fremtiden.

7.3.5.1 Driftsmæssig risiko

Gennem RU A/S’ drift og de aktiviteter, der er relateret til deres drift og investeringer,

er der en række risici, som de som selskab er nødt til at forholde sig til. Tidligere er be-

skrevet, hvordan selskabet forholder sig til en række risici, der relaterer sig til den dag-

lige drift, men det er også vigtigt at have overblik over, hvordan disse risici spiller ind

på deres nøgletal. Det er tidligere beskrevet, hvordan afkastningsgraden består af over-

skudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvor risikoen fra overskudsgraden
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opstår ved manglende styring af omkostningerne i relation til omsætningen, mens risi-

koen af aktivernes omsætningshastighed opstår ved fald i omsætningen, som følge af

nedgang i priser eller mængde. RU A/S er med deres kvalitetsprodukter ikke helt så

prisfølsomme som bryggerier med discountøl, men der eksisterer en risiko på grund af,

at der er faldende efterspørgsel på øl i forhold til vin og med den økonomiske krise, der

kan medføre, at der sker substituering af RU A/S’ produkter til fordel for de billigere

mærker.

7.3.5.2 Finansiel risiko

Den finansielle risiko udspringer fra finansieringsaktiviteten og er i høj grad forbundet med

graden af den finansielle gearing og nettolåneomkostningernes påvirkning på SPREAD set i

forhold til ROIC. Så længe SPREAD er positiv, er den finansielle gearing gunstig for virk-

somheden. Øgede renteomkostninger grundet højere renteniveau har en negativ effekt på

SPREAD, og denne kan i værste fald blive negativ som det er tilfældet for RU A/S i 2008.

For 2008 bliver der en forhøjet negativ effekt grundet forhøjet finansiel gearing sammen-

holdt med negativ SPREAD. RU A/S er dog opmærksomme på problemstillingen, og har et

mål om en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur for fremtiden. Der er forøget risiko ved høj

finansiel gearing hvis virksomheden benytter en stor andel af variabelt forrentede lån. RU

A/S har dog primært fastforrentede lån for at eliminere denne risiko, da det fremgår af års-

rapporten for 2008, at 2/3 af deres lån er fastforrentede.

7.3.6 Delkonklusion på rentabilitetsanalyse

For at kunne foretage en uddybende regnskabsanalyse af RU A/S for årene 2004 til

2008 er der foretaget reformulering af de nødvendige opgørelser.

Regnskabsanalysen har afdækket, at RU A/S er inde i en negativ udvikling, der 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 virksomheden ikke har været god nok til at

styre dens indtægts- og omkostningsforhold. De har været opmærksomme på dette i

løbet af 2008 og 2009, hvor de har foretaget organisationstilpasning inden for admini-

strationen samt ændring af strukturen for salg, produktion og distribution. Effekten af

dette forventes først at kunne ses endeligt i slutningen af 2009 og frem. RU A/S har øget



Side 74 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

sin finansielle gearing betydeligt indenfor de seneste år, hvilket kan være medvirkende

til en merværdi overfor aktionærerne, såfremt de kan få vendt SPREAD til at blive posi-

tiv gennem en mere hensigtsmæssig kapitalstruktur, samt positiv påvirkning af over-

skudsgraden fra omsætningen. Fremmedkapitalen har indtil for nylig haft en mindre,

men stadig positiv effekt på rentabiliteten, men også det forhold synes at være under

pres.

7.4 Konkurrentanalyse

Selv om RU A/S på det danske marked, samt deres øvrige hovedmarkeder, konkurrerer

med massevis af lokale mikrobryggerier, så virker det alligevel mest korrekt at foretage

en konkurrentanalyse i forhold til nogle af de andre store spillere i Europa. Dette virker

endvidere plausibelt, idet en stor del af RU A/S’ omsætning ligger uden for det danske

marked. Det er valgt at fokusere på Carlsberg, Heineken, SabMiller og Anheuser-Busch

InBev. Dog er det til analysen også valgt at inddrage Harboe fra det danske marked, idet

det giver mulighed for sammenligning af RU A/S med en stor producent af de billigere

discountøl. Der henvises til gennemgang under Bilag 16, hvor en generel beskrivelse af

de nævnte selskaber er vedlagt.

Ud fra beskrivelsen kan det konkluderes, at de største bryggerier i verden hver især har

specialiseret sig på deres primære hovedmarkeder, hvor de typisk opererer alene, og

endvidere har en mindre andel af markedet på en række mindre markeder, som til dels

domineres af et af de øvrige store bryggerier i samspil med en række af de lokale udby-

dere af drikkevarer. Samme er til dels også gældende for RU A/S i for eksempel Polen,

hvor de inden for nogle af produktkategorierne har fungeret blandt markedslederne. Det

er faktisk kun Harboe, der tillige har Polen som et større fokusområde, mens eksempel-

vis Carlsberg i stedet lægger stort fokus på mulighederne på det russiske marked. Der er

dog ingen tvivl om, at de øvrige selskaber også udfører stærk markedsføring af deres

produkter på blandt andet det polske marked. Heineken er typisk meget synlig i deres

reklamer, hvor end man kommer rundt i verden.

Som det også tidligere er nævnt, fungerer RU A/S som distributør af Heineken i Dan-

mark, hvor de nu også selv foretager brygning af øllet. Dette viser, at selv om RU A/S
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efter danske forhold er et rimelig stort bryggeri, så er der stadig lang vej før de kan

blande sig med de absolut største bryggerier, idet Heineken har givet RU A/S licens til

at brygge deres øl.

Under Bilag 17 vises en opgørelse med tal fra de udvalgte selskabers årsrapporter for

regnskabsåret 2008 i TDKK samt som procent i forhold til omsætningen. Opgørelsen er

udarbejdet under forudsætning af, at årsrapporterne for de enkelte selskaber følger den

samme opbygning, men det skal ikke kunne afvises, at der er enkelte regnskabsposter

der behandles forskelligt i de enkelte lande. Det må dog kunne antages, at årsrapporter-

ne i det store hele på totaler er sammenlignelige.

Opgørelsen viser, at RU A/S’ bruttofortjeneste ligger under niveauet for de fleste af de

øvrige store bryggerier. Harboe skiller sig ud i forhold til de øvrige med en andel af

produktionsomkostninger i forhold til omsætning på over 77 %, og som en klar følge

heraf en bruttofortjeneste, der ligger langt under niveauet for de store bryggerier. Dette

må kunne antages, som følge af deres begrænsede størrelse, at hænge sammen med

manglende stordriftsfordele i deres produktionsapparat.

På driftsoverskud ligger RU A/S igen et pænt niveau under de største bryggerier. Som

det fremgår af opgørelsen, er det primært grundet en noget højere andel for salgs- og

distributionsomkostningerne. Dette er dog for året til dels påvirket negativt af omkost-

ninger til omlægning af salgs- og distributionskanalerne, samt omkostninger til sam-

menlægning af administrationsapparatet i både Danmark og de baltiske lande, hvorfor

driftsoverskuddet må forventes at blive øget fremadrettet. Dette er ligeledes tilfældet for

flere af de store bryggerier, hvor der i en tid med den økonomiske krise, har været yder-

ligere fokus på optimal udnyttelse af hele værdikæden. Fælles for alle bryggerierne er

dog, at der er overskud fra den primære drift. RU A/S og Heineken er de eneste der

kommer ud med minus på bundlinjen, hvor det for begges tilfælde kan henføres til store

negative egenkapitalbevægelser i form af værdireguleringer af dattervirksomheder. På

denne post har Heineken et tab på DKK 5,6 milliarder mod RU A/S’ DKK 99 millioner.
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7.4.1 Delkonklusion på konkurrentanalyse

Konkurrencen blandt de store bryggerier vurderes primært at foregå på de enkelte bryg-

geriers hovedmarkeder. Der er selvfølgelig en del overløb i markeder, hvor alle de stør-

ste bryggerier er repræsenteret, men det er mit indtryk, at de hver især har enkelte nicher

på markederne, hvor de så lægger deres fokus.

For alle selskaberne gælder, at der er tale om selskaber, der alle har mange års erfaring

inden for bryggeribranchen, og som løbende forsøger at udnytte de stordriftsfordele og

synergieffekter, der optræder som en del af en stor international koncern. De fleste af

selskaberne har gennem de seneste par år haft tiltag der skal sikre bedre udnyttelse af

produktions- og distributionsapparatet samt bedre omkostningsstyring.

At der kan tjenes penge på bryggerivirksomhed fremgår da også ved, at alle selskaberne

har overskud på aktiviteten fra den primære drift.
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8 Budgettering

Med udgangspunkt i den gennemførte strategiske analyse, underbygget af resultaterne

fra regnskabsanalysen, vil der blive udarbejdet et budget for RU A/S. Dette vil blive

udarbejdet under hensyntagen til valget af Residualindkomstmodellen som værdiansæt-

telsesmodel.

8.1 Budget for RU A/S

8.1.1 Markedernes nettoomsætning

Nettoomsætningen vil blive budgetteret ud fra deres hovedmarkeder Vesteuropa, Østeu-

ropa samt Malt og Oversøiske Markeder, da det også er inden for disse, at omsætningen

fordeles i årsrapporterne. Endvidere vil det blive meget uoverskueligt, hvis der skulle

foretages en vurdering af udviklingen på de enkelte markeder, hvor de er repræsenteret.

For alle markeder er det vurderet, at stigning alene kommer fra organisk vækst, idet RU

A/S med deres nuværende økonomiske situation ikke skal ud og købe op, men i stedet

forsøger at få nedbragt deres gæld.

Alle de budgetterede tal fremgår af Bilag 18.

8.1.1.1 Vesteuropa

Som tidligere nævnt er de primære markeder for segmentet Vesteuropa bestående af

Danmark, de øvrige nordiske lande, Tyskland og Italien.

Danmark, der udgør ca. 60 % af omsætningen for segmentet, har gennem de første må-

neder af 2009 oplevet fald i såvel afsætning og omsætning. Faldet kan henføres til en

kombination af, at selskabet har opsagt en række ulønsomme distributionsaftaler, luk-

ningen af bryggeriet i Maribo samt grundet den finansielle krise generelt faldende efter-

spørgsel. Der forventes en negativ udvikling i omsætningen for 2009 og 2010, hvorefter

markedet stagnerer og endeligt forventes at stige en smule igen.
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Italien har i de første måneder oplevet et fald i afsætningen, men en stigning i omsæt-

ningen. Dette kan primært forklares ved en generel stigning på deres listepriser, men

også øget efterspørgsel på deres hovedmærke, Ceres Strong Ale, på det italienske mar-

ked. Omsætningsstigningen på ca. 2 % for de første 6 måneder forventes at kunne hol-

des konstant for 2009 og endda stige en smule til 3 % for året, men herefter forventes

det, at niveauet vil falde lidt igen grundet negative forventninger til udvikling i den ita-

lienske økonomi som følge af fald i BNP kombineret med forventning om stigende ar-

bejdsløshed, idet RU A/S’ produkter er blandt de dyrere på det italienske marked.

Tyskland har oplevet en vækst i omsætningen, som for hele 2009 forventes at ligge på

omkring 3 %. Som på de øvrige markeder er sket en reduktion i afsætningen, hvorfor

omsætningsstigningen kan henføres til gennemførte prisstigninger. Stigningen skyldes

primært stigning i grænsehandlen, og vurderes derfor også kun at være gældende for

2009, hvorefter der forventes et rimeligt konstant niveau for de efterfølgende år.

Samlet set er der for de første 3. kvartaler oplevet fald på ca. 3,5 % i omsætningn, og

det er en tendens jeg forventer forsætter for den resterende del af året. For 2010 forven-

tes en yderligere fald på 0,5 % som følge af fortsat negativ påvirkning på efterspørgslen

grundet den finansielle krise, som jeg ikke ser slutte før da. Dette må dog vurderes at

være forbundet med stor usikkerhed. Lige meget hvad, så vil der efter krisen være en

periode med fortsat stilstand, idet forbrugerne nok vil holde lidt igen med forbruget ind-

til der har tegnet sig et klart billede af verdenssituationen. Jeg ser en negativ påvirkning

frem til og 1. halvår 2011, hvorefter de negative tendenser vender. For 2011 budgetteres

med uændret omsætning, hvorefter der for årene 2012 til 2015 forventes en gradvis

stigning fra 0,5 % til 1,0 % som ligeledes er stigningen i terminalperioden.

8.1.1.2 Østeuropa

Det polske marked var i 2008 RU A/S’ smertensbarn, og de tendenser ser ud til at fort-

sætte for 2009. De første 6 måneder er omsætningen faldet med 25 % som følge af en

kombination af stigende øl-afgifter og en svækket polsk valuta. Kursudviklingen tegner

sig for den største del af faldet, og ser man på den ”rene” reduktion af omsætningen

udgør denne 4 %. For 3. kvartal af 2009 er der dog sket en reduktion af faldet af omsæt-
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ningen, hvilket sætter forhåbningerne op om, at de polske bryggerier der er sat til salg,

også er salgbare. Et forventet salg af disse vil medføre en stor reduktion i omsætningen.

For Polen alene er der for 2009 forventninger om reduktion i omsætningen på ca. 25 %

mens et gennemført salg i løbet af 2010 giver forventning om en reduktion på 55 %.

Dette tal kommer ved, at bryggeriet står for en stor del af RU A/S’ omsætning, og det

forventes at omsætningen fremover ligger på niveau med 2006. For 2011 forventes en

stagnering af omsætningen. For årene herefter, er der forventning om en mindre om end

stabil stigning i omsætningen, der primært kan henføres til stigning i forbrugerpriser.

Letland har oplevet et fald i omsætningen for de første 6 måneder på 23 % samt et fald i

afsætningen på 28 %. Fald i omsætning er primært vedrørende soft-drinks med ca. 25

%. Der er forventning om, at dette niveau skal fastholdes for 2009, hvorfor det samlede

fald i omsætningen for 2009 fastsættes til 25 %. For 2010 er der fortsat forventning om

fald i BNP samt stigende arbejdsløshed. Dette giver forventning om yderligere fald i

omsætningen. Med et fald i BNP for 2010 på ca. 4 % er der forventning om fald i om-

sætningen med 10 %. Der er for 2009 gennemført prisstigninger på stort set alle produk-

ter, hvorfor dette ikke kan forventes gennemført i samme omfang for 2010 og frem. For

2011 forventes et mindre fald i omsætningen, mens der for de efterfølgende år er for-

ventning om mindre stigninger fra organisk vækst samt mindre prisstigninger. Endvide-

re er øl-markedet endnu ikke mættet, hvorfor der også her ses vækstmuligheder.

Litauen har oplevet generelle fald inden for såvel øl- som soft-drinksmarkederne. RU

A/S har oplevet stigende markedsandele, og resultatet for de første 6 måneder er væ-

sentligt bedre end forventet. Der er konstateret et samlet fald i omsætningen med 7 %.

Der er i 2008 sket introduktion af en række nye produkter, og det forventes, at disse

først rigtigt får andel i markedet i 2. halvår af 2009 samt 2010. For 3. kvartal er der kon-

stateret et fald i omsætningen på 14,7 %, og der er forventning om et samlet fald for

2009 på 12 %. Som for Letland er der i Litauen udsigt til en økonomisk trængt periode,

hvorfor der også for 2010 og 2011 forventes mindre underskud som følge af fald i BNP

samt stigende arbejdsløshed. Fra 2012 og frem er der forventninger om en stagnering i

markedet efterfulgt at mindre stigninger igen efter effekten af den økonomiske krise har

aftaget.
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Øvrige markeder er de første 6 måneder faldet med 85 %, med en samlet omsætning på

TDKK 1.000. Dette er forudsat at fortsætte i 2009. Det er derfor min vurdering, at RU

A/S vil trække sig fra disse markeder eller afsætte deres produkter uden nogen nærmere

markedsføring, hvorfor disse er nedreguleret med 100 % for 2011. Effekten af dette på

værdiansættelsen er minimal.

Samlet set er der forventning om faldende omsætninger for årene 2009 til 2011, hvor

der for 2009 med et fald på 21,5 % er tale om et generelt fald i omsætningen, så er fal-

det i 2010 på 23,7 % primært berørt af den forventede udvikling på det polske marked.

For 2011 er der budgetteret med fald i omsætningen på 3,2 %, hvorefter der er forvent-

ning om at markedet vender, og at der sker gradvis stigning igen op til 1,4 % i terminal-

perioden.

8.1.1.3 Malt og Oversøiske markeder

På det primære marked i Caribien har der i starten af året været et fald i omsætningen

som følge af stigende arbejdsløshed og færre besøgende på de Caribiske øer, som følge

af den økonomiske krise, herunder især den dårlige amerikanske økonomi. Tal for 2. og

3. kvartal viser dog en stigning i omsætningen, og for Caribien forventes derfor en min-

dre stigning samlet for 2009 på ca. 2,3 %. Modsat det polske marked, hvor RU A/S for-

søger at sælge aktieandelen i et af deres bryggerier, så ønsker de ved salg af aktieande-

len i de 3 bryggerier i Caribien ikke at trække sig ud af markedet, men blot indgå li-

censaftale med køberen om distribution. Et salg må derfor antages ikke at have nogen

væsentlig påvirkning i udvikling af omsætningen, men vil alene betyde en nedbringelse

af deres bankgæld.

Det samlede resultat bliver dog negativt påvirket af et stort fald på det engelske marked

på grund af, at en af selskabets større kunder valgte at nedbringe deres lager betragteligt

i 2. halvår 2009, samt påvirkning af ændring i kursen på det engelske pund. For året

forventes derfor et større fald i omsætningen på 50 % idet sommermånederne typisk er

de største måneder med hensyn til omsætning.
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For de afrikanske samt øvrige markeder er der som for stort set alle andre markeder

konstateret fald i omsætningen. For de første 6 måneder er der samlet set sket et fald på

ca. 8 %. Afrika er et af de områder jeg senest forventer, kommer ”i gang” igen efter den

økonomiske krise, hvorfor jeg forudser underskud på disse markeder frem til og med

2011.

Øvrige markeder er faldet med 9 % de første 6 måneder, og der er ikke identificeret

nogen forhold, der vurderes at ændre på den udvikling for 2. halvår af 2009.

Samlet set er der for 2009 forventning om et fald i omsætningen på 9 % for 2009. Ef-

fekten fra det engelske marked forventes at være for 2009 alene, hvorfor der for 2010

forventes en mindre stigning for det caribiske marked, mens de øvrige markeder trækker

i den anden retning. Samlet set forventes et fald på 2 %. I 2011 har jeg kalkuleret med

flere turister på de caribiske øer, og dermed en pæn stigning i omsætningen. England

vurderes at være uændret, mens der fortsat sker et fald på de øvrige markeder. Samlet

set kommer der er stigning på 0,6 % i 2010 og 3,8 % i 2011. For 2012 kommer den po-

sitive effekt fra de afrikanske markeder, og giver en samlet stigning på 2,6 %. Herefter

stagnerer markedet, og der er primært tale om mindre vækst frem til terminalperioden.

8.1.2 Overskudsgrad

Der er i løbet af 2009 gennemført en række projekter med henblik på nedbringelse af

såvel produktions- som administrationsomkostningerne. Endvidere er der sket sammen-

lægning af administrationsafdelinger i Danmark samt sket en sammenlægning af ledel-

sen for Letland og Litauen. For 2008 er der beregnet en overskudsgrad fra salget på 1,9

%. For 2009 forventes dette tal at stige betragteligt som følge af ovenstående punkter.

Således er der forventning om en overskudsgrad på 6 %. For 2010 og frem er der ikke

planer om de store opkøb, der normalt har en negativ effekt på overskudsgraden i ind-

kørselsfasen. Tværtimod er der stort fokus på fokus reduktion af de faste omkostninger,

hvorfor der er forventning om en jævn stigning i overskudsgraden frem til terminalperi-

oden.
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Til beregning af RIDO skal anvendes driftsoverskuddet efter skat, hvorfor der sker en

korrektion af de fundne værdier. Ifølge den reformulerede resultatopgørelse er den gen-

nemsnitlige effektive skatteprocent af driftsoverskuddet på 30,8 %.

8.1.3 Nettofinansielle poster

De nettofinansielle omkostninger beregnes som 1*  tt NFFrNFO , hvor r er den kort-

fristede lånerente efter skat. Denne er i regnskabsanalysen fastsat til 2,5 %, og det er

umiddelbart vurderet, at denne fortsat kan forventes for fremtiden, hvorfor dette niveau

er fastholdt.

8.1.4 Minoritetsinteressers andel af resultat fra drift

Det vurderes at minoritetsinteressernes andel af årets resultat udgør en konstant værdi,

hvorfor der anvendes samme andel som for 2008. Dermed er det fastlagt, at minoritets-

interessernes andel af årets resultat udgør 0,80 % og deres andel af netto driftsaktiverne

er 1,25 %.

8.1.5 Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed har ligget meget stabilt på 1,6, dog med 1, 5 i 2008.

For fremtiden forventes denne dog at stige lidt igen med frasalget af bryggeri i Polen

samt det betingede frasalg af bryggerier i Caribien. Grunden til dette er, at det er min

umiddelbare holdning, at det ikke er de mest rentable bryggerier der frasælges, hvorfor

andelen af omsætningen der kan relateres til aktiverne må ligge under gennemsnittet.

Efter 2010 forventes en mindre stigning i AOH som følge af de fortsatte synergieffekter

der opstår ved den fortsatte kontrol af datterselskaberne.

8.1.6 Udbytte i % af DO

Som led i finansieringstilsagn fra kreditinstitut er der stillet en række garantier herunder,

at der ikke udbetales udbytte frem til og med 31. marts 2011. Herefter må det forventes,

at der ligger et rimeligt fast udbytteniveau svarende til tidligere år. For 2008 blev der

ikke udbetalt noget udbytte, men i 2007 udgjorde udbytte i procent af DO ca. 21 % efter

skat, med en selskabsskatteprocent på 25 %. Dette svarer til en udbytteprocent på lidt

over 30, hvilket også stemmer overens med oplysningerne i årsrapporten fra 2007.
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8.1.7 Afslutning på budget af RU A/S

På baggrund af gennemgangen af forventningerne for de enkelte nøgletal, er der udfyldt

et budget for årene 2009 til og med 2016. Dette er vedlagt som Bilag 18. Budgettet vur-

deres at være opstillet efter bedste estimat ud fra de tilgængelige oplysninger.
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9 Værdiansættelse

Med udgangspunkt i det udarbejdede budget for årene 2009 og frem til 2016, der anses

for at være terminalperiode, kan der foretages en estimeret værdiansættelse. Som et led i

værdiansættelsen skal ejernes afkastkrav fastlægges.

9.1 Ejernes afkastkrav

Ejernes afkastkrav (Ke) bestemmes ved hjælp af CAPM-modellen, der kan opgøres på

følgende måde43:

 fmf rrEr  )(K e  , hvor:

Ke = ejernes afkastkrav

rf = risikofri rente

β = beta (systematisk risiko)

E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

E(rm) – rf= markedets risikopræmie

Den risikofri rente er fastsat ud fra den kortfristede lånerente, svarende til renten på den

toneangivende 10-årige statsobligation44 pr. november 2009. Ifølge denne opgørelse

udgør renten 2,94 % 45, hvorfor den effektive rente er beregnet til 2,98 %.

Markedets forventede afkast er blevet beregnet som den gennemsnitlige stigning af

OMX C20-indexet for perioden november 2004 og frem til november 2009. 46 Oversigt

vedlagt som Bilag 19. Markedets forventede afkast sættes til 7,35 %, hvilket medfører

at risikopræmien ved investering i aktier kan opgøres til 4,32 %.

43 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 51

44 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 51

45 www.statistikbanken.dk

46 Indekskurser for OMX C20 fra www.nasdaqomxnordic.com
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Beta, der også kan forklares som den systematiske risiko, er en faktor der medfører at

forhøjet risiko på en investering også medfører en forhøjet risikopræmie. En værdi for

beta på 0 er en risikofri investering, hvorfor ejernes afkastkrav logisk set bliver fastsat

til den risikofri rente. Ved en beta på 1 er investeringens risikoprofil svarende til mar-

kedsrisikoen, og afkastkravet bliver i dette tilfælde lig det forventede afkast fra investe-

ring i markedsporteføljen, der er i denne opgave er fastsat til 7,35 %. Ved beta mellem 0

og 1 er investeringens risiko mindre end markedsporteføljen, mens en betaværdi over 1

indikerer en mere risikobetonet risiko, der derfor skal belønnes med en større risiko-

præmie. Beta er med udgangspunkt i aktieoplysninger fra Spar Nord Bank blevet fastsat

til 147, mens en analyse fra Jyske Bank viser en beta på 0,95. Idet jeg mener, der ikke er

tale om en investering der ligger under niveauet for markedsporteføljen, har jeg valgt at

følge opgørelsen fra Spar Nord Bank, hvorfor beta er fastsat til 1.

Efter at have fundet alle værdier, kan disse indsættes i formlen for ejernes afkastkrav,

der kommer til at se således ud:

    %35,7%)98,2%35,7*00,1%98,2)(K e  rmf rrEr 

Dermed kan ejernes afkastkrav opgøres til 7,35 %.

9.2 Beregning af WACC

Med udgangspunkt i ejernes afkastkrav, kan wacc’en, der er de vægtede gennemsnitlige

kapacitetsomkostninger, beregnes ved hjælp af nogle simple beregninger. Formlen for

wacc er:48

NDA

NFF

gNDA

E

e
V

V
k

V

V
kwacc

0

0

0

0 **  , hvor:

47 www.sparnord.dk

48 Elling, Jens O. & Sørensen, Ole (2005): s. 54
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Egenkapitalens markedsværdi bliver opgjort som aktiekursen ganget med antallet af

aktier. Aktiekursen pr. 30. november 2009 var DKK 116,50. Ifølge årsrapporten for

2008 er der 5.600.000 stk. aktier i omløb. Det giver en markedsværdi af egenkapitalen

på TDKK 652.400.

Markedsværdien af de nettofinansielle forpligtelser er opgjort som TDKK 2.212.494, og

er blevet taget direkte fra den reformulerede balance for 2008, der ligger under Bilag 14,

idet denne er opgjort til markedsværdi.

Virksomhedens markedsværdi bliver opgjort som værdien af egenkapitalen samt de

nettofinansielle forpligtelser. Disse udgør i alt TDKK 2.864.894.

De finansielle omkostninger efter skat er opgjort som )1)(( trrk sfg  , hvor t er den

gældende skatteprocent, hvilket for 2008 er 25,0 %. Værdien )( sf rr  svarer til den

risikofri rente plus et selskabsspecifikt risikotillæg. Det selskabsspecifikke risikotillæg

kan være meget vanskeligt at opgøre. Som alternativ kan, såfremt det er oplyst, anven-

des selskabets rentesats på optagne lån hos kreditinstitutter. Dette fremgår dog ikke af

årsrapporten for 2008, hvorfor jeg har forsøgt at opgøre denne ud fra noteoplysningerne

i årsrapporten. Heraf fremgår renteomkostninger på TDKK 74.997 til realkredit- og

kreditinstitutter. Samtidigt udgør restgælden for lån TDKK 1.568.223. Giver umiddel-

bar forventning om en rentesats på ca. 4,8 %. Dette må dog antages at være behæftet

med stor usikkerhed, idet der er optaget nye lån i løbet af året. Grundet selskabets finan-

sielle situation, må rentesatsen vurderes at skulle ligge højere endnu. Af seneste aktie-

analyse fra Jyske Bank fremgår markedets risikopræmie til at være 5,6 %. Dette virker

for mig rimelig sandsynligt, hvorfor dette fastsættes ud fra oplysninger fra Jyske Bank.
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Dette niveau synes dog ikke at være så meget højere end markedets forventede risiko-

præmie, der tidligere er opgjort til 4,32 %, at der foretages en korrektion af den fastsatte

værdi for beta på 1. Indsat i formlen giver det %44,6)25,01(*%)6,5%98,2( gk .

Med den fundne værdi af ejernes afkastkrav på 7,35 %, kan wacc herefter opgøres som:

%65,6
894.864.2

494.212.2
*%44,6

894.864.2

400.652
*%35,7**

0

0

0

0 
NDA

NFF

gNDA

E

e
V

V
k

V

V
kwacc

Dermed er de vægtede gennemsnitlige kapacitetsomkostninger opgjort til 6,65 %.

9.3 Værdiansættelse af RU A/S

For at der kan foretages en endelig værdiansættelse, er der yderligere nogle nøgletal der

skal beregnes.

ROIC (Return on invested capital), der opgøres som driftsoverskuddet (DO) divideret

med årets gennemsnitlige nettodriftsaktiver, er beregnet med udgangspunkt i budgettet,

der er vedlagt som Bilag 20.

Residualindkomsten fra driftsoverskuddet, RIDO er beregnet som

NDAwaccROICRIDO *)(  . Endeligt er det kontrolleret, at der er en konstant vækst

af RIDO ved overgang til terminalperioden, der er 2016.

Værdierne for RIDO frem til terminalperioden skal tilbagediskonteres til nutidsværdier.

Diskonteringsfaktoren er beregnet som twacc)1(  , og nutidsværdien er derfor opgjort

som 024.75
)1(1







T

t
t

t
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wacc
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Der skal udarbejdes en separat tilbagediskontering af terminalværdien. Formlen for det-

te er:

478.379
)0665,01)(0126,00665,0(

542.595

)1)((

1
7










T

t
TV

waccgwacc

TRIDO
PV



Side 88 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

Herefter kan virksomhedens samlede værdi opgøres efter nedenstående formel:

0
1

00
)1)((

1

)1(
NFF

waccgwacc

TRIDO

wacc

RIDO
NDAV

T

t
T

t
t

tE 






 



Når værdierne indsættes i formlen fremkommer resultatet som det fremgår af Figur 15.

Der henvises endvidere til Bilag 20, hvor alle beregninger af nøgletal til værdiansættel-

sen ligger.

Figur 15: Beregning af aktiekurs for RU A/S pr. 30/11 2009

Af Figur 15 fremgår en beregnet aktiekurs pr. 30. november 2009 på DKK 176,56. Den

faktiske kurs for denne dato var noget mindre med DKK 116,50, hvorfor resultatet lig-

ger noget over det faktiske niveau. Det vurderes dog, at der er en række usikkerheder

forbundet med nogle af de værdier der medfører den beregnede kurs. Jeg har derfor for-

søgt at vise, hvor følsomt resultatet er over for ændringer i henholdsvis beta og væksten

i terminalperioden.

Figur 16: Følsomhedsanalyse ved ændring i WACC og vækst i terminalperioden

Som det fremgår af ovenstående figur, så ligger alle de fundne værdier over kursværdi-

en pr. 30. november 2009, hvorfor det kan antages, at aktieværdien er undervurderet.

Netto driftsaktiver 2.787.322

Samlet PV af RIDO til 2015 75.024

PV af TV 379.478

Virksomhedens værdi 3.241.824

Bogført værdi af NFF -2.212.494

Værdi af egenkapital 1.029.330

Værdi af minoriteter (note 1) -40.616

Værdi af egenkapital 988.713

Antal aktier stk. 5.600.000

Værdi pr. aktie 176,56

0,96% 1,11% 1,26% 1,41% 1,56%

6,45% 190,15 192,28 194,54 196,93 199,47

6,55% 181,46 183,38 185,4 187,55 189,82

6,65% 173,07 174,79 176,56 178,52 180,55

6,75% 164,97 166,51 168,12 169,83 171,63

6,85% 157,15 158,51 159,94 161,45 163,04
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10 Konklusion

Målet med denne opgave var, at foretage en værdiansættelse af RU A/S. Dette for at

vurdere, om den faktiske aktiekurs afspejler den reelle værdi, som aktien repræsenterer,

gennem forventninger til blandt andet fremtidens omsætning og overskud.

Den beregnede aktiekurs er baseret på en vurdering af RU A/S’ strategiske position, der

er underbygget af en analyse af deres historiske resultater for de seneste fem år.

RU A/S’ strategiske position er først analyseret ved en gennemgang af de eksterne fak-

torer ved en omverdensanalyse. Denne viser, at den økonomiske krise fortsat i fremtiden

vil påvirke RU A/S’ afsætning. Nøgletal for hovedmarkederne viser forventninger om

fald i de disponible indkomster samtidigt med, at der er forventning om øget arbejdsløs-

hed. Samtidigt er der konstateret en stigning i omkostninger til råvarer, der bruges i

produktionen for det polske marked, der i samspil med højere lønkrav har medført så

store prisstigninger på øl i Polen, at ølsalget blev bremset meget op i 2. halvår af 2008.

En analyse af de interne faktorer blev foretaget ved Porter’s Five Forces. Denne viser, at

der er forholdsvis lave adgangsbarrierer til at komme ind på markedet, hvilket bekræftes

ved det store antal af mikrobryggerier der er kommet frem de sidste par år. Dog er det

også tydeligt, at det kræver en hel del mere, hvis de mindre bryggerier skal blande sig

med de store spillere. Endvidere blev det konstateret, at bryggerierne står relativt dårligt

i forhold til de store supermarkedskæder, der udnytter de strategisk vigtige handelsafta-

ler til at presse priserne i bund. Sidst blev det klart, at et øget fokus på sundhed medfø-

rer, at selskabet er nødt til at holde fortsat fokus på lancering af sundere produkter i

form af light-sodavand, kildevand mv.

RU har i løbet af 2008 og 2009 haft stort fokus på evaluering af deres tilgængelige res-

sourcer og kompetencer. En analyse af dette sammen med en gennemgang af værdikæ-

den har vist, at de med fordel har kunne gennemføre en række effektiviseringer, hvor de

blandt andet har omlagt hele distributionsnetværket og samlet de administrative afdelin-
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ger til én her i Danmark, mens der for de baltiske markeder er gennemført en sammen-

lægning af ledelsesfunktionerne. Endvidere har de valgt at sætte en række bryggerier til

salg, og herefter fokusere på de resterende hovedmarkeder.

En gennemgang af selskabets ikke finansielle risici viser, at de ikke er eksponeret over

for nogen særlige risici. De afdækker dog enkelte risici gennem forsikringer eller finan-

sielle kontrakter.

RU A/S’ strategi er gennemgået, hvor det er konstateret, at de tidligere års ekspansive

strategier med MACH II og ”double-up” er afløst af en simpel strategi om overlevelse.

Dette skal primært ske ved opfyldelse af en række nøgletal, for at kunne opfylde krave-

ne til de lånetilsagn de har fået for det kommende år.

For at underbygge resultaterne fra den strategiske analyse, er der foretaget en gennem-

gang af de historiske præstationer ved en gennemgang af årsrapporterne for de seneste 5

år. Til analysebrug er der sket reformulering af disse, således at de er mere velegnede til

analysebrug, hvortil der er udarbejdet en rentabilitetsanalyse. Denne viser, at selskabet

er inde i en negativ udvikling med fald i såvel afkastningsgraden og egenkapitalens for-

rentning. Dog fremgår det også, at der også for 2008 er overskud på den primære drift,

og at de negative resultater primært kommer fra nedskrivning på kapitalandele, der hø-

rer under de transitoriske poster. Dog skal selskabet være opmærksomme på, at ROIC

fra den primære aktivitet er faldet støt hen over de seneste 4 år, hvorfor det er nødven-

digt at selskabet fortsat har fokus på omkostningsbesparende tiltag i stil med de om-

struktureringer de har gennemført i 2008 og 2009. Når nøgletallene brydes ned på ni-

veau 3 fremgår det også, at selskabets omkostningsforbrug ikke falder proportionalt

med omsætningen.

Med udgangspunkt i de foretagne analyser, er der opstillet forventninger til udvikling i

omsætning, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, der er de primære nøg-

letal, der skal anvendes ved brug af residualindkomstmodellen.
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Ud fra de budgetterede værdier for 2009 til 2016, er der ved hjælp af residualindkomst-

modellen beregnet en værdi på DKK 176,56 pr. aktie.

Baseret på den estimerede kursværdi af en aktie, set i forhold til den faktiske kursværdi

på skæringsdatoen for opgaven, der er den 30. november 2009, hvor kursen var DKK

116,50, kan det konkluderes at aktiekursen er undervurderet, hvorfor det anbefales, at

investorerne udvider deres aktiebeholdning.
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11 Perspektivering

Formålet med dette afsnit er en perspektivering over nogle af de forhold og beslutnin-

ger, der har betydning for den gennemførte værdiansættelse. De udførte analyser er,

som det tidligere er nævnt, alene gennemført ud fra offentligt tilgængeligt materiale.

Der er ingen tvivl om, at dette kommer til at have en betydning for de fundne værdier,

idet det alene tager udgangspunkt i historiske informationer, og ikke nødvendigvis dæk-

ker den fulde information. Således vil de internt i selskabet ligge inde med tilpas meget

viden, som ikke er offentligt kendt, at det alt andet lige nok vil have en vis effekt på

resultatet af værdiansættelsen. Om ikke andet, så vil de i hvert fald have et meget bedre

grundlag for deres estimater, der vil give et mere nøjagtigt budget, og dermed en mere

nøjagtig værdiansættelse.

Efter skæringsdatoen for opgaven, den 30. november 2009, er der fremkommet flere

nye informationer, der vil kunne have påvirkning på resultatet af mine beregninger.

Således er der blevet offentliggjort en årsrapport for 2009 samt en kvartalsrapport for 1.

kvartal af 2010. Begge rapporter viser resultater der overstiger såvel mine og selskabets

egne forventninger. For 2009 blev resultatet af den primære drift på TDKK 243.306,

hvor jeg har budgetteret med et resultat, der før skat giver TDKK 228.894. RU A/S for-

klarer selv den positive udvikling ved primært større nytteeffekt af deres gennemførte

rationaliseringer, samt øgede stordriftsfordele. På omsætningssiden ligger de procentvi-

se ændringer på hovedmarkederne ikke langt fra de budgetterede tal, der også er baseret

på information frem til og 3. kvartal.

For 1. kvartal af 2010, har de igen oplevet en stigning i omsætningen på 2 %. Ser man

på fordelingen, kan den primært henføres til en vækst på det Vesteuropæiske marked på

3,4 %. Dette skyldes til dels et bedre salg end sidste år i påsken, og så har selskabet i

løbet af 2010 introduceret en række nye produkter, heriblandt en cider der hedder

Tempt, der er en direkte konkurrent til Somersby fra Carlsberg. Der er tale om væsent-

ligt bedre tal end de budgetterede tal for året, men det kan være svært at vurdere en
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egentlig effekt på aktiekursen af forskellen, idet der kun er tale om 1 kvartal. Resultatet

for resten af 2010 kan nemt blive påvirket af en dårlig sensommer eller andre ukendte

faktorer. Det må dog antages, at de faktiske tal for 2010 blive bedre end de budgettere-

de, hvorfor en korrektion vil have en positiv effekt på værdien af aktien. Således medfø-

rer en ændring af den budgetterede omsætning for Vesteuropa fra -0,5 % til plus 3,4 %

en stigning i aktiekursen fra 176,56 til 179,03, når alle andre værdier holdes uændret.

Dette er heller ikke et utænkeligt scenarie, når det tages i betragtning, at aktiekursen ved

denne afhandlings afslutning den 19. juli 2010 lå på DKK 193,50, og dermed et pænt

stykke over den estimerede værdi. Dog kan det konkluderes, at en opdatering af budget-

tet og værdiansættelsen med de seneste informationer alene vil have en positiv effekt på

værdiansættelsen, hvorfor den samlede konklusion for denne afhandling forbliver

uændret.
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Bilag 2. Værdiansættelsesmodeller

Den direkte metode kan opgøres på tre forskellige måder, og fælles for dem er, at de

tager udgangspunkt i virksomhedens egenkapital, hvor der, for børsnoterede selskaber,

sker værdiansættelse på baggrund af virksomhedens køb og salg af aktier således, at

egenkapitalen opgøres til markedsværdi på baggrund af de akkumulerede markedspriser

på alle selskabets aktiver. Som nævnt findes der tre forskellige metoder:

1. Dividendemodellen - hvor det udbetalte cash flow til aktionærerne i form af di-

vidende tilbagediskonteres.

2. Cash flow-modellen - hvor det beregnes, hvor meget der maksimalt kan udbeta-

les til ejerne som dividende. Dette beregnes ud fra pengestrømmene fra driftsak-

tiviteten med fradrag af pengestrømmene fra investeringsaktiviteten samt netto-

pengestrømme til långivere.

3. Residualindkomstmodellen - hvor der tages udgangspunkt i den bogførte værdi

af egenkapitalen og sker tilbagediskontering af virksomhedens totalindkomst

fratrukket omkostninger til egenkapitalen. Der tages i denne model også højde

for ejernes alternative placeringsmulighed, så overskud først opstår såfremt

overskuddet ligger over det afkast, de ville have fået ved at placere pengene i al-

ternative muligheder. Formlen kan også skrives som 1 tett EKkNORI , hvor

RI er residualindkomsten, NO er nettooverskuddet og EKke er egenkapitalom-

kostningerne i kroner.

Modsat de direkte modeller, så skelnes der i de indirekte modeller ikke mellem hvordan

virksomheden er finansieret. Her beregnes egenkapitalværdien indirekte som værdien af

nettodriftsaktiverne fratrukket værdien af de nettofinansielle forpligtelser. Her skelnes

der mellem to forskellige modeller:

1. Cash flow-modellen hvor det frie cash flow tilbagediskonteres som ved den di-

rekte metode, men før fradrag af nettopengestrømme til långiverne
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2. Residualindkomstmodellen, hvor residualindkomsten defineres som virksomhe-

dens driftsoverskud fra totalindkomsten med fradrag af kapitalomkostningerne

på nettoaktiverne

Af de nævnte modeller er det de indirekte modeller, der bliver mest anvendt, idet de

fokuserer på driftsaktiviteten som værdidriver og dermed ser bort fra finansieringsakti-

viteten. Der bliver dermed set bort fra en eventuel værdistigning, der kommer som følge

af finansielle transaktioner. Formlen for residualindkomstmodellen ser ud således:
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Bilag 3. koncernoversigt
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Kapitalandel (%)

16%

6%

6%

6%

5%

2%

59%

Stodir hf ATP

Lloyds Banking Group plc Carnegie Investment Bank AG (Valet Investment Holding AB)

Straumur-Burdarás Investment Bank hf. Royal Unibrew A/S

Øvrige

Bilag 4. Aktiestruktur og ejerkreds

Fordeling aktiekapital (aktionærer med ejerandel over 5 %.)

Ejerkredsen i RU A/S49

49 Taget fra Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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Bilag 5. Aktiekurs for RU A/S mod C20 og OMX CPH Beve-

rages
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Bilag 7. Nøgletalsoversigt til PEST-analyse

Nøgletal for Danmark50

Nøgletal for Italien51

Nøgletal for Letland52

Nøgletal for Litauen53

50 www.eiu.com

51 www.eiu.com

52 www.eiu.com

53 www.eiu.com

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E

Vækst i BNP 2,3% 2,4% 3,3% 1,6% -1,3% -3,5% 0,0%

Arbejdsløshed 5,8% 5,1% 3,9% 2,8% 1,8% 3,7% 4,5%

Inflation 1,2% 1,8% 1,9% 1,7% 3,4% 1,2% 1,3%

Lånerente 5,6% 5,2% 5,4% 6,3% 6,9% 4,6% 4,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E

Vækst i BNP 1,4% 0,8% 2,1% 1,5% -1,0% -4,6% -0,5%

Arbejdsløshed 8,1% 7,7% 6,8% 6,1% 6,8% 8,2% 9,7%

Inflation 2,0% 2,0% 1,9% 2,6% 2,2% 0,7% 1,3%

Lånerente 5,5% 5,3% 5,6% 6,3% 6,8% 4,9% 5,3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E

Vækst i BNP 8,7% 10,6% 12,2% 10,0% -4,6% -15,0% -4,0%

Arbejdsløshed 8,8% 8,0% 7,0% 5,7% 5,3% 13,0% 16,0%

Inflation 6,2% 6,7% 6,5% 10,1% 15,4% 2,5% -0,5%

Lånerente 7,5% 6,1% 7,3% 10,9% 11,9% 11,0% 9,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E

Vækst i BNP 7,4% 7,8% 7,8% 8,9% 3,7% -3,5% -0,2%

Arbejdsløshed 6,8% 4,8% 3,4% 3,5% 4,8% 6,0% 5,8%

Inflation 1,2% 2,7% 3,6% 5,8% 10,9% 4,5% 4,9%

Lånerente 5,7% 5,3% 5,1% 6,9% 7,5% 6,0% 5,8%
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Nøgletal for Polen54

Procentvis vækst i BNP for en række caribiske lande55

Procentvis vækst i inflation for en række caribiske lande56

54 www.eiu.com

55 www.eiu.com

56 www.eiu.com

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E

Vækst i BNP 5,4% 3,6% 6,2% 6,7% 5,0% -0,8% 1,5%

Arbejdsløshed 19,6% 18,2% 16,2% 12,7% 9,8% 12,3% 11,5%

Inflation 3,5% 2,1% 1,0% 2,5% 4,2% 2,5% 2,0%

Lånerente 5,7% 5,3% 4,1% 4,4% 5,8% 4,3% 4,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F

Barbados 4,8% 4,3% 3,3% 3,2% 0,5% -3,6% 0,5% 3,3% 3,6% 3,2%

Dominican Republic 1,3% 9,3% 10,7% 8,5% 5,3% -1,7% 1,4% 4,8% 4,9% 4,1%

Guyana 1,6% -2,0% 5,1% 5,3% 3,1% -1,0% 0,5% 1,5% 2,5% 2,5%

Jamaica 1,4% 1,0% 2,7% 1,4% -1,2% -4,0% -1,5% 1,5% 1,4% 1,4%

Trinidad & Tobago 7,8% 6,1% 12,2% 5,5% 3,5% -0,7% 3,1% 3,6% 4,0% 4,3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F

Barbados 1,4% 7,3% 5,6% 4,0% 7,3% 5,5% 4,5% 4,0% 3,9% 3,5%

Dominican Republic 28,7% 7,4% 5,0% 8,9% 4,5% 0,5% 4,8% 4,2% 4,0% 4,6%

Guyana 5,1% 8,2% 4,2% 14,1% 6,5% 5,5% 5,0% 4,0% 3,8% 3,5%

Jamaica 15,8% 10,5% 5,5% 18,2% 16,8% 12,0% 6,7% 6,2% 6,0% 6,0%

Trinidad & Tobago 5,6% 7,2% 9,1% 7,6% 14,5% 4,0% 5,5% 4,9% 4,5% 4,5%
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Bilag 9. Model Porters værdikæde

Virksomhedens infrastruktur
Ledelse af professionelle ressourcer
Teknologisk udvikling
Indkøb til værdikæden

Indkøb Produktion Distribution
Markeds-

føring
Salg
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Bilag 10. Nørby-udvalgets retningslinjer

Nørby-udvalget57 udarbejdede rapporten tilbage i 2001 med det formål, at den skulle

fungere som en standard eller vejledning for, hvordan ledelsen skal agere i forhold til at

opretholde en effektiv risikostyring i danske børsnoterede selskaber. Rapporten er lø-

bende opdateret siden under NASDAQ OMX Copenhagen. En nærmere beskrivelse af

de enkelte anbefalinger bliver gennemgået sidst i dette afsnit.

Nørby-rapporten blev udarbejdet på baggrund af den øgede fokus på bestyrelsesmed-

lemmers rolle i det enkelte selskab følgelig af de store erhvervsskandaler, hvor ledelsen

har begået besvigelser, og hvor bestyrelsen har misligholdt deres overvågningspligt af

ledelsen og selskabet. Indirekte er den altså udarbejdet med det formål, at fungere som

en slags retningslinje eller standard for, hvordan ledelse og bestyrelse kan sikre aktiv

risikostyring i danske børsnoterede selskaber. Den seneste version af Nørby-udvalgets

retningslinjer er fremkommet som følge af et EU-direktiv58 omkring god selskabsledel-

se. Denne påpeger, at en børsnoteret virksomhed i årsrapporten skal medtage en henvis-

ning til det kodeks for god selskabsledelse, som virksomheden skal følge eller har valgt

("følg-princippet"). Såfremt virksomheden har ret til at fravige dele af et kodeks, skal

den forklare, hvilke dele der er fraveget og årsagerne hertil ("forklar-princippet"). Di-

rektivets krav om "følg eller forklar" indeholder dermed alene en henvisningsbestem-

melse vedrørende virksomhedens kodeks for god selskabsledelse.

Siden de seneste anbefalinger af 6. februar 2008 er blevet offentliggjort, har det danske

marked og resten af verden oplevet en finansiel krise. En krisesituation som denne stil-

ler i højere grad end ellers krav om overholdelse af Corporate Governance retningslin-

jerne. Aktionærerne bliver nervøse og vil i højere grad end ellers forespørge om korrek-

te og gennemsigtige finansielle informationer fra virksomhedsledelserne. Det er derfor

57 Navnet stammer fra den ene person i komitéen, tidligere administrerende direktør i Falck/Securitas Lars

Nørby.

58 Kommissionen fremsatte den 28. oktober 2004 et forslag til ændring af 4. direktiv og 7. direktiv. For-

slaget blev vedtaget som Rådets ændringsdirektiv 2006/46/EF i juni 2006.
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afgørende, at bestyrelsen træder i karakter og håndhæver deres uafhængige kontrolfunk-

tion overfor ledelsen og gennem efterlevelse af Corporate Governance anbefalinger og

maner til ro blandt aktionærerne, så disse ikke sælger ud af deres aktier. Sager som IT

Factory er kun med til at understrege vigtigheden af efterlevelse af Corporate Gover-

nance retningslinjerne.

En del af bestyrelsens opgaver er, på vegne af aktionærerne, at fungere som kontrollant

af direktionen for at sikre sig, at denne arbejder i selskabets og dermed også aktionærer-

nes interesse. Direktionen, er med baggrund i nogle af bestyrelsen fastsatte retningslin-

jer, ansat af bestyrelsen til at varetage den daglige ledelse. Dog skal direktionen ved

forhold af usædvanlig art eller af væsentlig betydning inddrage bestyrelsen i dens be-

slutninger, jf. ASL § 54, stk. 2.

Grunden til dette er blandt andet, at direktionen som led i den daglige drift, kan have et

incitament til at tage risikofyldte dispositioner, idet der ikke er tale om deres egne pen-

ge, med henblik på at opnå et større afkast. Bestyrelsen repræsenterer aktionærerne og

skal agere i deres interesse og vil derfor være lidt mere mådeholdende med risikofyldte

investeringer. En måde at reducere risikoen for dette er ved at indføre en incitamentsaf-

lønning af direktionen, f.eks. i form af aktieoptioner. Dette stemmer også godt overens

med udvalgets anbefalinger omkring gennemsigtigheden af incitamentsprogrammer.

Et led i bestyrelsens kontrol af direktionen er, at de årligt, som en del af risikovurde-

ringsprocessen, bør udarbejde en vurdering af det interne kontrolsystem. Dette stemmer

godt overens med RS 240 (ajourført) Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved

revision af regnskaber. Tilkomsten af denne anbefaling i Nørby-udvalgets senere anbe-

falinger ses i sammenhæng med, at der i Nørby-udvalget er tilkommet en statsautorise-

ret revisor, som har kendskab til de forespørgsler revisor bør foretage. Herunder omfat-

tes ligeledes en vurdering af risiko for direktionens tilsidesættelse af kontroller med

henblik på besvigelser. Dette kan være i form af regnskabsmanipulation eller misbrug af

selskabets aktiver. I denne forbindelse er der også fremsat anbefalinger omkring besty-

relsens vurdering af regnskabspraksis og ikke mindst regnskabsmæssige skøn, idet det

typisk er i forbindelse med skønsmæssige opgørelser, at der er større mulighed for, at
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lave resultatmæssig påvirkning, som igen kan have indvirkning på en eventuel bonusbe-

regning.

Anbefalingerne er opdelt i 8 afsnit, og indholdet er kort beskrevet fra seneste udgave fra

maj 2005, opdateret august 2005 benævnt Nørby III. Den første rapport om anbefalinger

til god selskabsledelse udkom 2001, men er løbende opdateret siden under NASDAQ

OMX Copenhagen. Beskrivelsen indeholder egen fortolkning og analyse om kravenes

aktualitet 59:

I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen: Bestyrelse og direktion skal

forstå væsentligheden af interaktion mellem ledelse og aktionærer, og dette værende

bl.a. ved afholdelse af generalforsamlinger. Aktionærerne skal have mulighed for at

have kendskab til selskabets aktivitet. De ønskes overbevist om at deres penge er i gode

hænder, og derfor implicit at besvigelser ikke er et issue.

II Interessenternes rolle og betydning for selskabet: Bestyrelsen og/eller ledelsen skal

sikre gode relationer til dets interessenter60, og der skal disponeres ud fra deres interes-

ser.

III Åbenhed og gennemsigtighed: Dette punkt er yderst relevant iht. bestyrelsens mulig-

hed for at forebygge og identificere besvigelser. For at tilskynde aktionærernes og inte-

ressenternes forståelse for selskabet og dets foretagender, tilskynder anbefalingen at der

er procedurer og politik for offentliggørelse af al væsentlig information til aktionærer og

interessenter ved åben dialog mellem ledelse, aktionærer og potentielle aktionærer.

Denne information kan være i form af der oplyses om flere ikke finansielle forhold i

årsrapporten, selvom det ikke er lovkrævet. Børsnoterede selskaber i Danmark skal leve

op til de internationale standarder DK GAAP (General Accepted Accounting Principles)

og IFRS (International Financial Accounting Standards). Selskaberne anbefales at lave

59 Kilden er selve ”Nørby III”, men gengivet med inspiration fra ”Testen”. Se litteraturliste.

60 Interessenter er alle der har interesse i selskabet drift og resultater nu og på sigt, og påvirkes heraf.
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kvartalsrapporter, så bestyrelse og aktionærer nemt har overblik over selskabets økono-

miske stilling og soliditet.

IV Bestyrelsens opgaver & Ansvar: Bestyrelsen bør foretage den overordnede ledelse

og have kontrol med direktionens arbejde og fastlagte strategier, og forretningsorden

skal angive klar beskrivelse af formandens ansvar og pligter. Anbefalingen anses derfor

for at være en af de væsentligste for at sikre bestyrelsens overvågning, og dermed af-

dækkelse af risici for besvigelser begået af højtstående medarbejdere/ledelse.

V Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen skal sammensættes passende selskabets

interesser, og efter de kompetencer der er mest brugbare for selskabet, og de skal være

uafhængige i forhold til særinteresser. Til grund for denne anbefaling må ligge at der I

Danmark er mange bestyrelses medlemmer, der sidder rundt omkring i de samme sel-

skaber, samt at der i familie ejede selskaber indgår størstedelen af familien i bestyrelsen.

Retningslinjer foreskriver derfor også at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke må besid-

der mere end tre bestyrelsesposter eller en formandspost og en menig bestyrelsespost.

Dette er ikke muligt for at de kan sætte sig tilstrækkeligt ind i selskabets aktivitet. Be-

styrelsen anbefales at overveje relevansen af bestyrelseskommiteér og Revisionskomite-

er, som f.eks. er lovkrav for amerikansk børsnoterede selskaber.

VI Bestyrelses og direktionens vederlag: Der skal gives et konkurrencedygtigt honorar

for at sikre kompetente bestyrelsesmedlemmer. Dette giver incitament til sikring af sel-

skabets aktiviteter, men giver også et økonomisk incitament til at have mange poster.

VII Risikostyring: Bestyrelse og direktion bør ved have identificeret selskabets forret-

ningsmæssige risici og sikre disse afdækkes. Anbefaling kan henføres direkte til COSO

ERM, som tidligere beskrevet. Heraf fremgår hvordan selskabet skal identificere sine

risici og implementere kontroller til minimering heraf. Selskabet skal oplyse om sine

identificerede risici i årsrapporten. Dette er som vederlag til bestyrelsen også lovkrævet

iht. Årsregnskabsloven § 99 for store klasse C selskaber og de børsnoterede selskaber

klasse D.
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VIII Revision: Bestyrelsen skal sikre en uafhængig og kompetent revisor, for at være

sikker på denne rapportere om eventuelle uregelmæssigheder. Uafhængigheden er vig-

tig, da revisor også bruges som et kontrolelement for et selskab. Revisionsaftale og ho-

norar fastsættes mellem revisor og bestyrelse. Der skal være retningslinjer for ikke-

revisionsmæssige ydelser. Dette reguleres også af Revisorloven § 10 og § 11.

Alle disse retningslinjer skal altså tilskynde af bestyrelsen deltager aktivt, for at mini-

mere risikoen for besvigelser. Bestyrelsen skal også foretage vurdering af det interne

kontrolmiljø. Fra 2006 er det lovmæssigt et krav at bestyrelsen oplyser herom i ledel-

sesberetning, samt at revisor foretager revision heraf.

Som bestyrelsesmedlem forventes at man har et godt indblik i selskabets aktivitet på

topniveau, og overholder ”best practice” herfor. Passivt bestyrelsesmedlemskab kan

ikke længere accepteres i henhold til Nørby rapporten, og bestyrelsesmedlemmer gøres

erstatningsansvarlige for besvigelsessager hvor de har misligholdt deres pligter. Det vil

altså sige at det enkelte bestyrelsesmedlem indgår en risiko ved tiltrædelse af en besty-

relsespost, hvorfor de også har incitament til at søge viden om selskabets aktivitet, og

have kommunikation og interaktion mellem bestyrelse og direktion. Nørby rapporten

skal ses som anbefalinger til at ledelsen og bestyrelsen for at opnå denne interaktion og

sammen sikre der er godt styring og indsigt i aktiviteterne fra både direktion og besty-

relsens side. Det vil kunne minimere risikoen for besvigelser væsentligt, selvom risiko-

en dog altid er der, da et ledelsesmedlem der er særdeles kreativt altid kan udføre svig-

agtige handlinger, uanset hvor meget bestyrelsen ”overvåger”. Det er vigtigt at bemær-

ke at det ”kun” er anbefalinger og ikke lovregulering, hvilket ligges vægt på hele rap-

porten igennem. Lovgivning om bestyrelsesmedlemmers roller og ansvar fremgår af

aktieselskabsloven.

Ekstern revisor anvendes også til sikring af risikostyring. Der er revisionspligt for større

selskaber i Danmark og revisorer skal i henhold til revisorlovgivningen gennemgå sel-

skabernes interne kontrolmiljø og risici generelt for at sikre selskabet mod besvigelser.



Side 112 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

Bilag 11. Corporate Governance i RU

”Ledelsen i RU A/S lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse og foretages

løbende vurderinger af selskabets regler, politikker og praksis”.61

Som det fremgår af ovenstående citat, er der løbende fokus på, at selskabet i stor grad

lever op til Nørby Udvalgets retningslinjer. Som nævnt skal børsnoterede selskaber an-

give og forklare de punkter, hvori de afviger fra de udstukne anbefalinger. I årsrappor-

ten for 2008 har RU A/S angivet de punkter, hvor de ikke følger anbefalingerne.

Bestyrelsesmedlemmers øvrige erhverv

Selskabet lever ikke op til anbefalingerne om, at bestyrelsesmedlemmer der samtidig

indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke besidder mere end tre menige bestyrelses-

poster eller en formandspost og én menig bestyrelsespost.

Flere af selskabets bestyrelsesmedlemmer lever ikke op til denne anbefaling, men sel-

skabet udarbejder i stedet en individuel vurdering for det enkelte medlem om, at øvrige

bestyrelsesposter ikke er af en sådan karakter, at de ikke vil kunne afse tilstrækkeligt

med tid og ressourcer til at passe deres forpligtelser hos RU A/S.62 Der er offentlig til-

gængelighed til disse informationer på selskabets hjemmeside, hvorfor det ikke må an-

tages at være et problem, at det er den siddende bestyrelse selv, der afgør om øvrige

medlemmer kan påtage sig yderligere hverv. Såfremt generalforsamlingen ikke mener,

at et medlem af bestyrelsen lever op til deres forventninger, må det antages at vedkom-

mende bliver nødt til at gå af.

Anbefalingen er naturligvis gældende for, at der ikke bliver tale om en passiv bestyrel-

se, som dermed ikke kan udføre sin kontrollerende rolle som aktionærernes repræsen-

tant overfor selskabets direktion. Endvidere kan der være specielt håndplukkede besty-

61 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008

62 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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relsesmedlemmer, som alene er valgt ind, for at fungere som døråbner over for specifik-

ke strategiske muligheder. Hvis de ikke kan afse tiden til at udføre dette hverv i rette tid

på grund af for mange arbejdsopgaver, kan selskabet gå glip af væsentlige indtjenings-

muligheder.

Ved gennemgang af en oversigt med nuværende direktions- og bestyrelsesposter for den

siddende bestyrelse, som det fremgår på selskabets hjemmeside, vurderes der ikke at

være medlemmer, der besidder flere hverv end, hvad der må antages at være forsvarligt.

Enkelte medlemmer besidder eksempelvis flere mindre poster i egne ejendomsselskaber

mv. Endvidere fremgår det, at alle medlemmer af bestyrelsen har siddet i flere år, og

såvel formand som næstformand blev valgt ind for over 10 år siden, hvilket må indikere

en vis tilfredshed og tiltro til det udførte arbejde.63

Bestyrelsens og direktionens vederlag

Selskabet lever ikke op til anbefalingerne om angivelse af vederlag til de enkelte med-

lemmer af bestyrelse og direktion.64

Vederlag til selskabets bestyrelse er angivet som en del af beskrivelsen af Corporate

Governance i årsrapporten. Ifølge samme vurderes det ikke at være af afgørende betyd-

ning, om der angives et vederlag for det enkelte medlem af direktionen.

Det er dog vurderet, at det samlede vederlag for såvel medlemmer af bestyrelse som

direktion ikke afviger væsentligt fra det, der normalt må kunne forventes af sammenlig-

nelige selskaber.

Bestyrelsens uafhængighed

Nuværende eller tidligere medlemmer af direktionen kan ikke ifølge anbefalingerne

være medlem af bestyrelsen. Selskabet lever ikke op til denne anbefaling, idet den sid-

63 www.royalunibrew.com

64 Royal Unibrew A/S’ årsrapport for 2008
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dende administrerende direktør, der tiltrådte i løbet af efteråret 2008, har været mange-

årigt medlem af bestyrelsen. Denne valgte dog at træde ud af bestyrelsen ved selskabets

generalforsamling, der blev afholdt i foråret 2009, hvilket også bekræftes ved et kig på

selskabets efterfølgende rapportering og deres hjemmeside.

Tildelingskurs for optioner

Der er en anbefaling om, at indløsningskurs for tildelte aktieoptioner er højere end mar-

kedskursen på tildelingstidspunktet. Selskabet har i stedet valgt at beregne indløsnings-

kursen på baggrund af en gennemsnitlig børskurs for de første ti børsdage efter offent-

liggørelse af årsrapporten. Dette for at sikre, at der er tale om en attraktiv optionsord-

ning.

Det er dog i 2009 besluttet at annullere aktieoptionsprogrammet for 2008 til 2010, idet

forudsætningerne for beregningerne ved etablering af optionsprogrammet er bristet, som

følge af den negative udvikling i selskabets aktiekurs. Således fremgår det af årsrappor-

ten for 2008, at tildelte aktieoptioner i løbet af 2008, har en beregnet udnyttelseskurs på

DKK 510.
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Bilag 12. Reformuleret egenkapital

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t. DKK)

Egenkapital 1. januar 2008 1.119.463

Transaktioner med ejere

Salg af egne aktier 1.551

Køb af egne aktier -46.244

Betalt udbytte til aktionærerne -54.901 -99.594

Totalindkomst

Årets resultat -483.165

Opskrivning af projektudviklingsejendom 240.000

Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -99.434

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo -34.902

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo -13.443

Skat af egenkapitalbevægelser -56.315 -447.259

Aktiebaseret vederlæggelse 2.218 2.218

Egenkapital 31. december 2008 574.828
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Reformuleret egenkapitalopgørelse (t. DKK)

Egenkapital 1. januar 2007 1.148.121

Transaktioner med ejere

Salg af egne aktier 6.854

Køb af egne aktier -162.598

Minoritetsandele i tilkøbte virksomheder 26.875

Betalt udbytte til aktionærerne -57.722 -186.591

Totalindkomst

Årets resultat 155.234

Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -11.039

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 13.443

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo -2.743

Skat af egenkapitalbevægelser -62 154.833

Aktiebaseret vederlæggelse 3.100 3.100

Egenkapital 31. december 2007 1.119.463

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t. DKK)

Egenkapital 1. januar 2006 1.149.750

Transaktioner med ejere

Salg af egne aktier 110

Køb af egne aktier -180.139

Betalt udbytte til aktionærerne -60.714 -240.743

Totalindkomst

Årets resultat 230.339

Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -3.676

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 4.767

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo 7.643

Skat af egenkapitalbevægelser -3.359 235.714

Aktiebaseret vederlæggelse 3.400 3.400

Egenkapital 31. december 2006 1.148.121



Side 117 af 139

Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S Juli 2010

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t. DKK)

Egenkapital 1. januar 2005 1.098.495

Transaktioner med ejere

Salg af egne aktier 1.784

Køb af egne aktier -107.097

Betalt udbytte til aktionærerne -56.654 -161.967

Totalindkomst

Regulering egenkapital primo, regnskabspraksisændring -18.092

Årets resultat 220.638

Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder 5.237

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo -309

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo -6.341

Skat af egenkapitalbevægelser 8.789 209.922

Aktiebaseret vederlæggelse 3.300 3.300

Egenkapital 31. december 2005 1.149.750

Reformuleret egenkapitalopgørelse (t. DKK)

Egenkapital 1. januar 2004 995.837

Transaktioner med ejere

Salg af egne aktier 7.431

Køb af egne aktier -55.580

Betalt udbytte til aktionærerne -47.576 -95.725

Totalindkomst

Regulering egenkapital primo, regnskabspraksisændring -3.838

Årets resultat 194.874

Akkvisition vederlagt med egne aktier 10.938

Valutakursregulering, tilknyttede udenlandske virksomheder -12.845

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 6.341

Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstrumenter primo 1.722

Skat af egenkapitalbevægelser 91 197.283

Aktiebaseret vederlæggelse 1.100 1.100

Egenkapital 31. december 2004 1.098.495
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Bilag 13. Reformuleret resultatopgørelse

Reformuleret resultatopgørelse for årene 2004 - 2008 (t. DKK)

2008 2007 2006 2005 2004

Nettoomsætning 4.178.703 3.881.762 3.439.026 3.190.959 2.869.008

Produktionsomkostninger -2.266.557 -2.002.909 -1.568.976 -1.425.450 -1.220.151

Bruttofortjeneste 1.912.146 1.878.853 1.870.050 1.765.509 1.648.857

Salgs- og distributionsomkostninger -1.362.792 -1.246.590 -1.174.999 -1.111.522 -1.026.776

Administrationsomkostninger -215.816 -230.778 -196.127 -168.397 -147.158

Af- og nedskrivninger samt avance ved salg af

anlægsaktiver -202.520 -166.721 -194.703 -189.040 -186.876

Driftsoverskud fra salg (før skat) 131.018 234.764 304.221 296.550 288.047

Skat herpå -51.878 -80.703 -92.151 -62.530 -82.299

Driftsoverskud fra salg 79.140 154.061 212.070 234.020 205.748

Andre driftsindtægter 3.835 9.289 43.512 6.149 19.028

Andet driftsoverskud før skat 3.835 9.289 43.512 6.149 19.028

Skat herpå -959 -2.322 -12.183 -1.722 -5.708

Andet driftsoverskud 2.876 6.967 31.329 4.427 13.320

Core driftsoverskud 82.016 161.028 243.399 238.447 219.068

Særlige indtægter 0 128.068 0 5.022 0

Særlige omkostninger -50.125 -107.823 -14.329 0 0

Nedskrivning af langfristede aktiver -384.957 0 0 0 0

Resultat af kapitalandele i tilknyttede

virksomheder 0 0 0 0 0

Resultat af kapitalandele i associerede

virksomheder 22.654 27.998 26.098 15.700 2.773

Nedskrivning på kapitalandele og

mellemværender -70.104 0 0 0 0

Regulering egenkapital primo,

regnskabspraksisændring 0 0 0 -18.092 -3.838

Opskrivning af projektudviklingsejendom 240.000 0 0 0 0

Skat af opskrivning af projektudviklingsejendom -60.000 0 0 0 0

Akkvisition vederlagt med egne aktier 0 0 0 0 10.938

Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede

udenlandske virksomheder -99.434 -11.039 -3.676 5.237 -12.845

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, årets

bevægelse -48.345 10.700 12.410 -6.650 8.063

Usædvanlige poster -450.311 47.904 20.503 1.217 5.091

Totalindkomst fra driften -368.295 208.932 263.902 239.664 224.159

Core Finansielle indtægter 33.899 26.704 20.330 9.048 5.408

CoreFinansielle omkostninger -139.185 -98.836 -59.479 -50.357 -43.802

-105.286 -72.132 -39.149 -41.309 -38.394

Skatteeffekt 26.322 18.033 10.962 11.567 11.518

Core Netto finansielle omkostninger efter

skat -78.965 -54.099 -28.187 -29.742 -26.876

Totalindkomst -447.259 154.833 235.714 209.922 197.283

Fordeles således:

Totalindkomst før minoriteter -451.026 180.605 237.638 209.131 197.283

Minoriteters andel -3.767 25.772 1.924 -791 0

-447.259 154.833 235.714 209.922 197.283
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2008 2007 2006 2005 2004

Korrigeret skat af driftsoverskud fra salg

Andre driftsindtægter 3.835 9.289 43.512 6.149 19.028

Finansielle indtægter 33.899 26.704 20.330 9.048 5.408

Finansielle omkostninger -139.185 -98.836 -59.479 -50.357 -43.802

Opskrivning af projektudviklingsejendom 240.000 0 0 0 0

138.549 -62.843 4.363 -35.160 -19.366

Skattesats 25% 25% 28% 28% 30%

Beregnet korrigeret skat 34.637 -15.711 1.222 -9.845 -5.810

Skat af egenkapitalbevægelser -56.315 -62 -3.359 8.789 91

Skat af årets resultat -30.200 -64.930 -90.014 -61.474 -76.580

Skat af driftsoverskud fra salg i alt -51.878 -80.703 -92.151 -62.530 -82.299
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Bilag 14. Reformuleret Balance

Reformuleret balance for årene 2004 - 2008 (t. DKK)

2008 2007 2006 2005 2004

Driftsaktiver

Goodwill 311.275 487.861 323.398 320.861 271.415

Varemærker 167.885 278.351 174.236 173.946 85.388

Distributionsrettigheder 7.186 8.524 9.854 10.587 0

Grunde og bygninger 643.363 770.679 723.509 710.810 662.773

Projektudviklingsejendomme 400.000 0 0 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 529.291 488.715 400.842 413.396 351.187

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 214.997 240.091 237.618 238.870 254.328

Materielle anlægsaktiver under udførelse 291.787 57.536 64.888 25.930 39.382

Langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 28.988 28.988 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0

Kapitalandele i associerede virksomheder 87.650 225.691 231.285 214.409 83.389

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 20.634 25.481 24.664 25.460 24.588

Andre kapitalandele 56.900 3.018 0 0 0

Andre tilgodehavender 11.939 11.592 21.875 13.338 27.228

Råvarer og hjælpematerialer 122.194 169.316 97.284 99.935 100.963

Varer under fremstilling 27.177 25.816 17.353 17.521 14.931

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 265.302 156.461 161.983 136.113 131.915

Tilgodehavender fra salg 541.566 577.847 442.238 399.406 342.877

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.008 1.012 1.318 3.695 3.549

Andre tilgodehavender 113.679 64.035 37.360 22.091 41.710

Periodeafgrænsningsposter 147.191 31.435 43.775 42.611 37.383

Driftsaktiver i alt 3.961.024 3.623.461 3.042.468 2.897.967 2.473.006

Driftsforpligtelser

Pensioner 0 0 0 0 1.272

Indløsningsforpligtelse, returemballage 74.056 97.533 90.554 96.332 97.018

Andre hensatte forpligtelser 0 0 0 0 2.162

Udskudt skat 179.378 127.718 127.720 142.478 164.764

Leverandørgæld 523.175 350.407 344.338 278.839 230.675

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0

Selskabsskat 0 54.759 61.262 0 0

Offentlige ydelser 61.439 98.764 74.821 73.762 73.278

Anden gæld 335.654 163.252 126.057 126.896 102.823

Driftsgæld i alt 1.173.702 892.433 824.752 718.307 671.992

Netto driftsaktiver (investeret kapital) 2.787.322 2.731.028 2.217.716 2.179.660 1.801.014

Netto finansielle poster

Realkreditinstitutter 734.655 750.704 652.272 612.909 414.390

Kreditinstitutter 1.568.223 1.018.693 788.481 706.830 371.371

2.302.878 1.769.397 1.440.753 1.319.739 785.761

Værdipapirer 0 0 -2.838 -2.834 -2.944

Likvide beholdninger -90.384 -157.832 -368.320 -286.995 -67.697

Netto finansielle forpligtelser i alt 2.212.494 1.611.565 1.069.595 1.029.910 715.120

Minoritetsinteresser 34.922 38.689 12.917 10.993 11.784

Egenkapital 539.906 1.080.774 1.135.204 1.138.757 1.074.110
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Bilag 15. DuPont-modellen og den udvidede DuPont-model

Dupont-modellen

Den udvidede DuPont-model
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=
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Bilag 16. Beskrivelse af konkurrenter

Carlsberg

Firma oversigt

Carlsberg producerer, distribuerer og markedsfører mere end 500 ølmærker i ca. 150

markeder over hele Nord-, Vest-og Østeuropa samt Asien og Stillehavsområdet. Deres

portefølje af øl omfatter internationale mærker som Carlsberg Pilsner, Tuborg, Kronen-

bourg 1664, Holsten og Baltika. De har endvidere lokale mærker som Ringnes (Norge),

Feldschlösschen (Schweiz), Lav (Serbien) og Wusu (vestlige Kina). Carlsberg driver 77

bryggerier og sælger øl gennem eksport og licensaftaler, der ledes af deres Export, Li-

cense og Duty Free division, med salg i omkring 100 lande, hvor de har ikke selv har

bryggerier. Udover at fokusere på de kommercielle aspekter af øl, udfører Carlsberg

også forskning i nye metoder til opdræt af byg og gær gennem 'The Carlsberg Research

Laboratory”. I 2008 overtog Carlsberg sammen med Heineken S&N til en samlet kon-

tant pris på ca. DKK 90 milliarder. I henhold til den aftale, erhvervede Carlsberg S &

N's franske bryggeri Brasseries Kronenbourg, det græske bryggeri Mythos, en aktiepost

i det kinesiske bryggeri Chongqing og vietnamesiske aktiviteter til at styrke den geogra-

fiske rækkevidde. Hertil kommer der også erhvervede S&N’s aktier i Baltic Beverages

Holding, et joint-venture mellem de to selskaber, for at øge fodfæste i Rusland.

Seneste finansielle resultater

Carlsberg havde for indkomståret 2008 en omsætning på DKK 59, 9 millioner, en stig-

ning på 34,0 % i forhold til 2007. Indtægter fra salget af øl udgjorde heraf DKK 45, 5

millioner i 2008, en 40,1 % stigning i forhold til 2007. Stigningen i resultatet kan pri-

mært henføres til overtagelse af aktiviteten i S&N, der har medført en stigning på 33,0

% salget af øl i 2008. En stigning i ølpriserne har også bidraget positivt til stigningen i

Carlsbergs resultat for 2008.
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Vækststrategier

Et skift i forbrugernes præferencer i retning af premiumøl i de østeuropæiske markeder,

der yderligere påvirkes positivt af øget disponible indkomster frem til 2008 har påvirket

Carlsbergs præstationer i denne region. Således har Carlsberg foretaget betydelige inve-

steringer specielt i Rusland, for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Der er

blandt andet investeret i kapacitetsudvidelser ved at oprette et nyt bryggeri i Novosi-

birsk i første halvdel af 2008. Dette vil imødekomme den voksende efterspørgsel efter

øl i det østeuropæiske marked uden yderligere investeringer i produktionskapacitet på

lang sigt. Carlsberg har planer om yderligere at trænge ind på det russiske high-end øl

marked med lanceringen af varianter af premium ølmærker som Tuborg Lemon og Tu-

borg Black i 2009 for at udnytte udviklingen inden for premium segmentet. Desuden

har Carlsberg udvidet aftalen med Grupo Modelo for ni nye østeuropæiske markeder,

herunder Rusland, for at udvide deres portefølje af super premium brands i 2009. Denne

aftale giver Carlsberg eneret til at importere, markedsføre og sælge Corona Extra på

vegne af Modelo i de aftalte markeder.

Carlsberg har en væsentlig del af deres omsætning, fra nord og vesteuropæiske ølmar-

keder, der tegner sig for 61,8 % af de samlede indtægter i 2008. Ølsalget i værdi faldt i

disse markeder som følge af den økonomiske krises påvirkning af forbrugernes købe-

kraft. På disse markeder har Carlsberg et ønske om at fastholde ølsalg i værdi, ved at

udvikle deres super-premium og premium øl brands. Desuden er det planer om et forsøg

på at hæve deres avancer gennem omstrukturering og omkostningsbesparende initiati-

ver. Virksomheden har som følge af øget fokus på sundhed lanceret nye varianter af

premium-mærker som Tuborg Lite, der indeholder færre kalorier end standard øl.65

65 www.carlsberg.dk
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Harboe

Firma oversigt

Harboes Bryggeri er Danmarks 3. største bryggeri, med hovedsæde i Skælskør, samme

sted som da virksomheden blev grundlagt i 1883. Harboe producerer og sælger øl, læ-

skedrikke, maltdrikke og malturtprodukter med primær geografisk fokus på Tyskland,

Skandinavien og de øvrige lande omkring Østersøen. De har endvidere en fødevarefor-

retning, der omfatter forskellige maltekstraktprodukter, der i dag primært bliver afsat til

bageriindustrien. Harboes produkter markedsføres i dag på ca. 50 markeder fordelt på

Danmark, Tyskland, Sverige, Norge og Baltikum samt på en række eksportmarkeder

verden over, herunder lande i Afrika, Mellemøsten, Asien og USA.

Selskabet består af bryggerierne Harboes Bryggeri i Skælskør, Darguner Brauerei i

Tyskland, Viru Õlu i Estland samt fødevarevirksomheden Harboefarm, ligeledes i

Skælskør.

Seneste finansielle resultater

Harboes omsætning i 2008/09 var DKK 1.545 millioner, en stigning på 12,7% i forhold

til 2007/08. Dette kan primært henføres til en stigning i bryggerivirksomheden på 16,0

%, mens der har været et mindre fald i fødevareforretningen.

Vækststrategier

Harboe forventer, at kerneforretningen vil udvikle sig positivt i 2009/2010, og de inve-

steringer, der er foretaget i innovation, produktudvikling og kapacitetsudvidelser i de

forgangne år, vil bidrage til en styrket vækst i både produceret volumen og samlet om-

sætning. Udvidet samarbejde med en række større kunder ventes endvidere at bidrage til

en høj kapacitetsudnyttelse på selskabets produktionsanlæg. Samtidig er det forventnin-

gen, at selskabets fortsatte udviklingsaktiviteter, bl.a. inden for maltekstrakt, vil mate-

rialisere sig i nye kundeaftaler og markedsmuligheder i løbet af året.

Harboe forventer, at selskabets indtjening vil være positivt påvirket af den
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ventede vækst og en stadig stigende omsætning af nye innovative produkter, hvor ind-

tjeningsmarginerne er mere attraktive og mindre følsomme over for konkurrencepres og

prisudvikling på råvarer. Baseret på den eksisterende sammensætning af forretningen og

ovennævnte forudsætninger forventer Harboe et væsentligt forbedret koncernresultat i

2009/2010 i forhold til resultatet for 2008/2009.66

66 www.harboes-bryggeri.dk
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Heineken

Firma oversigt

Heineken producerer og distribuerer mere end 200 internationale præmie, regionale,

lokale og speciale øl og cider, herunder Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Foster's,

Maes, Murphy's og Newcastle Brown Ale. Deres primære internationale mærke sælges

under navnet »Heineken«. Udover øl, opererer de også på markeder for ikke-

alkoholiske drikkevarer som sodavand og mineralvand. De findes i mere end 70 lande

som dækker Amerika, Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Dette

sker gennem et netværk af distributører der håndterer deres 125 bryggerier. I 2008 ind-

gik Heineken, som tidligere nævnt, et samarbejde med Carlsberg, hvor de erhvervede

aktierne i S & N. I henhold til aftale med Carlsberg, erhvervede Heineken S & Ns akti-

viteter i Storbritannien, Portugal, Finland, Belgien, Irland, Indien og USA. Heineken

kan her anvende S & Ns omfattende distributionsnet og brand portefølje, herunder

Newcastle Brown Ale, Foster's og Bue til at konsolidere deres markedsandel i Vesteu-

ropa.

Seneste finansielle resultater

Heinekens omsætning i 2008 var DKK 106.677 millioner, en stigning på 27,3 % i for-

hold til 2007. Deres indtægter fra salg af øl udgør i alt DKK 85.340 millioner for 2008,

ligeledes svarende til en stigning på 27,3 % i forhold til 2007. Denne stigning kan pri-

mært henføres til en stigning på 19,3 % i salg af øl, sammen med forbedringer i pro-

duktmiks og højere salgspriser.

Vækststrategier

Heineken har som Carlsberg og RU A/S haft en række omkostningsbesparende initiati-

ver, gennem reduktion af kapitaludgifter og gæld, samt bortskaffelse af ikke-strategiske

aktiver for, i lyset af den finansielle krise, at kunne fastholde væksten i pengestrømmene

og marginer. For at opnå dette, har de reduceret anlægsinvesteringer med DKK 2.980

millioner i 2009. De indledte i 2005-2008 et langsigtet program med fokus på omkost-

ningsreduktion, der hed 'Fit2Fight'. I denne periode lykkedes det dem, at reducere de
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faste omkostninger med DKK 3.353, og det skabte dermed en betydelig forbedring i

forholdet mellem de faste omkostninger (faste omkostninger som en procentdel af ind-

tægterne) fra 34,9 % i 2005 til 29,5 % i 2008. Endvidere medførte Fit2Fight program-

met, en reduktion af overkapaciteten i hele værdikæden, blandt andet gennem lukning af

56 Beamish & Crawford bryggeri i Cork i begyndelsen af 2009. Desuden har man pla-

ner om at lukke Brasserie Fischer bryggeriet i Frankrig ved udgangen af 2009.67

67 www.heineken.nl
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SabMiller

Firma oversigt

SABMiller er et globalt bryggeri med en bred produktportefølje, der består af mere end

200 internationale og regionale ølmærker. Deres internationale ølmærker omfatter Pils-

nerøllene Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft og Grolsch, mens loka-

le mærker omfatter Aguila, Castle og Miller Lite. SABMiller driver 131 bryggerier for-

delt over hele verden, hvoraf de fleste bryggerier (ca. 86), ligger i Afrika og Asien. Sel-

skabets aktivitet er fordelt over 75 lande på seks kontinenter, som omfatter både marke-

der som USA og Europa, og nye markeder som Kina og Indien. SABMiller driver også

tappeanlæg for Coca-Colas produkter.

I 2008 trådte SABMiller ind i et joint-venture med Molson Coors, der er et nordameri-

kansk bryggeri, i USA og Puerto Rico for at danne en enhed under navnet MillerCoors.

SABMiller ejer aktiemajoriteten på 58,0 % i MillerCoors og Molson Coors ejer de re-

sterende andele på 42,0%. Denne aftale har i øget omfang styrket ressourcer og distribu-

tionsplatform for den fusionerede enhed på det amerikanske marked. Desuden har man

planer om, gennem stordriftsfordele, at opnå omkring DKK 3.000 millioner i årlige be-

sparelser.

Seneste finansielle resultater

SABMillers omsætning for indkomståret 2009, der sluttede marts 2009, var DKK

113.259, et fald på 12,6 % i forhold til indkomstsåret 2009. Heraf udgør omsætningen

fra ølsalg DKK 95.383 millioner, hvilket i forhold til indkomståret 2008 har betydet et

fald på 15,7 %.

Vækststrategier

SABMiller lægger stort fokus på at udvide deres aktivitet på det afrikanske ølmarked

gennem udvikling af en robust portefølje af lokale mærker. Der er tale om et marked,

der er i stor udvikling, og det vækster højere end den globale ølindustri. SABMiller for-
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søger at udnytte deres størrelse og globale netværk til at udvikle billige øl til prisføl-

somme afrikanske forbrugere ved at bruge råvarer indkøbt fra landmænd i Afrika til

fremstilling af øl. Desuden har de lanceret en række lokale premium brands som Maluti

i Lesotho, Ndovu i Tanzania, og en præmium variant af Laurentina i Mozambique i

2008. De har styrket deres produktionskapaciteter i Afrika ved at investere DKK 908

millioner i 2008-09 med opførelsen af bryggerier i Mozambique, Angola og Tanzania.

Dette for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter øl i regionen på længere

sigt.68

68 www.sabmiller.com
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Anheuser-Busch InBev

Firma oversigt

AB InBev fungerer som verdens største ølproducent af både øl og ikke-alkoholiske

drikkevarer. I 2008 erhvervede InBev amerikanske Anheuser-Busch, der fører til etable-

ring af AB InBev. Det fusionerede selskabs produktportefølje omfatter 300 mærker,

herunder tre flagskibsmærker Budweiser, Stella Artois og Beck's. AB InBev's portefølje

omfatter endvidere internationale mærker som Leffe og Hoegaarden og lokale mærker

som eksempelvis Bud Light, Skol, Brahma og Quilmes. AB InBev's brygningsfaciliteter

omfatter 151 bryggerier, og de opererer i 30 lande over hele USA, Europa, Latinameri-

ka, Asien og Stillehavsområdet.

Seneste finansielle resultater

AB InBev opnåede i 2008 en omsætning på DKK 119.960 millioner, en stigning på 11,6

% i forhold til 2007. Deres indtægter fra salg af øl udgør heraf DKK 110.014 millioner,

en stigning på 11,6 % i forhold til 2007. Denne stigning kommer primært som følge af

stigning i ølsalget i Nordamerika, Argentina, Tyskland og Sydkorea.

Vækststrategier

Med InBevs køb af Anheuser-Busch i november 2008, fik selskabet mulighed for at

opnå en dominerende stilling på det globale ølmarked med et stærkt fodfæste på de

amerikanske, kinesiske og russiske markeder gennem Anheuser-Busch’s Budweiser-øl.

AB InBev har fokus på at afhænde deres aktiver fra ikke-core aktiviteter, primært for at

frigøre kapital og anvende provenuet til at reducere deres gæld, som steg betydeligt som

følge af købet af Anheuser-Busch. Salget af Oriental Brewery og interesser i Tsingtao

Brewery er et eksempel på dette.

Det er også overvejelser om nedlukning eller frasalg af 11 bryggerier i Centraleuropa,

med henblik på at reducere deres betydelige gæld, der er stiftet i forbindelse med over-

tagelsen af Anheuser-Busch, og derfra søge at bevare fokus på deres Nord- og Sydame-
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rikanske operationer i 2009. Hertil kommer den også planer om at sælge Tennent's, et

betydeligt pilsnermærke, der tegner sig for mere end halvdelen af det skotske marked

for lager. Disse frasalg vil kanalisere selskabets pengestrømme i retning af kerneaktivi-

teterne, og vil gøre det muligt at øge likviditeten og mindske gældsbyrden.

Endvidere har der været initiativer med fokus på nedbringelse af omkostningerne. AB

InBev søger at opnå en vækst i EBITDA-margin gennem omkostningsstyring. For at

opnå dette, har de i 2007 indført en omkostningsbaseret styringsmodel, Zero-Based

Budgeting (ZBB), i det sydligere Latinamerika (omfatter Argentina, Uruguay, Para-

guay, Chile og Bolivia) og Kina. Desuden er der også gennemført et cost management

program, Voyager Plant Optimering (VPO), med henblik på standardisering af deres

bryggeriaktiviteter. Hertil kommer den også planer om at skære ned på deres omkost-

ninger med DKK 6.000 millioner.69

69 www.ab-inbev.com
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Bilag 17. Common size analyse

Reformuleret resultatopgørelse for 2008 (t. DKK)

Royal

Unibrew Carlsberg Heineken SAB Miller AB InBev Harboe

Nettoomsætning 4.178.703 59.944.000 106.676.550 113.258.900 119.959.900 1.544.606

Produktionsomkostninger -2.266.557 -28.736.000 -51.963.750 -62.340.885 -46.778.550 -1.191.501

Bruttofortjeneste 1.912.146 31.208.000 54.712.800 50.918.015 73.181.350 353.105

Salgs- og distributionsomkostninger -1.362.792 -16.775.000 -25.806.800 -18.643.723 -29.136.950 -168.578

Administrationsomkostninger -215.816 -3.632.000 -11.234.600 -10.035.130 -6.459.150 -38.183

Personaleomkostninger 0 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger samt avance ved salg af

anlægsaktiver -202.520 -3.631.000 -9.103.900 -5.427.540 -10.139.450 -118.181

Driftsoverskud fra salg (før skat) 131.018 7.170.000 8.567.500 16.811.622 27.445.800 28.163

Skat herpå -51.878 -358.000 -2.841.169 -5.438.543 -5.396.764 -8.140

Driftsoverskud fra salg 79.140 6.812.000 5.726.331 11.373.079 22.049.036 20.023

Andre driftsindtægter 3.835 1.178.000 238.400 1.428.300 2.220.100 19.403

Andre driftsomkostninger 0 -450.000 -797.150 0 0 -6.662

3.835 728.000 -558.750 1.428.300 2.220.100 12.741

Skat på andet driftsoverskud -959 -182.000 142.481 -399.924 -754.612 -3.185

2.876 546.000 -416.269 1.028.376 1.465.488 9.556

Særlige indtægter 0 0 0 0 0 0

Særlige omkostninger -50.125 -1.641.000 0 0 -2.465.950 0

Særlige poster -450.311 -1.560.000 -6.369.750 10.976.750 -2.369.100 -21.259

Totalindkomst fra driften -368.295 5.798.000 -1.059.688 23.378.205 21.145.424 8.320

Finansielle indtægter 33.899 1.310.000 677.950 1.401.850 1.452.750 18.285

Finansielle omkostninger -139.185 -4.766.000 -4.015.550 -3.814.090 -9.796.750 -25.553

-105.286 -3.456.000 -3.337.600 -2.412.240 -8.344.000 -7.268

Skatteeffekt 26.322 864.000 851.088 675.427 2.836.126 1.817

Netto finansielle omkostninger efter skat -78.965 -2.592.000 -2.486.512 -1.736.813 -5.507.874 -5.451

Totalindkomst -447.259 3.206.000 -3.546.200 21.641.392 15.637.550 2.869
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Common size analyse for 2008

Royal

Unibrew Carlsberg Heineken SAB Miller AB InBev Harboe

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Produktionsomkostninger 54,2% 47,9% 48,7% 55,0% 39,0% 77,1%

Bruttofortjeneste 45,8% 52,1% 51,3% 45,0% 61,0% 22,9%

Salgs- og distributionsomkostninger 32,6% 28,0% 24,2% 16,5% 24,3% 10,9%

Administrationsomkostninger 5,2% 6,1% 10,5% 8,9% 5,4% 2,5%

Af- og nedskrivninger samt avance ved salg af

anlægsaktiver 4,8% 6,1% 8,5% 4,8% 8,5% 7,7%

Driftsoverskud fra salg (før skat) 3,1% 12,0% 8,0% 14,8% 22,9% 1,8%

Skat herpå 1,2% 0,6% 2,7% 4,8% 4,5% 0,5%

Driftsoverskud fra salg 1,9% 11,4% 5,4% 10,0% 18,4% 1,3%

Andet driftsoverskud

Andre driftsindtægter 0,1% 2,0% 0,2% 1,3% 1,9% 1,3%

0,1% 1,2% -0,5% 1,3% 1,9% 0,8%

Skat på andet driftsoverskud 0,0% -0,3% 0,1% -0,4% -0,6% -0,2%

0,1% 0,9% -0,4% 0,9% 1,2% 0,6%

Særlige indtægter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Særlige omkostninger 1,2% 2,7% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0%

Øvrige egenkapitalbevægelser 9,6% -0,1% 6,0% -9,7% -0,1% 1,4%

10,8% 2,6% 6,0% -9,7% 2,0% 1,4%

Totalindkomst fra driften -8,8% 9,7% -1,0% 20,6% 17,6% 0,5%

Finansielle indtægter 0,8% 2,2% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2%

Finansielle omkostninger 3,3% 8,0% 3,8% 3,4% 8,2% 1,7%

-2,5% -5,8% -3,1% -2,1% -7,0% -0,5%

Skatteeffekt -0,6% -1,4% -0,8% -0,6% -2,4% -0,1%

Netto finansielle omkostninger efter skat -1,9% -4,3% -2,3% -1,5% -4,6% -0,4%

Totalindkomst -10,7% 5,3% -3,3% 19,1% 13,0% 0,2%
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Bilag 18.- Budgetterede nøgletal for 2009 til 2016

Nettoomsætning budget for årene 2009 - 2016 (t. DKK)

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E

Specifikation af budgetteret stigning for Vesteuropa

Danmark 1.276.000 -8,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,2% 1,5% 2,0% 2,0%

Italien 657.000 3,0% -1,0% -0,5% 0,5% 0,7% 1,0% 1,5% 1,5%

Tyskland 484.000 4,0% 0,5% 1,0% 0,5% 0,7% 1,0% 1,3% 1,3%

Norden 44.000 -49,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,2% 1,5% 2,0% 2,0%

Øvrige markeder 59.400 -8,0% -5,0% -3,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,0%

Danmark 1.276.000 1.173.920 1.168.050 1.168.050 1.173.891 1.187.977 1.205.797 1.229.913 1.254.511

Italien 657.000 676.710 669.943 666.593 669.926 674.616 681.362 691.582 701.956

Tyskland 484.000 503.360 505.877 510.936 513.490 517.085 522.256 529.045 535.922

Norden 44.000 22.440 22.328 22.328 22.439 22.709 23.049 23.510 23.981

Øvrige markeder 59.400 54.648 51.916 50.358 50.358 50.358 50.610 51.116 51.627

2.520.400 2.431.078 2.418.114 2.418.265 2.430.105 2.452.744 2.483.074 2.525.166 2.567.997

Samlet omsætningsstigning Vesteuropa -3,5% -0,5% 0,0% 0,5% 0,9% 1,2% 1,7% 1,7%

Specifikation af budgetteret stigning for Østeuropa

Polen 2.520.400 -25,0% -55,0% 0,0% 1,5% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0%

Letland 1.129.200 -25,0% -10,0% -2,5% 0,0% 0,5% 1,0% % 1,0% 1,0%

Litauen 529.103 -13,0% -10,0% -5,0% -0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0%

Øvrige markeder 13.200 -85,0% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Polen 354.000 265.500 119.475 119.475 121.267 124.299 128.028 131.869 135.825

Letland 365.000 273.750 246.375 240.216 240.216 241.417 243.831 246.269 248.732

Litauen 397.000 345.390 310.851 295.308 293.832 295.301 298.254 301.237 304.249

Øvrige markeder 13.000 1.950 0 0 0 0 0 0 0

1.129.000 886.590 676.701 654.999 655.315 661.017 670.113 679.374 688.806

Samlet omsætningsstigning Østeuropa -21,5% -23,7% -3,2% 0,0% 0,9% 1,4% 1,4% 1,4%
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Nettoomsætning budget for årene 2009 - 2016 (t. DKK)

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E

Specifikation af budgetteret stigning for

Malt & Oversøiske markeder

Caribien 296.000 4,0% 2,0% 6,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%

England 79.000 -40,0% -0,5% 0,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5%

Afrika 71.000 -8,0% -2,0% -0,5% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Øvrige markeder 83.103 -9,0% -2,0% 0,0% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%

Caribien 296.000 307.840 313.997 332.837 342.822 351.392 358.420 365.588 372.900

England 79.000 47.400 47.163 47.399 48.584 49.555 50.299 51.053 51.819

Afrika 71.000 65.320 64.014 63.694 64.649 65.295 65.948 66.608 67.274

Øvrige markeder 83.103 75.624 74.111 74.111 75.223 76.126 77.039 77.964 78.899

529.103 496.184 499.285 518.040 531.277 542.369 551.706 561.213 570.892

Samlet omsætningsstigning Malt & Oversøiske markeder -6,2% 0,6% 3,8% 2,6% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7%

Budgetteret stigning i nettoomsætning

Vesteuropa 2.520.400 -3,5% -0,5% 0,0% 0,5% 0,9% 1,2% 1,7% 1,7%

Østeuropa 1.129.200 -21,5% -23,7% -3,2% 0,0% 0,7% 1,1% 1,4% 1,4%

Malt og Oversøiske markeder 529.103 -6,2% 0,6% 3,8% 2,6% 2,1% 1,7% 1,7% 1,7%

Budgetteret nettoomsætning

Vesteuropa 2.520.400 2.432.186 2.420.025 2.420.025 2.432.125 2.454.014 2.483.462 2.514.660 2.546.249

Østeuropa 1.129.200 886.422 676.340 654.697 654.697 659.280 666.532 674.905 683.383

Malt og Oversøiske markeder 529.103 496.299 499.276 518.249 531.723 542.890 552.119 559.054 566.077

Samlet nettoomsætning 4.178.703 3.814.907 3.595.641 3.592.971 3.618.546 3.656.184 3.702.113 3.748.620 3.795.710

Samlet stigning -8,7% -5,7% -0,1% 0,7% 1,0% 1,26% 1,26% 1,26%
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Budget for årene 2009 - 2016 (t. DKK)

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E

Nettoomsætning 4.178.703 -8,71% -5,75% -0,07% 0,71% 1,04% 1,26% 1,26% 1,26%

Overskudsgrad 2,74% 6,00% 6,30% 6,60% 6,70% 6,80% 6,90% 6,90% 6,90%

Overskudsgrad efter skat (30,8%) 1,9% 4,15% 4,36% 4,57% 4,64% 4,71% 4,77% 4,77% 4,77%

Nettofinansielle poster -78.965 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,50% 2,50% 2,50%

Minoritetsinteressers andel af resultat fra drift 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84%

Aktivernes omsætningshastighed 1,51 1,55 1,59 1,62 1,65 1,68 1,68 1,68 1,68

Minoritetsinteresser -34.922 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Udbytte i % af DO 54.901 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
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Budget for årene 2009 - 2016 (t. DKK)

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 4.178.703 3.814.907 3.595.641 3.592.971 3.618.546 3.656.184 3.702.113 3.748.620 3.795.710

Driftsomkostninger -4.099.563 -3.656.512 -3.438.886 -3.428.873 -3.450.775 -3.484.138 -3.525.345 -3.569.631 -3.614.473

CORE driftsoverskud salg (DO) 79.140 158.395 156.756 164.098 167.770 172.045 176.769 178.989 181.238

Overskudsgrad fra CORE (DO) 1,9% 4,2% 4,4% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8% 4,8% 4,8%

Transistoriske poster -447.435 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsoverskud i alt -368.295 158.395 156.756 164.098 167.770 172.045 176.769 178.989 181.238

Netto finansielle omkostninger -78.965 -80.939 -82.962 -85.036 -87.162 -89.341 -91.575 -93.864 -96.211

Koncern resultat -447.260 77.456 73.794 79.062 80.608 82.704 85.194 85.125 85.027

Minoritetsinteressers andel af resultat -3.767 -1.334 -1.320 -1.382 -1.413 -1.449 -1.489 -1.508 -1.526

Nettooverskud -451.027 76.122 72.474 77.680 79.195 81.255 83.705 83.617 83.501

Balance

Netto driftsaktiver 2.787.322 2.461.230 2.261.410 2.217.883 2.193.058 2.176.300 2.203.639 2.231.321 2.259.351

Netto finansielle aktiver -2.212.494 -1.808.946 -1.535.332 -1.436.462 -1.355.211 -1.280.560 -1.248.263 -1.216.358 -1.184.870

Minoritetsinteresser -34.922 -36.256 -37.576 -38.958 -40.371 -41.820 -43.309 -44.817 -46.343

Egenkapital (5.600.000 antal aktier) 539.906 616.028 688.501 742.462 797.475 853.920 912.067 970.146 1.028.138

Pengestrømsopgørelse

DO efter skat -368.295 158.395 156.756 164.098 167.770 172.045 176.769 178.989 181.238

ΔNDA 56.294 -326.092 -199.820 -43.527 -24.825 -16.758 27.339 27.682 28.030

FCF(C-1) -424.589 484.487 356.576 207.625 192.595 188.803 149.430 151.307 153.208

Nettodividene (payout 30%) 54.901 0 0 23.719 24.182 24.811 25.558 25.538 25.508

Gældsfinansiering -479.490 484.487 356.576 183.906 168.413 163.992 123.872 125.769 127.700

Samlet finansiering -424.589 484.487 356.576 207.625 192.595 188.803 149.430 151.307 153.208
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Bilag 19. Gns. kursudvikling OMX C20-indeks

Dato Kursværdi Ændring

30-11-2004 282,88

30-11-2005 368,37 30,2%

30-11-2006 424,33 15,2%

30-11-2007 471,76 11,2%

28-11-2008 263,05 -44,2%

30-11-2009 327,2 24,4%

36,7%

Middelværdi 7,35%



Side 139 af 139

Juli 2010Fundamentalanalyse af Royal Unibrew A/S

Bilag 20.- Værdiansættelse af RU A/S

Budget for årene 2009 - 2016 (t. DKK)
Historisk

periode

Terminal

periode

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E

k(wacc) 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%

ROIC = DO / NDA 2,9% 6,0% 6,6% 7,3% 7,6% 7,9% 8,1% 8,1% 8,1%

RIDO -15.118 -261 15.014 20.988 26.662 31.330 31.723 32.122

Ændring i % -98,28% -5859,73% 39,78% 27,03% 17,51% 1,26% 1,26%

Diskonteringsfaktor (1,0665) 1,0665 1,1374 1,2131 1,2937 1,3798 1,4715 1,5694

PV af RIDO -14.175 -229 12.377 16.223 19.323 21.291 20.214

Terminalværdi (TV) 595.542

Netto driftsaktiver 2.787.322

Samlet PV af RIDO til 2015 75.024

PV af TV 379.478

Virksomhedens værdi 3.241.824

Bogført værdi af NFF -2.212.494

Værdi af egenkapital 1.029.330

Værdi af minoriteter (note 1) -40.616

Værdi af egenkapital 988.713

Antal aktier stk. 5.600.000

Værdi pr. aktie 176,56

Note 1 - værdi af minoriteter

Bogført værdi minoriteter 34.922

Bogført værdi af NDA 2.787.322

Andel af minoriteter 1,25%

Værdi af NDA 3.241.824

Estimeret værdi af minoriteter 40.616

Budget periode


