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Executive Summary 
 

The purpose of this thesis is to estimate the value of the Danish firm Carlsberg A/S and to 

examine the extent to which the value is exposed to the development in the Russian market. 

To be able to valuate the shares of Carlsberg it is necessary to make a forecast of the future 

economical conditions and it is advantageous to gain knowledge of the historical 

development, which, in this thesis, is done by a strategic and financial analysis. 

 

Carlsberg was founded in 1847 and the company has since then grown to be one of the 

biggest breweries in the world, with a position among the top four largest breweries in the 

world. Carlsberg has activities in regions all over the world and the most important market to 

the firm is Northern and Western Europe, but it seems that Carlsberg is going to generate 

growing revenue in markets in Eastern Europe and Asia in the next few years. As a result of 

Carlsberg purchasing Scottish & Newcastle in 2008, the company has taken a position as 

market leader on the Russian market. 

 

The strategic analysis showed which surrounding conditions Carlsberg has to deal with to 

maintain success. Examples of these are prohibitions against smoking in public areas, 

increased marketing and environment legislations, changes in „purchasing power‟ as a 

consequence of market trends, and varying consumer behaviour. It also came out that the 

markets, in which Carlsberg operates, is dominated by hard competition and it is relatively 

hard to enter the market for new competitors, this caused by the strong position of the biggest 

existing brewer‟s in the global market. In Russia the consumption of beer is increasing, but 

higher taxes on beer in Russia sets a limitation in Carlsberg‟s growth in the country.  

 

The historical study of the financial accounts pointed in the direction of improvements in the 

Danish firm over the last period. This development has happened as a result of both organic 

growth and growth through acquisitions. Furthermore the investigation showed that Carlsberg 

recently has reduced its debt, which is important for the company to continue to focus on. 

 

The estimate of the value of Carlsberg‟s share price of 597 DKK means that the market price 

is estimated to be underestimated compared with the current share price of 576 DKK on 3. 

January 2011. Therefore the recommendation is to buy shares of Carlsberg. 
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In spite of the recommendation there is some uncertainty in some of the factors underlying the 

valuation. For example, there is some uncertainty behind the expected developments in the 

Russian market which could lead to significant changes in the value of Carlsberg‟s shares, 

this caused by changes in underlying assumptions. 

 

Overall it seems that Carlsberg counters a bright future in terms of growth in earnings, and 

therefore I consider Carlsberg‟s shares to be interesting investment objects. 
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1 Indledende afsnit 
 

1.1 Indledning 
 

Denne kandidatafhandling er skrevet som afslutningen på mit forløb på Cand. merc. aud.-

studiet på Copenhagen Business School. Undervejs på studiet har jeg haft særlig interesse for 

revision og regnskab, og dette er en af grundene til, at jeg har fundet det obligatoriske fag; 

Ekstern Rapportering spændende.  

Emnet for denne kandidatafhandling er processen omkring analyse af virksomheders 

årsregnskab samt efterfølgende værdiansættelse af selskabet, hvilket er ét af hovedemnerne 

inden for Ekstern Rapportering. 

 

Til ovenstående regnskabsanalyse- og værdiansættelsesproces er der behov for at udvælge en 

casevirksomhed til brug herfor. Mine kriterier for valget af virksomhed har bl.a. været 

størrelsen på virksomheden herunder dens indtjening, antallet af medarbejdere samt 

informationsniveauet til offentligheden fra selskabets side. Disse kriterier er opstillet, 

eftersom jeg gerne har villet beskæftige mig med en stor og betydningsfuld virksomhed med 

et stort informationsniveau.  

 

Valget af casevirksomhed, som regnskabsanalysen og værdiansættelsen vil tage udgangspunkt 

i, er efterfølgende faldet på Carlsberg A/S (herefter blot betegnet som Carlsberg), som således 

omfatter hele Carlsberg-koncernen. Hovedårsagen til dette valg er, at koncernen samlet set er 

et af de store børsnoterede selskaber i Danmark, og samtidig er selskabet en del af det danske 

C20 indeks
1
. Det betyder samtidig, at virksomhedens aktier dagligt bliver værdiansat til 

markedspris, efterhånden som aktierne købes/sælges, og derfor finder jeg det interessant at 

fremkomme med en teoretisk vurdering af samt mit bud på, om prisen på selskabets aktier er 

værdiansat ”korrekt”. ”Korrekt” fordi der ikke vil være én sand værdi af aktierne i 

virksomheden, men derimod vil værdiansættelsen bero på en subjektiv vurdering fra 

aktieanalytikers side omkring fremtidsudsigterne for virksomheden. 

 

Ovenstående leder mig frem til min problemformulering og afgrænsning, som følger 

herunder.    

                                                 
1
 C20-indekset er et prisindeks over de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs 
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1.2 Problemformulering 
 

Set ud fra en ekstern analytikers perspektiv vil jeg i denne kandidatafhandling lave en 

strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktierne i Carlsberg pr. 3. januar 2011, for 

at jeg kan besvare følgende hovedproblemstilling: 

 

Er Carlsbergs aktie over- eller undervurderet, og i hvor stor udstrækning er Carlsbergs aktie 

eksponeret i forhold til det russiske marked?  

 

1.3 Afgrænsning 
 

Som det fremgår ovenfor, er hovedformålet med denne kandidatafhandling at værdiansætte 

aktierne i Carlsberg pr. 3. januar 2011. Skæringsdatoen er valgt af hensyn til indsamlingen af 

informationer til brug for analysen. Det betyder således, at det udelukkende er informationer, 

som er offentliggjort til og med d. 3. januar 2011, der vil ligge til grund for analysen samt 

konklusionen. Dette vil medføre, at informationer efter d. 3. januar 2011, som ellers er 

offentliggjort ved deadline på afhandlingen, og som opfattes som vigtige, ikke medtages pga. 

af den fastsatte skæringsdato. Dette til trods for at den mest opdaterede værdiansættelse 

naturligvis vil være på datoen for afleveringen af kandidatafhandlingen. 

D. 3. januar 2011 er valgt som skæringsdato, eftersom det er på denne dato, at Københavns 

Fondsbørs er åbnet for første gang i 2011, og derfor er det muligt at få alle informationer for 

2010 med i denne afhandling. Det er værd at bemærke, at datoen er så tidligt på året, således 

at årsregnskabet for 2010 ikke får indflydelse på afhandlingen, eftersom dette først udkommer 

senere i 2011. 

 

Derudover vil analysen udelukkende blive baseret på offentligt tilgængelige informationer, da 

analysen bliver udført set fra en ekstern analytikers perspektiv. 

Det betyder samtidig, at der er begrænset adgang til informationer, da der internt i 

virksomheden vil være informationer, som ikke er offentligt tilgængelige, og som derfor ikke 

vil danne grundlag for besvarelse af problemstillingen. 
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Enkelte gange forekommer det, at der ikke er nok informationer, som er gjort offentligt 

tilgængelige fra selskabets side, og der vil derfor blive foretaget skøn og lavet forudsætninger 

efter bedste evne og på baggrund af det opnåede kendskab til virksomheden på de områder, 

hvor dette er fundet nødvendigt. 

 

Med tilgangen til afhandlingen med en ekstern analytikers perspektiv har jeg valgt, at skille 

minoritetsinteresserne fra i forbindelse med udregningen af virksomhedens værdi. Dette har 

jeg gjort for at finde aktionærerne i Carlsbergs andel af den samlede værdi, da det er værdien 

for Carlsbergs aktionærer, som er interessant at beregne et estimat for. 

 

I den strategiske analyse er der udvalgt nogle teoretiske modeller, som analysen vil blive 

bygget op ud fra. De udvalgte modeller fremgår senere i afhandlingen. Det betyder samtidig, 

at en række teorier ikke er medtaget i kandidatafhandlingen, selvom de kunne være 

interessante. Til gengæld er der kun udvalgt de teorier, som er vurderet til at være de vigtigste 

til at få et overblik over Carlsbergs strategiske position. Fravalget af en række teorier er sket 

som følge af de begrænsninger, der er sat i forhold til afhandlingens kvantitative omfang. 

 

Desuden har manglende informationer omkring de forskellige markeder, som Carlsberg 

opererer på, resulteret i, at der i den strategiske analyse vil blive fokuseret på de 3 

hovedregioner som selskabet selv definerer i deres årsrapport; Nord- og Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien
2
. For at få et helhedsbillede i forbindelse med afsnittet med 

præsentationen af Carlsberg senere i afhandlingen har jeg medtaget de resterende markeder i 

netop dette afsnit, men derudover har jeg valgt at afgrænse mig fra andre markeder end Nord- 

og Vesteuropa, Østeuropa og Asien i resten af afhandlingen, da jeg mener, at disse øvrige 

markeder udgør en ubetydelig del af det samlede billede. 

 

Eftersom en del af hovedproblemstillingen i denne kandidatafhandling er i hvor stor 

udstrækning, Carlsbergs aktie er eksponeret i forhold til det russiske marked, vil det være 

naturligt, at der lægges et særligt fokus på faktorer på det russiske marked, som har betydning 

for Carlsberg.  

 

                                                 
2
 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 12-13  
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Det er dog ikke fundet relevant udelukkende at beskæftige sig med det russiske marked, da 

selve værdiansættelsen vil blive foretaget på baggrund af forventninger til fremtiden for hele 

selskabet. Det vurderes derfor ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at afgrænse fra vigtige 

markeder for Carlsberg – som f.eks. Nord- og Vesteuropa. 

 

Ydermere er Carlsbergs kerneforretning øl
3
, hvorfor der er afgrænset fra andre produkter 

såsom læskedrikke ved den strategiske analyse. Ved selve værdiansættelsen er det dog igen 

vurderet nødvendigt at medtage hele virksomheden og dens aktiviteter, da værdiansættelsen 

sker på baggrund af hele virksomheden og i forhold til både salg af øl og læskedrikke. 

Ved fastsættelse af de faktorer, der indgår i værdiansættelsen, er der dog taget udgangspunkt i 

forholdene på det globale ølmarked samt forventninger til salget af øl i fremtiden. Valget er 

foretaget for at holde en rød tråd i opgaven, og dette sker til trods for, at 86 % af Carlsbergs 

salgsvolumen i mio. hl. kommer fra salg af øl
4
, mens den resterende del kommer fra bl.a. salg 

af læskedrikke.   

 

Til slut er det for overskuelighedens skyld valgt at tage udgangspunkt i danske skatteforhold i 

afhandlingen, eftersom der vil være en masse forskellige regler i de lande hvor Carlsberg 

opererer.  

                                                 
3
 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 19 

4
 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 5 
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1.4 Metodeovervejelser 
 

1.4.1 Opbygning 
 

Figur 1 nedenfor viser opbygningen i kandidatafhandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Kandidatafhandlingens opbygning, egen tilvirkning 

 

 

For at uddybe figuren følger herunder forklaringer på indholdet i de forskellige kasser i 

figuren. 

 

De indledende afsnit omfatter starten på afhandlingen, herunder problemformulering, 

afgrænsning samt valg af metode.  
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Herefter vil den valgte casevirksomhed, Carlsberg, blive præsenteret i forhold til selskabets 

historie, regnskabstal fra tidligere år, markeder hvorpå selskabet agerer osv., og desuden vil 

der også være en gennemgang af Carlsbergs største konkurrenter. Dette vil sætte læseren 

nærmere ind i grundlaget for afhandlingen, før analysen påbegyndes.  

 

Efterfølgende vil afhandlingen indeholde den analytiske del. Til at starte med fokuseres der på 

den strategiske analyse af virksomheden på samfunds- og brancheniveau samt en analyse af 

de interne forhold i virksomheden, herunder vækst- og konkurrencestrategi, for at få et 

overblik over, hvorledes virksomheden bliver påvirket af udviklingen i samfundet, 

konkurrencen på de markeder, hvor den agerer, samt hvor dens styrker og svagheder er. 

 

Derefter vil afhandlingen indeholde reformuleringen af Carlsbergs historiske årsregnskaber 

for 2004-2009 samt skabe et overblik over og foretage en analyse af hvilke finansielle 

nøgletal, der har været toneangivende i forhold til virksomhedens indtjeningsevne i de senere 

år. Beregningen samt analysen af de finansielle nøgletal vil ske ved hjælp af de reformulerede 

historiske regnskabstal. 

 

Efter gennemgangen og analysen af selskabets strategiske position og regnskaber historisk 

set, vil der blive opstillet et budget omkring forventningerne til de kommende års 

indtjeningsmuligheder for virksomheden på baggrund af virksomhedens rentabilitet og vækst 

historisk set. Budgetperioden vil blive opstillet for en 3-årig periode, og derefter angiver 

terminalperioden en fast udvikling efter de 3 år. Den 3-årige periode for budgettet er valgt, 

eftersom det vurderes, at det vil være svært at foretage budgettering for en periode på mere 

end 3 år ud i fremtiden på baggrund af den hurtige udvikling i den globale økonomi. 

 

Selve værdiansættelsen vil herefter blive beregnet ud fra RIDO-modellen
5
, og den estimerede 

værdi sammenlignes med markedsværdien af Carlsbergs aktier pr. 3. januar 2011, for at det 

kan vurderes, om aktien er over- eller undervurderet på den pågældende dato. 

 

 

 

                                                 
5
 En nærmere præsentation af værdiansættelsesmodellen vil ske i forbindelse med afsnittet, hvor modellen 

anvendes 
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Efter værdiansættelsen vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, hvilket vil afsløre, hvor 

følsom værdiansættelsen af aktierne i Carlsberg er ved ændringer i de bagvedliggende 

generelle antagelser samt forudsætningerne omkring udviklingen på det russiske marked. 

Således bliver det muligt at vurdere, i hvor høj grad markedsværdien af Carlsberg bliver 

påvirket af ændringer/udviklingen på det russiske marked. 

 

Til slut vil der blive samlet op på de forskellige delkonklusioner undervejs i afhandlingen, og 

desuden vil der samlet set blive konkluderet på den fremsatte hovedproblemstilling i 

afhandlingen. 

 

1.4.2 Analysestrategi 
 

I denne afhandling har jeg brugt den deduktive metode, hvilket vil sige, at jeg er gået fra det 

generelle til det specifikke
6
. Dette forhold ses gennem hele afhandlingen, da jeg har udvalgt 

en række teorier, hvor jeg, på baggrund af disse, vil belyse den nuværende strategiske 

situation, som Carlsberg befinder sig i, samt foretage værdiansættelsen af aktierne i selskabet. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen har jeg udelukkende brugt sekundære data. 

Jeg har naturligvis benyttet Carlsbergs årsrapporter for regnskabsårene 2005-2009, og 

derudover har jeg også brugt fagbøger, avisartikler, Internetsider m.m. for at få et overblik 

over virksomhedens tidligere samt nuværende økonomiske og strategiske situation. Derved 

har jeg også fået et indblik i hvilke forhold, der kan få betydning for Carlsbergs økonomiske 

situation i fremtiden. 

Af fordele ved at anvende sekundære data kan nævnes, at det er let tilgængelige data, som 

ikke kræver meget tid at finde frem i forhold til den tid, det tager at generere primære data. En 

særlig ulempe ved brugen af sekundære data er imidlertid, at disse kan være forældede, og 

desuden er de ikke indsamlet til brug for netop min problemstilling. 

Årsagen til at jeg udelukkende har benyttet sekundære data er, at jeg, med tilgangen til 

projektet set fra en ekstern analytikers perspektiv, ikke har fundet det relevant at generere 

primære data til at løse min problemstilling, da denne netop lægger op til, at den eksterne 

analytiker udelukkende har adgang til offentliggjorte informationer. 

 

 

                                                 
6
 ”Valg der skaber viden”, s. 105 
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1.4.3 Kvalitetsvurdering7 
 

Jeg har forsøgt at få mine indsamlede sekundære data til at bære præg af validitet og 

reliabilitet, med andre ord ønsker jeg, at mine sekundære data skal være gyldige samt 

pålidelige, således at de vil være fornuftige at bruge i min afhandling. 

 

Validiteten i en undersøgelse dækker over, om denne indeholder det, som jeg gerne vil have 

undersøgt, og om jeg har brugt den rigtige dataindsamlingsmetode, som kan besvare min 

konkrete problemstilling
8
. Dette mener jeg er tilfældet, da jeg har brugt sekundære data, 

eftersom jeg, som omtalt ovenfor, ikke har fundet det relevant at generere primære data til 

dette projekt på baggrund af min tilgang til projektet. 

 

Reliabiliteten kommer til udtryk ved en overvejelse om, hvorvidt undersøgelsen er 

gennemført korrekt
9
. Det vil sige, at jeg vil foretage en overvejelse af, om de kilder, jeg 

bruger, kan betegnes som troværdige. Jeg vil forsøge at leve op til dette kvalitetskrav, da jeg i 

udvælgelsen af de relevante kilder, til brug i afhandlingen, vil have fokus på afsenderen, 

hvilket vil medføre, at jeg udelukkende vil benytte de kilder, som jeg har fundet pålidelige. 

 

1.4.4 Kildekritik 
 

På trods af ovenstående kvalitetsvurdering af de anvendte data til besvarelse af min 

problemstilling vil jeg i det følgende foretage en kritisk gennemgang af mine anvendte kilder. 

 

Som omtalt tidligere er de informationer, som er anvendt i denne kandidatafhandling, 

sekundære data som følge af min tilgang som ekstern analytiker.  

I den strategiske analyse har det været betydeligt nemmere at finde data for det nord- og 

vesteuropæiske marked end for de andre markeder. Det kan være svært at finde detaljerede og 

relevante informationer, jeg skal bruge på de fjerne markeder, hvilket især gælder det 

asiatiske marked. Derfor har jeg været nødt til at foretage kvalificerede forudsætninger til 

brug for analysen.  

 

                                                 
7
 Inspiration hentet fra: ”Problemorienteret projektarbejde”, kap. 10, s. 193-209 

8
 ”Samfundsvidenskabelige metoder”, s. 115 

9
 ”Samfundsvidenskabelige metoder”, s. 115 
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På baggrund af dette vil afhandlingen bestå af en overvægt af informationer omkring det 

vesteuropæiske marked, herunder informationer om det danske marked, hvilket betyder, at 

forholdene om Østeuropa og Asien er underrepræsenteret i min analyse. Dette betyder, at der 

opstår en mindre skævhed i afhandlingen. Jeg mener dog, at denne skævhed er naturlig, men 

det er også vigtigt at erkende og forsøge at tage højde for, hvilket jeg har forsøgt gennem 

analysen. 

 

Blandt de anvendte sekundære data har særligt Carlsbergs årsrapporter være benyttet. På trods 

af at årsrapporterne er revideret af en uafhængig revisor, som skriver under på, at årsrapporten 

giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, er der en risiko for, at 

selskabet forsøger at skabe et så positivt billede af igangværende tiltag samt fremtiden som 

muligt. Dette vil ofte forekomme i en ledelsesberetning eller lignende, hvor det positive 

billede kan fremstilles subjektivt. 

 

Af andre væsentlige kilder kan nævnes Københavns Fondsbørs hjemmeside
10

, som 

grundlæggende er blevet brugt til at indhente udviklingen i aktiekurser samt andet relevant 

offentliggjort materiale. Disse informationer må betegnes som objektive informationer, 

eftersom informationerne blot bliver gengivet, og aktiekurser blot bliver offentliggjort. 

 

Desuden er der anvendt forskellige artikler, som ofte vil være påvirket af mediets samt 

forfatterens subjektive holdninger. Derfor er jeg nødt til at forholde mig ekstra kritisk til disse 

artikler undervejs i min analyse gennem afhandlingen. 

 

Sidst men ikke mindst er der anvendt kilder i form af lærebøger på Cand. merc. aud.-studiet 

samt anden litteratur, som er fundet relevant som teoretisk fundament i forbindelse med denne 

kandidatafhandling. Det er vurderet, at denne litteratur har en høj grad af validitet, da 

eksempelvis teorier bliver fremlagt og danner fundamentet for min afhandling. 

 

Selvom der altså er forskellige kritiske punkter ved de anvendte kilder, har jeg vurderet, at de 

har en tilstrækkelig validitet og reliabilitet til, at de vil være hensigtsmæssige at benytte i mine 

analyser, som fører frem til, at jeg kan besvare min problemstilling. 

                                                 
10

 http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx 
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2. Præsentation af virksomheder 
 

Til at starte med har jeg valgt at lave en præsentation af de involverede virksomheder i 

afhandlingen. Dette har jeg gjort for at give læseren noget baggrundsviden om nogle af de 

vigtigste virksomheder i branchen, hvilket er en viden, der vil give et samlet overblik forud 

for min analyse senere i afhandlingen. 

 

Dette afsnit indeholder derfor først en præsentation af Carlsberg, hvorefter der følges op med 

præsentationer af nogle af selskabets største konkurrenter. 

 

2.1 Præsentation af Carlsberg 
 

I præsentationen af Carlsberg vil jeg først beskrive den historiske baggrund for Carlsberg for 

derefter at følge op med at give et overblik over, i hvilken økonomisk situation selskabet 

befinder sig i disse år. 

 

2.1.1 Historie11 
 

Carlsberg blev grundlagt af J. C. Jacobsen tilbage i 1847. Bryggeriet fik sit navn efter J. C. 

Jacobsens søn (Carl) og bryggeriets beliggenhed på Valby Bakke (Berg). Grundet J. C. 

Jacobsens høje kvalitetskrav til sit øl fik virksomheden hurtigt et godt omdømme, og skabte 

sig derved en placering blandt de mest anerkendte bryggerier i Europa.  

 

I 1968 byggede Carlsberg sit første bryggeri i udlandet i Malawi i Afrika, hvilket skulle ses 

som en del af ulandshjælpen til dette land, og i 1970 fusionerede Carlsberg med Tuborg, 

hvorefter selskabets navn blev De Forenede Bryggerier A/S Carlsberg Bryggerierne og 

Tuborg Bryggerierne. Navnet blev dog senere ændret til Carlsberg A/S. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Inspiration til afsnittet er hentet på Carlsbergs hjemmeside, hvor der er en beskrivelse af selskabets historie 

http://www.carlsbergdanmark.dk/omos/Historie/Pages/Tidslinie.aspx, mens enkelte yderligere oplysninger er 

hentet fra andre relevante kilder 
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Gennem årene er selskabet Carlsberg vokset stille og roligt bl.a. pga. en række opkøb og 

fusioner, hvilket bl.a. kan ses af, at selskabet har en masse datterselskaber rundt omkring i 

hele verden
12

, og så sent som i 2008 var Carlsberg med i et opkøb af Scottish & Newcastle, 

det sjettestørste bryggeri i verden, sammen med Heineken. Dette opkøb var den største handel 

i Carlsbergs historie, og det betyder, at Carlsberg voksede gevaldigt, og at selskabet derfor nu 

betragtes som et vigtigt bryggeri på verdensmarkedet
13

.  

 

I dag er Carlsberg verdens fjerde største bryggeri i verden med bryggerier i omkring 50 

lande
14

, salg af virksomhedens produkter på mere end 150 markeder samt over 43.000 

medarbejdere på verdensplan
15

. 

 

2.1.2 Ejerforhold 
 

Carlsberg er noteret på den danske fondsbørs, og selskabets aktier er opdelt i Carlsberg A-

aktier og Carlsberg B-aktier, hvor hver A-aktie har 20 stemmer og hver B-aktie har 2 

stemmer, men forlods ret til udbytte
16

. B-aktien er som tidligere nævnt en del af det danske 

C20 indeks, og aktien er derfor en af de mest handlede aktier i Danmark.  

 

Den største aktionær i Carlsberg er Carlsbergfondet, som ejer 30,33 % af aktierne efterfulgt af 

den næststørste aktionær, Franklin Resources, som samlet ejer 5 % af aktierne i Carlsberg
17

. 

 

2.1.3 Strategi18 
 

Carlsbergs overordnede strategi er den samme i både Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og 

Asien. Eftersom der kan være store forskelle på de enkelte delmarkeder, bliver strategien dog 

tilpasset til de lokale forhold på nogle delmarkeder. 

 

Virksomhedens kerneforretning er øl, og på denne baggrund vil nye produkter være inden for 

kategorien af øl.  

                                                 
12

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 124-125 
13

 http://da.wikipedia.org/wiki/Carlsberg 
14

 http://da.wikipedia.org/wiki/Carlsberg 
15

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 1 
16

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 52 
17

 http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/carlsberg_b.html 
18

 Inspiration til afsnittet er hentet fra Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 18-19 
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Dog er der også fokus på at udbyde produkter, som henvender sig til kvinder og folk, der går 

op i sundhed, og derfor bliver der også lanceret andre produkter end øl, såfremt produktet 

forventes at bidrage positivt til forretningen. 

F.eks. er målsætningen for Carlsberg i forbindelse med nye produkter at lancere færre nye 

produkter, men at de nye produkter, som man lancerer, skal være mere synlige og effektive på 

markedet, og derudover skal lanceringen ske på tværs af landegrænser. 

 

Carlsberg er en varemærkebaseret virksomhed, og der er også fokus fra virksomhedens side 

på at opretholde, udvikle og styrke sin varemærkeportefølje ved fortsat branding af bl.a. 

internationalt anerkendte ølmærker. 

 

Gennem de senere år har Carlsberg haft fokus på effektiviseringer af processer og 

arbejdsgange lige fra indkøb og produktion til salg og logistik, og dette er da også et af flere 

fokusområder i de kommende år. 

 

Desuden er Carlsberg også bevidste om at styrke deres medarbejderes kompetencer samt at få 

dem til at engagere sig i deres arbejde, og det er derfor noget, som er indeholdt i 

virksomhedens strategi. Carlsberg forsøger, at få medarbejderne på tværs af landegrænser til 

at stå sammen og gøre en forskel via et stærkt sammenhold.  

Dette fokusområde hænger dog ikke helt sammen med utilfredsheden og strejken hos flere 

medarbejdere i løbet af 2010, hvilket vil blive omtalt senere i afhandlingen under den interne 

analyse af Carlsberg. 

 

2.1.4 Økonomisk situation 
 

Samtidig med at Carlsberg, gennem opkøb og fusioner i tidens løb, har udviklet sig til at være 

en betydelig spiller på det globale marked for øl, har selskabet også oplevet en stor vækst i 

såvel omsætning som resultat gennem årene. Også i de senere år har virksomheden leveret 

økonomiske resultater, som har været meget positive set fra investorernes synspunkt. I figur 2 

er opstillet en oversigt over udviklingen i Carlsbergs nettoomsætning efter afgifter gennem 

den historiske periode fra 2005 til 2009.  
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Figur 2: Nettoomsætning efter afgifter
19

, egen tilvirkning 

 

Derudover gives herunder i figur 3 et overblik over udviklingen i resultatet af primær drift før 

særlige poster for Carlsberg for den samme periode. 

 

 

Figur 3: Resultat af primær drift før særlige poster
20

, egen tilvirkning 

 

Det ses af ovenstående figurer, at Carlsbergs nettoomsætning efter afgifter samt resultat af 

primær drift før særlige poster har gennemgået en positiv udvikling i de senere år. 

 

Mens resultatet af primær drift før særlige poster er steget betragteligt gennem hele perioden, 

er nettoomsætningen efter afgifter på ca. sammen niveau i 2008 og i 2009. Årsagen til dette er 

bl.a., at Carlsberg opererer på en række stagnerende markeder, og derfor har man ikke 

formået at opnå vækst i omsætningen.  

 

                                                 
19

 Tallene i figuren er taget fra Carlsbergs Årsrapporter 2005-2009 i henholdsvis resultatopgørelsen og note 2 

omkring segmentoplysninger for de forskellige år, hvorefter figuren er udarbejdet 
20

 Tallene i figuren er taget fra Carlsbergs Årsrapporter 2005-2009 i henholdsvis resultatopgørelsen og note 2 

omkring segmentoplysninger for de forskellige år, hvorefter figuren er udarbejdet 
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Til gengæld har selskabets fokus på effektiviseringer, som omtalt tidligere, resulteret i, at 

virksomheden, på trods af at der ikke er opnået vækst i omsætningen, har oplevet vækst i 

resultatet af primær drift før særlige poster, grundet at man har formået at holde sine 

omkostninger nede. 

  

Som tidligere omtalt definerer Carlsberg selv deres tre hovedregioner; Nord- og Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien. I Nord- og Vesteuropa kan nævnes de nordiske lande som markeder, 

hvor Carlsberg er stærkt repræsenteret. I regionen i Østeuropa er det russiske marked et 

vigtigt delmarked for Carlsberg grundet en stor befolkning samt selskabets i forvejen stærke 

position på markedet. Faktisk udgør Carlsbergs omsætning i Rusland 15.580 mio. kr.
21

, 

hvilket svarer til ca. 26 % af den samlede nettoomsætning i Carlsberg. Derudover kan Kina og 

Indien nævnes som vigtige markeder i den asiatiske region. Fælles for de fleste delmarkeder i 

både den østeuropæiske og den asiatiske region er, at disse forventes at imødegå en kraftig 

markedsvækst i de kommende år i modsætning til flere delmarkeder i Nord- og Vesteuropa, 

som forventes at opleve stagnation eller måske en lille nedgang i de kommende år
22

. 

 

Pga. Carlsbergs opdeling på regioner er det interessant at få et indblik i, hvor meget hver 

enkelt region bidrager til både den samlede nettoomsætning og det samlede resultat. 

Nedenstående figur 4 viser derfor Carlsbergs nettoomsætning efter afgifter fordelt på 

regioner, mens figur 5 viser resultatet af primær drift før særlige poster, som også er fordelt på 

de regioner, som selskabet har defineret.  

 

 

Figur 4: Nettoomsætning efter afgifter fordelt på regioner
23

, egen tilvirkning 

 

                                                 
21

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 70 
22

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 14-15 
23

 Tallene i figuren er taget fra Carlsbergs Årsrapporter 2005-2009 i henholdsvis resultatopgørelsen og note 2 

omkring segmentoplysninger for de forskellige år, hvorefter figuren er udarbejdet 
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Figur 5: Resultat af primær drift før særlige poster fordelt på regioner
24

, egen tilvirkning 

 

I ovenstående figurer findes der, under både nettoomsætning efter afgifter og resultat af 

primær drift før særlige poster, en del som er ”ikke fordelt”. Dette gælder andelen af de 

samlede tal, som Carlsberg ikke har fordelt ud på de tre forskellige hovedregioner. Grunden 

til at jeg har medtaget den ikke fordelte andel er, at jeg ser dette nødvendigt, da de udgør en 

del af de samlede poster for Carlsberg. Under nettoomsætningen efter afgifter er det meget 

svært at se, hvor meget den ikke fordelte andel udgør. Det er simpelthen fordi, at denne er så 

ubetydelig. For at anskueliggøre dette kan nævnes, at den ikke fordelte andel i 2009 udgjorde 

under 1 % af den samlede nettoomsætning efter afgifter. 

I figur 5 udgør den ikke fordelte andel et negativt resultat fra 2005-2009, hvilket betyder, at 

andelen her kan ses af figuren i modsætning til nettoomsætningen efter afgifter i figur 4. 

 

Udover ovenstående forklaring på den ikke fordelte andel kan det ses af figurerne, at Nord- og 

Vesteuropa historisk set har udgjort den største andel af nettoomsætningen efter afgifter samt 

resultatet af primær drift før særlige poster, men at Østeuropa i de seneste år er begyndt at 

indhente Nord- og Vesteuropa, og at Østeuropa i 2008 og 2009 bidrog mest til Carlsbergs 

samlede resultat af primær drift før særlige poster. 

Betragter man Asiens andel i figur 4 og 5, ses det, at Asiens andel af den samlede 

nettoomsætning efter afgifter og resultat af primær drift før særlige poster har været stort set 

konstant gennem den historiske periode. Eftersom Carlsberg selv mener, at der er store 

vækstmuligheder på det asiatiske marked i de kommende år
25

, kan Asiens andel af Carlsbergs 

samlede indtjening med rette forventes at stige i den nærmeste fremtid. 

 

                                                 
24

 Tallene i figuren er taget fra Carlsbergs Årsrapporter 2005-2009 i henholdsvis resultatopgørelsen og note 2 

omkring segmentoplysninger for de forskellige år, hvorefter figuren er udarbejdet 
25

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 13 
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2.2 Præsentation af konkurrenter 

 

Som omtalt oven for er Carlsberg det fjerde største bryggeri i verden kun overgået af tre 

bryggerier; Anheuser-Busch Inbev, SAB Miller og Heineken, og de fire største bryggerier i 

verden har tilsammen en markedsandel på godt 50 % af det globale marked
26

. De tre nævnte 

bryggerier er, pga. deres position samt samlede markedsandele på det globale marked, 

vurderet til at være Carlsbergs største konkurrenter, hvorfor der nedenfor følger en kort 

præsentation af hvert af disse tre bryggerier. 

 

2.2.1 Anheuser-Busch Inbev 
 

Anheuser-Busch Inbev, som ofte bliver forkortet AB Inbev, indtager en placering som det 

største bryggeri i verden efter den belgiske virksomhed Inbev i 2008 opkøbte amerikanske 

Anheuser-Busch
27

. 

Bryggeriet har fire ud af de ti mest solgte øl i verden, og samtidig indtager bryggeriet en 

position som enten markedsleder eller som nummer to på markedet på 19 vigtige markeder, 

både på markeder i industri- og udviklingslande
28

. Derfor er bryggeriet en meget stor og 

vigtig spiller på det globale ølmarked. Blandt ølmærker, der er mest kendte herhjemme, kan 

det nævnes, at bryggeriet fremstiller Budweiser, Leffe, Stella Artois og Beck‟s
29

. 

 

Økonomisk set står AB Inbev som et utroligt stærkt bryggeri med en omsætning i 2009 på 

36.758 mio. USD, hvilket har været stigende gennem de seneste seks år. Desuden er 

Nordamerika, som bidrager med ca. 45 % til selskabets EBITDA, bryggeriets klart største 

marked efterfulgt af Latin Amerika
30

.  

 

Det er således ikke på det europæiske marked, at AB Inbev omsætter størstedelen af deres 

produkter, men på trods af dette, ligger AB Inbev alligevel nummer to på det russiske 

marked
31

 - kun overgået af Carlsberg, som er markedsleder i Rusland
32

.  

                                                 
26

 http://www.reuters.com/article/idUSLDE61723K20100208 
27

 http://da.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch_InBev 
28

 http://www.ab-inbev.com/go/about_abinbev/our_company/ab_inbev_company_profile.cfm 
29

 http://www.ab-inbev.com/go/brands.cfm 
30

 http://www.ab-inbev.com/go/investors/financial_information/our_key_figures.cfm 
31

 http://www.ab-inbev.com/pdf/AB_InBev_AR09_GuideToBusiness.pdf 
32

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 14-15 
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I Rusland har AB Inbev en markedsandel på 15,8 %
33

 sammenlignet med Carlsbergs 

markedsandel på det russiske marked på hele 40,6 %
34

. 

 

2.2.2 SAB Miller 
 

Nummer to på listen over bryggerier på det globale marked er SAB Miller, som agerer på 

markeder over stort set hele verden. Selskabet har således aktiviteter i Amerika, Europa, 

Afrika og Asien
35

. Nogle af de ølmærker, som SAB Miller producerer, er Grolsch, Miller 

Genuine Draft og Pilsner Urquell
36

, og det er samtidig disse mærker, som umiddelbart er mest 

kendte herhjemme. 

 

Gennem de senere år har SAB Miller oplevet stagnerende resultater økonomisk set. 

Omsætningen har således været steget fra 2006 til 2008, men er efterfølgende stagneret og lå i 

2010 på 18.020 mio. USD. Desuden har selskabets resultat også oplevet stagnation de sidste 

par år efter flotte stigninger tidligere
37

. 

  

Også SAB Miller opererer på det russiske marked, og deres markedsandel i Rusland var i 2. 

kvartal 2010 på ca. 6,4 % mod ca. 7 % i slutningen af 2009
38

. Dette betyder, at selskabet er en 

direkte konkurrent til Carlsberg på det russiske marked, selvom Carlsberg i øjeblikket står en 

del stærkere på netop dette marked. 

 

2.2.3 Heineken 
 

Heineken er det sidste selskab på den globale top 3-liste over verdens største bryggerier, og 

selskabet indtager i øjeblikket en placering som nummer tre. 

Blandt de mest kendte ølmærker, som Heineken producerer, kan selvfølgelig nævnes 

Heineken, men derudover producerer virksomheden også Foster‟s og Amstel, og mens 

Heineken er det førende ølmærke i Europa, er Amstel det tredje største
39

. 

 

                                                 
33

 http://www.ab-inbev.com/pdf/AB_InBev_AR09_GuideToBusiness.pdf   
34

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 14-15 
35

 http://www.sabmiller.com/files/pdf/corporate_presentation.pdf 
36

 http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=135 
37

 http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=29 
38

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/189077/analytiker_carlsberg_banker_heineken.html 
39

 http://www.heinekeninternational.com/products_brands_brands.aspx 
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Økonomisk set har Heineken i 2009 haft en nettoomsætning på 14.701 mio. €, hvilket således 

er en stigning på 2,7 % i forhold til året før
40

.  

 

Heinekens markedsandele på det russiske marked var i slutningen af 2009 på 12,7 %, men er 

siden faldet og lå i august 2010 på ca. 11 %
41

. Som tilfældet var med SAB Miller er Heineken 

således også en direkte konkurrent til Carlsberg på det russiske marked, selvom også 

Heineken er et godt stykke efter Carlsberg, hvad angår markedsandele i Rusland. 

  

                                                 
40

 http://www.annualreport.heineken.com/quick_read/index.html#financials 
41

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/189077/analytiker_carlsberg_banker_heineken.html 
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3. Strategisk analyse 
 

I dette afsnit vil jeg udføre den strategiske analyse for at finde ud af, hvorledes Carlsbergs 

muligheder for fremtidig indtjening ser ud. Til at starte med vil jeg lave en analyse på 

samfundsniveau ud fra PEST-modellen. Derefter vil en analyse på brancheniveau blive udført 

på baggrund af Michael Porters Five Forces. Desuden følges der op med en intern analyse, 

som indeholder en gennemgang af Carlsbergs ressourcer og kompetencer, samt en analyse af 

virksomhedens vækst- og konkurrencestrategier, hvorefter der til slut vil blive fulgt op på den 

strategiske analyse med en SWOT-analyse, som har til formål at identificere selskabets 

styrker og svagheder internt i virksomheden samt de eksterne muligheder og trusler for 

virksomheden. 

 

3.1 Samfundsanalyse 
 

Analysen på samfundsniveau tager udgangspunkt i faktorer, som Carlsberg ikke selv har 

mulighed for at påvirke, men i stedet er selskabet nødt til at indrette sig efter disse forhold, når 

de agerer i bryggeribranchen. 

 

Til denne analyse er PEST-modellen
42

 et godt redskab. Modellen tager udgangspunkt i en 

undersøgelse af hvilke faktorer i samfundet, som virksomheder bliver særligt påvirket af. 

 

Nedenfor følger en gennemgang af de enkelte punkter i modellen med henblik på at 

undersøge, hvorledes de samfundsmæssige faktorer påvirker Carlsberg. 

 

3.1.1 Politik og lovgivning 
 

Moms og afgifter 

 

En vigtig lovgivningsmæssig faktor for Carlsberg er de politisk bestemte afgifter på øl, som er 

indført på de forskellige markeder, hvor selskabet opererer, og som betyder, at prisen på øl er 

steget de senere år i de lande, hvor der er særligt høje afgifter. Også momssatserne i de 

forskellige lande har selvfølgelig indflydelse på prisfastsættelsen. 

                                                 
42

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, s. 69 
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Bryggeriforeningen i Danmark har lavet en oversigt, der viser ølafgifter og momssatser i 

forskellige lande i Europa. Når man gennemgår listen, er det særligt i øjenfaldende, at mange 

af de delmarkeder, som Carlsberg kategoriserer under Nord- og Vesteuropa, er at finde højt på 

listen. F.eks. topper Norge listen suverænt, mens Finland er en næsten lige så suveræn 

nummer 2. Blandt top 10 på listen er størstedelen af landene placeret i Carlsbergs nord- og 

vesteuropæiske region
43

. Fælles for de fleste af disse delmarkeder, som altså har høje afgifter 

samt momssatser er, at markedet er stagnerende eller en smule faldende
44

, og såfremt 

afgifterne eller momssatserne ikke bliver ændret væsentligt, kan Carlsberg med rette forvente 

at fastholde en omsætning på et nogenlunde ensartet niveau i de kommende år på disse 

delmarkeder. 

 

På det østeuropæiske marked er Carlsbergs evne til at fastholde den hidtidige salgsvolumen 

blevet sat på en alvorlig prøve som følge af afgiftsstigningerne i Rusland fra januar 2010 og i 

Ukraine fra juli 2009 på henholdsvis 200 % og 94 %
45

. Eftersom Rusland, som tidligere 

beskrevet, er et utroligt vigtigt delmarked for Carlsberg, var det naturligvis dårligt nyt for 

selskabet, da den påtænkte afgiftsforhøjelse blev offentliggjort i slutningen af 2009, og da 

afgiften på netop øl ville stige betydeligt mere end afgiften på eksempelvis stærk alkohol som 

vodka og lignende
46

.  

Imidlertid viste Carlsbergs halvårsregnskab for 2010, at virksomheden ikke var nær så hårdt 

ramt af de stigende afgifter på særligt det russiske marked, som både Carlsberg og mange 

analytikere havde frygtet
47

. 

 

Det vurderes ikke, at ølafgifterne i landene i den asiatiske region er specielt høje set i forhold 

til flere af de delmarkeder, som er omtalt oven for. Hvis man derudover tager i betragtning, at 

delmarkeder i Asien rent omsætnings- og resultatmæssigt ikke i øjeblikket er blandt de 

førende af Carlsbergs delmarkeder, som omtalt tidligere i afhandlingen, så ser mulighederne 

for vækst på disse markeder lovende ud, hvilket Carlsberg også selv giver udtryk for
48

.  
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De enkelte landes momssatser og afgifter er en måde, hvorpå man kan regulere forbruget af øl 

i landet, men den globale handel har resulteret i, at der f.eks. i Danmark har været en tendens 

til, at forbrugerne benytter sig af grænsehandel i Tyskland, hvor varerne er billigere pga. 

lavere moms og afgifter. Faktisk har danskernes grænsehandel i Tyskland efter finanskrisen 

nået det højeste niveau i flere år
49

. Harmonisering af afgifter i EU har dog til formål at sikre 

mere lighed mellem afgifterne i lande i Europa, og dette vil formentlig begrænse 

grænsehandlen en hel del. 

 

Restriktioner på køb og salg samt markedsføring af øl 

 

Forskellig offentlig regulering er med til at sætte en dæmper på forbruget af øl i verden. F.eks. 

kan nævnes regler om, hvor gammel man skal være for at købe og drikke alkohol, hvilket 

kaldes den juridiske drikkealder. I lande i Europa er den juridiske drikkealder typisk på 

mellem 16 og 18 år, mens det tilsvarende for lande i Asien typisk er lidt højere
50

. 

Reguleringerne er vedtaget for at beskytte børn og unge mod forbrug af alkohol samt af 

helbredsmæssige årsager. 

 

Derudover er der forskellige regler i de enkelte lande omkring markedsføring af øl og andre 

alkoholiske drikke til f.eks. børn og unge. Det står således i den danske markedsføringslovs § 

8, stk. 2 at ”markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til 

vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol…”
51

. Dette har til hensigt at beskytte børn og 

unge mod udnyttelse af deres mangel på kritisk sans, erfaring og godtroenhed. 

Når man besøger Carlsbergs hjemmeside, observeres det, at man, inden selve hjemmesiden 

bliver tilgængelig, skal oplyse, hvorvidt man er over 18 år eller ej, hvilket bare er et eksempel 

på de regler, som er indført omkring markedsføring af alkohol til børn og unge, og det er 

selvfølgelig regler, som bryggerierne skal være opmærksomme på. 

 

Desuden har det også været omtalt i sportsverdenen, at det ikke er tilladt at reklamere for 

alkohol i forbindelse med sportsarrangementer i flere lande rundt omkring i Europa.  
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Dette har FC København mærket i forbindelse med fodboldkampe i europæiske turneringer, 

da klubben ikke har fået lov til at reklamere for Carlsberg, som ellers er storsponsor i 

klubben
52

. Alkoholpolitisk Landsråd, der er en organisation, som skaber debat omkring 

alkohol i Danmark, mener at al reklame, der finder sted i forbindelse med 

sportsarrangementer, generelt bør forbydes, da rådet ikke mener, at sport og alkohol hører 

sammen
53

. Det er derfor i strid med denne holdning, når det er kommet frem, at Carlsberg 

overvejer at søge om at blive en af hovedsponsorerne ved VM slutrunden i fodbold i 2018, 

som skal finde sted i Rusland
54

. Sponsoratet overvejes for at styrke 

markedsføringsaktiviteterne på det russiske marked, således at Carlsberg kan forsvare sin 

position som markedsleder. 

 

Rygeforbud i det offentlige rum 

 

I de senere år er der blevet indført rygeforbud på offentlige steder i en lang række lande i hele 

verden
55

, hvilket samtidig kan have indflydelse på forbruget af øl på især det såkaldte ”on-

trade”-marked, som omfatter restauranter, barer, caféer osv. ”On-trade”-markedet er 

kendetegnet ved, at forbrugeren drikker sin øl på det sted, hvor vedkommende har købt den, 

og samtidig får forhandleren en stor fortjeneste på sit salg i forhold til ”off-trade”-markedet, 

hvor kunden forbruger varen et andet sted, end vedkommende har købt den. Her får 

forhandleren typisk en relativt lavere fortjeneste ved salget. ”Off-trade”-markedet er således 

eksempelvis supermarkeder eller kiosker. 

I forbindelse med rygeforbuddene bliver ”on-trade”-markedet således hårdest ramt, da der er 

kommet restriktioner på forbrugerens mulighed for at nyde sin øl sammen med en cigaret på 

en restaurant eller en bar, og man kan derfor forestille sig, at afsætningen og dermed 

forhandlerens fortjeneste på ”on-trade”-markedet vil falde. 

 

Umiddelbart har rygelovgivningen størst indvirkning på markeder i Nord- og Vesteuropa, da 

det særligt er i lande i denne region, hvor der er indført rygeforbud på offentlige steder.  

I Rusland er der stort set ingen lovgivning, som vedrører tobak og rygning, og samtidig er 

antallet af rygere langt større end i de fleste vestlige lande
56

.  
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I forbindelse med at befolkningstallet i Rusland har været faldende siden Sovjetunionens 

sammenbrud, pga. en usund levevis blandt befolkningen, har den russiske præsident i starten 

af 2010 udtalt, at det er en national prioritet, at bekæmpe den usunde levestil blandt den 

russiske befolkning med henblik på at stabilisere befolkningstallet i landet
57

. På baggrund af 

dette kan det tænkes, at der er en mulighed for, at Rusland vil indføre et rygeforbud på 

bryggeriernes ”on-trade”-marked. Men hvornår rygeforbuddet evt. kommer, og om det 

overhovedet bliver en realitet er meget svært at forudsige som ekstern analytiker.  

 

3.1.2 Økonomi og demografi  
 

Økonomisk vækst 

 

Den næste samfundsmæssige faktor, som har betydning for virksomheders mulighed for at 

afsætte deres produkter, er udviklingen i et lands økonomiske vækst. Ved at se på udviklingen 

i BNP pr. indbygger i bilag 1 kan det konstateres, at hele verden har haft stigende BNP 

gennem perioden fra 1980 til 2008, målt på BNP pr. indbygger. Det generelt stigende BNP 

betyder en øget produktion og derved øget indkomst samt forbedret købekraft, og derved 

giver det mulighed for, at forbrugerne køber flere produkter hos bryggerierne, eftersom 

befolkningen generelt er blevet rigere. Dog skal det lige tilføjes, at væksten i BNP har været 

negativ i 2009
58

, hvilket er sket som følge af finanskrisen, som har ramt hele verden i disse år. 

Når finanskrisen afsluttes, kan det forventes, at den stigende økonomiske vækst vil fortsætte 

på baggrund af den historiske økonomiske vækst og således igen blive positiv. 

 

Den generelle stigning i BNP pr. indbygger i hele verden har også medført, at indbyggerne, i 

de forskellige lande hvor Carlsberg opererer, er blevet rigere i de senere år. Også i Rusland 

har der været økonomisk vækst i de seneste år op mod finanskrisen i 2008
59

, hvilket 

naturligvis kan have en del indflydelse på Carlsbergs forretning i landet. 

Faktisk var Rusland blandt verdens 10 største økonomier tilbage i 2008, og placeringen må 

efterfølgende vurderes at være fastholdt. Blandt de 10 største økonomier i verden er de seks 

europæiske nationer, mens listen også tæller USA, Japan, Kina og Brasilien
60

.  
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Befolkningstal- og sammensætning 

 

Samtidig med at det er vigtigt at se på udviklingen i den økonomiske vækst på forskellige 

markeder, er det også vigtigt at foretage en analyse af, hvorledes befolkningstallet på de 

enkelte markeder udvikler sig, samt hvorledes sammensætningen af forskellige aldersgrupper 

bliver ændret over tid – altså en analyse af ændringer i de enkelte markeders demografi.  

 

Ændringer i demografien stiller krav til virksomheder, som Carlsberg, om at være innovative 

og kreative i forbindelse med udvikling af nye produkter til nye store segmenter. 

Forbrugernes adfærd og forbrug afhænger i stor grad af deres alder, stil, trend osv
61

. F.eks. 

kan man i Carlsbergs tilfælde forestille sig, at den ældre del af befolkningen er meget 

konservative i forhold til de produkter, som de køber – de er nemlig interesseret i produkter, 

som de kender, og som de ved er tilfredsstillende. Derimod har den yngre befolkningsgruppe 

muligvis en større forandringsvillighed, og derfor henvender en del af Carlsberg nye 

produkter som specialøl og alkoholsodavand sig nok mest til den yngre del af befolkningen.  

 

I Danmark er det almindeligt kendt, at befolkningstallet vokser stille og roligt, mens der er en 

tendens til, at der i de kommende år vil være en stor årgang af ældre mennesker, hvilket 

betyder, at folk i den arbejdsdygtige alder kan få problemer med at forsørge de ældre 

mennesker i fremtiden. Dette er blandt andet en af grundene til, at der har været en stor debat 

mellem politikerne og i medierne som optakt til Folketingsvalget i 2011 om, hvorvidt 

efterlønnen skal afskaffes og eventuelt hvornår, siden Statsminister Lars Løkke Rasmussens 

nytårstale ved årsskiftet 2010/11
62

. 

 

Også i befolkningstallet for hele verden har der været en stigning historisk set. Verdens 

befolkningstal i 2000 var således ca. firedoblet siden 1900, mens der var sket en fordobling 

siden 1960.  

Desuden viser forskellige prognoser, at befolkningstilvæksten vil fortsætte i fremtiden, og en 

prognose siger således, at der i 2050 vil være omtrent seks gange så mange mennesker i 

verden set i forhold til 1900
63

. 
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Derudover er tendensen, at mennesker på Jorden bliver ældre og ældre målt på 

middellevetid
64

, og derfor bliver der også i blandt verdens befolkning flere ældre mennesker, 

som skal forsørges af de yngre.  

 

Ydermere er over halvdelen af verdens befolkning fra Asien, mens Afrika og Europa er 

henholdsvis verdens næst- og tredjestørste verdensdel. Det kan desuden konstateres, at 

Europa har en mindre relativ andel af verdens befolkning end tidligere, mens befolkningen 

både i Afrika og i særdeleshed Asien er vokset og udgør en relativt større andel af verdens 

samlede befolkning i forhold til tidligere
65

. 

 

Eftersom Carlsberg agerer på markeder over hele verden, er der på baggrund af ovenstående 

udsigt til et stigende antal ældre mennesker nu og i fremtiden. Dette kan have konsekvenser 

for Carlsberg, og derfor er en mulighed for virksomheden at satse mere på den ældre del af 

befolkningen, tilpasse sin strategi og henvende sin markedsføring mod denne 

befolkningsgruppe. Derudover virker det umiddelbart som den helt rigtige strategi at rette 

markedsføring mod det asiatiske marked, eftersom denne verdensdel udgør en stadig større 

del af verdens samlede befolkning. 

 

Valuta- og renterisici 

 

Det næste generelle økonomiske forhold, som kan få betydning for Carlsbergs forretning, er 

risikoen for en negativ udvikling i valutakurser på de forskellige markeder, som selskabet 

agerer på, hvilket kaldes valutarisici. Carlsberg bærer i denne sammenhæng en 

omregningsrisiko, da en stor del af virksomhedens indtjening stammer fra udlandet og derfor 

skal omregnes til danske kroner i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Faktisk var blot 12 % 

af selskabets nettoomsætning i 2009 i danske kroner, mens f.eks. nettoomsætningen i både 

Euro og russiske rubler samme år udgjorde 24 %
66

.  
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Grundet Danmarks fastkurspolitik over for Euroen betragtes valutarisiciene som ubetydelige i 

denne valuta, men til gengæld har det gennem den senere tid vist sig, at der er valutarisici i 

forbindelse med salg til det russiske marked, eftersom kursen på den russiske rubel har været 

svingende og været faldende i sidste halvår af 2010, men dog haft en stigende tendens op mod 

skæringsdatoen for informationer
67

, som er medtaget i denne kandidatafhandling.  

 

Den ovennævnte udvikling i sidste halvår af 2010 i Ruslands valutakurs vil medføre, at 

Carlsbergs produkter, som bliver produceret i et andet land end Rusland, bliver dyrere for 

russiske forbrugere at købe, og dette kan følgelig få den konsekvens, at forbrugerne ikke 

længere er villige til at købe samme antal produkter fra Carlsberg, men i stedet vælger at 

skifte til lokale leverandører af øl, og derfor bliver det ikke muligt for Carlsberg at opretholde 

den hidtidige salgsvolumen på markedet.  

 

Det er naturligvis svært som ekstern analytiker at forudsige ændringer og påvirkninger på 

valutakurserne på nogle af Carlsbergs vigtigste markeder, men eftersom en del af formålet 

med denne kandidatafhandling er, at undersøge i hvor høj grad værdien af Carlsbergs aktier er 

påvirket af faktorer fra det russiske marked, vil der senere i afhandlingen blive foretaget en 

følsomhedsanalyse af værdiansættelsen på baggrund af udviklingen i valutakursen på den 

russiske rubel. 

 

I disse år er renteniveauet historisk lavt i det meste af verden, og det betyder lave 

renteudgifter for virksomheder, der låner penge til køb af aktiver. Der er dog en stor risiko 

forbundet med det lave renteniveau, eftersom en stigning i renten kan få fatale konsekvenser 

for de virksomheder, som har optaget en del gæld med variabel rente. Disse selskaber har med 

andre ord påtaget sig store renterisici, da de har en relativ høj rentebærende gæld, og de 

derved bliver hårdt ramt af eventuelle rentestigninger.  

 

I Carlsberg forsøges det at styre og minimere renterisikoen ved anvendelse af primært 

renteswaps og fastforrentede obligationslån
68

. 
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Pris- og indkomstelasticitet 

 

Det er forskelligt, hvordan brancher bliver påvirket af konjunkturer, da det afhænger af, 

hvilke produkter de producerer og sælger. I denne forbindelse er begreber som pris- og 

indkomstelasticitet relevante. Efterspørgslen af nødvendighedsvarer som brød, mælk osv. 

bliver ikke særligt påvirket ved ændringer i prisen, eftersom det er varer, som forbrugerne er 

nødt til at købe uanset hvad. Til gengæld vil forbruget af luksusgoder som køb af bil, 

fladskærme og rejser være mere afhængige af prisen på goderne. Dette skyldes, at forbrugerne 

godt kan leve uden at købe luksusvarer, mens det er nødvendigt at købe 

nødvendighedsvarerne for at overleve. De to typer af varer dækker således forskellige behov 

hos forbrugerne
69

. 

I forhold til bryggeribranchen må specialøl betegnes som et slags luksusgode, og 

efterspørgslen på den type øl vil derfor være relativt mere følsom over for ændringer i pris 

eller forbrugernes indkomst, end mere almindelige øl som f.eks. Carlsberg og Tuborg. 

 

Eftersom forbruget af øl er afhængigt af forbrugernes indkomst vil dette naturligvis være en 

faktor, som Carlsberg skal være opmærksom på og forholde sig til. Selvom der i de sidste 

mange år generelt har været økonomisk vækst i verden, har der dog, i forbindelse med 

finanskrisen, som har ramt hele verden i de senere år, været problemer med stigende 

arbejdsløshed, og det påvirker forbrugernes indkomst i en negativ retning. Problemerne vil 

ifølge eksperterne vare ved i noget tid endnu, og Carlsberg kan derfor ikke forvente, at 

forbrugernes indkomst vil blive forbedret mærkbart i den kommende tid.  

Imidlertid mener jeg ikke, at forbrugernes indkomst er alt afhængig for deres forbrug af øl, 

men derimod mener jeg, at der er andre faktorer, som er mere væsentlige, og som spiller en 

mere afgørende rolle for, om forbrugernes vil købe Carlsbergs produkter i de kommende år. 

Desuden mener jeg kun, at finanskrisen kan få udviklingen i den økonomiske vækst i verden 

til at bremse op for en tid, men jeg tror på, at væksten vil fortsætte, når de forskellige 

virksomheder i de forskellige lande bliver genetableret, og så tror jeg mere på, at der kan 

komme en trussel ved at forbrugerne ved en højere indkomst substituerer til vin, hvilket vil 

blive behandlet nærmere senere i afhandlingen.  
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3.1.3 Teknologi og miljø 
 

Effektiviseringer inden for teknologi 

 

I den globale verden er det vigtigt, at virksomheder implementerer og følger den teknologiske 

udvikling, og det må siges, at vi i den vestlige del af verden har et forholdsvis stort 

teknologisk knowhow.  

Gennem de senere års finanskrise har der været stort fokus fra forskellige virksomheder i 

forskellige brancher på at minimere deres omkostninger og derved maksimere selskabets 

profit. Dette har hidtil været gennemført via eksempelvis effektiviseringer i arbejdsprocesser 

og nedskæringer i medarbejderstaben. I forhold til at effektivisere arbejdsprocesserne bliver 

en veludviklet teknologi ofte også tillagt et ret stort ansvar.  Der er dog også tale om en 

forholdsvis stor anvendelse af teknologi, herunder maskiner, ved produktion af øl, og det er 

derfor ikke overraskende, at Carlsberg allerede har fokus på effektivisering i teknologien for 

at kunne minimere omkostningerne og opretholde profitten på stagnerende markeder. 

 

Regulering for at forbedre miljøet 

 

I de senere år er der blevet sat mere og mere fokus på miljøet, og i de forskellige lande rundt 

omkring i verden er der da også forskellig miljølovgivning, som bryggerierne skal overholde, 

og som har til hensigt at forbedre miljøet. I Danmark skal bryggerierne f.eks. være 

miljøgodkendte i henhold til miljøbeskyttelsesloven, og virksomhedernes indsats for miljøet 

skal optimeres i samarbejde med de lokale myndigheder. Bryggerierne skal primært fokusere 

deres miljøindsats på at optimere energiforbruget, begrænse vandforbruget, reducere 

udledningen af spildevand og begrænse forbruget af emballage
70

. Udover dette er 

bryggerierne også forpligtet til hvert år at udarbejde et grønt regnskab, som skal vise 

virksomhedens miljøpræstation i det forgangne år, og desuden skal der foretages en 

sammenligning med de sidste 5 år, således at det kan dokumenteres, at virksomhedens 

miljøpræstation bliver vedligeholdt og forbedret over tid
71

. 
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Også i andre lande rundt omkring i verden er der udfærdiget en miljølovgivning, som 

bryggerierne skal leve op til, og selvom Kina ikke er kendt for at gå meget op i 

miljølovgivning, så lukkede de kinesiske myndigheder et af Carlsbergs bryggerier i landet i 

flere uger som følge af, at selskabet overtrådte den kinesiske miljølovgivning, da der i 

forbindelse med produktionen blev udledt en for stor mængde spildevand i forhold til den 

tilladte mængde
72

. Det viser med al tydelighed, at Carlsberg er nødsaget til at tage 

miljølovgivningen seriøst over hele verden. 

 

3.1.4 Sociale og kulturelle forhold 
 

Forskellige kulturer 

 

Selvom Carlsberg følger en overordnet strategi i alle regioner, er selskabet dog nødt til at 

diversificere mellem forskellige markeder på nogle punkter. Dette skyldes forskelle på de 

enkelte landes kulturer, normer, værdier og forbrugeradfærd.  

I Nord- og Vesteuropa er der generelt et stort forbrug af øl set i forhold til resten af verden
73

, 

hvilket afspejler forbrugernes livsstil og holdninger. Faktisk er danske unge blandt de største 

forbrugere af alkohol på verdensmarkedet, eftersom en stor del af de unge er storforbrugere af 

alkohol i en tidlig alder
74

. I visse muslimske lande er det forbudt ifølge deres religion at 

indtage alkohol
75

, og derfor vil salg til disse befolkningsgrupper formentlig være udelukket. 

Bare alene disse to eksempler vidner om, at bryggerierne er nødt til at diversificere deres 

strategier for markedsføring alt efter hvilket marked, de befinder sig på. 

 

Gennem de senere år har der været en klar tendens til at befolkningen i forskellige lande i det 

nordlige og vestlige Europa er gået fra at drikke meget øl til at erstatte en del af ølforbruget 

med specielt vin. Dette presser naturligvis bryggerivirksomhederne på disse markeder, og det 

er samtidig en af grundene til, at flere af Carlsbergs delmarkeder i Nord- og Vesteuropa har en 

faldende eller stagnerende markedsvækst. 
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Til gengæld er der en positiv trend, hvad angår forbruget af øl i Østeuropa samt i Asien. Mens 

forskellige lande i Østeuropa allerede har haft en stor fremgang i ølforbruget i de senere år og 

der forventes yderligere fremgang i de kommende år, mener man ikke, at man har set bare en 

lille del af den potentielle vækst i ølforbruget på forskellige markeder i Asien. 

For store bryggerier som Carlsberg ligger der helt klart muligheder for betydelig vækst 

gennem en stigning i salget i både Østeuropa og i Asien, og det er da heller ikke 

overraskende, at virksomheden allerede har meget fokus på, at det er dér, væksten skal 

komme fra i de kommende år. 

 

Livsstilsændringer og bevidsthed om sundhed 

 

En anden trend, man har observeret i de seneste år, er en ændring i forbrugernes livsstil og 

købevaner, der omfatter øget bevidsthed om sundhed
76

. Dette betyder, at forbrugerne i højere 

grad efterspørger produkter med et lavt indhold af kalorier. I denne forbindelse er der opstået 

en øget efterspørgsel efter lightprodukter samt økologiske varer, hvilket ses meget inden for 

forbrug af fødevarer og læskedrikke. 

På denne baggrund har Carlsberg mulighed for at satse på andre segmenter end hidtil, og 

virksomheden har da også allerede udvidet sortimentet med økovarianter af enkelte af deres 

ølmærker. Dette har selskabet bl.a. gjort med Jacobsen specialøl og Tuborg Classic
77

. 

 

3.1.5 Konklusion på PEST-analyse 
 

Ved gennemgangen af PEST-modellen i ovenstående analyse blev det belyst, hvorledes 

forskellige faktorer i omverdenen påvirker Carlsbergs forretning. I analysen på 

samfundsniveau blev det først gennemgået, hvorledes politiske og lovgivningsmæssige 

faktorer kan have indflydelse på bryggeribranchens omsætning. Indflydelsen var for det meste 

negativt rettet, eftersom rygeforbud, høje afgifter på bl.a. øl og en stram lovgivning omkring 

markedsføring formentlig kan forventes at have en negativ indflydelse på virksomhedernes 

omsætning. 

Under økonomiske og demografiske faktorer blev den generelle vækst i verden belyst, samt 

udviklingen i den aldersmæssige sammensætning i forskellige lande, som går i retning af, at 

der kommer flere ældre mennesker og færre unge mennesker til at forsørge de ældre.  
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Det betyder med andre ord, at virksomhederne formentlig skal tilpasse deres målgruppe i 

fremtiden. Desuden blev de generelle risici, omkring valuta og renter, som følge af at vi lever 

i en globaliseret verden, hvor salg af produkter sker på tværs af landegrænser, også indeholdt i 

analysen, mens der blev foretaget en sondring mellem specialøl og almindelige øl, hvor 

specialøl nærmer sig status som et luksusgode, og hvor salget heraf derfor er mere pris- og 

indkomstfølsomt end almindelige øl. 

 

Derudover kom jeg i PEST analysen også ind på det øgede fokus på teknologiske 

effektiviseringer med henblik på at reducere omkostningerne i virksomheden, samt en række 

miljøkrav til bryggerivirksomheder, som har til formål at forbedre miljøet i de kommende år. 

Afslutningsvis kom jeg ind på, hvorledes forskelle på kultur, livsstil og forbrugeradfærd i 

forskellige områder i verden har betydning i forbindelse med, at bryggerierne skal forsøge at 

sælge deres produkter, samt at virksomhederne er nødt til at tilpasse deres strategi i forhold til 

de specifikke kulturer på de markeder, hvor de agerer.  
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3.2 Brancheanalyse 
 

I den foregående analyse på samfundsniveau blev der identificeret nogle af de faktorer, som 

samfundet har indflydelse på, og som Carlsberg skal være særligt opmærksom på og indrette 

sig efter. Dette afsnit vil indeholde en analyse på brancheniveau for at vurdere 

konkurrenceintensiteten i branchen, samt hvor attraktiv denne er for eksisterende samt 

potentielle deltagere. Til denne analyse benyttes Michael Porters Five Forces-model
78

. Ifølge 

Porter er der fem faktorer, som er betydningsfulde i forhold til virksomheder i branchens 

indtjeningsmuligheder. Disse faktorer vil blive gennemgået i det følgende. 

 

3.2.1 Industry Competitors 
 

I bryggeribranchen er der få store virksomheder, som tilsammen står for en stor del af salget 

af øl på det globale marked. Markedsformen må derved betegnes som oligopol, hvilket er 

kendetegnet ved netop få store udbydere
79

. 

Generelt set må konkurrenceintensiteten i bryggeribranchen anses for at være forholdsvis hård 

med de store bryggerier, der findes. Der er dog umiddelbart stor forskel på, hvilke 

delmarkeder de forskellige store bryggerier særligt befinder sig på.  

F.eks. er AB Inbev markedsleder på det amerikanske marked, mens Carlsberg, på trods af at 

de ”kun” er verdens fjerde største bryggeri, er markedsleder på det vigtige russiske marked 

samt flere forskellige markeder i Nordeuropa. 

 

Dette betyder samtidig, at det bryggeri, der indtager en position som markedsleder på et 

givent marked, ofte vil klare sig utroligt godt og være en meget stærk spiller på dette marked, 

simpelthen fordi flere af de andre store bryggerier ofte ikke koncentrerer sig nævnefærdigt om 

at overtage positionen som markedsleder og i stedet kigger mod andre markeder, hvor 

mulighederne for at vinde markedsandele ser ud til at være større. 

 

Som tidligere nævnt er der forskelle på vækstmulighederne på de enkelte markeder. Disse 

forskelle opstår bl.a. af de ændrede forhold, som er omtalt under afsnittet om sociale og 

kulturelle forhold i PEST-modellen. 
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På markeder i Nord- og Vesteuropa er der således begrænsede muligheder for vækst, mens 

der både i Østeuropa og i Asien er gode muligheder for vækst i fremtiden. Dette skal ses på 

baggrund af, at befolkningen i de forskellige lande i disse verdensdele forventes at øge 

ølforbruget i de kommende år, og derfor vil en vækst på disse markeder formentlig 

forekomme som et resultat af en øget salgsvolumen. Såfremt der skal ske vækst på markeder i 

Nord- og Vesteuropa, skal dette højst sandsynligt forekomme via effektiviseringer og deraf 

faldende driftsomkostninger for virksomheder på disse markeder. 

 

Som omtalt i afsnittet om afgrænsninger vil min analyse udelukkende indeholde markederne, 

som er interessante for Carlsberg. Dette til trods for, at det i denne brancheanalyse kunne have 

været interessant at analysere konkurrenceintensiteten på markeder som f.eks. USA, men 

udsigterne til at Carlsberg vil få en betydningsfuld rolle på det amerikanske marked ser ikke 

ud til at være særlig gode. 

 

Samlet set må konkurrenceintensiteten i bryggeribranchen anses for at være stærk. Det er 

utroligt svært at komme ind på et nyt marked og erobre betydelige markedsandele her, 

eftersom der formentlig findes en markedsleder på markedet, som sidder tungt på 

markedsandele og derfor er svær at udfordre.  

 

3.2.2 Potential Entrants 
 

Først og fremmest må de store eksisterende virksomheder i den globale bryggeribranche anses 

for at have stordriftsfordele bl.a. pga. teknologisk knowhow samt et omfattende 

produktionsapparat, og på denne måde kan de holde deres produktionsomkostninger nede i 

forhold til, hvad en ny udbyder formår. 

 

Ser man specifikt på de enkelte delmarkeder, så er det svært at trænge ordentligt ind på et 

marked, hvor en af de store bryggerivirksomheder allerede har etableret sig, hvilket som 

tidligere omtalt resulterer i, at de fire største bryggerier i verden ofte koncentrerer sig om hver 

sine markeder for at undgå at udfordre en markedsleder på et marked, hvor ens egen 

markedsandel er begrænset. Grunden til denne utroligt stærke position som markedsleder er 

igen, at en eksisterende udbyder på et givent delmarked har stor knowhow på området – 

denne gang i forbindelse med salgs- og markedsføringsaktiviteter. 
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Hvis man skal overveje et område, hvor potentielle nye udbydere i bryggeribranchen alligevel 

vil have en mulighed for at komme ind på markedet, så vil det umiddelbart være nemmere for 

producenter af specialøl, eftersom en sådan nicheproduktion ikke kræver samme 

stordriftsfordele for at have en chance for at klare sig i konkurrencen på markedet. De førende 

bryggerivirksomheder i verden har dog allerede lanceret forskellige specialøl, og derfor 

vurderes konkurrencen fra denne side ikke at være overvældende eller en alvorlig trussel for 

de store eksisterende udbydere på verdensmarkedet. 

 

Generelt set har de store eksisterende bryggerier en række stordriftsfordele samt knowhow, og 

derfor vil det umiddelbart være svært for nye udbydere at komme ind på markedet. Dog har 

producenter af specialøl alligevel en chance, eftersom de producerer og sælger mere 

differentierede produkter end de helt store spillere på det globale marked. 

 

3.2.3 Suppliers 
 

De store bryggerier må formodes at have en forholdsvis stor forhandlingsmagt over for 

leverandørerne, eftersom de aftager relativt store mængder. Dette til forskel fra de mindre 

bryggerier, f.eks. mikrobryggerier, der ofte producerer specialøl, og som aftager en relativt 

mindre mængde varer. 

 

Blandt leverandører til Carlsberg må bl.a. betegnes virksomheder, som leverer korn og andre 

landbrugsprodukter. På baggrund af dette vil de nuværende stigende priser på korn resultere i, 

at Carlsbergs indtjening bliver reduceret
80

. 

På de vestlige markeder er bryggerierne dog gode til at afdække sig via aftaler, således at de 

ikke kommer til at stå og mangle korn og derfor er nødsaget til at indkøbe til dyre 

råvarepriser. På andre markeder har bryggerierne ikke tidligere dækket sig nær så godt ind 

som i Vesteuropa, og dette kan derfor resultere i højere produktionsomkostninger for 

bryggerierne i den kommende tid – med evt. følgende prisstigninger for at bryggerierne kan 

opretholde deres indtjening
81

. 
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Desuden er leverandører af emballage til virksomheder i bryggeribranchen vigtige, da disse er 

medvirkende til, at bryggerierne kan afsættes deres produkter i en vis mængde og med det 

rette varemærke påtrykt det endelige produkt. Omkostninger til indkøb af emballage udgør da 

også en betydelig del af Carlsbergs samlede produktionsomkostninger
82

. 

 

For de store bryggerier i branchen som f.eks. Carlsberg må der derfor siges at være en 

forholdsvis stor forhandlingsmagt over for leverandørerne, mens de mindre bryggeriers 

forhandlingsmagt er relativt mindre. 

 

3.2.4 Substitutes 
 

Overordnet set må der siges at være en del konkurrence fra substituerende produkter til øl. 

Som substituerende produkter kan nævnes andre alkoholiske drikke som f.eks. vin og spiritus, 

som umiddelbart må siges at dække det samme behov hos kunderne
83

. 

 

Der er dog stor forskel på, hvor hård konkurrencen fra disse substituerende produkter er alt 

efter hvilke af Carlsbergs markeder, man ser det i forhold til. Tendensen er således, at folk i 

Nord- og Vesteuropa drikker mere og mere vin end tidligere, mens forbruget af øl generelt har 

været lidt faldende i forhold til tidligere, mens der dog er enkelte lande, hvor forbruget af øl er 

steget
84

. I lande i Nord- og Vesteuropa er mit indtryk umiddelbart, at man forbinder vin med 

en slags luksusdrik i forhold til øl, og med en stigende økonomisk vækst globalt set kan den 

stigende efterspørgsel efter vin ses som et tegn på øget velstand i disse lande.  

Et eksempel på et marked hvor forbrugerne substituerer fra øl til vin kunne være det danske 

marked, hvor forbruget af øl er faldet de sidste år, mens forbruget af vin er steget en smule i 

de tilsvarende år
85

. Faktisk har ændringerne været så betydningsfulde, så danskerne nu drikker 

mere vin end øl, hvilket er ret utroligt, da Danmark er det land i verden med flest bryggerier 

pr. indbygger
86

. Dette er dog sket bl.a. pga., at danskerne skal betale en højere afgift til den 

danske stat, når de køber øl, end når de køber vin, og derfor er det blevet billigere for 

danskerne at købe vin, end det er at købe øl, når man måler pr. genstand
87

. 
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Derimod er der tendenser til et stigende forbrug af øl både på det østeuropæiske marked, hvor 

f.eks. det russiske ølforbrug er tredoblet på en periode på 15 år
88

, samt i Asien, hvor mange af 

landene i denne verdensdel ligeledes oplever, at forbruget af øl er stigende
89

. Der er således 

ikke tendens til, at forbrugerne på disse markeder substituerer til andre produkter, og derfor er 

der et behov for producenter af øl på de pågældende markeder. Dette er et behov, som 

Carlsberg har stort fokus på at dække i de kommende år. 

 

Samlet set kan man sige, at på de markeder, hvor Carlsberg satser på øget vækst, er 

konkurrencen fra substituerende produkter forholdsvis lav, mens konkurrencen er stærk på 

nogle af de markeder, hvor væksten må siges at være stagnerende eller en smule faldende. 

Dette betyder også, at konkurrencen fra substituerende produkter formentlig ikke, i hvert fald 

inden for en overskuelig fremtid, kommer til at få den store betydning for Carlsbergs 

vækstmuligheder, men derimod kan det tænkes, at Carlsberg kan blive ramt af den 

vesteuropæiske tendens til, at forbrugerne dropper øl og i stedet substituerer til at konsumere 

mere vin i fremtiden. 

 

3.2.5 Buyers 
 

Generelt sælges bryggeriernes produkter ikke direkte til den endelige forbruger, men i stedet 

sælges produkterne gennem mellemhandlere. Det værende sig enten via ”on-trade”-markedet, 

som er restauranter, barer osv., eller via ”off-trade”-markedet, hvor salget til den endelige 

forbruger sker gennem supermarkeder, kiosker og lignende. 

 

Umiddelbart er de forskellige mellemhandlere små kunder for bryggerierne, men tendensen til 

at store supermarkedskæder laver samlede indkøb betyder, at kunderne på ”off-trade”-

markedet efterhånden bliver større og større. Det betyder samtidig, at de store 

supermarkedskæder har mulighed for at presse deres leverandører, som f.eks. Carlsberg, på 

pris og rabatter i forbindelse med store indkøb. 
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Kunderne må antages at have forholdsvis nemt ved at skifte leverandører, men for at fastholde 

kunderne på f.eks. ”on-trade”-markedet, har Carlsberg valgt at lave nogle aftaler med barer og 

restaurationer, således at der bliver stillet udstyr til rådighed til salget af bryggeriets 

produkter. Aftalerne er senere blevet lempet, da opsigelsesfristerne på aftalerne er blevet 

betydeligt forkortet, og derfor må kundernes forhandlingsmagt samlet set vurderes at være 

større nu end tidligere
90

. 

 

3.2.6 Konklusion på Five Forces  
 

Efter overstående analyse af Porters Five Forces på brancheniveau kan det konstateres, at der 

er forholdsvis hård konkurrence mellem de største bryggerier på det globale marked, samt at 

det er svært for potentielle nye konkurrenter at etablere sig tilstrækkeligt på markedet til, at de 

kan opnå de samme stordriftsfordele som de store eksisterende udbydere. 

 

For store udbydere som Carlsberg vurderes det, at de er i besiddelse af en stor 

forhandlingsmagt over for deres leverandører, hvilket er et resultat af, at de store bryggerier 

aftager en stor mængde af leverandørernes produkter, f.eks. råvarer eller emballage. 

I de senere år har der været en tendens til at bryggerierne har været udsat for konkurrence fra 

substituerende produkter, som eksempelvis kan være vin. Dette har især været tilfældet på 

markeder i Nord- og Vesteuropa, hvor forbrugerne i højere grad substituerer til at efterspørge 

mere vin end øl. På markederne i Østeuropa og Asien er der til gengæld sket en stigning i 

forbruget af øl. 

 

I forhold til en vurdering af kundernes forhandlingsmagt over for bryggerierne har der i 

analysen været foretaget en sondring mellem ”on-trade”- og ”off-trade”-markedet, men samlet 

set er udviklingen i de senere år gået i retning mod, at kunderne har større forhandlingsmagt 

over for bryggerierne end tidligere, hvilket er sket bl.a. som følge af, at kunderne er gået 

sammen i større enheder, og derved kan presse bryggerierne på pris ved deres store indkøb.   
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3.3 Intern analyse 
 

Hidtil har den strategiske analyse indeholdt eksterne analyser, som har undersøgt hvorledes 

Carlsberg bliver påvirket af forskellige forhold i virksomhedens omverden, samt hvorledes 

konkurrencen er mellem de globale bryggerier. I dette afsnit vil der blive foretaget en intern 

analyse af Carlsbergs ressourcer og kompetencer for at kunne give et bud på, om der internt i 

selskabet er det fornødne fundament for at kunne agere i forhold til interessenter i 

omverdenen. 

 

3.3.1 Ressourcer 
 

Ifølge teorien er der tre typer af ressourcer, som der er interessant i den interne analyse
91

. 

Disse tre typer er henholdsvis materielle og immaterielle samt menneskelige ressourcer.  

 

Materielle ressourcer 

 

Gennem tiden har Carlsberg fået opbygget et betydeligt produktionsapparat rundt omkring på 

deres forskellige bryggerier over hele verden. Når Carlsberg har bryggerier rundt omkring i 

hele verden i mange forskellige lande
92

, betyder det, at virksomheden er synlig i nærmiljøet 

på en lang række af deres delmarkeder, og selve distributionen af de færdige produkter bliver 

som en naturlig konsekvens af dette både udført lettere og billigere. Dette er samtidig 

essentielt for, at Carlsberg kan levere deres produkter til forbrugerne over hele verden. 

 

I forhold til Carlsbergs største konkurrenter er ovenstående synlighed i nærmiljøet og heraf 

distributionsfordele formentlig en nødvendighed for at matche konkurrenterne, som også 

etablerer og fusionerer sig til bryggerier i hele verden, og derved også opnår de samme 

fordele, som tilfældet er for Carlsberg. 
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Immaterielle ressourcer 

 

For en virksomhed som Carlsberg er kundeloyalitet en vigtig faktor, og derfor spiller en 

effektiv og omfattende branding af virksomheden en afgørende rolle. Dette er afgørende, da 

det er nødvendigt for Carlsberg at fastholde en positiv indstilling fra forbrugerne til selskabets 

varemærker. 

Carlsbergs slogan; ”Probably the best beer in the world” har været en vigtig del af 

virksomhedens branding-aktivitet, siden sloganet blev skabt tilbage i 1973
93

. I forbindelse 

med sponsorater af sportsklubber og – arrangementer har Carlsberg ofte også kørt under 

sloganet; ”Carlsberg – part of the game”
94

. 

Samlet set er sponsor- og markedsføringsaktiviteterne med til at skabe et kendskab til 

virksomhedens produkter rundt omkring i hele verden, men derudover skaber det også en vis 

kundeloyalitet over for virksomhedens produkter, og dette medfører en forbedret mulighed for 

Carlsberg med henblik på at fastholde samt vinde yderligere markedsandele på det globale 

marked. 

 

Menneskelige ressourcer 

 

En vigtig ressource internt i en virksomhed som Carlsberg er uden tvivl de menneskelige 

ressourcer, som er altafgørende for, at virksomheden kan producere, distribuere og sælge sine 

varer. I Carlsberg er der tilknyttet over 43.000 ansatte i hele verden
95

. 

Det er ikke altid, at virksomheder formår at sætte nok pris på deres medarbejdere, og f.eks. 

var der i starten af 2010 meget omtale i medierne om, at en stor del af Carlsbergs ansatte i 

Danmark gik i strejke som følge af virksomhedens planer om besparelser i fremtiden samt 

nulvækst i lønningerne til medarbejderne, eftersom Carlsberg mener, at lønomkostningerne 

skal holdes nede for at sikre selskabets konkurrencedygtighed
96

. I forbindelse med strejken 

blev produktionen og salget naturligvis nedsat, og det betød samtidig, at der blev fyret 

medarbejdere grundet den mindre salgsvolumen og indtjening
97

, og dette gjorde bestemt ikke 

forholdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejderne bedre.  
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Efter flere ugers ”kold luft” mellem ledelsen og medarbejderne blev der efterfølgende indgået 

en aftale om at starte forhandlingerne, og siden blev man enige, så medarbejderne igen kunne 

optage arbejdet efter flere ugers strejke
98

. 

Carlsberg skriver i sin årsrapport, at deres fokus på medarbejderne indeholder en målsætning 

om, at medarbejdere og ledere skal samarbejde, og at selskabet skal forsøge at styrke 

medarbejdernes kompetencer og skabe ”Winner Behaviours”
99

. Dette hænger imidlertid ikke 

rigtig sammen med de ovenfor nævnte problemer og strejker blandt medarbejdere i Danmark. 

Derudover har selskabet holdninger til og strategier for, hvorledes man vil forsøge at optimere 

og videreudvikle de ansattes kompetencer i fremtiden
100

. 

 

3.3.2 Kompetencer 
 

For at Carlsberg kan klare sig i konkurrencen, er det ikke tilstrækkeligt, at de fornødne 

ressourcer er til stede, men desuden skal der også være de nødvendige kompetencer internt i 

virksomheden, hvorfor der i det følgende vil være fokus på hvilke kompetencer, der kan 

gavne selskabet. Teoretisk set vil der være en række kompetencer internt i virksomheden, som 

det er nødvendigt at fastholde og optimere, og jeg har derfor udvalgt tre typer af kompetencer, 

som jeg mener, er specielt vigtige i forhold til Carlsberg. 

 

Produktion 

 

En af Carlsbergs vigtigste kompetencer er deres viden om drift af bryggeri samt optimering 

heraf. Hertil kommer selskabets knowhow om, hvorledes produktionen af øl udføres. Som 

tidligere omtalt, har virksomheden været udsat for stigende råvarepriser, og da man ikke har 

sikret sig mod dette på alle markeder, stiller prisstigningerne krav til virksomheden om at 

effektivisere produktionen for at opretholde indtjeningsniveauet.  

Dette er dog også noget, som Carlsberg har et stort fokus på
101

. Det var bl.a. en af grundene 

til, at selskabet flyttede hele produktionen i Danmark, på nær produktionen af specialøl, fra 

Valby og til det fremtidssikrede, moderne og effektive bryggeri i Fredericia
102

.  
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Samlet set er effektiviseringer i produktionen ved at give sig udslag på bundlinjen i 

Carlsbergs regnskab i disse år, hvilket der vil blive omtalt nærmere i forbindelse med 

regnskabsanalysen senere i afhandlingen. 

 

Innovation 

 

Eftersom der er hård konkurrence mellem de største bryggerier på det globale marked, er det 

vigtigt for Carlsberg hele tiden at være innovative og forny deres produktportefølje.  

Innovation er specielt essentielt for Carlsberg, eftersom der er ændrede forbrugerpræferencer 

bl.a. i forbindelse med ændringer i forbrugernes livsstil, hvilket har været omtalt i analysen på 

samfundsniveau. 

 

Carlsbergs kerneforretning er øl, og derfor forsøger de, at innovative og nyudviklede 

produkter først og fremmest skal være inden for ølkategorien
103

. Eksempler herpå kan være 

udvikling af typer af øl, der henvender sig specielt til kvinder, og som er lettere i smagen, 

eller typer af øl, som henvender sig til forbrugere, der er fokuseret på sundhed eller økologi. 

Der er dog også lagt op til, at Carlsbergs produktportefølje kan udvides med andre produkter 

end øl, såsom læskedrikke eller cider, men eftersom afhandlingen afgrænser sig for sådanne 

produkter, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse her. 

 

Generelt har Carlsberg en forholdsvis bred portefølje af øl
104

, hvilket gør selskabet i stand til 

at tilpasse sig eventuelle ændrede markedsvilkår, som f.eks. ændringer i aldersmæssig 

sammensætning af verdens befolkning. Dette betyder, at selskabet tidligere har været gode til 

at være innovative, men dette er helt klart også noget, som der bør satses på fremover. 

 

Marketing 

 

Marketing er et vigtigt redskab for alle virksomheder, eftersom dette giver mulighed for at 

udbrede kendskabet til virksomheden og dens produkter. Som tidligere omtalt har Carlsberg 

et stærkt brand, som er opbygget som følge af en stærk og effektiv markedsføring.  
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Ved markedsføringen er det nødvendigt, at virksomheden adskiller virksomhedens egne 

produkter fra konkurrenternes, da de store bryggerier udbyder mange homogene produkter. 

 

Som et eksempel på branding-aktivitet fra Carlsbergs side kan nævnes, at virksomheden ofte 

bliver sat i forbindelse med diverse sportsarrangementer og – klubber, og ofte er det særligt i 

forbindelse med fodbold, som er udbredt og populært i hele verden, at Carlsberg samler sine 

kræfter omkring sponsorater og markedsføring. F.eks. er selskabet storsponsor for danske FC 

København og engelske Liverpool FC
105

, og har deres logo trykt på holdenes spilletrøjer. 

Carlsberg har valgt at sponsorere forskellige organisationer i forbindelse med fodbold, 

eftersom selskabet mener, ”at øl og fodbold går hånd i hånd”
106

. Som tidligere nævnt 

overvejer Carlsberg at blive sponsor i forbindelse med VM slutrunden i fodbold, som skal 

afholdes i Rusland i 2018, og det vil formentlig også være med ovennævnte begrundelse. 
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3.4 Vækststrategi 
 

Det er almen kendt i bryggeribranchen, at betydelig vækst i nettoomsætning og resultat for 

eksisterende globale virksomheder ofte forekommer via forskellige former for strategiske 

netværk, herunder opkøb af virksomheder.  

Carlsberg har tidligere benyttet sig af opkøb af virksomheder i forsøget på at opnå vækst i 

virksomheden, og som tidligere omtalt er verdens største bryggeri, AB Inbev, opstået som 

følge af et fællesskab mellem de to bryggerivirksomheder, Inbev og Anheuser-Busch.  

 

Et alment kendt strategisk netværk i bryggeribranchen opstod, da Carlsberg sammen med 

Heineken i 2008 opkøbte det britiske bryggeri Scottish & Newcastle
107

. Opkøbet var for 

Carlsbergs vedkomne med til at bringe virksomheden helt frem i toppen blandt verdens 

førende bryggerier, og det har helt klart været selskabets største opkøb til dato.  

Carlsberg og Heinekens fælles opkøb af Scottish & Newcastle resulterede i, at de to 

bryggerier delte det britiske bryggeris aktiviteter, således at Carlsberg bl.a. overtog den fulde 

ejerandel i det baltiske bryggeri BBH (mod en ejerandel på 50 % før opkøbet), mens 

Heineken bl.a. overtog Scottish & Newcastles aktiviteter i USA
108

. For Carlsberg betød 

opkøbet således, at selskabet kom til at sidde alene og tungt på det russiske marked, som BBH 

havde gjort før. 

 

I fremtiden vil Carlsberg formentlig forsøge at komme ind og erobre markedsandele på 

vækstmarkederne i Asien, hvilket de allerede er startet på
109

. Carlsberg vil således formentlig 

opkøbe allerede eksisterende bryggerier i Asien, og fordelen ved dette vil helt klart være, at de 

har mulighed for at komme hurtigere ind i den asiatiske region, og det bliver derfor også 

nemmere for virksomheden at få etableret sig som en vigtig spiller på markedet inden for en 

relativ overskuelig fremtid. 

 

I Carlsbergs årsrapport er hvert år oplistet en oversigt over koncernens selskaber samt dens 

ejerandelene af disse
110

.  

Via et hurtigt kig på oversigten over koncernens selskaber kan det hurtigt konstateres, at der 

allerede er godt gang i Carlsbergs opkøb af asiatiske virksomheder. 
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På baggrund af de mange opkøb for Carlsbergs side har selskabet oparbejdet en forholdsvis 

stor gæld, som de dog er i fuld gang med at betale af
111

. Dette er også vigtigt, for at der 

fremover kan satses på opkøb af virksomheder i Carlsberg-koncernen. 

 

3.5 Konkurrencestrategi 

 

Til at udføre en analysen i dette afsnit anvendes Michael Porters ”Competitive Strategies”
112

, 

og denne teori har til formål, at analysere hvilken strategi Carlsberg satser på for at fastholde 

eksisterende markedsandele samt erobre nye markedsandele. I teorien er der to parametre, 

som afgør, hvilken konkurrencestrategi virksomheden følger. 

 

For det første ser man på, om virksomheden afsætter sine produkter til en stor eller lille andel 

af totalmarkedet, og for det andet forsøger man at afdække virksomhedens relative 

konkurrencefordel ved at skelne mellem, om virksomheden satser på lave omkostninger eller 

differentierede produkter som strategi. 

 

For Carlsbergs vedkommende er der som tidligere omtalt tale om et af verdens fire største 

bryggerier, som er markedsleder i flere lande, og dette indikerer tydeligt, at virksomheden 

afsætter sine produkter til en stor andel af totalmarkedet.  

Selvom Carlsberg også opererer på markeder, hvor man ikke er markedsleder, så mener jeg, at 

virksomheden generelt satser på store andele af totalmarkedet. Sammenholder man dette med 

Michael Porters argumenter omkring teorien, hvor han hævder, at en virksomhed kun kan 

opnå succes, hvis den følger én af konkurrencestrategierne
113

, så giver min generalisering 

mening. 

 

Derudover mener jeg, at Carlsberg hovedsageligt opnår konkurrencefordele ved at satse på 

lave omkostninger og dermed konkurrencedygtige priser på deres produkter.  

Som tidligere nævnt i afhandlingen har Carlsberg i de senere år haft fokus på effektiviseringer 

af processer og arbejdsgange fra indkøb og produktion til salg og logistik.  
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Man kan dog argumentere for, at bryggeriet har satset på lanceringen af specialøl på blandt 

andet det danske marked, men jeg mener dog ikke, at virksomheden satser særligt på at 

udbyde differentierede produkter. 

Desuden har et stort bryggeri som Carlsberg betydelige stordriftsfordele i forbindelse med 

produktionen, og der vil utvivlsomt også være gode muligheder for virksomheden for at opnå 

mængderabatter i forbindelse med indkøb af eksempelvis råvarer. 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser kan det konkluderes, at Carlsberg følger 

konkurrencestrategien; Omkostningsleder. Som omkostningsleder fokuserer virksomheden på 

lave omkostninger og agerer på en forholdsvis stor andel af totalmarkedet. 
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3.6 SWOT-analyse 
 

I dette afsnit vil de berørte emner hidtil i den strategiske analyse blive samlet, og der vil 

derved blive udført en analyse af Carlsbergs styrker og svagheder internt i virksomheden samt 

deres muligheder og trusler, som selskabet bliver påvirket af i omverdenen. 

 

Nedenstående figur 6 viser en SWOT-analyse for Carlsberg og indplacerer de forskellige 

faktorer under forskellige kategorier. 

 

  
SWOT-analyse af Carlsberg 

  

    

  
Stærke sider Svage sider 

  

    

  
 

    

  - Stærk markedsposition på flere markeder - Medarbejdere utilfredse med strategi   

  - Betydeligt produktionsapparat - Kundernes store forhandlingsmagt   

  - Synlighed i nærmiljøet - Stor gæld via opkøb af virksomheder    

  - Godt omdømme/stærkt brand     

  - Bred produktportefølje     

  - Stor forhandlingsmagt overfor leverandører     

  - Stor erfaring med opkøb     

  - Innovativ i forhold til produktudvikling     

  
 

    

  
Muligheder Trusler 

  

    

  
 

    

  - Øget ølforbrug på vækstmarkeder - Hård konkurrence globalt set   

  - Forbedre markedsposition på vækstmarkeder - Øget forbrug af substituerende produkter    

  - Vækst gennem opkøb af virksomheder - Ændringer i valutakurs, rente og afgifter   

  - Generel økonomisk vækst i verden - Ændrede forbrugsvaner   

  - Stigende befolkningstal - Skærpet lovgivning   

  - Ændrede forbrugsvaner - Stigende råvarepriser   

  - Øge effektivisering - Fortsat finanskrise     

  
 

    

        
 

Figur 6: SWOT-analyse af Carlsberg, egen tilvirkning 

 

Som det ses af figuren, har Carlsberg på nuværende tidspunkt flere stærke end svage sider, 

hvilket bidrager positivt til virksomhedens konkurrencemæssige position. Analysen skal dog 

ikke tages som værende et fastfrosset billede af virksomhedens stærke og svage sider, og de 

skal således opfattes som mulige at ændre i fremtiden ved fokus herpå.  
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Det bør derfor være en del af Carlsbergs strategi at få vendt de svage sider til stærke, og 

desuden bør virksomheden forfølge de nævnte muligheder, hvilket kan give forbedret 

indtjening, samt tage hensyn til de oplistede trusler og forsøge at reagere aktivt for at 

minimere påvirkningerne af disse. 

 

En yderligere uddybning af de enkelte faktorer i SWOT-analysen er ikke vurderet nødvendig 

at medtage her, men i stedet henvises der til den resterende del af den strategiske analyse, 

hvor de forskellige faktorer er blevet analyseret. 

 

I stedet fortsætter afhandlingen med en analyse af Carlsbergs historiske finansielle 

regnskabstal.  
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4. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i de historiske årsregnskaber for virksomheden, 

men for at få et så godt billede af selskabets historiske økonomiske tal som overhovedet 

muligt, vil en reformulering af de historiske årsregnskaber være på sin plads. Denne 

reformulering vil derfor præge en del af dette afsnit, mens der efterfølgende vil være fokus på 

beregninger af nøgletal og en analyse heraf, hvilket sker på baggrund af tallene fra 

reformuleringen.  

Forud for regnskabsanalysen vil jeg tage udgangspunkt i en gennemgang af anvendt 

regnskabspraksis i virksomhedens officielle årsregnskab. Dette er nødvendigt, da jeg er nødt 

til at sikre mig, at der er en vis konsistens mellem de forskellige regnskabsår, således at det vil 

være muligt at lave en sammenligning og analyse af regnskabstal, som er opgjort på en 

ensartet baggrund. 

 

4.1 Anvendt regnskabspraksis 
 

Carlsbergs årsregnskab er siden 2005 blevet aflagt efter de internationale IFRS-standarder, 

hvilket er sket som følge af et lovmæssigt krav om, at alle børsnoterede virksomheder skulle 

aflægge deres regnskab efter IFRS fra d. 1. januar 2005
114

. Eftersom min historiske 

regnskabsanalyse sker på baggrund af Carlsbergs regnskaber for 2005-2009, og 

regnskabstallene for 2004 således kun er medtaget for at finde primoværdierne for 2005, er 

det ikke vurderet nødvendigt at gå ind og korrigere for ændringen i den anvendte 

regnskabspraksis. 

 

I forbindelse med gennemgangen af virksomhedens regnskab i 2008 er det konstateret, at der 

er en forskel på de aflagte tal i årsregnskabet for 2008 og sammenligningstallene for 2008, 

som er oplistet i regnskabet for 2009. Årsagen til forskellene i regnskabstallene i de to 

forskellige regnskaber skal findes i, at Carlsberg i 2009 har implementeret nye IFRS-

standarder og fortolkningsbidrag i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.  
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Eftersom Carlsberg selv udtaler, at implementeringen ikke påvirker koncernregnskabet 

væsentligt
115

, hvilket også kan konstateres ved at sammenligne tallene, så vurderes det ikke 

nødvendigt at foretage nogle korrektioner i forbindelse med dette, og derfor har jeg valgt at 

bruge sammenligningstallene for 2008 i årsrapporten for 2009 til regnskabsanalysen.  

 

KPMG har fungeret som revisor for Carlsberg i alle regnskabsårene, som ligger til grund for 

regnskabsanalysen, og revisoren har givet blanke revisionspåtegninger i alle regnskabsårene, 

hvilket vil sige, at der ikke er fundet forhold, der har givet anledning til at revisor har taget 

nogle forbehold i forbindelse med revisionsarbejdet med selskabets regnskaber, og derved 

forudsættes det, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling 

på tidspunkterne for regnskabsafslutning.  

 

Ovenstående giver tillid til de oplyste værdier i årsregnskaberne, som danner grundlag for den 

historiske regnskabsanalyse, og dette styrker samtidig validiteten i min kandidatafhandling. 

 

4.2 Reformulering 
 

En reformulering af virksomhedens historiske regnskabstal udføres for at gøre de forskellige 

regnskabsår sammenlignelige og for at fjerne såkaldt ”støj” i de regnskabstal, som bruges i 

selve regnskabsanalysen. Jeg har valgt at lade reformuleringen omfatte Carlsbergs 

egenkapital, balance samt resultatopgørelse. For at kunne lave reformuleringen er det 

nødvendigt, at jeg gør mig nogle forskellige antagelser og forudsætninger, og derfor har jeg i 

de enkelte bilag til de forskellige reformulerede opgørelser redegjort for de forskellige 

antagelser og forudsætninger, som jeg har anvendt. 

 

4.2.1 Egenkapitalen 
 

Først og fremmest vil jeg reformulere egenkapitalen. Dette første step i reformuleringen 

foretages, da jeg skal finde frem til og fremover benytte begrebet; totalindkomst, i stedet for 

virksomhedens nettoresultat
116

. Totalindkomst måler samtlige værdiændringer i en periode, 

hvorimod nettoresultatet i resultatopgørelsen ikke medtager poster, som er posteret direkte på 

virksomhedens egenkapital.  
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Totalindkomsten i den reformulerede egenkapitalopgørelse skal stemme overens med 

totalindkomsten i den reformulerede resultatopgørelse, jf. senere i dette afsnit. Den består 

udover årets resultat bl.a. også af forskellige reguleringer, som er ført direkte over 

egenkapitalen, hvilket eksempelvis kan være valutakursreguleringer.  

 

I Carlsbergs årsrapport er der foretaget en opdeling af egenkapitalen i transaktioner med 

ejerne og i totalindkomst. På denne måde har virksomheden opgjort de tal, som jeg skal 

bruge, og derfor kan jeg bruge denne opgørelse i min reformulering. Opgørelsen er placeret i 

bilag 2. I forbindelse med reformuleringen af egenkapitalen har jeg valgt, at adskille 

minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen. For minoritetsinteressernes andel af 

egenkapitalen i Carlsberg henvises derfor til reformuleringen af balancen i bilag 3. 

 

4.2.2 Balancen 
 

Efter reformuleringen af Carlsbergs egenkapital for de seneste år, vil jeg herefter gå videre 

med reformuleringen af virksomhedens balance. I denne forbindelse reformulerer jeg med 

henblik på at dele balancen op i driftsaktiver og finansielle aktiver samt driftsforpligtelser og 

finansielle forpligtelser
117

. På denne måde finder jeg ud af hvilke aktiver og forpligtelser, der 

bliver berørt i forbindelse med driften af virksomheden, og derudover får jeg et overblik over, 

hvordan virksomheden fremskaffer kapital og placerer eventuel overskydende likviditet. Jeg 

har således vurderet hver enkelt regnskabspost fra Carlsbergs officielle balance, og placeret 

dem hvor, jeg synes, det er hensigtsmæssigt ud fra forskellige oplysninger i årsrapporten. Den 

samlede reformulerede balance for de forskellige regnskabsår har jeg placeret i bilag 3. 

 

4.2.3 Resultatopgørelsen 
 

Efter reformuleringen af balancen for Carlsberg har jeg til slut foretaget en reformulering af 

resultatopgørelsen. Den samlede reformuleringen af resultatopgørelsen er opstillet i bilag 4. 

 

Den reformulerede resultatopgørelse har jeg opdelt i primære og sekundære regnskabsposter i 

forbindelse med driften af virksomheden samt i regnskabsposter for den finansielle del af 

virksomheden.  
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Desuden har jeg lavet en skatteallokering til de forskellige grupper af regnskabsposter. Der er 

således udregnet skat for henholdsvis driftsoverskud fra salg, andet driftsoverskud og 

skatteeffekt af finansielle regnskabsposter, hvilket fremgår af bilag 4. 

 

Efter ovenstående reformulering af Carlsbergs egenkapital, balance og resultatopgørelse kan 

jeg nu gå videre med anden del af dette afsnit om regnskabsanalyse af Carlsbergs historiske 

økonomiske resultater. 

 

4.3 Rentabilitetsanalyse 
 

Som tidligere omtalt vil den sidste del af dette afsnit indeholde en rentabilitetsanalyse. Denne 

vil tage udgangspunkt i beregninger af nøgletal ud fra de udførte reformuleringer af historiske 

regnskabstal, samt indeholde en analyse af disse nøgletal. Beregningerne vil blive foretaget ud 

fra den såkaldte udvidede DuPont-pyramide
118

, hvor jeg dog har fravalgt det nederste niveau, 

og denne skal være med til at belyse virksomhedens finansielle stilling ud fra de to 

komponenter; rentabilitet og finansiering. Den udvidede DuPont-pyramide er valgt, eftersom 

dens indhold formodes at afdække de relevante forhold for Carlsberg, og fordi denne model 

tydeliggør sammenhænge mellem delkomponenterne i rentabilitetsanalysen, da den er opdelt i 

forskellige niveauer.  

 

Derved vil jeg med udgangspunkt i Carlsberg undersøge virksomhedens evne til at skabe 

afkast til ejerne i forhold til den risiko, som påtages i forbindelse med gældssætning. Det er 

vigtigt at notere sig, at udgangspunktet for hele afhandlingen er den eksterne analytikers 

perspektiv, og dette afsnit er således også udarbejdet med henblik på dennes interesser. 

 

Til at starte med har jeg gjort mig en række overvejelser om, hvorledes rentabilitetsanalysen 

skal gribes an. På baggrund heraf har jeg valgt at benytte gennemsnitsværdier for tallene i 

Carlsbergs balance, hvilket jeg har foretrukket frem for ultimoværdier. Grunden til at jeg har 

valgt at fokusere på gennemsnitsværdier i min analyse er, at der ved udregningen af 

nøgletallene både indgår værdier fra resultatopgørelsen og fra balancen, og udfordringen er 

herved, at resultatopgørelsen opgøres for en periode, fra d. 1. januar til d. 31. december, mens 

balancen opgøres på en specifik dag, d. 31. december.  
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For at skabe konsistens i min rentabilitetsanalyse bør værdierne fra balancen ligeledes tælle 

for en periode, og ved at jeg benytter gennemsnitsværdier, fra primo til ultimo, tager jeg også 

højde for ændringer i løbet af regnskabsåret.  

På denne baggrund fås fem regnskabsår til rentabilitetsanalysen, 2005-2009, eftersom 

regnskabsåret 2004 bliver anvendt til at opgøre primotallene for regnskabsåret 2005. 

 

I bilag 6 kan ses en samlet oversigt over resultaterne for alle beregnede nøgletal for perioden 

for den historiske regnskabsanalyse, mens der vil blive gennemgået eksempler på 

beregningerne nedenfor. 

 

Jeg vil starte med udregninger fra toppen af den udvidede DuPont-pyramide for derefter at 

bevæge mig nedad i niveauerne, først i en analyse af driftsaktiviteterne og dernæst i en 

analyse af finansieringsaktiviteterne. Rentabilitetsanalysen tilrettelægges på baggrund af 

egenkapitalforrentningen, ROE, og dens underliggende nøgletal. Dette betyder, at jeg vil 

starte med udregningen af Carlsbergs ROE for analyseperioden i det følgende. 

 

4.3.1 Egenkapitalforrentning, ROE 
 

Virksomhedens egenkapitalforrentning, ROE, giver et overblik over, om Carlsberg, med 

udgangspunkt i fortiden, er en rentabel virksomhed at investere i eller ej.   

 

Til beregningen af virksomhedens ROE medgår totalindkomsten og egenkapitalen, og 

nøgletallet er således et udtryk for størrelsen af virksomhedens indkomst på baggrund af den 

investerede kapital, og nøgletallet viser således konkret, hvad ejerne tjener på virksomheden. 

Selve udregningen foretages ved
119

: 

 

lEgenkapita

mstTotalindko
ROE   
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Virksomhedens ROE for regnskabsåret 2009 kan herefter beregnes til: 

 

%95,0

2

901.59489.59

567









 
ROE  

 

Nøgletallet udtrykker eksempelvis i 2009, at for hver krone aktionærerne har investeret tjener 

de 0,95 øre. 

 

Der har været en noget svingende udvikling i Carlsbergs ROE gennem analyseperioden, 

hvilket kan ses af nedenstående figur 7.  

 

 

Figur 7: Udviklingen i ROE 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Ud fra figuren kan det være svært at se et ”normalt” niveau for Carlsbergs ROE. Det viser sig, 

at ROE har været høj i både 2005 og 2008 på henholdsvis ca. 18 % og ca. 17 %, mens der 

begge årene derefter er sket store fald, således at ROE har været tæt på 0 % i det efterfølgende 

år. I 2007 har ROE ligget på et niveau midt imellem de øvrige regnskabsår. 

Udviklingen giver således et indtryk af en ustabil og svingende økonomisk rentabilitet, og 

derfor er det yderst vigtigt at undersøge de bagvedliggende faktorer og derved dekomponere 

selskabets ROE. 

 

4.3.2 Afkast på driftsaktiver, ROIC  
 

Det næste nøgletal er Carlsbergs ROIC, som er afkastet på virksomhedens driftsaktiver. Dette 

nøgletal angiver størrelsen på virksomhedens overskud i forhold til hvor mange ressourcer, i 

form af aktiver, der er investeret i for at skabe dette overskud.  
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Derved viser ROIC det gennemsnitlige afkast pr. investeret driftskrone. ROIC har på 

baggrund af den udvidede DuPont-pyramide direkte indvirkning på niveauet af 

virksomhedens ROE, og udregningen sker ved
120

: 

 

NDA

DO
ROIC   

 

Herefter har jeg opstillet et eksempel på udregningen af ROIC for Carlsberg for regnskabsåret 

2009, som kan beregnes til: 

 

%96,6

2

635.96039.106

048.7









 
ROIC

 

 

Af eksemplet for 2009 kan det konstateres, at selskabet har haft et afkast på 6,96 øre for hver 

krone, som er investeret i aktiver. 

 

Udviklingen i Carlsbergs ROIC i den historiske periode kan ses af følgende figur. 

 

 

Figur 8: Udviklingen i ROIC 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af figuren, har Carlsbergs ROIC oplevet en stigning i årene 2005-2008, og 

dette må bl.a. tilskrives et løbende forbedret driftsoverskud fra salg, hvilket jeg kommer 

nærmere ind på lidt senere i min rentabilitetsanalyse. 
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Derudover har det også øget selskabets aktiviteter betragteligt, at Carlsberg i 2008 opkøbte 

Scottish & Newcastle sammen med Heineken, hvilket jeg har været inde på i min analyse af 

Carlsbergs vækststrategi. På baggrund af opkøbet er Carlsbergs netto driftsaktiver steget 

betragteligt i 2008 set i forhold til niveauet i 2007.  

Eftersom beregningen af ROIC er foretaget via gennemsnitsværdier for netto driftsaktiver, 

hvilket jeg har begrundet i starten af afsnittet om rentabilitetsanalysen, er de stigende netto 

driftsaktiver ikke slået ordentligt igennem i beregningen for 2008, da denne udgør primo- og 

ultimotallet for netto driftsaktiver. Bl.a. derfor er der sket et fald i Carlsbergs ROIC fra 2008 

og 2009, som altså må betragtes som et resultat af, at de stigende gennemsnitsværdier fra 

opkøbet af Scottish & Newcastle først har slået rigtigt igennem for regnskabsåret 2009. 

 

Efter den foregående generelle gennemgang af udviklingen i Carlsbergs ROIC for 

regnskabsårene 2005-2009, vil det efterfølgende indeholde analyser for udviklingen mellem 

de forskellige år, hvor også faktorer fra den strategiske analyse vil blive inddraget. 

 

ROIC er steget fra 5,32 % til 6,70 % fra 2005 til 2006, hvilket er en stigning på godt 25 %. 

Årsagen til denne stigning skal findes i et forbedret driftsoverskud efter skat i forhold til året 

før på netop ca. 25 %. Derimod har gennemsnittet for netto driftsaktiver for primo og ultimo 

ligget på omtrent sammen niveau.  

I 2006 skete der en stigning i nettoomsætningen på ca. 8 %, og da selskabets omkostninger 

steg relativt mindre
121

, resulterede det i en stigning i driftsoverskuddet.  

 

Fra 2006 til 2007 er der ligeledes sket en stigning i Carlsbergs ROIC, svarende til ca. 28 %. 

Igen er der ikke sket den store udvikling i virksomhedens netto driftsaktiver, og det betyder, at 

grundlaget for stigningen stadig skal findes i et forbedret driftsoverskud. Nettoomsætningen 

steg i 2007 med 9 %, hvilket primært skyldes en organisk vækst og fremgang i alle 

regioner
122

. Produktionsomkostningerne steg til gengæld med 11 % i perioden, men samlet set 

blev stigningen i omkostningerne i mio. kr. holdt på at lavere niveau end udviklingen i 

nettoomsætningen, og derfor blev resultatet et forbedret driftsoverskud på ca. 28 % i 

Carlsberg, hvilket således svarer til den procentvise stigning i ROIC det pågældende år. 
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Samlet må stigningen i ROIC fra 2005-2007 skyldes en forbedret overskudsgrad, og dette 

hænger godt sammen med de effektiviseringsprogrammer, som Carlsberg har iværksat med 

henblik på at opnå en minimering af selskabets omkostninger i fremtiden. 

 

I 2008 oplevede Carlsberg endnu engang en stigende ROIC, som steg fra 8,57 % til 9,23 %, 

og dette er en stigning på knap 8 %. Stigningen er sket på baggrund af en kraftig stigning i 

både driftsoverskuddet efter skat og netto driftsaktiver. Dette er naturligt, som følge af 

opkøbet af Scottish & Newcastle. Da driftsoverskuddet er steget med næsten 97 % set i 

forhold til netto driftsaktivers stigning på ca. 81 %, ser det umiddelbart ud til, at Carlsbergs 

ROIC er blevet positivt påvirket af opkøbet af Scottish & Newcastle. Dette skal dog ses i 

forhold til den tidligere diskussion af, at hele opkøbet først afspejler sig i rentabilitetsanalysen 

i 2009 på grund af gennemsnitsværdier for netto driftsaktiver, og så faldt ROIC med ca. 25 % 

fra 2008 til 2009. 

 

Den beregnede ROIC for regnskabsårene 2007 og 2009 kan ses som ROIC henholdsvis før og 

efter opkøbet af Scottish & Newcastle, og derfor vil det give mening at foretage en 

sammenligning af ROIC i de pågældende år.  

Ved denne sammenligning kan det konstateres, at ROIC er faldet fra 8,57 % i 2007 til 6,96 % 

i 2009, hvilket svarer til et fald på 19 %. Man skal selvfølgelig være varsom med at drage en 

konklusion om, at Carlsbergs opkøb af Scottish & Newcastle har haft en direkte negativ 

påvirkning på selskabets ROIC, da der naturligvis også er andre faktorer, der spiller ind. 

Meget kunne dog tyde på, at den negative udvikling i Carlsbergs ROIC skyldes opkøbet i 

2008. Den negative udvikling er sket som følge af, at en stigning i driftsoverskuddet på 104 % 

ikke opvejer en stigning i netto driftsaktiver på hele 151 %. 

 

4.3.3 Overskudsgrad, OG 
 

Det næste nøgletal i rækken befinder sig på et lavere niveau i DuPont-pyramiden end det 

senest omtalte nøgletal, virksomhedens ROIC. Der er her tale om virksomhedens 

overskudsgrad efter skat, som forkortes til OG. Virksomhedens OG fortæller, sammen med 

dens AOH, noget om niveauet af dens ROIC.  
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OG er således et mål for hvor stort driftsoverskud, der opnås ved en krones omsætning. I 

denne afhandling har jeg valgt at beregne OG efter skat efter følgende formel, hvor 

driftsoverskuddet, DO, er efter skat
123

: 

 

ningNettoomsæt

DO
OG   

 

Jeg har desuden valgt at vise beregningen af OG for regnskabsåret 2009: 

 

%87,11
382.59

048.7
OG  

 

Udviklingen i Carlsbergs OG er opstillet i nedenstående figur. 

 

 

Figur 9: Udviklingen i OG 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Via figuren kan det konstateres, at udviklingen i Carlsbergs OG har været positiv i alle årene i 

den historiske regnskabsperiode – dog har stigningen været relativ lille fra 2008 til 2009 set i 

forhold til stigningen i de øvrige regnskabsår. 

 

Som omtalt i forbindelse med analysen af udviklingen i selskabets ROIC, må den forbedrede 

overskudsgrad i 2005-2007 skyldes det øgede fokus på effektiviseringer.  
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Stigningen i Carlsbergs OG fra 2007 til 2008 blev på hele 47 %, da OG steg fra 7,73 % til 

11,34 %. En stor del af stigningen skyldes opkøbet af Scottish & Newcastle, da aktiviteterne 

herfra igen umiddelbart bidrog positivt til overskudsgraden. Både nettoomsætningen og 

omkostningerne steg betragteligt for Carlsberg. Eksempelvis steg nettoomsætningen fra 

44.750 mio. kr. i 2007 til 59.944 mio. kr. i 2008
124

, hvilket svarer til en stigning på ca. 34 %, 

mens driftsoverskuddet steg med ca. 97 %, og derved findes den samlede stigning i 

overskudsgraden, da driftsoverskuddet er steget procentvise mere end nettoomsætningen.  

 

For at belyse opkøbets store indflydelse på væksten i nettoomsætningen det pågældende år 

bemærkes det, at den organiske vækst stod for 8 %, opkøbet bidrog med en vækst på 29 %, 

mens valutakursudviklingen havde en negativ effekt på 3 % i 2008. Stigningen i 

nettoomsætningen fra 2007 til 2008 skyldes særligt stigninger i den østeuropæiske og 

asiatiske region, mens udviklingen i Nord- og Vesteuropa udviste en mere beskeden vækst
125

. 

 

Af figur 9 ses det som bekendt, at der blot er sket en lille stigning i overskudsgraden fra 2008 

til 2009, hvilket er atypisk set i forhold til de øvrige historiske regnskabsår. Den forholdsvis 

beskedne stigning i overskudsgraden skete som følge af en stigning i driftsoverskuddet efter 

skat på knap 4 %, mens nettoomsætningen blev mindre end året før med et fald på 1 %
126

. 

Faldet i nettoomsætningen skete på trods af at mindre enkeltstående aktiviteter udgjorde en 

stigning på ca. 6 %, men til gengæld blev Carlsbergs nettoomsætning hårdt ramt af en negativ 

påvirkning fra valutakursudviklingen på bl.a. RUB, hvilket tegnede sig for et fald på 7 %
127

. 

Til gengæld vurderer Carlsberg, at de accelererende effektiviseringstiltag resulterede i et 

forbedret bruttoresultat som følge af lavere produktionsomkostninger
128

, lavere salgs- og 

distributionsomkostninger samt lavere administrationsomkostninger
129

. 
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4.3.4 Aktivers omsætningshastighed, AOH  
 

Akkurat som tilfældet var med Carlsbergs OG, har aktivernes omsætningshastighed, forkortes 

AOH, som nævnt også direkte indflydelse på, hvilket niveau virksomhedens ROIC befinder 

sig på. AOH måler omsætning pr. krone, som virksomheden har investeret i kapital. Formlen 

for AOH har jeg opstillet herunder
130

: 

 

NDA

ningNettoomsæt
AOH   

 

Ydermere har jeg foretaget beregningen for 2009 således: 

 

59,0

2

635.96039.106

382.59









 
AOH

 

 

Udviklingen i AOH for de øvrige regnskabsår kan ses i figur 10 

 

 

Figur 10: Udviklingen i AOH 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Figuren viser et stigende AOH gennem de historiske regnskabsperiode fra 2005-2007, mens 

nøgletallet herefter har været relativt stærkt faldende. 

 

I årene 2005-2007 har den gennemsnitlige NDA været meget tæt på konstant, og derfor 

skyldes ændringerne i AOH udviklingen i nettoomsætningen fra år til år.  
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Fra 2005 til 2006 er AOH steget med ca. 8 %, hvilket således har direkte sammenhæng med 

stigningen i nettoomsætningen, som det pågældende år var på 8 %. Derudover var AOH i 

2007 steget til 1,11, hvilket svarer til en procentvis stigning på ca. 9 %, som skal ses i forhold 

til stigningen i nettoomsætningen i 2007, som ligeledes lå på ca. 9 %. 

 

I 2008 og 2009 oplevede Carlsberg et fald i AOH på ca. 27 % for begge regnskabsår. Dette 

fald skyldes formentlig en del af de samme faktorer, som tilfældet var ved udviklingen i 

Carlsbergs ROIC, jf. oven for.  

 

Det vil derfor sige, at det ikke ser ud til, at opkøbet af Scottish & Newcastle har resulteret i en 

positiv påvirkning af Carlsbergs AOH, og stigningen på 151 %, svarende til 60.954 mio. kr., i 

virksomhedens netto driftsaktiver fra 2007 til 2009 har altså både i kroner og procentvis været 

større end stigningen i nettoomsætningen, som i samme periode kun har været på 14.632 mio. 

kr. eller ca. 33 %. 

 

Efter ovenstående analyse af udviklingen i rentabiliteten af Carlsbergs driftsaktiviteter vil den 

resterende del af rentabilitetsanalysen vedrøre selskabets finansielle aktiviteter. 

 

4.3.5 Finansiel gearing, FGEAR 
 

Virksomhedens finansielle gearing (herefter forkortet til FGEAR), viser forholdet mellem 

gælden og egenkapitalen i virksomheden. FGEAR kan udregnes som
131

: 

 

lEgenkapita

NFF
FGEAR   

 

For udregningen af FGEAR for 2009 som eksempel fås: 
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131

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, s. 173 



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 

___________________________________________________________________________ 

66 

 

For at give et overblik over udviklingen i alle de historiske regnskabsår i 2005-2009 er 

nedenstående figur 11 udarbejdet. 

 

 

Figur 11: Udviklingen i FGEAR 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Ved et kig på figuren kan det konstateres, at FGEAR har ligget på et nogenlunde konstant 

niveau fra 2005 til 2008 på mellem 1,0 og 1,2, hvorefter der er sket et markant fald i 2009.  

I 2005, 2006 og 2007 har både de netto finansielle forpligtelser og gennemsnittet for 

egenkapitalen primo og ultimo ligget nogenlunde konstant, og derfor har der ikke været de 

store udsving i FGEAR i den periode. I 2008 steg begge parametre imidlertid markant, hvilket 

igen bl.a. skyldes opkøbet af Scottish & Newcastle. Både de netto finansielle forpligtelser og 

virksomhedens egenkapital blev således mere end fordoblet, men da begge værdierne steg 

procentvis omtrent lige meget, resulterede det i, at FGEAR stadig holdt sig i niveauet for de 

hidtidige regnskabsår. 

 

Som nævnt skete der et stort fald i 2009, hvilket var på hele 47 %, og derved blev FGEAR for 

første gang i analyseperioden under 1 som følge af, at egenkapitalen blev større end de netto 

finansielle forpligtelser. Egenkapitalen steg i 2009 med 19.772 mio. kr. svarende til omkring 

50 %, mens netto finansielle forpligtelser faldt med 8.992 mio. kr., hvilket er et fald på 24 %. 

Årsagen til stigningen i Carlsbergs egenkapital i 2009 skyldes selvfølgelig først og fremmest, 

at 2009 var det første regnskabsår, hvor gennemsnitsberegningen af egenkapitalen opnåede 

den fulde effekt af tilkøbet af Scottish & Newcastle i 2008, og det samme er i øvrigt tilfældet 

med stigningen i de netto finansielle forpligtelser.  
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Derudover skyldes stigningen i egenkapitalen bl.a. valutakursforskelle, betaling af udbytte til 

aktionærerne og mindre opkøb af minoritetsinteresser på fortrinsvis markeder i Østeuropa
132

. 

Det ekstra fald i virksomhedens netto finansielle forpligtelser kan tilskrives, at det har været et 

særligt fokusområde for Carlsberg at nedbringe selskabets gæld i løbet af 2009, hvilket 

således også er lykkedes pga. den meget stærke frie pengestrøm fra driften i regnskabsåret
133

. 

 

4.3.6 SPREAD 
 

Virksomhedens SPREAD er det næste nøgletal ifølge den udvidede DuPont-pyramide. 

Formlen for nøgletallet har jeg placeret herunder
134

: 

 

rROICSPREAD   

 

hvor parameteren r udregnes via følgende formel: 

 

NFF

NFO
r   

 

For regnskabsåret 2009 kan Carlsbergs SPREAD beregnes således: 

 

%09,105,896,6 SPREAD  

 

Desuden følger udregningen af r-parameteren i 2009 herunder: 

 

%05,8
146.37

990.2
r

 

 

Som for de øvrige nøgletal i dette afsnit er der udarbejdet en figur, som viser udviklingen i 

nøgletallet. 
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Figur 12: Udviklingen i SPREAD 2005-2009, egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af figur 12, har der været en meget afvekslende udvikling på Carlsbergs 

SPREAD i den historiske regnskabsperiode, hvoraf nøgletallet i både 2005 og 2009 var 

negativt, hvilket resulterer i en negativ gearing, mens nøgletallet i de øvrige regnskabsår var 

positivt på mellem 1,50 % og 3,00 %. 

 

Nøgletallet giver analytiker viden om, hvorvidt det er profitabelt at finansiere virksomheden 

med yderligere gæld fra fremmede långivere. Gældsstrukturen påvirker virksomhedens afkast 

på egenkapitalen således, at i en virksomhed, hvor lånerenten er mindre end ROIC, er det 

hensigtsmæssigt at optage yderligere lån og derved forøge den finansielle gearing, da dette vil 

øge virksomhedens ROE og dermed styrke rentabiliteten
135

. Det betyder derfor, at det har 

været profitabelt for Carlsberg at optage flere lån i 2006, 2007 og 2008, for selskabets 

SPREAD har været positivt.  

 

Eftersom såvel ROIC som r-parameteren generelt har haft en positiv udvikling i årene 2005-

2008, er det særligt udviklingen (nedgangen) i ROIC, som forklarer faldet i SPREAD i 2009. 

Det betyder derfor, at hvis udviklingen fortsætter som i 2009, er det vigtigt for Carlsberg 

fortsat at have fokus på at nedbringe gælden, for ellers bliver det svært for virksomheden at 

foretage profitable opkøb, som er finansieret ved optagelse af ny gæld, i fremtiden. 

 

4.3.7 Konklusion på rentabilitetsanalyse  
 

Gennem min rentabilitetsanalyse har jeg været inde på de faktorer, som er vurderet til at have 

den største betydning på udviklingen i Carlsbergs rentabilitet i de senere år. 
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For det første har Carlsbergs fokus på effektivisering og minimering af omkostninger haft et 

positivt aftryk på virksomhedens rentabilitet. Pga. en større stigning i nettoomsætningen i 

forhold til stigningen i omkostninger har selskabet formået at opnå et større afkast på driften.  

 

Til gengæld er nedgangen i afkastet på driften i 2009 sket som følge af, at konsekvenserne af 

opkøbet af Scottish & Newcastle i 2008 er blevet fuldt medtaget i rentabilitetsanalysen. Det 

ser således ud til, at opkøbet har resulteret i en nedgang, og at de opkøbte aktiviteter har været 

mindre rentable end de eksisterende aktiviteter.  

 

Til slut kan det konkluderes, at Carlsberg historisk set har haft en høj grad af finansiering ved 

fremmedkapital i forhold til egenkapital, hvilket dog er forsøgt nedbragt i 2009. Da 

virksomheden desuden har haft en negativ gearing i 2009, betyder det, at det ikke længere er 

rentabelt for virksomheden at optage lån til eksempelvis finansiering af opkøb, og det er 

således noget Carlsberg har fokus på, således at det fremover vil være profitabelt for selskabet 

at opkøbe virksomheder gennem øget låntagning.  

 

Efter gennemgangen og rentabilitetsanalysen af de historiske nøgletal for Carlsberg, ændrer 

jeg herefter fokus i afhandlingen, hvorefter fokus er rettet mod de fremtidige 

indtjeningsmuligheder for virksomheden. For at finde frem til et estimat for f.eks. Carlsbergs 

nettoomsætning og driftsoverskud i fremtiden vil jeg i det følgende afsnit foretage en 

budgettering virksomhedens aktiviteter i fremtiden. 
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5. Budgettering 
 

Formålet med dette afsnit er at foretage en budgettering af Carlsbergs fremtidige regnskaber 

på baggrund af de historiske regnskabstal og de nøgletal, som jeg har udregnet i det 

foregående afsnit. 

 

Budgetteringen skal hjælpe mig med at få et overblik over, hvilke indtægter og omkostninger 

virksomheden kan forventes at have i fremtiden. Da der ofte sker ændringer i Carlsberg-

koncernen, ved eksempelvis opkøb af eksisterende bryggerier, har jeg valgt en forholdsvis 

kort budgetperiode, eftersom jeg mener, at det vil være meget svært at forudsige hvilke 

faktorer, der spiller ind på virksomhedens indtjeningsevne længere ud i fremtiden. Herefter 

har jeg sat budgetperioden til 3 år. Den 3-årige budgetperiode efterfølges af terminalperioden, 

som er et udtryk for en uendelig periode med konstant vækst. I budgetteringen har jeg valgt 

kun at medtage de faktorer, som har betydning, når jeg skal værdiansætte Carlsberg senere i 

afhandlingen, og disse faktorer skal danne grundlag for, at jeg kan udarbejde et 

proformaregnskab for 2010-2012. 

 

Herunder vil jeg gennemgå de forskellige parametre, som jeg har estimeret for fremtiden i 

budgetteringen for Carlsberg. 

 

5.1 Ledelsens forventninger 
 

Som hovedregel er det valgt at se bort fra ledelsen i Carlsbergs forventninger til fremtiden, 

som kan findes i selskabets årsrapport
136

, i forbindelse med budgetteringsfasen. Dette valg er 

foretaget for at sikre afhandlingens kvalitet, og samtidig sikre både validiteten og reliabiliteten 

i denne. Det overordnede argument for dette valg er, at der bør være en kritisk tilgang til 

informationerne i virksomhedens egen årsrapport
137

. Dette betyder samtidig, at der ved 

anvendelse af materiale fra Carlsbergs årsrapporter vil ske en kritisk tilgang til kvaliteten af 

dette. 

 

  

                                                 
136

 Carlsbergs Årsrapport 2009, s. 6-7 
137

 Se yderligere argumentation under afsnittet om kildekritik 



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 

___________________________________________________________________________ 

71 

 

5.2 Salgsvækst 
 

I budgetteringen af Carlsbergs salgsvækst i fremtiden er det naturligt at dele virksomheden op 

på de tre hovedregioner, som har været foretaget tidligere i afhandlingen. Dette gøres fordi, 

der er stor forskel på udviklingerne i omsætningen på i forskellige regioner, og derfor vil det 

være svært at foretage en realistisk budgettering ved at se på alle markederne under ét.  

 

Af segmentoplysninger over de enkelte af Carlsbergs markeder ses det, at der er en del af 

selskabets nettoomsætning, som er ”ikke fordelt”
138

. Denne andel af nettoomsætningen 

angiver bl.a. enheder, der ikke er forretningssegmenter, og derved kan disse samles under en 

betegnelse, som kunne være ”øvrige markeder”.  

I min budgettering af væksten i nettoomsætningen har jeg valgt ikke at budgettere denne 

andel, eftersom den udgør en ret ubetydelig del af Carlsbergs samlede nettoomsætning, samt 

at det vil være svært at komme med et realistisk forslag til den fremtidige udvikling for denne 

post, da jeg har begrænsede informationer.  

 

Derudover er det også svært at budgettere fremtidig vækst i omsætningen som følge af 

virksomhedsopkøb og strategiske alliancer, eftersom dette er usædvanlige begivenheder og 

medfører, at væksten kan bliver ekstra stor i enkelte år i fremtiden. Da det ikke er muligt at 

forudsige fremtidige opkøb samt påvirkningen på omsætningen fra disse, vælger jeg at se bort 

fra dette i budgetteringen. 

 

Nedenfor vil jeg således gennemgå relevante faktorer, som spiller ind i forbindelse med 

budgetteringen af nettoomsætningen på Carlsbergs tre hovedregioner; Nord- og Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien. 

 

5.2.1 Nord- og Vesteuropa 
 

Som jeg tidligere har omtalt, har der været en tendens til, at Carlsbergs omsætning, fra salg af 

øl på nord- og vesteuropæiske markeder, har været stagnerende eller faldende i de senere år. 

Dette forventer jeg også vil forekomme i min budgetperiode.  
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Hovedårsagerne til denne forventning er de lovgivningsmæssige restriktioner omkring 

rygeforbud i mange af landene i denne region, samt det forhold, at forbrugerne i højere grad 

end tidligere substituerer fra at konsumere øl til i stedet at købe vin.  

Derudover er konkurrencen på markedet hård, både fra store globale bryggerier, men også fra 

mindre bryggerier, som producerer specialøl, eftersom en stigende økonomisk vækst giver 

mulighed for, at forbrugerne efterspørger disse differentierede øltyper.  

 

Carlsbergs samlede omsætning i Nord- og Vesteuropa faldt i 2009 med ca. 5-6 %, trods tegn 

på forbedring i slutningen af året, hvor nedgangen i 4. kvartal 2009 var på ca. 4 %
139

. Den 

økonomiske krise påvirkede i løbet af året de forskellige individuelle markeder meget 

forskelligt
140

, og der kan således ikke drages en konklusion om et generelt fald som følge af 

krisen. Dette betyder også, at der må tages udgangspunkt i faldet på 5-6 % på det samlede 

ølmarked i Nord- og Vesteuropa i forbindelse med min budgettering for fremtiden, da det ikke 

vurderes muligt at lave et budget for hvert enkelt land i regionen.  

 

Følgevirkningerne af den økonomiske krise er en lavere disponibel indkomst hos forbrugerne. 

Herved kan det tænkes, at forbrugerne efterspørger billigere produkter end før krisen, og det 

kan derfor resultere i, at forbrugerne substituerer fra dyr vin eller specialøl og tilbage til at 

konsumere flere almindelige øl
141

. Jeg tror dog ikke, at forbrugerne i Nord- og Vesteuropa 

formindsker forbruget af vin, eftersom der er sket en vaneændring, og mange mennesker 

derfor er blevet vant til at drikke vin samt det faktum, som tidligere har været belyst, at vin 

efterhånden er blevet billigt set i forhold til øl. Til gengæld mener jeg, at der er mulighed for 

at forbrugerne af specialøl substituerer til at konsumere flere almindelige øl som et resultat af 

den lavere disponible indkomst i en krisetid, men gevinsten for Carlsberg i denne 

sammenhæng forventes dog at være relativt beskeden. 

 

Jeg har foretaget en beregning på de historiske gennemsnitlige vækstrater for Carlsbergs 

nettoomsætning i Nord- og Vesteuropa. Det viser sig imidlertid, at der som følge af 

Carlsbergs opkøb af Scottish & Newcastle i 2008 er sket store stigninger i væksten i 

nettoomsætningen på de forskellige markeder netop det år, eftersom opkøbet betød øgede 

aktiviteter på alle markederne.  
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Opkøbet af Scottish & Newcastle og den heraf store stigning i nettoomsætningen er dog en 

enkeltstående begivenhed, hvorfor jeg føler mig nødsaget til at foretage beregninger på de 

gennemsnitlige vækstrater for nettoomsætningen i Nord- og Vesteuropa på baggrund af de 

historiske regnskabsår 2005-2009, undtagen 2008.  

 

På baggrund af ovenstående forhold, samt den historiske udvikling i salgsvæksten, hvor 

gennemsnittet for salgsvæksten har været 0,54 %
142

, sættes den fremtidige vækst i 

nettoomsætningen i den nord- og vesteuropæiske region til 0,50 % i 2010, 0,00 % i 2011, -

0,50 % i 2012, samt til -1,00 % i terminalperioden. 

 

5.2.2 Østeuropa 
 

På de østeuropæiske markeder har de historiske vækstrater i Carlsbergs nettoomsætning været 

noget anderledes end i Nord- og Vesteuropa, som omtalt oven for.  

Historisk set har Carlsberg nemlig opnået en stor salgsvækst i Østeuropa, og eftersom det 

russiske marked, som tidligere omtalt, er et utroligt vigtigt marked i Østeuropa for Carlsberg, 

så er salget i Rusland således steget markant i den historiske periode. 

 

Det viser sig på trods af dette, at når man ser nærmere på de historiske vækstrater i Østeuropa, 

så har disse lidt et kæmpe fald i regnskabsåret 2009, og dette har også ført til en mindre 

nedgang i nettoomsætningen for regionen
143

. Det betyder, at min forventning til væksten i 

omsætningen i Østeuropa bliver lidt mere afdæmpet set i forhold til før regnskabsåret for 

2009. Et forhold der også spiller ind på denne forventning er, at der er blevet indført markante 

afgiftsstigninger i flere lande i Østeuropa, hvilket er et negativt forhold for Carlsberg, som har 

været omtalt nærmere under den strategiske analyse. 

 

Derudover har den stigende økonomiske vækst i landene i Østeuropa samt det faktum, at 

østeuropæerne har en tendens til at konsumere flere øl end tidligere, stor indflydelse på mine 

forventninger til udviklingen i Carlsbergs nettoomsætning i Østeuropa i fremtiden, og disse 

faktorer trækker således i en positiv retning. 
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Som i tilfældet med Nord- og Vesteuropa har jeg beregnet den gennemsnitlige vækstrate i 

nettoomsætningen for Østeuropa på baggrund af de historiske årsregnskaber for 2005-2009, 

hvor jeg igen har set bort fra 2008, da jeg mener, at væksten i dette år er usædvanlig og er sket 

som følge af Carlsbergs opkøb af Scottish & Newcastle. Jeg har derved beregnet den 

gennemsnitlige vækst i nettoomsætningen i den historiske periode til knap 15 %
144

.  

 

På baggrund af den gennemsnitlige vækst i den historiske periode, nedgangen i væksten i 

2009 samt tendensen til stigende afgifter i østeuropæiske lande, forbedret økonomisk vækst 

og stigende ølforbrug, har jeg valgt at budgettere med en forholdsvis lav vækst i det første år, 

og jeg forventer derefter, at væksten i nettoomsætningen procentvis vil stige i de efterfølgende 

år. Dermed bliver der i budgettet indeholdt en forventning om en salgsvækst på henholdsvis 4 

%, 7 % og 10 % i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, mens væksten i terminalperioden er 

budgetteret til 7 %, hvilket skal ses i forhold til en forventning om fortsat vækst i Østeuropa, 

men samtidig en realistisk forudsætning om, at de høje vækstrater for salget i 

nettoomsætningen ikke kan vare ved evigt i Østeuropa.   

 

Det kan således konstateres, at jeg har mere pessimistiske forventninger til salgsvæksten i 

Østeuropa i fremtiden set i forhold til de historiske regnskaber. Dette skal ses i forlængelse af, 

at den store vækst i regionen i de senere år er sket som et resultat af Carlsbergs opkøb af 

ejerskabet af Baltic Beverages Holding, hvoraf den sidste halvdel blev tilkøbt gennem 

opkøbet af Scottish & Newcastle i 2008, og selvom jeg mener, at der fortsat må være vækst at 

hente for Carlsberg i Østeuropa, så vil salgsvæksten på et tidspunkt nå en stagnerende fase, 

som tilfældet også har været med Nord- og Vesteuropa i de senere år.  

 

5.2.3 Asien 
 

Til sidst vil jeg budgettere væksten i nettoomsætningen for den sidste region; Asien. Selvom 

det asiatiske marked fortsat er relativt nyt for Carlsberg, har selskabet allerede oplevet flotte 

vækstrater i salget i regionen, men på trods af dette udgør Asien en forholdsvis lille andel af 

den samlede omsætning i Carlsberg
145

. Der er dog store positive forventninger til indtjeningen 

i regionen i de kommende år set fra en ekstern analytikers perspektiv. 
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En af årsagerne til dette er, at jeg har beregnet flotte vækstrater for den historiske periode 

2005-2009, hvor jeg igen har set bort fra 2008, grundet den samme forklaring som er anvendt 

oven for. Den gennemsnitlige historiske salgsvækst for Carlsberg i Asien ligger således på 

godt 20 %
146

, hvilket må siges at være markant i forhold til væksten på de øvrige markeder. 

Dette viser med al tydelighed, at markedets modning er lav, og der er således store 

muligheder for fortsat vækst i omsætningen.  

 

Pga. ovenstående har jeg valgt at fremskrive salgsvæksten som følgende; 20 % i 2010, 18 % i 

2011 og 16 % i 2012, mens jeg har sat salgsvæksten i terminalperioden til 12 %. Årsagen til 

de fastsatte procenttal for væksten i nettoomsætningen i Asien er, at det vurderes, at salget i 

Asien er kraftigt stigende også i de kommende år, men som funktion af en højere 

nettoomsætning fra år til år, er det umuligt at opretholde en stigning på samme 

procentmæssige niveau, taget den højere omsætning der afledes i betragtning. Den generelle 

vækst på det asiatiske marked kombineret med eksempelvis stigende ølforbrug og vækst i 

BNP i de pågældende lande, resulterer i mine forventninger til det fremtidige budget for 

regionen. 

 

5.2.4 Samlet salgsvækst 
 

På baggrund af de ovenstående afsnit om budgetteringen af salgsvæksten fordelt på 

Carlsbergs tre regioner, vil jeg nu sammenfatte disse, da det er interessant at se på budgettet 

for nettoomsætningen for hele Carlsberg. Af bilag 7 fremgår det samlede budget over 

salgsvæksten og nettoomsætningen fordelt på regioner og for Carlsberg som helhed.  

Den samlede salgsvækst er taget på baggrund af vækstraterne i de enkelte regioner, og 

derefter er de samlede tal for nettoomsætningen fremkommet, hvorefter disse er lagt sammen.  

Som for de tre regioner, har jeg også samlet set udregnet den gennemsnitlige salgsvækst for 

perioden 2005-2009, hvor 2008 er frataget. Dette giver en gennemsnitlig vækst på 5,21 %
147

. 

Sammenholdes denne gennemsnitlige salgsvækst historisk set, kan det konstateres, at den er 

tæt på de budgetterede vækstrater, dog en smule mindre. 
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Det fremgår, at den samlede nettoomsætning i Carlsberg forventes at stige fra 59.382 mio. kr. 

i 2009 til at nå et niveau på 66.069 mio. kr. i 2012, hvilket er en stigning på ca. 11 %. 

 

Tendensen er således, at væksten i salget i Nord- og Vesteuropa bliver reduceret i fremtiden, 

mens forventningen er, flotte vækstrater i omsætningen for Østeuropa og Asien. Samlet set 

kalkuleres der med, at Carlsberg opretholder et nogenlunde stabilt niveau, og at den samlede 

nettoomsætning stiger stille og roligt i de budgetterede tre år. Væsentligt er det at bemærke, at 

Østeuropa og Asien i fremtiden forventes at overtage en del at Nord- og Vesteuropas andel af 

den samlede nettoomsætning, således at Nord- og Vesteuropas andel af den samlede 

omsætning ventes at falde fra at udgøre 60 % i 2009 og til at udgøre 55 % i 2012, mens 

Østeuropas andel af den samlede omsætning ventes at stige fra 32 % til 34 % og Asiens andel 

vil stige fra 8 % til 11 % i den samme periode
148

. Dette har en positiv effekt på Carlsbergs 

økonomi, eftersom selskabet på denne måde bliver mindre og mindre afhængig af 

hovedregionen; Nord- og Vesteuropa, hvor muligheden for vækst er mere begrænset i forhold 

til de øvrige regioner. 

 

5.3 Budgettering af aktivers omsætningshastighed 
 

I regnskabsanalysen blev det konstateret, at Carlsberg har haft en lidt svingende netto 

driftsaktivers omsætningshastighed, AOH, i analyse perioden, og at AOH i 2009 lå på 0,59. 

Som det har været omtalt, har der været en svingende AOH som følge af bl.a. 

virksomhedsopkøb, og på baggrund af dette vurderes det mest hensigtsmæssigt at tage 

udgangspunkt i AOH for 2009 i budgetteringen. Umiddelbart forventes det ikke, at den lille 

stigning i den samlede nettoomsætning for Carlsberg, som er estimeret ovenfor, vil resultere i 

en betydelig stigning i AOH, og på denne baggrund er det for overskuelighedens skyld 

besluttet at sætte AOH til niveauet i 2009 på 0,59 samt at holde denne konstant gennem 

budget- og terminalperioden. 
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5.4 Budgettering af overskud fra salg 
 

Gennem de senere år har Carlsberg oplevet stigende overskudsgrader fra salg, hvilket har 

været omtalt i regnskabsanalysen. Særligt i Nord- og Vesteuropa har det vist sig utroligt 

vigtigt for Carlsberg, at skabe en forbedret overskudsgrad pga. det stagnerende marked, for at 

virksomheden har kunnet opretholde indtjeningsniveauet i regionen.  

Carlsberg har derfor haft fokus på at optimere deres processer og derved spare på 

omkostningerne, og dette er altså også strategien for fremtiden.  

 

Historisk set har det vist sig, at der har været en del forskel på overskudsgraderne på de 

enkelte markeder, men eftersom der er begrænsede informationer til at udarbejde præcise 

overskudsgrader for de forskellige regioner, er det valgt, at budgettere med en samlet 

overskudgrad, som det samlede driftsoverskud således kan beregnes ud fra. 

Derfor er der budgetteret med overskudsgrader på 12 %, 13 % og 14 % i henholdsvis 2010, 

2011 og 2012, mens overskudsgraden i terminalperioden er fastsat til 14 %, da Carlsberg på et 

tidspunkt vil nå et punkt, hvor det ikke er muligt at iværksætte flere effektiviseringer og skære 

på omkostningsniveauet uden samtidig at lave forringelser i kvaliteten. 

  

5.5 Budgettering af øvrige faktorer 
 

For at kunne foretage værdiansættelsen af Carlsberg er der nogle øvrige faktorer, som det er 

nødvendigt at medtage i afsnittet om budgettering, da disse skal anvendes ved 

værdiansættelsen. 

 

Skatteprocent 

 

Det er valgt at anvende en effektiv skatteprocent på 25 % i budgettet, og derfor tage 

udgangspunkt i den danske skattesats, da der ifølge afsnittet om afgrænsning, vil blive 

anvendt danske skatteforhold. 
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I Danmark har der været stor debat vedrørende selskabsskatten, hvor nogle har ment, at denne 

er for høj i forhold til udlandets skatteprocent
149

. På baggrund af dette er der en vis 

sandsynlighed for, at den danske selskabsskatteprocent kan falde på lidt længere sigt, men da 

det er svært at forudsige for de kommende år, om der vil ske ændringer, fastholdes den 

nuværende danske skattesats på 25 % gennem denne afhandling.  

 

Minoritetsinteresser 

 

Det er til slut nødvendigt at budgettere minoritetsinteressernes andel af Carlsbergs 

balancesum, eftersom denne andel ikke tilfalder Carlsbergs aktionærer. I den reformulerede 

balance i bilag 3 ses det, at minoriteternes andel af virksomhedens værdi har været svingende.  

 

Derfor har jeg beregnet minoritetsinteressernes gennemsnitlige andel af netto driftsaktiver for 

årene 2004-2009, hvilket ligger på 4,07 %, og denne procentdel af NDA har jeg forudsat er 

konstant i budgetperioden. 

 

  

                                                 
149
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6. Værdiansættelse 
 

I dette afsnit vil jeg foretage en værdiansættelse af Carlsberg. Som tidligere nævnt i denne 

kandidatafhandling under afsnittet om metode vil jeg benytte RIDO-modellen til beregning af 

virksomhedsværdien i Carlsberg. 

 

RIDO-modellen er den indirekte metode af to residualindkomst-modeller
150

, og i stedet for at 

udregne egenkapitalværdien i virksomheden direkte, som RI-modellen gør, tager RIDO-

modellen udgangspunkt i en beregning af egenkapitalværdien indirekte, ved at man først 

beregner virksomhedsværdien, hvorefter man fratrækker netto finansielle forpligtelser fra 

virksomhedsværdien. 

 

Desuden benytter den direkte residualindkomst-model nettooverskud (på totalindkomstbasis) 

til at beregne residualindkomsten, hvilket også betegnes som den overnormale indkomst, i 

hvert af årene i budgetperioden. I modsætning hertil benytter den indirekte residualindkomst-

model virksomhedens driftsoverskud (på totalindkomstbasis), hvilket således betyder, at den 

indirekte model kun tager udgangspunkt i overskud skabt af driftsaktiviteter, hvorimod den 

direkte metode også medtager finansieringsaktiviteten
151

. 

På baggrund af ovenstående argumenter for RIDO-modellen (den indirekte residualindkomst-

model) ønsker jeg at benytte denne til at udregne virksomhedens egenkapitalværdi, da jeg har 

svært ved at estimere de fremtidige resultater af finansieringsaktiviteterne i Carlsberg, da 

disse kan betegnes som usædvanlige poster, eftersom disse kun forekommer i nogle få 

regnskabsår, eller også er de utrolig svære at forudsige værdien af. 

 

Inden jeg kan gå i gang med udregningen af egenkapitalværdien i Carlsberg, skal jeg dog først 

forsøge at estimere en wacc, som er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

eftersom denne skal bruges til udregningen. Denne estimering vil følge i de næste afsnit, hvor 

jeg vil starte med at redegøre for forudsætninger for, at man kan bruge wacc i udregningen. 
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6.1 Forudsætninger for brug af wacc 
 

Da wacc‟en indgår i udregningen af virksomhedens værdi ved hjælp af RIDO-modellen, vil 

det være på sin plads med en række overvejelser, om det overhovedet vil være 

hensigtsmæssigt at bruge wacc til udregning af Carlsbergs egenkapitalværdi. 

 

Blandt nogle vigtige forudsætninger for brug af wacc er, at hvis virksomheden f.eks. skal 

foretage en ny investering, skal denne investering, hvis man ønsker at benytte den aktuelle 

wacc til at vurdere lønsomheden af projektet, være inden for samme forretningsområde, og 

derudover skal den besidde den samme systematiske risiko som virksomhedens øvrige og 

allerede etablerede aktiviteter
152

. 

 

Man kan således vælge at finde den samlede systematiske risiko for den allerede etablerede 

forretning i Carlsberg, og hvis man samtidig antager, at hele Carlsbergs forretning foregår i 

bryggeribranchen og har samme risiko, kan man således bruge wacc‟en til at beregne værdien 

af Carlsberg-aktien. 

 

Da jeg skal bruge wacc‟en til at værdiansætte Carlsberg ud fra budgetteringsdelen i denne 

kandidatafhandling, bør jeg således også overveje, om virksomheden fremover vil benytte sig 

af opkøb af allerede etablerede virksomheder som en mulighed for at opnå vækst i 

virksomheden. Eftersom opkøbet af Scottish & Newcastle bidrog positivt til virksomhedens 

vækst i nettoomsætningen, må jeg formode, at Carlsberg fremover også vil opkøbe 

eksisterende bryggerivirksomheder for at opnå hurtig vækst. 

 

Ses dette i forhold til de ovenfor nævnte forudsætninger for brug af wacc, må jeg således 

antage, at eventuelle opkøbte virksomheder af Carlsberg ligger inden for det samme 

forretningsområde, altså agerer i bryggeribranchen, mens eventuelle opkøbte virksomheder i 

fremtiden ligeledes skal besidde den samme systematiske risiko som de aktiviteter, som 

Carlsberg allerede råder over. 

 

På denne måde forventes forudsætningerne for brug af wacc at være opfyldt, hvilket 

medfører, at jeg kan bruge wacc til tilbagediskontering i beregningen af værdien af Carlsberg. 

                                                 
152

 ”Corporate Finance Fundamentals”, s. 483 



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 

___________________________________________________________________________ 

81 

 

6.2 Fastsættelse af wacc 
 

Efter jeg i foregående afsnit har gennemgået forudsætningerne for, at jeg kan bruge wacc‟en i 

min beregning i værdiansættelses-modellen, vil jeg i dette afsnit fastsætte den wacc, som jeg 

skal bruge til værdiansættelsen af Carlsberg. 

 

Først og fremmest vil jeg vise formlen for wacc
153

: 

 

gNDA

NFF

eNDA

E

k
V

V
k

V

V
wacc 

0

0

0

0  

 

hvor: 

o 
E

V0 er markedsværdien af egenkapitalen, 

o 
NFF

V0  
er markedsværdien af netto finansielle forpligtelser, 

o 
NDA

V0  
er markedsværdien af virksomheden, 

o ek
 
er ejernes afkastkrav og 

o gk
 
er finansielle forpligtelsers afkastkrav. 

 

6.2.1 Kapitalstruktur 
 

Da jeg ikke kender markedsværdierne af de ovennævnte faktorer fra selskabets balance, 

vælger jeg at tage udgangspunkt i de bogførte værdier af egenkapitalen, netto finansielle 

forpligtelser og netto driftsaktiver, som de er oplistet i min reformulerede balance for 

regnskabsårene 2008 og 2009. Disse værdier i selskabets balance bruges til at vægte i forhold 

til, hvorledes virksomheden er finansieret, og disse vægte kaldes virksomhedens 

kapitalstruktur
154

. 

 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de pågældende to regnskabsår, eftersom regnskaberne for 

disse år er aflagt efter Carlsberg opkøbte Scottish & Newcastle, hvilket resulterede i 

væsentlige ændringer i tallene i selskabets balance.  
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Derefter har jeg beregnet gennemsnittet for kapitalstrukturen for de to regnskabsår for 

egenkapitalen og finansielle forpligtelser og fundet frem til, at disse udgør henholdsvis 59 % 

for egenkapitalen og 41 % for de netto finansielle forpligtelser af virksomhedens samlede 

balancesum. 

 

Jeg forudsætter, at kapitalstrukturen i Carlsberg holdes konstant i fremtiden, hvilket medfører, 

at jeg kan bruge den samme wacc for hele budgetperioden.  

 

6.2.2 Ejernes afkastkrav 
 

Ejernes afkastkrav ( ek ) estimeres ved hjælp af Capital Asset Pricing Model (CAPM), som 

kan udledes ud fra følgende formel
155

: 

 

 fmfe rrErk  )(  

 

hvor: 

o fr  er den risikofrie rente, 

o   er den systematiske risiko og 

o fm rrE )(
 
er markedets risikopræmie. 

 

Risikofri rente 

 

Som den risikofrie rente er valgt en 10-årig dansk statsobligation, hvilket sker på baggrund af 

en teoretisk anbefaling
156

, eftersom en statsobligation opfattes som en sikker investering, da 

det er meget usandsynligt, at den danske stat går konkurs
157

. Den effektive rente på 

statsobligationen er på 3,49 %
158

, og denne rente vil således blive anvendt som den risikofrie 

rente. 
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 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, s. 51 
156

 ”Valuation”, s. 215-216 
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β-værdien 

 

β-værdien betegner den systematiske risiko, der er på det forventede afkast på en portefølje, 

og værdien udgør den totale risiko ved en investering. β bliver også kaldt for markedsrisikoen 

og tilsigter de uventede begivenheder, der påvirker alle aktiver på markedet
159

. Det kan 

eksempelvis være risikoen for makroøkonomiske ændringer eller uforudsete naturkatastrofer.  

For at finde den systematiske risiko for Carlsberg er det valgt at udarbejde en simpel lineær 

regressions analyse for at finde sammenhængen mellem afkastet på Carlsbergs aktier og 

markedsafkastet, i dette tilfælde via afkastet på C20-indekset, i en periode på 4 år op til 

tidspunktet for skæringsdatoen for værdiansættelsen. Analysen kan ses i bilag 9, hvoraf det 

kan konstateres, at β-værdien for Carlsberg er estimeret til 1,0413.  

Da β-værdien er større end 1, betyder det, at en investering i Carlsbergs aktier er mere 

risikobetonet end investering i markedsporteføljen
160

 – i dette tilfælde repræsenteret ved C20-

indekset. 

 

Hvis den beregnede β-værdi skal bruges som estimat for en af faktorerne ved beregningen af 

wacc, er det vigtigt at tage højde for, at den historiske markedsrisiko ikke nødvendigvis er i 

overensstemmelse med den fremtidige. Da der er forholdsvis stor usikkerhed forbundet med 

estimering af β-værdien, som ligeledes har en vis betydning for værdiansættelsen, er det 

hensigtsmæssigt at betragte værdien med en kritisk tilgang. Det vælges dog at anvende den 

historiske værdi af β, da den estimerede værdi vurderes at være realistisk, hvorfor denne er 

fastholdt til 1,0413. 

 

Markedets risikopræmie 

 

Markedets risikopræmie er et mål for det ekstra afkast, aktionærerne forventer at få ved at 

investere i aktier med risiko set i forhold til, at investor alternativt kan investere i risikofrie 

aktiver. I denne afhandling er det valgt, at fastsætte markedets risikopræmie på baggrund af 

historiske undersøgelser. Ifølge teorien kan markedspræmien variere en del fra ca. 3 % til 

næsten 8 %
161

. 
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Historisk set har risikopræmien dog typisk udgjort 4-5 %
162

. Selvom man igen skal være 

varsom med at benytte historiske data i forbindelse med fremtidige beregninger og estimater, 

har jeg i denne afhandling valgt at sætte markedets risikopræmie til 5 %. 

 

Efter at have fastsat estimater for de forskellige faktorer i beregningen af ejernes afkastkrav, 

kan dette nu beregnes som: 

 

%70,808697,005,00413,10349,0 ek  

 

6.2.3 Finansielle forpligtelsers afkastkrav  
 

For at finde afkastkravet på de finansielle forpligtelser ( gk ) vil jeg foretage en udregning ud 

fra følgende formel
163

: 

 

   trrk sfg  1  

 

hvor: 

o fr  er den risikofrie rente, 

o sr  er et selskabsspecifikt risikotillæg og 

o t er selskabsskatteprocenten. 

 

Risikofri rente 

 

Den risikofrie rente er fundet på baggrund af den effektive rente på en 10-årig dansk 

statsobligation, jf. oven for. Den risikofrie rente anvendes ligeledes her, og denne er derfor 

3,49 %. 
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Selskabsspecifikt risikotillæg 

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er et udtryk for, at en långiver kræver et risikotillæg, 

hvilket skal ses som en slags kompensation for, at långiver påtager sig en risiko for, at 

Carlsberg ikke kan tilbagebetale lånet. Det selskabsspecifikke risikotillæg fastsættes derfor på 

baggrund af kreditratings fra de store kreditvurderingsinstitutter, Moody‟s
164

 og Fitch
165

. De 

to kreditvurderingsinstitutter vurderer kreditværdigheden i virksomheder en smule forskelligt, 

men de kommer dog frem til den samme ”anbefaling”. Dette er også tilfældet med 

kreditvurderingen af Carlsberg. Her har Moody‟s vurderet Carlsberg til Baa3
166

, mens Fitch 

har givet Carlsberg kreditratingen BBB-
167

. Ifølge en redegørelse om kreditratings fra 

Sydbank er der dog tale om den samme vurdering fra de to kreditvurderingsinstitutter, men 

der er blot anvendt forskellige betegnelser
168

. Ved denne kreditrating angives det 

selskabsspecifikke risikotillæg teoretisk set til 1,44 %
169

, hvilket vil blive anvendt i denne 

afhandling. 

 

Den sidste faktor til estimering af afkastkravet på de finansielle forpligtelser er 

selskabsskatteprocenten. Eftersom renter kan fratrækkes ved selskabets skatteberegning, må 

det krævede afkast på de finansielle forpligtelser ganges med 1 - selskabsskatteprocenten, 

hvilket ofte bliver betegnet som skatteskjoldet. Skattesatsen har jeg akkurat som tidligere i 

kandidatafhandlingen sat til 25 %, og herefter kan de finansielle forpligtelsers krævede afkast 

beregnes således: 

 

     03698,025,010144,00349,0gk 3,70 % 
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Efter ovenstående gennemgang og estimering af de forskellige faktorer, som indgår i formlen 

for wacc, er jeg således nu i stand til at udregne wacc‟en for Carlsberg, og dette gør jeg ved 

hjælp af formlen for wacc i starten af afsnittet, hvor jeg blot sætter de enkelte faktorer ind i 

formlen. Derved bliver resultatet således: 

 

%70,60670,00370,040,00870,060,0 wacc  

 

Denne wacc på 6,70 % skal jeg i det efterfølgende afsnit bruge, når jeg skal udregne 

egenkapitalværdien af Carlsberg. 

 

6.3 Udregning af egenkapitalværdien 
 

Udregningen af egenkapitalværdien af Carlsberg tager udgangspunkt i formlen for RIDO-

modellen, som jeg har placeret herunder
170

: 

 

     












T

t
T

T

t

tE
NFF

waccgwacc

TRIDO

wacc

RIDO
NDAV

1

000
1

1

1
 

 

hvor: 

o 0NDA og 0NFF
 
kan findes direkte i den reformulerede balance for 2009, 

o RIDO er residualindkomsten ( 1 tt NDAwaccDO ), 

o wacc er vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og 

o g er den konstante vækstrate. 

 

Udregningen af egenkapitalværdien af Carlsberg bygger på budgetteringen tidligere i 

afhandlingen, og det er således de fremkomne tal i denne proces, som bruges ved 

værdiansættelsen. Via budgetteringen er der fremkommet et proformaregnskab, og tallene i 

proformaregnskabet kan ses af bilag 8. 

 

Til værdiansættelsen af Carlsberg har jeg først hentet netto driftsaktiver 0NDA
 
direkte fra min 

reformulerede balance for 2009, og denne er således 96.635 mio. kr. 
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Netto finansielle forpligtelser ( 0NFF ) er ligeledes opstillet i min reformulerede balance for 

2009, hvor denne post står bogført til 37.146 mio. kr. 

Virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (wacc) har jeg beregnet i det 

foregående afsnit, og jeg har fastsat denne til at være 6,70 % gennem hele budgetperioden. 

 

Den konstante vækstrate (g) er et udtryk for den langsigtede udvikling i terminalværdien, og 

det er valgt at anvende en konstant vækstrate på 2 %, hvilket svarer til målsætningen for 

inflationen i Europa, som er en inflation på under, men tæt på 2 %
171

. Årsagen til dette er, at 

væksten i det globale ølsalg ikke kan blive ved på længere sigt, da bryggerierne på et 

tidspunkt ikke har flere markeder, de kan indtage, og derefter antages væksten at følge 

inflationen.  

 

Derudover ser det ikke ud til, at der er store muligheder for, at eksisterende bryggerier kan 

”stjæle” markedsandele fra konkurrenterne, da markedslederne på de enkelte markeder står 

utrolig stærkt i forhold til konkurrenterne, hvilket jeg tidligere har været inde på i denne 

kandidatafhandling under den strategiske analyse.  

 

Værdiansættelsen kan på baggrund af budgetteringen, proformaregnskabet og ovenstående 

faktorer foretages således: 

 

33210
)0665,01()02,00665,0(

02,1863.1

)0665,01(

806.1

)0665,01(

096.1

)0665,01(

893
635.96















E
V  

 

632.133  mio. kr. 

 

Ifølge formlen skal der fratrækkes de netto finansielle forpligtelser for at få værdien af 

egenkapitalen, men eftersom det, som tidligere omtalt, er interessant at finde værdien af 

egenkapitalen for aktionærerne i Carlsbergs vedkommende, er det nødvendigt at fratrække 

minoritetsinteressernes andel af virksomhedens værdi. I budgetteringsfasen blev denne andel 

fastsat til konstant at udgøre 4,07 % af Carlsbergs netto driftsaktiver i budgetperioden.  
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Herefter kan værdiansættelsen af Carlsbergs egenkapital færdiggøres således: 

 

   146.370407,0632.133632.133  91.047 mio. kr. 

 

For at få værdien pr. aktie i danske kroner, har jeg herefter taget værdien af egenkapitalen, 

divideret med antal aktier (152.556.806
172

) og ganget med 1.000.000: 

 

Værdi pr. aktie  000.000.1
806.556.152

047.91
 597 kr. 

 

Det betyder således, at værdien af en Carlsberg-aktie, på baggrund af forudsætningerne i 

denne kandidatafhandling, er 597 kr. pr. aktie
173

. Til sammenligning er denne værdi højere 

end markedskursen pr. 3. januar 2011, som lød på 576 kr.
174

, og derfor vurderes det, at det vil 

være attraktivt at foretage en investering i Carlsbergs aktier, da det beregnede estimat ligger 

3,65 % højere end markedskursen, og derfor må konklusionen være, at markedskursen er 

undervurderet, og at det derfor kan anbefales at investere i selskabets aktier. 
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7. Følsomhedsanalyse 
 

I foregående afsnit værdiansatte jeg Carlsberg på baggrund af de budgetterede tal, for hvilke 

der ligger en række forudsætninger og antagelser til grund. Men hvad ville der egentlig ske, 

hvis de valgte forudsætninger ikke viser sig at være hensigtsmæssige? Hvad ville en lille 

ændring i antagelserne og dermed i de budgetterede tal betyde for resultatet af 

værdiansættelsen af Carlsberg? Disse spørgsmål vil jeg gå lidt nærmere i dybden med i dette 

afsnit, og jeg ved derfor lave en analyse af, hvor følsom værdiansættelsen er over for 

ændringer i forudsætninger og antagelser. 

 

For at tage et tilbageblik på starten af kandidatafhandlingen var formålet med denne for det 

første at lave en værdiansættelse af Carlsberg, og for det andet at se nærmere på, i hvor stor 

grad Carlsbergs aktie er eksponeret over for det russiske marked. På denne baggrund vil det 

være nærliggende at have et særligt fokus på ændringer i forudsætninger omkring det russiske 

marked og Østeuropa i min følsomhedsanalyse. 

 

7.1.1 Generelle forudsætninger  
 

Inden fokus bliver rettet mod ændringer i forudsætningerne omkring udviklingen i Rusland, 

vil afsnittet først indeholde forskellige følsomhedsanalyser, som vil give mulighed for at 

vurdere aktiekursens påvirkning over for ændringer i generelle forudsætninger. De generelle 

forudsætninger, som der vil blive foretaget følsomhedsanalyse af, er oplistet herunder. 

 

o Ændring i den konstante vækstrate, g, 

o Alternativ wacc, 

o Forskellige konstante overskudsgrader og 

o Konstant salgsvækst. 

 

Først og fremmest er der herunder opstillet figur 13, der viser sammenhængen mellem 

forskellige værdier af den konstante vækstrate og wacc og den estimerede aktiekurs for 

Carlsberg. 
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Følsomhedsanalyse, wacc og vækstrate 

  

    

  
       

  

      Konstant vækstrate (g)   

    
 

1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%   

  

W
a
c

c
 

5,00% 931 1.008 1.110 1.254 1.468   

  6,00% 675 707 748 800 870   

  6,65% 558 575 597 624 658   

  7,00% 504 516 531 549 571   

  8,00% 383 385 387 389 392   

                  

Figur 13: Følsomhedsanalyse, wacc og vækstrate, egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af figuren, er aktiekursen meget følsom over for ændringer i de to faktorer. 

Når der tages udgangspunkt i den beregnede aktiekurs i det tidligere afsnit på 597 kr., skal der 

således ikke de store ændringer til i de bagvedliggende faktorer, før ændringen i kursen bliver 

markant. Hvis der f.eks. foretages en ændring af wacc til 6 %, vil kursen stige med 25 %. 

Ændringen kunne ske ved, at beta-værdien ændrer sig, hvis der f.eks. ses på sammenhængen 

mellem afkastet på Carlsbergs aktie og på markedsafkastet i en anden periode. Derudover 

kunne ændringen i wacc også ske ved et fald i markedets risikopræmie, som ifølge teorien 

typisk kan variere en del fra ca. 3 % til næsten 8 %
175

. 

 

Hvis man i stedet ændrer den konstante vækstrate til 2,50 %, bliver aktiekursen i stedet 624 

kr., hvilket er en stigning på omkring 5 %. Ændringen i den konstante vækstrate kunne 

eksempelvis ske som følge af, at den eksterne analytiker ændrede forventningerne til den 

fremtidige vækst i Asien, og derved vurderede, at væksten i denne verdensdel ville opnå et 

højere niveau end målet for inflationen i Europa. 

 

  
Følsomhedsanalyse, salgsvækst og OG 

  

    
                  

    
 

Overskudsgrad (OG)   

    
 

12,00% 13,00% Varierende 14,00% 15,00%   

  

S
a
lg

s
v
æ

k
s
t 2,00% 428 511 584 595 678   

  3,00% 430 517 593 603 690   

  Varierende 431 519 597 607 696   

  4,00% 433 523 602 613 702   

  5,00% 436 529 611 622 715   

                  

Figur 14: Følsomhedsanalyse, salgsvækst og overskudsgrad, egen tilvirkning 
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 ”Valuation”, s. 216 
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Når der i figur 14 er tale om en varierende salgsvækst og varierende overskudsgrad, er det et 

udtryk for, at udviklingen i salgsvæksten henholdsvis overskudsgraden er som forudsat i 

forbindelse med budgetteringsafsnittet
176

. Til gengæld antyder en salgsvækst på f.eks. 4 %, at 

væksten i salget er konstant på 4 % i alle årene, mens en overskudsgrad på f.eks. 14 % 

betyder, at overskudsgraden er konstant på denne procentsats i alle årene i budgetperioden. 

 

Figur 14 viser, at aktiekursen igen er følsom over for ændringer i de bagvedliggende faktorer. 

Ved eksempelvis en konstant overskudsgrad i budgettet på 13 % samt en varierende 

salgsvækst fås en aktiekurs på 519, hvilket er et fald på 13 %. Vælger man i stedet at holde 

salgsvæksten konstant på 3 % pr. år, vil dette resultere i et fald på under 1 % i aktiekursen, og 

denne er således ikke særligt følsom over for små ændringer i salgsvæksten. 

 

7.1.2 Forudsætninger på det russiske marked  
 

Følsomhedsanalyserne på udviklingen i de generelle forudsætninger oven for viste, at værdien 

af Carlsbergs aktie er forholdsvis følsom over for ændringer i de bagvedliggende faktorer. 

Nedenfor vil der blive lavet en tilsvarende følsomhedsanalyse, hvor fokus vil være rettet mod, 

hvor følsom den beregnede aktiekurs er for ændringer i antagelserne om udviklingen i 

Rusland. Analysen bliver foretaget ved ændringer i følgende faktorer: 

 

o Alternativ salgsvækst i Rusland og 

o Ændring i kursen på den russiske rubel. 

 

  
Følsomhedsanalyse, Rusland 

  

    

  
         

  

      Ændring i salgsvækst   

  

V
a
lu

ta
k
u

rs
  

-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%   

  16,00 574 578 582 587 591 596 601   

  17,00 578 582 586 591 596 601 606   

  18,00 581 586 590 595 600 606 612   

  18,39 582 587 592 597 602 608 614   

  19,00 585 589 594 599 605 611 617   

  20,00 588 593 598 604 610 616 622   

  21,00 592 597 602 608 614 621 627   

                      

Figur 15: Følsomhedsanalyse, Rusland, egen tilvirkning 
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 For uddybning af forventningerne til udviklingen henvises til afsnittet om budgettering 
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Figur 15 viser følsomheden ved ændringer i faktorer på det russiske marked. Ved mulige 

ændringer i valutakursen er der taget udgangspunktet i kursen på rubler i danske kroner pr. 31. 

december 2010, og denne er således på 18,39 kr.
177

. Der kan forekomme ændringer i kursen 

på rubler i fremtiden, som der også har været historisk set, jf. den strategiske analyse. 

Ændringen i salgsvæksten tager udgangspunkt i den samme udvikling i salgsvæksten, som er 

forudsat for det østeuropæiske marked i forbindelse med min værdiansættelse. Derefter er der 

ved forudsætningen om f.eks. en negativ salgsvækst på 4,00 % i Rusland fratrukket 4,00 %-

point af den forventede vækst i Østeuropa hvert år i budgetperioden samt i terminalperioden. 

Denne ændringer er et udtryk for en anderledes salgsvækst i Rusland end i resten af 

Østeuropa, og den negative salgsvækst kunne f.eks. fremkomme som følge af de forhøjede 

afgifter på øl. 

 

Følsomhedsanalysen for Carlsbergs aktiviteter i Rusland viser mulige ændringer i aktiekursen 

fra -4 % til +5 %, og selvom følsomheden ikke er nær så stor som ved ændringer i de 

generelle faktorer, der indgår i værdiansættelsen, er værdien af Carlsbergs aktier stadig 

eksponeret over for ændringer på det russiske marked.  

 

7.1.3 Konklusion på følsomhedsanalyse  
 

Følsomhedsanalysen i dette afsnit har vist, at værdiansættelsen af aktierne i Carlsberg er 

forholdsvis følsom over for ændringer i de bagvedliggende forudsætninger. Det viser sig dog 

samtidig, at beregningen af Carlsbergs aktiekurs er mere følsom over for ændringer i de 

generelle forudsætninger set i forhold til ændringer i faktorerne omkring det russiske marked. 

Dette betyder samtidig, at man som ekstern analytiker må forholde sig kritisk til hvorvidt 

forudsætningerne for beregningen af kursen på aktierne i Carlsberg er realistisk, hvilket jeg 

mener, er tilfældet i denne afhandling. 

 

  

                                                 
177

 http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=492429 
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8. Konklusion 
 

Denne kandidatafhandling har gennemgået en strategisk regnskabsanalyse samt efterfølgende 

værdiansættelse af Carlsberg. 

 

Carlsberg blev grundlagt i 1847, og virksomheden er i dag et af verdens største bryggerier, da 

virksomheden for tiden indtager en plads som det fjerde største bryggeri globalt set. De tre 

største bryggerier er AB Inbev, SAB Miller og Heineken i nævnte rækkefølge. Carlsberg 

opdeler sine aktiviteter i 3 regioner, hvor salget i Nord- og Vesteuropa er stagnerende eller 

faldende, mens der både i Østeuropa og i Asien opleves vækst i nettoomsætningen. Disse 

udviklinger forventes at fortsætte i de kommende år. Siden Carlsbergs opkøb af Scottish & 

Newcastle i 2008, sammen med Heineken, har Carlsberg indtaget en position som 

markedsleder på det russiske marked. Derudover står bryggeriet stærkt i konkurrencen på 

flere af markederne i Nord- og Vesteuropa. 

 

Den strategiske analyse af Carlsberg gav et overblik over hvilke faktorer på samfunds- og 

brancheniveau samt internt i virksomheden, der påvirker Carlsbergs forretning. 

Skærpet lovgivning om markedsføring og miljøbeskyttelse samt stigende afgifter på nogle af 

selskabets vigtigste markeder, herunder specielt i Rusland, er nogle af de ting, der er med til at 

presse Carlsberg i fremtiden. Til gengæld er den generelle økonomiske vækst, stigende 

befolkningstal og ændringer i forbrugernes købsadfærd faktorer, som virksomheden 

formentlig kan udnytte positivt. 

Da en stor del af Carlsbergs omsætning sker i udenlandsk valuta, vil der være en stor 

valutarisiko forbundet med omregning til danske kroner i forbindelse med aflæggelse af 

årsregnskab. Dette er særligt en risiko ved russiske rubler, eftersom en stor del af 

omsætningen forekommer i denne valuta. 

 

På det globale ølmarked er der hård konkurrence, eftersom de største bryggerier står stærkt. 

Det er derfor også svært for nye udbydere at komme ind på markedet, når de store bryggerier 

opnår stordriftsfordele, og derfor kan producere til lave omkostninger.  
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På en del af Carlsbergs markeder i Nord- og Vesteuropa er tendensen, at forbrugerne 

substituerer mere og mere til at efterspørge vin i stedet for øl. Til gengæld er forbruget af øl 

stigende i såvel Østeuropa som Asien. 

 

Rentabilitetsanalysen af Carlsberg historiske regnskabstal viste, at selskabet generelt har 

opnået vækst gennem den historiske periode fra 2005 til 2009. Dette er sket som følge af både 

organisk vækst i virksomheden samt opkøb af eksisterende virksomheder. I forbindelse med 

opkøbet af Scottish & Newcastle i 2008 har en del tydet på, at de opkøbte aktiviteter har 

forringet udviklingen i nogle af Carlsbergs nøgletal som følge af, at der er blevet foretaget 

investeringer, som bidrager negativt til flere af virksomhedens nøgletal. 

Carlsberg har haft en del fokus på effektiviseringer de senere år, og dette har resulteret i en 

forbedret overskudsgrad. Derudover har selskabet optaget en del gæld til at finansiere 

virksomhedsopkøb, men fokus er nu på at få gælden nedbragt, hvilket allerede er påbegyndt. 

 

Overordnet set bygger forventningerne til fremtiden på, at Carlsberg opnår en lavere vækst i 

deres 3 regioner, end man hidtil har oplevet, mens det fortsat forventes, at selskabet formår at 

udføre effektiviseringer og derved minimere deres omkostninger. 

 

På baggrund af forventningerne til fremtiden er værdiansættelsen af aktiekursen på Carlsbergs 

aktier foretaget, og værdiansættelsen viser en estimeret kurs på 597 kr., hvilket sammenlignet 

med markedskursen pr. 3. januar 2011 på 576 kr. betyder, at markedskursen, ved anvendelse 

af en række faktorer, forudsætninger og forventninger i denne kandidatafhandling, er 

undervurderet. Det betyder samtidig, at det kan anbefales at investere i Carlsbergs aktier. 

 

En analyse af følsomheden bag forudsætningerne, som er anvendt ved værdiansættelsen, 

viser, at aktiekursen er følsom over for ændringer i de bagvedliggende faktorer. Dette er både 

tilfældet ved ændringer i de generelle forudsætninger og ved forventningerne til udviklingen 

på det russiske marked.  

Derfor må det samlet set konkluderes, at Carlsbergs aktie er forholdsvis stærkt eksponeret 

over for ændringer i de generelle forhold ved værdiansættelsen og relativt mindre eksponeret 

over for udviklingen på det russiske marked. 
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Bilag 1 – Udvikling i BNP pr. indbygger 

 

Udvikling i BNP pr. indbygger i US $ og faste priser 178 
 

 

 
1980 1990 2000 2005 2008 

Verden 4.001 4.587 5.265 5.666 6.007 

 
          

I-lande 16.826 21.359 25.754 27.581 28.654 

U-lande 858 954 1.186 1.440 1.711 

 
          

Mellemindkomstlande 957 1.077 1.361 1.665 1.990 

Lavindkomstlande .. 261 284 330 376 

 
          

Afrika syd for Sahara 587 531 510 561 618 

Europa og Centralasien .. 2.221 2.003 2.598 3.096 

Latinamerika og Caribien 3.681 3.379 3.972 4.227 4.759 

Mellemøsten og Nordafrika 1.284 1.293 1.538 1.709 1.910 

Sydasien 238 325 446 564 673 

Østasien og Stillehavet 274 481 953 1.360 1.760 

 
          

Tanzania .. 275 274 330 373 

Egypten 867 1.135 1.423 1.539 1.786 

Kina 186 392 949 1.452 1.965 

Vietnam .. 227 402 539 647 

Nicaragua 995 682 772 843 905 

Brasilien 3.539 3.355 3.701 3.975 4.448 

Polen .. 3.097 4.454 5.224 6.222 

USA 22.568 28.263 34.606 37.003 37.867 

 
          

Danmark 19.716 24.102 29.993 31.460 32.208 

 
Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. 
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Bilag 2 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 
 

 

  

  
Reformuleret egenkapitalopgørelse, mio. kr. 

    

      

  
       

  

  
 

2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Bogført værdi af egenkapital primo (ekskl. MIN.) 54.750 18.621 17.597 17.968 15.084 11.014   

  
       

  

  Transaktioner med ejere 
      

  

  Kapitaludvidelse 0 29.938 0 0 0 3.424   

  Transaktionsomkostninger 0 0 0 0 0 -61   

  Køb/salg af egne aktier -6 2 -74 -16 55 0   

  Aktiebaseret vederlæggelse 52 31 0 0 0 0   

  Betalt udbytte til aktionærer -534 -458 -458 -381 -380 -304   

  Køb af aktier 0 0 30 0 0 0   

  Tilgang af køb af virksomheder 0 0 0 0 0 0   

  Afgang ved salg af virksomheder 0 0 0 0 0 0   

  Andet 0 0 0 -7 0 0   

  Nettodividende -488 29.513 -502 -404 -325 3.059   

  
       

  

  Totalindkomst 
      

  

  Nettoresultat 4.167 3.193 2.596 2.171 1.371 1.269   

  Minoritetsinteressers andel 565 572 299 287 261 169   

  Carlsbergs andel af årets resultat 3.602 2.621 2.297 1.884 1.110 1.100   

  Anden totalindkomst -3.035 3.995 -771 -1.851 2.099 -89   

  Totalindkomst 567 6.616 1.526 33 3.209 1.011   

  
       

  

  Bogført værdi af egenkap. ultimo (ekskl. MIN.) 54.829 54.750 18.621 17.597 17.968 15.084   
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Bilag 3 – Reformuleret balance 
 

  
Reformuleret balance, mio. kr. 

  

    

  
       

  

  Driftsaktiver 2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Immaterielle aktiver 81.611 84.091 21.205 21.279 20.672 19.489   

  Materielle aktiver 31.825 34.052 22.109 20.367 20.355 20.435   

  Kapitalandele i associerede virksomheder 2.667 2.224 622 579 1.105 1.750   

  Tilgodehavender 1.604 1.707 1.476 1.139 1.235 1.290   

  Udskudte skatteaktiver 1.483 1.254 733 822 1.005 867   

  Pensionsaktiver 2 2 11 14 21 0   

  Varebeholdninger 3.601 5.228 3.818 3.220 2.866 2.883   

  Tilgodehavender fra kunder 5.898 6.369 6.341 6.108 5.979 6.290   

  Tilgodehavende skat 175 262 62 84 132 82   

  Andre tilgodehavender 1.750 3.095 1.453 1.145 3.015 1.370   

  Periodeafgrænsningsposter 666 1.211 950 917 587 610   

  Likvide beholdninger 594 599 448 411 380 363   

  Aktiver bestemt for salg 388 162 34 109 328 279   

  
       

  

  Driftsaktiver i alt 132.264 140.256 59.262 56.194 57.680 55.708   

  
       

  

  
       

  

  Driftsforpligtelser 2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Pensioner og lignende forpligtelser 2.153 1.793 2.220 2.006 2.061 1.889   

  Udskudt skat 9.688 9.885 2.191 2.425 2.362 2.334   

  Hensatte forpligtelser 1.353 1.498 249 366 195 189   

  Anden gæld 746 263 20 54 65 18   

  Leverandørgæld 7.929 8.009 5.833 5.147 4.513 4.074   

  Tilbagebetalingsforpligtelse vedr. emballage 1.361 1.455 1.207 1.159 1.224 1.260   

  Hensatte forpligtelser 1.092 677 494 466 561 481   

  Selskabsskat 411 279 197 187 720 710   

  Anden gæld mv. 10.845 9.905 5.611 4.856 5.174 4.886   

  Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 51 453 0 1 10 0   

  
       

  

  Driftsforpligtelser i alt 35.629 34.217 18.022 16.667 16.885 15.841   

  
       

  

  
       

  

  Finansielle aktiver 2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Værdipapirer, langfristet 94 118 123 170 2.710 524   

  Værdipapirer, kortfristet 17 7 34 8 109 71   

  Likvide beholdninger 2.140 2.258 1.801 2.079 1.860 1.395   

  
       

  

  Finansielle aktiver i alt 2.251 2.383 1.958 2.257 4.679 1.990   

  
       

  

  

 
 
 
 
 

      
  



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 

___________________________________________________________________________ 

101 

 

  
 
Finansielle forpligtelser 2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Lån, langfristet 36.075 43.230 19.385 16.241 17.765 21.708   

  Lån, kortfristet 3.322 5.291 3.869 6.556 8.213 3.357   

  
       

  

  Finansielle forpligtelser i alt 39.397 48.521 23.254 22.797 25.978 25.065   

  
       

  

        
  

  Derved fås: 2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Netto driftsaktiver, NDA 96.635 106.039 41.240 39.527 40.795 39.867   

  Netto finansielle forpligtelser, NFF 37.146 46.138 21.296 20.540 21.299 23.075   

  Egenkapital, EK (ekskl. MIN.) 54.829 54.750 18.621 17.597 17.968 15.084   

  Minoritetsinteresser (MIN.) 4.660 5.151 1.323 1.390 1.528 1.708   

  Afstemning: EK - NDA - NFF – MIN 54.829 54.750 18.621 17.597 17.968 15.084   

                  

 

Forklaringer til reformuleringen 
 

Kapitalandele i associerede virksomheder 

 

Ud fra koncernoversigten for associerede virksomheder i Carlsberg ses det, at de fleste 

associerede virksomheder helt klart har bryggerirelaterede aktiviteter som deres primære drift. 

Samtidig med dette må de associerede virksomheder dog også have finansieret sine 

aktiviteter, men eftersom der pga. manglende oplysninger i Carlsbergs årsregnskab ikke er 

mulighed for at foretage en opdeling, samt at finansieringsaktiviteterne i de associerede 

selskab forventes at være relativt små, er det valgt at klassificere hele balanceposten som et 

driftsaktiv. 

 

Værdipapirer 

 

Da investering i aktier og værdipapirer ikke er en del af Carlsbergs primære drift, er det 

besluttet at placere både kort- og langfristede værdipapirbeholdninger som finansielle aktiver. 

 

Likvide beholdninger 

 

Som udgangspunkt vil virksomheder have et behov for en vis mængde likviditet til at 

finansiere den daglige drift til betalinger af diverse regninger.  
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Det har dog ikke været muligt at finde oplysninger i Carlsberg årsregnskaber om hvor stor en 

del af den likvide beholdning, som kan betegnes som driftslikviditet.  

En ofte anvendt metode til at skønne over driftslikviditeten, der klassificeres som et 

driftsaktiv, er at tage 1 % af nettoomsætningen. Denne metode har jeg derfor anvendt, og 

desuden har jeg klassificeret resten af den likvide beholdning som et finansielt aktiv i den 

reformulerede balance. 

 

Aktiver bestemt for salg 

 

I alle årsregnskabernes balancer fremgår der en linje med Aktiver bestemt for salg, og dette 

vedrører primært salg af bygninger, som har været anvendt ved virksomhedens drift. Denne 

post er derfor klassificeret som et driftsaktiv. Tilsvarende er det med forpligtelserne for de 

aktiver, der er bestemt for salg, som klassificeres som en driftsforpligtelse. 

 

Udskudt skat/skatteaktiver 

 

Disse poster er specificeret ud, men pga. mangel på oplysninger har jeg antaget, at 

balanceposten relaterer sig til driften, hvorefter jeg har klassificeret posten som et driftsaktiv. 

 

Pensioner og lignende forpligtelser 

 

Pensioner og lignende forpligtelser har jeg klassificeret som en driftsforpligtelse, hvilket 

skyldes, at jeg har vurderet, at pensionsforpligtelserne er fremkommet som et resultat af 

kompensation for medarbejdernes arbejdsindsats i driftsaktiviteter. 

 

Hensatte forpligtelser 

 

Disse forpligtelser er blevet klassificeret som driftsforpligtelser, da de vurderes at være 

opstået som en del af den daglige drift af virksomheden. 

 

Anden gæld 

 

De forskellige gældsposter, som balanceposten består af, anses alle for at være 

driftsrelaterede, hvorfor de er placeret under drifts forpligtelser. 
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Bilag 4 – Reformuleret resultatopgørelse 
 

 

Forklaringer til reformuleringen 
 

I den reformulerede resultatopgørelse er bruttoresultatet samt salgs- og 

distributionsomkostninger og administrationsomkostninger de samme som i den officielle 

resultatopgørelse. Herefter fås driftsoverskuddet før skat.  

  
Reformuleret resultatopgørelse, mio. kr. 

  

    

  
       

  

  
 

2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
       

  

  Omsætning 75.676 76.557 60.111 55.753 51.847 49.690   

  Øl- og læskedrikafgifter m.m. -16.294 -16.613 -15.361 -14.670 -13.800 -13.406   

  Nettoomsætning 59.382 59.944 44.750 41.083 38.047 36.284   

  
       

  

  Produktionsomkostninger -30.197 -31.249 -22.423 -20.151 -18.879 -18.065   

  
       

  

  Bruttoresultat 29.185 28.695 22.327 20.932 19.168 18.219   

  
       

  

  Salgs- og distributionsomkostninger -15.989 -17.592 -14.528 -14.173 -13.332 -12.833   

  Administrationsomkostninger -3.873 -3.934 -3.123 -3.065 -2.961 -2.807   

  Driftsoverskud fra salg (før skat) 9.323 7.169 4.676 3.694 2.875 2.579   

  Skat af driftsoverskud -2.275 -370 -1.217 -1.005 -728 -517   

  
       

  

  Driftsoverskud fra salg (efter skat) 7.048 6.799 3.459 2.689 2.147 2.062   

  
       

  

  Andre driftsindtægter 554 1.178 933 660 876 612   

  Andre driftsomkostninger -599 -450 -448 -393 -465 0   

  Andet driftsoverskud (før skat) -45 728 485 267 411 612   

  Skat på andet driftsoverskud -11 -182 -121 -67 -103 -153   

  Andet driftsoverskud (efter skat) -56 546 364 200 308 459   

  
       

  

  Andel af resultat efter skat i ass. virks. 112 81 101 85 232 210   

  Særlige poster -695 -1.641 -427 -160 -386 -598   

  Reguleringer ført direkte på EK -3.035 3.995 -771 -1.851 2.099 -89   

  Totalindkomst fra driften 3.374 9.780 2.726 963 4.400 2.044   

  
       

  

  Finansielle omkostninger -3.599 -4.766 -1.852 -1.582 -1.788 -1.818   

  Finansielle indtægter 609 1.310 651 725 548 666   

  Skatteeffekt 748 864 300 214 310 288   

  Netto finansielle omkostninger efter skat -2.242 -2.592 -901 -643 -930 -864   

  
       

  

  Koncernresultat 1.132 7.188 1.825 320 3.470 1.180   

  Heraf MIN 565 572 299 287 261 169   

  
       

  

  Totalindkomst 567 6.616 1.526 33 3.209 1.011   
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Skatten beregnes på baggrund af den oprindelige skat i den officielle resultatopgørelse tillagt 

skattefordelen fra finansielle poster, som beregnes nedenfor, samt fratrukket skatten på andet 

driftsoverskud, som ligeledes beregnes nedenfor, og derved fremkommer skatten af 

driftsoverskuddet. 

 

Herefter opstilles andet driftsoverskud, som består af regnskabsposter, der ikke er primære 

poster for virksomhedens regnskab. Derved fås andet driftsoverskud før skat. Skatten 

beregnes ved at tage den nuværende danske skatteprocent på 25 % af andet driftsoverskud før 

skat, som så skal fratrækkes. 

 

Dernæst er oplistet øvrige poster, hvilket bl.a. er reklassificeringer for posteringer, som er ført 

direkte på virksomhedens egenkapital, og disse regnes sammen til totalindkomsten fra driften. 

 

Herefter tages de finansielle poster, og der beregnes en skattefordel af disse poster, da netto 

finansielle omkostninger kan fratrækkes i skat. Skattefordelen beregnes som 25 % af de netto 

finansielle omkostninger før skat, og således fås de finansielle poster efter skat, som igen skal 

fratrækkes i den samlede opgørelse.  

 

Til slut fratrækkes minoriteternes andel af koncernresultatet med samme begrundelse som 

tidligere omtalt, og derved fås virksomhedens totalindkomst, som stemmer overens med 

totalindkomsten fra den reformulerede egenkapital. 
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Bilag 5 – Oversigt over reformulerede poster 
 

 

  
Oversigt over reformulerede poster (mio. kr.) 

    

      

  
        

  

  Balancen 
 

2009 2008 2007 2006 2005 2004   

  
        

  

  Driftsaktiver DA 132.264 140.256 59.262 56.194 57.680 55.708   

  Finansielle aktier FA 2.251 2.383 1.958 2.257 4.679 1.990   

  Driftsforpligtelser DF 35.629 34.217 18.022 16.667 16.885 15.841   

  Finansielle forpligtelser FF 39.397 48.521 23.254 22.797 25.978 25.065   

  Egenkapital inkl. minoriteter EK 59.489 59.901 19.944 18.987 19.496 16.792   

  
        

  

  Netto driftsaktiver NDA 96.635 106.039 41.240 39.527 40.795 39.867   

  Netto finansielle forpligtelser NFF 37.146 46.138 21.296 20.540 21.299 23.075   

  
        

  

  Resultatopgørelsen 
       

  

  
        

  

  Driftsoverskud (efter skat) DO 7.048 6.799 3.459 2.689 2.147 2.062   

  Finansielle indtægter FI 609 1.310 651 725 548 666   

  Finansielle omkostninger FO 3.599 4.766 1.852 1.582 1.788 1.818   

  
        

  

  Netto finansielle omkostninger NFO 2.990 3.456 1.201 857 1.240 1.152   

  Totalindkomst ekskl. minoriteter TI 567 6.616 1.526 33 3.209 1.011   
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Bilag 6 – Oversigt over beregnede nøgletal 
 

  
Beregnede nøgletal 

  

    

  
      

  

  Nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005   

  
      

  

  ROE 0,95 % 16,57 % 7,84 % 0,17 % 17,69 %   

  
      

  

  ROIC 6,96 % 9,23 % 8,57 % 6,70 % 5,32 %   

  
      

  

  OG 11,87 % 11,34 % 7,73 % 6,55 % 5,64 %   

  
      

  

  AOH 0,59 0,81 1,11 1,02 0,94   

  
      

  

  FGEAR 0,62 1,16 1,09 1,07 1,17   

  
      

  

  SPREAD -1,09 % 1,74 % 2,93 % 2,52 % -0,50 %   

  
      

  

  r 8,05 % 7,49 % 5,64 % 4,17 % 5,82 %   
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Bilag 7 – Budgettering af nettoomsætning og 

driftsoverskud 
 

  
Budgetteret nettoomsætning og driftsoverskud 

  

    

  
 

Historisk Budget 
  

  
 

  

  
   

  
   

  

  
 

2008 2009 2010 2011 2012 Terminal   

  
 

              

  Samlet 
  

  
   

  

  Nettoomsætning 59.944 59.382 61.139 63.641 66.799 69.401   

  Salgsvækst 33,95% -0,94% 2,96% 4,09% 4,96% 3,89%   

  Overskudsgrad (efter skat) 11,34% 11,87% 12,00% 13,00% 14,00% 14,00%   

  Driftsoverskud (efter skat) 6.798 7.049 7.337 8.273 9.352 9.716   

  
 

              

  Nord- og Vesteuropa 
  

  
   

  

  Nettoomsætning 37.059 36.434 36.616 36.616 36.433 36.069   

  Salgsvækst 35,28% -1,69% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00%   

  
 

              

  Østeuropa 
  

  
   

  

  Nettoomsætning 19.136 18.543 19.285 20.635 22.698 24.514   

  Salgsvækst 30,71% -3,10% 4,00% 7,00% 10,00% 8,00%   

  
 

              

  Asien 
  

  
   

  

  Nettoomsætning 3.552 4.224 5.238 6.390 7.668 8.818   

  Salgsvækst 40,12% 18,92% 24,00% 22,00% 20,00% 15,00%   

  
 

              

  Ikke fordelt 
  

  
   

  

  Nettoomsætning 197 181   
   

  

  Salgsvækst 8,84% -8,12%   
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Bilag 8 – Proformaregnskab 
 

  
Proformaregnskab (mio. kr.) 

  

    

  
 

Budget 
  

  
 

  

  
 

  
   

  

  
 

2010 2011 2012 Terminal   

  
 

  
   

  

  Resultatopgørelse   
   

  

  
 

  
   

  

  Nettoomsætning 60.970 63.232 66.069 68.126   

  Driftsomkostninger (inkl. skat) 53.653 55.012 56.820 58.589   

  Driftsoverskud fra salg (efter skat) 7.316 8.220 9.250 9.538   

  
 

  
   

  

  Balance   
   

  

  
 

  
   

  

  NDA 107.173 111.982 115.469 119.059   
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Bilag 9 – Estimering af β-værdi 
 

  
Simpel lineær regressionsanalyse 

  

    

  
         

  

  
 

Markedsafkast 
 

Carlsbergs afkast 
   

  

    X   Y         

  
         

  

  Måned/år OMX Ændring i % 
 

Carlsberg Ændring i % 
 

x∙y x₂   

  12/06 441,48 
  

561,00 
    

  

  01/07 462,84 4,84 
 

580,00 3,39 
 

16,3863 23,4089   

  02/07 455,44 -1,60 
 

582,00 0,34 
 

-0,5513 2,5562   

  03/07 466,59 2,45 
 

607,00 4,30 
 

10,5162 5,9936   

  04/07 485,46 4,04 
 

615,00 1,32 
 

5,3301 16,3558   

  05/07 500,57 3,11 
 

672,00 9,27 
 

28,8477 9,6877   

  06/07 483,69 -3,37 
 

667,00 -0,74 
 

2,5090 11,3714   

  07/07 499,66 3,30 
 

704,00 5,55 
 

18,3153 10,9012   

  08/07 496,30 -0,67 
 

736,00 4,55 
 

-3,0566 0,4522   

  09/07 499,93 0,73 
 

714,00 -2,99 
 

-2,1863 0,5350   

  10/07 507,92 1,60 
 

693,00 -2,94 
 

-4,7007 2,5543   

  11/07 471,76 -7,12 
 

649,00 -6,35 
 

45,2015 50,6835   

  12/07 464,14 -1,62   617,00 -4,93   7,9641 2,6090   

  01/08 407,83 -12,13 
 

523,00 -15,24 
 

184,8329 147,1882   

  02/08 431,24 5,74 
 

614,00 17,40 
 

99,8762 32,9492   

  03/08 428,10 -0,73 
 

604,00 -1,63 
 

1,1859 0,5302   

  04/08 427,00 -0,26 
 

638,00 5,63 
 

-1,4464 0,0660   

  05/08 460,29 7,80 
 

503,00 -21,16 
 

-164,9677 60,7816   

  06/08 424,30 -7,82 
 

457,50 -9,05 
 

70,7284 61,1365   

  07/08 417,43 -1,62 
 

390,50 -14,64 
 

23,7120 2,6216   

  08/08 424,11 1,60 
 

451,50 15,62 
 

24,9978 2,5609   

  09/08 351,15 -17,20 
 

398,00 -11,85 
 

203,8461 295,9461   

  10/08 285,19 -18,78 
 

230,00 -42,21 
 

792,8923 352,8385   

  11/08 263,05 -7,76 
 

176,25 -23,37 
 

181,4237 60,2680   

  12/08 247,72 -5,83   171,25 -2,84   16,5327 33,9631   

  01/09 261,79 5,68 
 

194,00 13,28 
 

75,4543 32,2601   

  02/09 241,48 -7,76 
 

200,00 3,09 
 

-23,9942 60,1885   

  03/09 228,36 -5,43 
 

230,00 15,00 
 

-81,4974 29,5193   

  04/09 274,79 20,33 
 

274,00 19,13 
 

388,9587 413,3875   

  05/09 290,83 5,84 
 

334,00 21,90 
 

127,8216 34,0727   

  06/09 290,70 -0,04 
 

340,50 1,95 
 

-0,0870 0,0020   

  07/09 311,23 7,06 
 

362,50 6,46 
 

45,6299 49,8756   

  08/09 335,03 7,65 
 

373,00 2,90 
 

22,1502 58,4778   

  09/09 335,03 0,00 
 

368,50 -1,21 
 

0,0000 0,0000   

  10/09 324,16 -3,24 
 

357,00 -3,12 
 

10,1253 10,5267   

  11/09 327,20 0,94 
 

355,25 -0,49 
 

-0,4597 0,8795   

  12/09 336,69 2,90   384,00 8,09   23,4724 8,4121   

  01/10 354,85 5,39 
 

404,00 5,21 
 

28,0921 29,0918   

  02/10 354,77 -0,02 
 

422,10 4,48 
 

-0,1010 0,0005   

  03/10 383,04 7,97 
 

462,60 9,59 
 

76,4572 63,4977   

  04/10 411,50 7,43 
 

455,50 -1,53 
 

-11,4036 55,2054   

  05/10 388,69 -5,54 
 

462,00 1,43 
 

-7,9101 30,7263   

  06/10 393,02 1,11 
 

466,90 1,06 
 

1,1815 1,2410   
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  07/10 410,83 4,53 
 

507,00 8,59 
 

38,9197 20,5352   

  08/10 396,38 -3,52 
 

553,50 9,17 
 

-32,2590 12,3712   

  09/10 416,96 5,19 
 

570,00 2,98 
 

15,4775 26,9567   

  10/10 424,20 1,74 
 

586,00 2,81 
 

4,8740 3,0150   

  11/10 424,77 0,13 
 

542,00 -7,51 
 

-1,0089 0,0181   

  12/10 457,58 7,72 
 

558,50 3,04 
 

23,5146 59,6630   

                      

  Sum   14,76     33,73   2281,5970 2187,8823   

                      

Kilde: Udviklingen i kurserne er hentet fra www.nasdaqomxnordic.com 

 

β-værdien kan udregnes via følgende formel
179
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For at understøtte beregningen kan regressionen også vises i et diagram, hvor sammenhængen 

igen vises til 1,0413. 
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