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0. Executive Summary 

 

The purpose of this thesis was to calculate the share price of Carlsberg A/S which is listed on the NASDAQ 

OMX Copenhagen stock exchange, and to see if the share price it was traded at on October 1st 2013 was a 

fair estimate of the price. 

Carlsberg is the world’s 4th largest brewer measured on volumes. Over the last decades Carlsberg has 

grown significantly and has consolidated itself as such a large company through acquisitions and mergers. 

Today it has activities all over Europe and Asia, and on the markets which it is not on, its beer is sold 

through licensing arrangements. While Carlsberg is facing some challenges there are definitely also a 

number of opportunities for Carlsberg to exploit. 

The first part of the thesis is an introductory section where a short history of Carlsberg is give alongside 

what activities Carlsberg partake in, strategy and a description of their markets. 

The second part of the thesis is a strategic analysis with three parts: an analysis of the macroeconomic 

environment, an industry analysis and finally a company specific analysis. The first part was done through a 

PEST analysis, the second part through Porters 5 Forces and the third part by a value chain analysis. 

Through these analyses it has been possible to estimate the trends in both the micro and macroeconomic 

environments influencing Carlsberg. 

The third part is a profitability analysis of Carlsberg carried out with the help of the DuPont pyramid, 

measuring certain key performance indicators both compared to expected returns and a peer in the form 

of Heineken. 

The fourth part is a budget made for 5 years into the future and a terminal period which is based on the 

outcomes form the previous sections. 

In the fifth and final section the valuation itself was performed. By using the DCF (Discounted Cash Flow) 

model and the EVA (Economic Value Added) model at share price estimate of 966DKK – 976DKK were 

calculated. This was approx. 71% over the actual closing price on October 1st, and based on this the 

conclusion for an investor must be: Buy!  



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 
 

0. Executive Summary ................................................................................................................................... 0 

1. Indledning .................................................................................................................................................. 1 

1.1. Præsentation af emnet: .................................................................................................................................... 1 

1.2. Problemformulering: ......................................................................................................................................... 2 

1.2.1. Afgrænsning .................................................................................................................................................. 2 

1.3. Kildekritik .......................................................................................................................................................... 3 

1.4. Modelvalg: ......................................................................................................................................................... 4 

1.4.1. Præsentation af Carlsberg ...............................................................................................................................................4 

1.4.2. Strategisk analyse ............................................................................................................................................................5 

1.4.3. Regnskabsanalyse ............................................................................................................................................................5 

1.4.4. Budgettering ....................................................................................................................................................................6 

1.4.5. Værdiansættelse .............................................................................................................................................................6 

1.4.6. Konklusion .......................................................................................................................................................................6 

1.5. Metode .............................................................................................................................................................. 6 

1.5.1. Teori ................................................................................................................................................................................7 

1.5.2. Empiri ..............................................................................................................................................................................7 

1.6. Målgruppe ......................................................................................................................................................... 7 

2. Præsentation af Carlsberg ......................................................................................................................... 8 

2.1. Carlsbergs historie – kort fortalt ....................................................................................................................... 8 

2.2. Ejerskabsstruktur .............................................................................................................................................. 9 

2.3. Strategi ............................................................................................................................................................ 10 

2.4. Aktiviteter........................................................................................................................................................ 11 

2.5. Markeder ......................................................................................................................................................... 12 

2.5.1. Vesteuropa ....................................................................................................................................................................13 

2.5.2. Østeuropa ......................................................................................................................................................................14 

2.5.3. Asien ..............................................................................................................................................................................14 

2.6. Finansiel udvikling ........................................................................................................................................... 14 

3. Strategisk analyse .................................................................................................................................... 16 

3.1. Samfundsanalyse............................................................................................................................................. 16 

3.1.1. PEST modellen ...............................................................................................................................................................16 

3.1.1.1. Politik og lovgivning ................................................................................................................................................................. 17 

3.1.1.2. Økonomi og demografi ............................................................................................................................................................ 18 

3.1.1.3. Sociale og kulturelle forhold .................................................................................................................................................... 20 

3.1.1.4. Teknologi og miljø .................................................................................................................................................................... 22 

3.2. Brancheanalyse ............................................................................................................................................... 23 

3.2.1. Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) ..........................................................................................................24 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 
 

3.2.2. Kundernes forhandlingsstyrke .......................................................................................................................................25 

3.2.3. Leverandørers forhandlingsstyrke .................................................................................................................................26 

3.2.4. Konkurrence fra substituerende produkter ..................................................................................................................27 

3.2.5. Konkurrence intensiteten ..............................................................................................................................................28 

3.3. Værdikædeanayse ........................................................................................................................................... 29 

3.3.1. Forskning og udvikling ...................................................................................................................................................30 

3.3.2. Indkøb ...........................................................................................................................................................................30 

3.3.3. Brygning og tapning .......................................................................................................................................................31 

3.3.4. Logistik...........................................................................................................................................................................32 

3.3.5. Markedsføring og kommunikation ................................................................................................................................33 

3.4. SWOT analyse samt delkonklusion på den strategiske analyse ...................................................................... 34 

4. Regnskabsanalyse .................................................................................................................................... 37 

4.1. Regnskabspraksis ............................................................................................................................................ 37 

4.2. Reformulering ................................................................................................................................................. 39 

4.2.1. Resultatopgørelsen .......................................................................................................................................................39 

4.2.1.1. Af- og nedskrivninger ............................................................................................................................................................... 39 

4.2.1.2. Andre driftsindtægter og omkostninger .................................................................................................................................. 40 

4.2.1.3. Allokering af skat ...................................................................................................................................................................... 40 

4.2.1.4. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder .......................................................................................................... 41 

4.2.1.5. Særlige poster .......................................................................................................................................................................... 41 

4.2.2. Balancen ........................................................................................................................................................................42 

4.2.2.1. Likvide beholdninger ................................................................................................................................................................ 42 

4.2.2.2. Tilgodehavender ...................................................................................................................................................................... 43 

4.2.2.3. Kapitalandele i associerede virksomheder ............................................................................................................................... 43 

4.2.2.4. Operationel Leasing ................................................................................................................................................................. 43 

4.3. Rentabilitetsanalyse ........................................................................................................................................ 44 

4.3.1. Afkastningsgraden .........................................................................................................................................................45 

4.3.2. Overskudsgraden ...........................................................................................................................................................47 

4.3.3. Aktivernes omsætningshastighed .................................................................................................................................49 

4.4. Egenkapitalforrentning ................................................................................................................................... 50 

4.4.1. Spread ...........................................................................................................................................................................51 

4.4.2. Finansiel gearing ............................................................................................................................................................52 

4.5. Estimering af WACC ........................................................................................................................................ 52 

4.5.1. Kapitalstruktur ...............................................................................................................................................................53 

4.5.2. Estimering af fremmedkapitalomkostninger .................................................................................................................54 

4.5.2.1. Risikofri rente ........................................................................................................................................................................... 54 

4.5.2.2. Selskabsspecifikt risiko tillæg ................................................................................................................................................... 55 

4.5.2.3. Anvendt skattesats ................................................................................................................................................................... 55 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

 
 

4.5.3. Estimering af egenkapitalomkostninger ........................................................................................................................56 

4.5.3.1. Estimering af Beta .................................................................................................................................................................... 56 

4.5.3.2. Afkast på markedsporteføljen .................................................................................................................................................. 57 

4.5.4. Beregning af WACC .......................................................................................................................................................58 

4.6. Delkonklusion på regnskabsanalysen .............................................................................................................. 58 

5. Budgettering ............................................................................................................................................ 60 

5.1. Budgetforudsætninger .................................................................................................................................... 60 

5.1.1. Omsætning ....................................................................................................................................................................60 

5.1.1.1. Vesteuropa ............................................................................................................................................................................... 61 

5.1.1.2. Østeuropa ................................................................................................................................................................................ 61 

5.1.1.3. Asien ........................................................................................................................................................................................ 62 

5.1.1.4. Øvrig omsætning ...................................................................................................................................................................... 63 

5.1.2. Produktionsomkostninger .............................................................................................................................................63 

5.1.3. Salgs- og distributionsomkostninger .............................................................................................................................63 

5.1.4. Administrationsomkostninger .......................................................................................................................................64 

5.1.5. Afskrivninger .................................................................................................................................................................64 

5.1.6. Skat ................................................................................................................................................................................64 

5.1.7. Øvrige resultatopgørelsesposter ...................................................................................................................................65 

5.1.8. Anlægsaktiver ................................................................................................................................................................65 

5.1.9. Øvrige balanceposter ....................................................................................................................................................66 

5.2. Delkonklusion budgettering ............................................................................................................................ 66 

6. Værdiansættelse ...................................................................................................................................... 67 

6.1. Kapitalværdibaserede modeller ...................................................................................................................... 68 

6.1.1. DCF modellen ................................................................................................................................................................68 

6.1.2. EVA modellen ................................................................................................................................................................71 

6.1.3. Følsomhedsanalyse .......................................................................................................................................................72 

6.2. Relative værdiansættelses modeller ............................................................................................................... 73 

6.2.1. EV/EBITDA .....................................................................................................................................................................74 

6.2.2. P/E .................................................................................................................................................................................74 

6.3. Delkonklusion værdiansættelse ...................................................................................................................... 75 

7. Konklusion ............................................................................................................................................... 77 

8. Litteraturliste ........................................................................................................................................... 80 

9. Bilag ......................................................................................................................................................... 82 

 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
1 

 

1. Indledning 

1.1. Præsentation af emnet: 

Danmark har som land kun nogle få rigtigt store virksomheder som er kendt over hele verden, og vi derfor 

som almindelige mennesker har en interesse i at følge, og en af disse virksomheder er Carlsberg. Danmark 

har sandsynligvis ingen andre virksomheder som er ligeså godt kendt blandt almindelige mennesker over 

hele verden som Carlsberg. Deres slutkunde er den private forbruger, modsat en virksomhed som Maersk, 

som godt nok er kendt af de fleste danskere, mens kendskabet er på ingen måde så udbredt blandt 

menigmand i udlandet.  

Selvom Carlsberg er i en branche som umiddelbart ikke synes at være i en konjunktur følsom branche har 

det alligevel kunnet ses på Carlsbergs aktiekurs at der har været finanskrise. Se figuren nedenfor. 

 

I grafen er benyttet C20 som sammenligning. C20 er erstattet af C20 CAP, men da dette indeks ikke har 

eksisteret helt tilbage til starten af 2008 er C20 benyttet for hele perioden.  

Der vil være en uddybning af Carlsberg som virksomhed senere i opgaven. 
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1.2. Problemformulering: 

Med udgangspunkt i ovenstående vil vores hovedspørgsmål til brug for opgaven derfor være følgende: 

”Er børskursen for Carlsbergs B-aktie det korrekte udtryk for værdien af selskabet, eller er aktien over- eller 

undervurderet?” 

 

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmålet vil jeg yderligere besvare følgende underspørgsmål: 

1. Hvilke strategiske / eksterne udfordringer står Carlsberg overfor  

2. Hvilke interne forhold kan være med til at skabe værdi for Carlsberg 

3. Hvordan er de fremtidige indtjeningsmuligheder, og hvad driver de muligheder 

4. Ud fra ovenstående del spørgsmål, hvordan vil et budget se ud for Carlsberg 5 år ud i tiden 

5. Hvad skal kursmålet for Carlsberg være 

 

1.2.1. Afgrænsning 

En opgave af denne type kan have et enormt stort omfang. Det er derfor nødvendigt at afgrænse sig fra 

visse områder. Først og fremmest vil opgaven være afgrænset til tiden op til 1. oktober 2013. Dette gør at 

årsrapporten for 2012 vil blive bruge som data til opgaven inklusive tidligere årsrapporter. Materiale som er 

kommet offentligheden til kendskab efter denne dato, vil ikke blive taget med i vurderingen, med mindre 

det eksplicit er begrundet, og relevant for forståelsen af historisk data. 

Som historisk data til de kvantitative data er der udelukkende brugt årsrapporter. Der er ikke suppleret 

med denne slags data fra kvartals/halvårs rapporter eller eventuel anden offentliggjort information som det 

har været muligt at finde på internettet eller lignende kilder. 

Herudover vil værdiansættelsen tage udgangspunkt i Carlsbergs B aktie, da det er denne som der er den 

mest handlede af de to aktie klasser samt den der er flest tilgængelige af (free floating). 

Der vil kort blive berørt de implikationer som a og b aktier kan have på en akties værdiansættelse, men da 

dette vil kunne blive af så stort et omfang at der vil blive benyttet ekstern litteratur og estimater til at 

vurdere hvilken implikation det vil have. 

Peer gruppe vil til brug for denne opgave blive defineret til kun at være Heineken når det kommer til 

værdiansættelsen. Det vurderes at denne virksomhed minder mest om Carlsberg, og at inddrage flere 
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spillere i denne del af analysen som udgangspunkt ikke skaber mere værdi, og vil have et omfang som ligger 

uden det for hvilken denne opgave er stillet. 

Carlsberg vil blive værdiansat på en going-concern basis og desuden ud fra at der ikke foretages fremtidige 

opkøb. 

I forbindelse med regnskabsanalysen foretages der en beregning af WACC. Til brug for denne skal der 

estimeres en Beta værdi. Denne vil ikke blive beregnet da det er vurderet en mere nøjagtig værdi vil kunne 

findes ved at der hentes en Beta fra faktiske analysehuse. 

Det ligger desuden heller ikke i opgaven omfang at skulle diskutere de anvendte modeller mere end hvad 

der er nødvendigt for at forstå dem. Styrker og svagheder vil ikke blive belyst da kun anerkendte modeller 

vil blive benyttet. 

 

1.3. Kildekritik 

Det primære datagrundlag som ligger til grund for opgaven er Carlsbergs årsrapporter i årene 2008-2012. 

Det forventes at indholdet, når det kommer til regnskaberne, har en høj grad af troværdighed. Det baseres 

primært på at de er revideret af eksterne revisorer. Det øvrige indhold i årsrapporten som der benyttes i 

opgave og refereres til, skønnes af forfatteren også at have en høj grad af troværdighed. Dette baseres bl.a. 

på at Carlsberg fremstår som en virksomhed med en meget høj grad af troværdighed ud ad til som bl.a. ses 

a Carlsbergs fornuftige kredit rating som beskrives senere i opgaven, samt den generelle fokus der er på 

virksomheden hvilket driver en bedre opførsel, samt at de øvrige dele af en årsrapport også gennemlæses 

af revisionen med henblik på at identificere områder hvori der tydeligt er fejl. 

Herudover er der lavet søgninger og materialeindsamlinger på nettet. I forhold til generel validitet af 

oplysninger som findes på nettet, skal man som forfatter af en opgave som denne stille sig væsentligt mere 

kritisk overfor end mange andre tilgængelige kilder. Internet kilder som fx Børsen og Berlingske vil dog have 

en højere grad af troværdighed end de sider som fremkommer gennem en vilkårlig Google søgning. Der er 

derfor forsøgt at finde flere kilder til de samme informationer, for både at øge troværdighed, samt også at 

minimere eventuel subjektivitet som er til stede i kilden. 

Data som er brugt som markedsindikationer ol. kommer fra databaser. Det skønnes at de databaser som er 

stillet til rådighed gennem CBS egner sig til at benytte som datagrundlag til en opgave. 
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Slutteligt er der brugt fag litteratur for bl.a. at hente modeller og metode. De bøger som er en del af 

kildematerialet er udelukkende bøger som er tilegnet i forbindelse med studier på CBS. På baggrund af 

dette skønnes disse kilder at have en høj grad af troværdighed. 

 

1.4.  Modelvalg: 

Opgaven vil overordnet blive opbygget i 3 dele som vil veksle mellem teoretisk og praktisk metode. De to 

første del vil være en strategisk analyse samt en regnskabs analyse. På baggrund af disse to analyser vil der 

blive opstillet de value drivers som kan bruges til den tredje del, selve værdiansættelsen.  

Se figuren nedenfor for en illustration af opgavens disposition: 

 

 

Dette afsnit vil blive benyttet til at belyse de forskellige modeller som der vil blive anvendt, samt hvordan 

de kan være med til at besvare de stillede spørgsmål. 

 

1.4.1. Præsentation af Carlsberg 

Først og fremmest vil der blive givet en kort introduktion til Carlsberg i kapitel 2. Her vil der blive kort løbet 

igennem historien for Carlsbergs, deres ejerskabsstruktur, strategien de fører, deres aktiviteter og de 

markeder som de opererer på. Slutteligt vil der blive kigget på deres finansielle udvikling for at det er muligt 

at danne et indtryk af virksomhedens udvikling samt den nuværende situation. Overordnet er dette afsnit 
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med til at give læser et indtryk af hvilken virksomhed der er med at gøre, om end det i tilfældet med 

Carlsberg må forventes et højt grad af kendskab på forhånd.  

 

1.4.2. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse som der foretages i kapitel 3 vil blive delt op i følgende tre dele: 

 Omverdens analyse 

 Branche analyse 

 Intern analyse 

Omverdens analysen har til formål at belyse alle de faktorer som virksomheden ikke selv direkte kan 

påvirke, og denne del af analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i PEST analysen. 

Brancheanalysen har til formål at belyse hvilke styrker og svagheder Carlsberg har i forhold til markedet 

som helhed, og også i forhold til deres konkurrenter. Til brug for denne del af analysen benyttes porters 

five forces. 

Den interne analyse har til hensigt at belyse hvilke værdiskabende interne faktorer Carlsberg har. Til denne 

vil der blive foretaget en værdikæde analyse.  

Og slutteligt vil der blive konkluderet ud fra en sammenstilling i form af en SWOT analyse, ud fra den 

betragtning at den er velegnet til at foretage en sammenstilling af de faktorer som der er kommet til 

kendskab gennem de øvrige analyser der er foretaget. 

 

1.4.3. Regnskabsanalyse 

I kapitel 4 vil der blive foretaget en analyse af Carlsbergs historiske regnskab med udgangspunkt i de 

reformulerede regnskaber som der også bliver genererede i dette kapitel. Til brug for disse reformuleringer 

vil der blive benyttet regnskaber for de foregående 5 år, for at det er muligt at se udsving der evt. skal 

korrigeres for. 

På baggrund af dette laves der en rentabilitetsanalyse samt en aktivitetsanalyse således at det er muligt at 

opstille en forventning til hvordan det forventes at selskabet vil performe ud i fremtiden. Disse dele 

foretages for både Carlsberg og Heineken for at have et sammenligningsgrundlag når der analyseres på 

tallene 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
6 

 

I dette afsnit vil der desuden blive beregnet en WACC med det formål både at beregne nøgletal samt at 

finde en værdi som senere i opgaven kan bruges som diskonteringsfaktor i forbindelse med de valgte 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller 

 

1.4.4. Budgettering 

I kapitel 5 vil der blive foretaget en budgettering. Denne foretages med udgangspunkt i de værdi drivere 

som der er identificeret i hhv. den strategiske og regnskabsanalysen. Her vil der blive budgetteret for en 5 

årig periode samt en terminalperiode. 

 

1.4.5. Værdiansættelse 

I kapital 6 foretages den egentlige værdiansættelse, som foretages pr. 1. oktober 2013. Her vil der blive 

benyttet to modeller som er kapitalværdibaserede i form af DCF og EVA samt to relative modeller i form af 

multipler, mere specifikt EV/EBITDA samt P/E. 

Der vil desuden blive foretaget en følsomhedsanalyse på de væsentligste variable for at det er muligt at se 

hvilken impact det vil have på konklusionen af opgaven ændringer i de benyttede estimater vil have. 

 

1.4.6. Konklusion 

Til sidst vil der, i kapitel 7, blive lavet en afsluttende konklusion op hele opgaven hvor alle væsentlige 

problemstillinger og resultater opsummeres for læseren. 

 

1.5. Metode 

Opgaven vil blive gennemført som en kombination af empiri og teori, da det er vurderet at der for at kunne 

svare på de spørgsmål der er stillet i problemformuleringen er brug for empirisk data, men som kan drage 

fordel af at understøtte dette med redskaber fra det teoretiske. 
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1.5.1. Teori 

De teoretiske modeller som bliver valgt for at belyse problemstiller, er gennemgået i ovenstående afsnit 

1.4. og er de modeller som benyttes i den strategiske som fx Porters 5 forces, og fra værdiansættelsen i 

form af DCF modellen. 

 

1.5.2. Empiri 

Empirisk data vil komme fra flere kilder. Der vil være to primære kilder til empirisk data. Til det 

regnskabsmæssige vil det være de seneste 5 års årsrapporter for Carlsberg og Heineken, og til brug for den 

strategiske analyse vil det meste empiri komme fra Euromonitor International. Desuden vil der i et vist 

omfang blive benytte artikler og data fra andre kilder hvor det synes relevant. 

 

1.6. Målgruppe 

Målgruppen for opgaven er primært lektorer, professorer samt studerende på CBS. Enhver som har 

interesse for værdiansættelse og/eller Carlsberg som helhed kan også have interesse i at læse den. I 

opgaven vil der dog blive benyttet sprog og begreber som forudsætter et vist kendskab til de finansielle 

markeder og værdiansættelse generelt. Af denne grund, vil der derfor ikke blive lavet en detaljeret 

beskrivelser af begreber og modeller, men kun overordnet beskrevet hvilken værdi de vil tilføje analysen.  



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
8 

 

2. Præsentation af Carlsberg 

2.1. Carlsbergs historie – kort fortalt 

Carlsberg er en af Danmarks største og ældste virksomheder. Carlsberg er stiftet i 1847 af brygger J. C. 

Jacobsen og er i dag blandt verdens førende bryggerier. Jacobsen havde før det i mange år arbejdet med 

produktion af øl i sit fars byggeri som han senere arvede, og det var dette som lagde grunden til interessen 

for øl som skulle resultere i stiftelsen af Carlsberg og opførelsen af bryggeriet i Valby. 

I 1868 begynder Carlsberg at eksportere sit første øl hvilket var til England. Året efter det begyndte 

eksporten af øl til Fjernøsten og  yderligere et par år senere blev det første øl eksporteret til Brasilien, hvor 

Jacobsen valgte at fokusere sin eksport på denne region. 

I 1871 besluttede Jacobsen af hans søn Carl skulle varetage driften af det netop nybyggede anneksbryggeri, 

som senere skulle blive til Ny Carlsberg, som lå på den samme grund i Valby som Carlsberg. Far og søn blev 

dog uenige i en række punkter, bl.a. hvilken type øl der skulle fremstilles i anneks bryggeriet. Dette gjorde 

at de gik fra hinanden og Jacobsen opsagde lejemålet i anneks bryggeriet. Det var på det tidspunkt at Carl 

stiftede Ny Carlsberg og byggede det kendte bryggeri, ligeledes i Valby. Der skulle efter det gå 4 år før de 

sluttede fred. 

I 1883 skete et af de største fremskridt i moderne øl brygning. På Carlsberg laboratoriet, som var blevet 

stiftet nogle år forinden, blev det første rendyrkede gær opdagede, hvilket resulterede i at kvaliteten af det 

bryggede øl blev meget mere konsistent. Dette forandrede al øl brygning, da metoden ikke blev patenteret, 

men i stedet delt med andre bryggerier. Det er denne gærtype som stadig bruges i det meste pilsner 

brygning i verden den dag i dag. 

Op igennem 1900 tallet vokser bryggeriet støt. Ovenpå Jacobsens død i 1887 bliver Ny Carlsberg og Gamle 

Carlsberg sammenlagt i 1903. Der indgås samtidig en 100 årig aftale med Tuborg om at samarbejde hvor 

man deler indtægter og udgifter, men stadig har egne produktioner. Dette munder ud i opkøbet af Tuborg i 

1970 hvorved” the United Breweries A/S, the Carlsberg Breweries and the Tuborg Breweries” opstår, og 

selskabet samtidig børsnoteres. I 1987 bliver navnet ændret til Carlsberg A/S. 

Frem mod 1. verdenskrig øges fokus på eksport, men med udbruddet af krigen stoppes eksport som først 

genoptages efter 1919. I kølvandet på 2. verdenskrig boomer eksportmarkederne og i 1966 licenseres det 

første bryggeri i udlandet, hvilket 2 år efter følges op med det første bryggeri i udlandet. Frem mod 2000 

tallet ekspanderer bryggeriet og flere bryggerier etableres i udlandet, mindre bryggerier opkøbes og der 

fokuseres på vækst.  
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Frem mod 2010 sker to store opkøb, første norske Orkla, som starter ud med at være en fusion men siden 

overtages fuldstændig, og senere Scottish and Newcastle. Samtidig beslutter Carlsberg sig for at nedlægge 

driften i Valby og rykke til Fredericia, og dermed er en epoke slut i København. 

I dag er Carlsberg en markedsledende og en af verdens ubestridt største bryggerier.1 

 

2.2. Ejerskabsstruktur 

Som beskrevet i ovenstående har Carlsberg været på Københavns fondsbørs siden 1970. Aktiekapitalen 

består af 152.556.806 aktier á 20 DKK. Aktien lukkede d. 1.oktober 2013 i DKK 566,50 hvilket giver en 

markedsværdi på ca. m.DKK 86.423. Aktien er opdelt i 2 aktieklasser, hhv. A- og B aktier, hvor 33.699.252 er 

A aktier, som giver 10 gange så mange stemmer som A aktien. B aktien er en del af OMX Copenhagen 20 

CAP som er de 20 mest omsatte aktier på fondsbørsen. 

Ejerskabet er delt mellem de aktier som ligger i Carlsberg fonden og de frit tilgængelige som illustreret 

nedenfor2. 

 

Som det ses i figuren ovenfor har Carlsberg fonden 30% af aktiekapitalen. Herudover er der 2 øvrige 

investorer som besidder mere end 5% af aktiekapitalen. Dette er hhv. OppenheimerFunds, Inc. samt 

                                                           
1
 http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/Timeline.aspx og http://da.wikipedia.org/wiki/Carlsberg  

2
 http://www.carlsberggroup.com/investor/shares/Pages/GroupOwnershipStructure.aspx  

http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/Timeline.aspx
http://da.wikipedia.org/wiki/Carlsberg
http://www.carlsberggroup.com/investor/shares/Pages/GroupOwnershipStructure.aspx
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Massachusetts Financial Services Company. Ved udgangen af 2012 havde Carlsberg ca. 57.000 aktionærer 

som tilsammen besad 2.857mioDKK af aktiekapitalen, hvilket svarer til ca. 93% af aktierne i frit omløb3. 

Dét at der er aktieklasser har både nogle fordele og ulemper. Fra et strategisk perspektiv kan en 

virksomhed med én investor med bestemmende indflydelse bedre udstikke en langsigtet retning uden en 

kamp i aktionærgruppen. Omvendt kan aktieklasser have en afskrækkende indflydelse på potentielle 

investorer, da de reelt er stillet uden for indflydelse4. 

Der findes enkelte artikler som beskriver denne problematik om at en virksomhed har et overtagelsesværn 

i form af et klasseopdelt aktiesystem. Der er set eksempler5 mellem ca. 20% til 40% af en akties værdi 

eroderes i forbindelse med at der sidder en investor med stemmemajoriteten. Denne opdeling udøver dog 

udelukkende indflydelse på aktieværdien, og ikke indtjeningen på driften.  

I forlængelse af ovenstående skal det også nævnes at, da der i Carlsbergs tilfælde, sidder én aktionær med 

bestemmende indflydelse bør der ikke være noget incitament til at betale en overpris for en stemme med 

flere stemmerettigheder. Det vurderes derfor at A og B aktier skal prisfastsættes ens så længe Carlsberg 

fondet sidder på det antal stemmer de gør. 

 

2.3. Strategi6 

Carlsberg har en langsigtet ambition om at være det hurtigst voksende globale bryggeri. Denne ambition 

skal drive at værdi for aktionærer og øvrige stakeholdere bliver maksimeret. Denne strategi er opdateret i 

2012, og bygger på den som oprindelig blev defineret i 2008, og er nu blevet mere praktisk orienteret, og 

tager højde for de ændrede markedsforhold som er opstået i kølvandet på den globale finanskrise. 

Strategien inkorporerer de tre regioner som Carlsberg har defineret som, Vesteuropa, Østeuropa og Asien, 

hvor det handler om at være kunde fokuseret, et vedholdende fokus på produktivitet og effektivitet, 

forpligtelse til at være en socialt ansvarlig organisation og evnen til at fastholde og tiltrække højt uddannet 

arbejdskraft. Væksten skal ske gennem de allerede etablerede varemærker som Carlsberg besidder. 

                                                           
3
 http://www.carlsberggroup.com/investor/shares/Pages/Shareholders.aspx  

4
 http://finance.sauder.ubc.ca/~kaili/dualclass_FM.pdf  

5
 The value of corporate voting rights and control: A cross-country analysis, Nenova, 2002 and The principle of 

proportionality: Separating the impact of dual class shares on firm value across legal regimes in Western Europe, 
Bennedsen et al., 2005 
6
 http://www.carlsberggroup.com/Company/Strategy/Pages/Facts.aspx  

http://www.carlsberggroup.com/investor/shares/Pages/Shareholders.aspx
http://finance.sauder.ubc.ca/~kaili/dualclass_FM.pdf
http://www.carlsberggroup.com/Company/Strategy/Pages/Facts.aspx
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Strategien er illustreret ud fra et hjul7 med fem integrerede strategiske kerneområder som udstikker 

retningen for gruppen. En række KPI’er8 er linket til strategien for kontinuerligt at evaluere og måle 

fremskridt. 

Fire hovedprincipper definerer spilleregler for Carlsbergs strategi og præciserer de kategorier og geografier, 

hvor Carlsberg-gruppen fokuserer: 

 Øl er vores kerneprodukt. 

 Vi skal være en betydelig spiller på de markeder, hvor vi vælger at konkurrere. 

 Vi vil balancere vores tilstedeværelse mellem vækst og modne markeder. 

 Vi vil selektivt forfølge markedsmulighederne til støtte for vores øl forretning. 

 

2.4. Aktiviteter9 

Carlsberg er verdens 4 største bryggeri opgjort på volumen af brygget øl. Carlsbergs forretning består af 

premium ølmærker som fx Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg, en række mindre kendte mærker som er på 

lokale markeder, samt læskedrikke, både med og uden alkohol. Samlet set har Carlsberg en markedsandel 

på ca. 5,7% som det ses i nedenstående tabel10, hvori top 10 bryggerier målt på volumen er angivet. 

 

 

Som det ses ud af ovenstående tabel, står de 4 største bryggerier, ofte kaldt Big4, for næsten halvdelen af 

det globale ølmarked. Dette er illustreret bedre i figuren nedenfor. Godt nok er Carlsbergs markedsandel 

                                                           
7
 Se bilag 3 

8
 http://www.carlsberggroup.com/Company/Strategy/Pages/KPI.aspx  

9
 Diverse Carlsberg årsrapporter 

10
 Kilde, Euromonitor.com  

Bryggeri Markedsandel

Anheuser-Busch InBev NV 17,8%

SABMiller Plc 9,7%

Heineken NV 9,2%

Carlsberg A/S 5,7%

China Resources Enterprise Co Ltd 5,6%

Tsingtao Brewery Co Ltd 4,1%

Molson Coors Brewing Co 3,2%

Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 3,0%

Modelo SA de CV, Grupo 2,8%

Kirin Holdings Co Ltd 2,5%

I alt 63,6%

http://www.carlsberggroup.com/Company/Strategy/Pages/KPI.aspx
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relativt lille i forhold til de øvrige Big 4, men det ses tilbage i 2007 var markedsandelen på kun 2,8% som 

herefter er vokset primært pga. fusion/køb af Orkla.  

 

 

Foruden bryggerivirksomhed driver Carlsberg ejendomsudvikling som primært knytter sig til den gamle 

bryggerigrund i Valby i København. Herudover er der Carlsbergs Forskningscenter hvis aktiviteter knytter sig 

til forskning og udvikling af gær typer.  

 

2.5. Markeder 

De primære forretningsområder er Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. Det største marked er Rusland hvor 

Carlsberg har en markedsandel på 38,2%11 som desuden udgør ca. 30% af gruppens samlede resultat. 

Resten af verden dækkes overvejende gennem licens- eller eksportaftaler. 

I nedenstående figurer ses det hvordan hhv. omsætningen samt EBIT fordeler sig på de 3 markeder. 

 

                                                           
11

 Carlsbergs årsrapport 2012 
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Det ses tydeligt at Carlsberg er udfordret på overskudsgraden på det vesteuropæiske marked både i forhold 

til Østeuropa og asien.  

 

2.5.1. Vesteuropa12 

Carlsberg er det næststørste bryggeri på dette marked. På flere markeder har Carlsberg en markedsposition 

som nummer 113. Det vesteuropæiske marked er kendetegnet ved at det er modne markeder, med 

veletablerede detail struktur. Herudover er det kendetegnet ved at der traditionelt set er et stort ølforbrug, 

men samtidig er tendensen til et faldende forbrug, drevet af de negative makroøkonomiske tendenser. 

I 2012 var der et generelt markedsfald på 3% med undtagelse af Polen som fortsatte væksten. Til trods for 

dette, steg Carlsbergs markedsandel med 40bp. 

Carlsberg har i dette marked 25 bryggerier fordelt på 18 lande. Vesteuropa stod i 2012 for 42% af pro-rata 

volumen. 

 

                                                           
12

 Vesteuropa: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Baltikum, Storbritannien, Frankrig, Schweiz, Italien, 
Portugal, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Grækenland 
13

 Bilag 2 

-2.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

2008 2009 2010 2011 2012

EBIT 

Vesteuropa

Østeuropa

Asien

Øvrigt

Overskudsgrad 2008 2009 2010 2011 2012

Vesteuropa 10,6% 11,6% 14,1% 14,7% 13,6%

Østeuropa 21,5% 28,5% 27,8% 21,7% 21,3%

Asien 14,4% 15,8% 18,6% 18,8% 18,5%

Øvrigt -780,6% -498,0% -951,0% -891,2% -966,9%
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2.5.2. Østeuropa14 

Østeuropa er et stort marked for Carlsberg, og især det russiske marked er vigtigt for Carlsberg, hvor de har 

en position som nummer i på markedet. Herudover har Carlsberg også en stærk position på de øvrige 

markeder i regionen15. Det russiske marked har under finanskrisen været præget af faldende volumener, 

både grundet krisen, men også som følge af prisstigninger, mens der i 2012 har der været nul vækst, og 

Carlsberg ser positive makroøkonomiske tendenser. Dette gælder for hele regionen, og især stigende 

disponible indkomster forventes at drive væksten i regionen. 

Østeuropa stod for 40% af den samlede pro-rata volumen i 2012, og 44% af resultat af primær drift. 

 

2.5.3. Asien16 

Carlsbergs asiatiske marked er kendetegnet ved både modne markeder samt vækst markeder. De modne 

markeder omfatter lande som Singapore, Malaysia og Hong Kong, hvor vækstmarkederne omfatter lande 

som Kina, Indien og Vietnam. Carlsberg forudser stort vækstpotentiale på disse markeder da der er 

befolkningstilvækst, samt økonomierne i det hele taget vokser. Herudover har markederne, under de sidste 

års tumult, været præget af at de har været relativt upåvirkede af de makroøkonomiske forhold. 

Især i Kina er vækstpotentialet enormt, da Kina er verdens største ølmarked. 

Carlsberg havde i løbet af 2012 en organisk vækst i ølvolumen på 9% og regionen stod for ca. 18% af den 

samlede pro-rata volumen i 2012. 

 

2.6. Finansiel udvikling17 

I de to figurer nedenfor Carlsbergs totale omsætning samt EBIT for årene 2018-2012, hvor der ses en 

omsætningsfremgang fra ca. 60miaDKK til 68miaDKK, hvilket svarer til ca. 13%, ser det lidt bedre ud når det 

kommer til EBIT, hvor der er en stigning fra ca. 8miaDKK til 10miaDKK svarende til ca. 25%. 

                                                           
14

 Østeuropa: Rusland, Ukraine, Kasakhstan, Belarus, Aserbajdsjan 
15

 Bilag 2 
16

 Asien: Malaysia, Singapore, Hongkong, Kina, Vietnam, Laos, Cambodja, Nepal, Indien 
17

 Carlsberg årsrapporter 2008-2012 
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Dermed fremkommer en overskudsgrad der ser ud som følgende i den samme periode: 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Overskudsgrad 13,3% 15,8% 17,1% 15,4% 14,6% 
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3. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er en central del af en værdiansættelse. Gennem denne analyse får man en 

forståelse af virksomheden og virksomhedens omgivelser. Uden dette kendskab til virksomheden vil det 

være umuligt at danne sig forventninger til virksomhedens fremadrettede drift, og derved budgettere til 

brug for den efterfølgende værdiansættelse, ved at ikke finansielle værdidrivere fastlægges. 

Den strategiske analyse vil blive underopdelt i 3 dele som er følgende: 

 Samfundsanalyse 

 Brancheanalyse 

 Virksomhedsanalyse 

 

3.1. Samfundsanalyse 

Til brug for samfundsanalysen kan PEST modellen med fordel anvendes.  

 

3.1.1. PEST modellen 

PEST modellen er en omverdens analyse og indeholder alle faktorer som påvirker en virksomheds miljø18. 

Formålet er at identificere de eksterne 

faktorer som kan påvirke virksomheden. Det 

er alt sammen ikke finansielle værdidrivere 

som centrerer sig om virksomheden. 

Modellen indeholder 4 drivere: 

 Politik og lovgivning 

 Økonomi og demografi 

 Sociale og kulturelle forhold 

 Teknologi og miljø 

I figuren til højre ses en grafisk fremstilling af PEST modellen. 

 

                                                           
18

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 3. udgave, s. 82 
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3.1.1.1. Politik og lovgivning 

Som producent af alkoholiske drikke er med et marked som dækker hele verden er Carlsberg underlagt 

mange forskellige mere eller mindre strenge regler for beskatning. Ikke engang indenfor EU er der sket en 

harmonisering af afgifter på øl og læskedrikke19. Herudover består Carlsbergs produkter at meget alkohol 

samt sukker, som der pga. den generelle folkesundhed, meget stor bevågenhed omkring. Et eksempel 

herpå er at Ukraine arbejder på at tredoble afgifter på øl20, og Rusland, som er Carlsbergs største marked, 

er også ramt af store stigninger på alkoholafgiften21. De tiltag som der foretages synes at være for at øge 

folkesundheden, og dermed regulere alkohol indtaget gennem priskontrol. I Danmark ses det at 2020 

planen bl.a. skal financierens gennem stigende alkohol afgifter hvor også begrundelsen er at 

folkesundheden er vigtigt, bliver brugt. Det er dog forfatterens postulat at det langt hen ad vejen ikke er af 

folkesundheden som driver afgifterne i vejret, men mere de enkelte landes ønsker om at indkræve flere 

skatter of afgifter for at dække faldende indtægter på andre områder.  

En anden faktor som kan påvirke Carlsberg, er at Carlsberg på mange markeder er markedsledende22. Bl.a. i 

Rusland hvor Carlsberg havde en markedsandel på knap 40%23 i 2012. Dette kan potentielt bremse for 

fremtidige opkøb af andre bryggerier, hvis de lokale konkurrence myndigheder mener at det vil resultere i 

monopol lignende tilstand. Grunden til Carlsberg har den størrelse som de har, er gennem opkøb24, og det 

er derfor ikke utænkeligt at der vil forekomme flere opkøb i fremtiden. 

En tredje faktor som vil kunne påvirke værdien af Carlsberg er selskabsskatte procenterne på de markeder 

som de opererer. Det er en væsentlig regnskabspost, så selv små udsving gør en forskel. Der er i løbet af de 

sidste år set en tendens om at selskabsskatten er faldende, og også i Danmark er der en sænkning af 

skatten på vej med 3pp.25 Hvor denne udvikling nu er positiv for selskaberne, så kan det hurtigt bevæge sig 

den anden vej – om end det ikke ser ud til at være indenfor rammerne af den tidsperiode denne opgave vil 

benytte sig af til budgettering. 

                                                           
19

 Bilag 1 
20

 http://www.business.dk/foedevarer/ukraine-planlaegger-tredobling-af-oelafgifter 
21

 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/01/01/01174517.htm 
22

 Bilag 2 
23

 Carlsbergs årsrapport 2012 
24

 http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/Timeline.aspx 
25

 http://www.information.dk/452613 

http://www.business.dk/foedevarer/ukraine-planlaegger-tredobling-af-oelafgifter
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/01/01/01174517.htm
http://www.carlsberggroup.com/Company/heritage/Pages/Timeline.aspx
http://www.information.dk/452613
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En fjerde faktor som kan påvirke er et generelt forbud, eller et eventuelt tidsbegrænset forbud, mod 

markedsføring af alkohol drikke26. I Frankrig har der siden 1991 været en lov som forbyder al TV reklame 

med alkoholprodukter over 1,2%27.  

 

3.1.1.2. Økonomi og demografi 

De generelle økonomiske tendenser har en stor indflydelse på virksomheders indtjening. I gode 

økonomiske tider stiger profitten, og omvendt i nedgangstider skrumper profitten28. Siden afmatning i 

2008-09 er væksten begyndt at komme op i gear – enkelte udtaler endda at den økonomiske krise er ovre29. 

Dette skulle smitte positivt af Carlsbergs indtjeningsmuligheder. Det vil også blive belyst i de efterfølgende 

afsnit af især de asiatiske lande har nogle økonomier som forventes at ekspandere væsentligt og derfor 

bidrage positivt til Carlsbergs profitabilitet.  

 

Vesteuropa 

Bilag 4 indeholder udviklingen den estimerede udvikling i BNP for de markeder som Carlsberg er til stede i. 

Ud fra disse udviklinger ses det at de traditionelle vest europæiske markeder har mere moderate 

vækstrater end de traditionelle østeuropæiske lande med undtagelse af Norge som er det land med 4. 

højeste forventede vækst i perioden. 

Bilag 5 indeholder det forventede totale ølforbrug for den samme periode. Hes ses det at forbruget 

forventes faldende i løbet af perioden frem til 2017. Der er en meget pæn korrelation mellem de højeste 

BNP vækstrater og de positive udviklinger i ølforbrug. 

Det ses altså at Carlsberg står over for en udfordring i Vesteuropa som kan være svær at påvirke. 

Markederne er præget af lav vækst, og dette hænger også sammen med at markederne betragtes som 

værende meget modne. Til Carlsbergs fordel er de markedsleder på mange af deres markeder30. Dette bør 

kunne give dem en fordel hvis de er i stand til at bevare deres position.  

                                                           
26

 http://www.bbc.co.uk/news/uk-22867315 
27

 http://www.theguardian.com/media/2001/jul/26/advertising 
28

 Regnskabsanalyse of værdiansættelse 
29

 http://www.businessinsider.com/davos-the-crisis-is-over-2013-1 
30

 Bilag 2 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-22867315
http://www.theguardian.com/media/2001/jul/26/advertising
http://www.businessinsider.com/davos-the-crisis-is-over-2013-1
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Østeuropa 

Hvor Vesteuropa var præget af lav BNP vækst over perioden, ser det noget anderledes ud for Østeuropa. 

Den gennemsnitlige vækst forventes her at være 7,26% pro anno mod 3,8% i Vesteuropa, altså næsten 

dobbelt så høj vækst. Væksten her er især båret af Kasakhstan som forventes at vokse med hele 107% over 

perioden. Også her ses en korrelation mellem det forventede ølforbrug og vækst i BNP. Dette er meget 

positivt for Carlsberg, da Rusland er det største marked, og Ukraine er en af de største de har. 

Det eneste negative udvikling som ser her, er at det forventede ølforbrug i Rusland dog falder. Dette kan 

sandsynligvis knyttes sammen med de stigende afgifts forhøjelser.  

 

Asien 

De Asiatiske markeder er, ligesom de østeuropæiske, præget af høj vækst i perioden. En gennemsnitlig 

vækst på 7,54% pro anno over perioden hvor Kina ses som en af højdespringerne. Dette er enormt positiv 

for Carlsberg, da Kina, som tidligere nævnt, er verdens største ølmarked. Væksten i Kina i forventet 

ølforbrug er dog ikke forholdsmæssigt helt ligeså stort, med en udvikling på kun ~5 % pro anno i perioden. 

Det forventes dog alligevel, da markedet er så stort som det er, at det vil være en rigtig stor mulighed for 

Carlsberg at udvikle yderligere i området. 

Inden er også en af højdespringerne i både udvikling i BNP og forventet ølforbrug. Med em vækstrate på 

hele 10% pro anno frem mod 2017, er der et enormt potential i landet. Hvor flere af markederne i Asien er 

mindre lande, er det at der er så store forventede vækstrater i både Indien og Kina en kæmpe mulighed, 

som Carlsberg er nødt til at rykke på. 

Valutarisici 

Carlsberg er naturligt nok, qua de 

markeder de opererer i, meget 

eksponeret over for valutakursussving.  

Carlsberg sikrer ikke omsætning eller 

indtjening i fremmede valutaer. Euro 

eksponeringer, som udgør ca. 26% af 

nettoomsætningen, er naturligt sikret 

gennem den danske fastkurspolitik over 

for Euro. I figuren til højre ses 
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fordelingen af hele Carlsbergs omsætning for 2012 over for de væsentligste valutaer. 

Selvom Carlsberg har valgt ikke at sikre deres omsætning og nettoomsætning i fremmede valutaer, er der 

dog sikret enkelte pengestrømme, som fx udbytte som der modtages i fremmed valuta. 

 

3.1.1.3. Sociale og kulturelle forhold 

De sociale og kulturelle forhold er absolut væsentlige når man kigger på øl. Det er et produkt som er en 

meget stor del af mange kulturer, og derfor helt naturligt også har nogle markeder hvor det ikke er 

interessant at afsætte.  

Herudover er størrelsen på en befolkning afgørende for hvor stor et marked som man potentielt har 

adgang til. Derfor vil en stor tilvækst i befolkningen være positivt for Carlsberg. 

 

Befolkningsudvikling 

I bilag 7 ses den forventede befolkningstilvækst frem mod 2017. Som det ses er der på det vesteuropæiske 

marked kun en forventning om en tilvækst på 1,33%, på det østeuropæiske marked en tilvækst på blot 

1,07%, hvorimod det asiatiske marked forventes at vokse med 4,50%. 

Det vesteuropæiske marked er generelt præget af tilbagegang i befolkning i de lande som Carlsberg 

opererer i. Når det sammenholdes med de forventede udviklinger i volumener, står Carlsberg over for en 

udfordring. Med et forventet faldt i øl volumen over den samme periode på 0,2%, og befolkningstilvækst på 

kun 1,33% er potentialet for vækst meget begrænset. Der er enkelte lyspunkter på markedet i form af 

Norge, Sverige samt Schweiz, hvor der både er en positiv befolkningstilvækst og en positiv udvikling i det 

forventede ølforbrug. Disse markeder anses dog ikke af forfatter som værende af en signifikante størrelser 

til alene at drive en positiv udvikling. 

Hvor det østeuropæiske marked er præget af endnu lavere forventet befolkningstilvækst, ser det helt 

anderledes ud når det kommer til den forventede udvikling i øl volumen. Her er der over perioden en 

tilvækst på knap 32%. Så hvor der sandsynligvis ikke kan vindes noget på befolkningstilvækst, kan dette 

opvejes af generel stigning i forbrug af øl. Eneste torn i øjet er Rusland. Her er der lig ved ingen 

befolkningstilvækst, og herudover et fald i forbrug af øl. Dette kan vise sig at blive et problem, da det 

russiske marked er det største for Carlsberg. 
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Det asiatiske marked er det eneste som viser rigtigt gode tendenser. Der forventes store 

befolkningstilvækster over perioden i alle landende, på nær Kina som skraber bunden med kun knap 2% 

frem mod 2017. Denne positive tilvækst forstærkes yderligere når det forventede ølforbrug også tages med 

i betragtning, hvor det forventes at stige med hele 43%. 

 

Befolkningssammensætning 

Ud over den generelle udvikling af befolkning er et andet vigtigt parameter aldersfordelingen af 

befolkningen. Alt andet lige, hvis en befolkning kun vokser i kraft af nyfødte vil det potentielle marked som 

der kan afsættes på, ikke være forfærdeligt meget større. 

I bilag 8 og 9 ses hhv. aldersfordeling af befolkningen i regionerne som Carlsberg opererer i, og en 

opgørelse af de gennemsnitlige levealdre i hhv. 2012 og 2017. 

Som det ses i udviklingen af aldersfordelingen er gruppen fra 15-64 den absolut største i alle 3 markeder. 

Dette er også den af de tre grupper som har det største alkoholforbrug. Det ses dog for alle tre markeder at 

gruppen fra 15-64 ud gør en faldende andel af den totale befolkning.  Desuden, i tråd med forrige afsnit, 

ses det at netto befolkningen i gruppen 15-64 er faldende for de to europæiske markeders vedkommende 

hvor Asien ser en netto vækst aldersgruppen. 

Skal der dykkes et niveau længere ned, så er det markedet som består af personer i alderen 15-34 som er 

det vigtigste marked for bryggerisektoren. Det er her der er det største aftag af øl, hvilket blandt andet 

skyldes et højere rådighedsbeløb. 

Hvis der kigges på aldersgennemsnittet for de markeder Carlsberg opererer i, er der en væsentlig forskel på 

den gennemsnitlige alder. I Vesteuropa var den i 2012 40,7 gående mod 41,5 i 2017. I Østeuropa var 

gennemsnittet 36,2 i 2012 gående mod 36,6 i 2017 – så her er der et noget mere stabilt billede. Asien er 

endnu engang der hvor der ses de bedste forhold for ekspansion. Her er  gennemsnits alderen i 2012 31,3 

gående mod 32,6 i 2017. Det kan i denne sammenhæng nævnes at gennemsnitsalderen for verdens 

befolkning er 30,5 i 2012, og estimeres at gå mod 31,5 i 2017. 

Baseret på de dette afsnit og det forrige, ses det tydeligt at Carlsberg ville med stor sandsynlighed kunne få 

fordele ud af at øge eksponeringen, når det kommer til demografi. 
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Kultur 

Kultur spiller en stor rolle i hvor stor en mængde alkohol der kan aftages på et givent marked. Hvor der i 

Vesteuropa har haft en stærk tradition for gennem tiden at have øl som en meget almindelig drik, og dette 

ses også gennem ølforbruget i regionen, og præger dermed markedet som netop er kendetegnet ved 

modne ølmarkeder. 

De østeuropæiske markeder er kendetegnet ved historisk at have haft et højt alkohol forbrug, men ikke 

nødvendigvis øl. I tidligere østlande var det ofte vodka og lignende, som blandt andet skyldes at det var 

nemt at fremstille hjemme. Dette præger stadig sammensætningen af alkohol indtag i de lande, men der er 

sket et stort skred i fordelingen, så der i dag drikkes forholdsmæssigt mere øl i forhold til alkohol indtag 

generelt. Dette er en medvirkende faktor til at det estimeres ølforbruget vil stige mere i denne region end i 

Vesteuropa.  

De asiatiske markeder har traditionelt ikke haft store ølforbrug. Men i takt med at de forsøger at nærmere 

sig den vestlige livsstil mere og mere, er ølforbruget fulgt med. Dette sammenholdt med at der er sket en 

enorm stigning i de disponible indkomster i regionen gør at potentialet for vækst her er meget positiv. Det 

er ikke utænkeligt at over de næste årtier, i takt med at vestlig kultur bliver mere og mere udbredt, at man 

vil kunne se et ølforbrug som minder om det der er på de mere modne vestlige markeder. 

Overordnet er der sandsynligvis ikke den store mulighed for at påvirke vesteuropæisk kultur i signifikant 

grad, hvorimod både Østeuropa samt Asien er der muligheder for at påvirke den øl kultur som de regioner 

har, til Carlsbergs fordel. 

 

3.1.1.4. Teknologi og miljø 

Øl brygning er ikke en teknologitung branche. Det baserer sig på ældgamle traditioner, og grundlæggende 

er der ikke ændret på fremstillingsprocessen af øl. Det må betragtes som værende en temmelig 

lavteknologisk branche. 

Som det er nævnt i afsnittet omkring Carlsbergs historie har Carlsberg deres eget laboratorie hvor de 

forsker i råvarerne omkring brygning, herunder gær og malt, som de udvikler nye typer af, som kan 

frobedre bryggeriprocessen31. Indenfor dette felt er Carlsberg nogle af verdens bedste. Dette betyder at de 

har adgang til ny viden med det samme. Det er dog ikke store omstillinger der kræves for at bruge nye 

råvarer. 
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Emballagen er noget som der er fokus på ift. at reducere den påvirkning dette har på naturen. Her er 

Carlsberg markedsleder32 og fokuserer meget på at reducere omkostninger og energiforbrug ifm. 

fremstillingen af emballage. 

For Carlsbergs vedkommende betyder det at deres investeringer i makiner og materiale har en noget 

længere levetid end tilsvarende ville have inden fx IT industrien. Dog skal der naturligvis hele tiden 

fokuseres på at det bagvedliggende IT ol. som styrer virksomhedens daglige drift er up to date, men set i 

forhold til investeringer i produktions udstyr må denne investering ses som forsvindende lille. I tak med at 

vi som samfund også bliver mere og mere fokuseret på bæredygtighed, er det en fordel for Carlsberg at 

have en position som markedsleder. 

Endelig befinder Carlsberg sig i et marked hvor forbrugerne efterspørger mere og mere ”conveniance”, og 

enkel mulighed for at få i de varer man vil have hurtigst muligt. Dette har resulteret i produkter som 

DraughtMaster33 som er en fustage til hjemmebrug, samt simple til avancerede hjemme destillerier34. Hvor 

førstnævnte er at betragte som et premium produkt, er Carlsberg også hoppet med på denne vogn, og 

leverer fustager til denne maskine. Det andet vil mest tiltale enten feinschmeckere som typisk ikke vil 

kunne fremstille i andet omfang end til dem selv, eller for ”gadget nørder” som prøver det et par gange for 

derefter at lægge det på hylden. Denne slags innovation er Carlsberg nødt at være med på, da de vil kunne 

gå glip af nye markeder som eventuelle konkurrenter ville kunne udfylde. 

 

3.2. Brancheanalyse 

Formålet med at udarbejde en 

brancheanalyse er at analysere på 

hvordan en virksomhed formår at 

skabe merværdi for aktionærerne. 

Til brug for denne analyse vil 

Porters 5 forces blive benyttet, som 

beskuer branchen ud fra følgende 

fem områder: 

 Truslen fra nye konkurrenter 
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 Kundernes forhandlingsstyrke 

 Leverandørers forhandlingsstyrke 

 Konkurrence fra substituerende produkter 

 Konkurrence intensiteten i branchen 

De første fire områder er med til at definere det femte, og dermed skulle det gerne give et overblik over 

hvor værdiskabende en branche er, og dermed den enkelte virksomhed. Modellen ses illustreret i figuren 

ovenfor til højre. 

 

3.2.1. Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) 

Til brug for denne del af analysen må det forudsættes at øl produktion er et relativt heterogent marked. 

Dette er ud fra den betragtning at det dermed er muligt at afgrænse analysen for at tage højde for mikro 

bryggerier og værtshusbryggerier. Dette er ud fra betragtningen at de ikke spiller nogen rolle for branchen 

som helhed. Dermed ikke sagt at der ikke bliver skævet til dem, da det er set at mikro bryggerier kan vokse 

til en størrelse hvor der er øl i dagligvarekæderne. Et eksempel herpå er Nørrebro bryghus35. 

Det vil kræve signifikante investeringer at starte et bryggeri i en skala hvor man skal kunne konkurrere med 

de største bryggerier i verden. Selve produktionsfaciliteterne i sig selv vil utvivlsomt udgøre en af de største 

investeringer. Skulle man ikke lykkes med sit foretagende vil det udstyr man står med, også med stor 

sandsynlighed have en lav restværdi, da det er en meget begrænset marked der må være for brugt 

destilleri udstyr i stor skala. Herudover vil der i opstartsperioden også være en del udviklingsomkostninger 

forbundet med at finde frem til den opskrift som man i sidste ende vælger med at brygge sit produkt efter. 

Det kan naturligvis gøres i mindre skala, men det vil være nødvendigt at efterprøve i større skala med risiko 

for fejl produktioner. Dette vil alt sammen være at betragte som sunk-cost.  

Et andet element i bryggeridrift er de stordriftsfordele som opstår. Der vil være betydelige besparelse på 

administration, markedsføring, indkøb og produktion i takt med at den bryggede volumen stiger. Dette vil 

kunne medføre enorme omkostnings synergier inden for FMCG branchen. Denne mulighed er slet ikke til 

stede for nye/mindre konkurrenter, og de vil derfor være under konstant prispres, med lavere marginer til 

følge. 

Dette vil så komme til udtryk at eventuelle konkurrenter som skulle indtræde på et marked vil skulle 

fokusere på super premium segmentet hvor marginerne er højere, så man derfor kan få det afkast der 
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kræves. Det vil dog betyde at man ikke kan gå efter en signifikant markedsposition, og derfor reelt ikke true 

de eksisterende kæmpe bryggerier på deres markedsandele. 

Det ses også, qua det der blev beskrevet i forrige afsnit, at mange af de markeder der opereres i er meget 

modne markeder. Det vil alt andet lige være dyrere at omvende en eksisterende øldrikker fra et øl produkt 

til et andet, fremfor at generere en helt ny øldrikker. Det gør det vanskeligt for nye konkurrenter at komme 

ind på de kernemarkeder som befinder sig i noget der minder om en oligopolistisk markeds situation. 

Branchen har umiddelbart meget store adgangsbarrierer, og det er stort set utænkeligt at der vil opstå en 

situation hvor en ny spiller i bryggerimarkedet pludselig opstår med det kapital det kræver, og er i stand til 

at erobre markedsandele inden for en tidsramme hvor Carlsberg ikke ville kunne nå at reagere på det, og 

tage sine forholdsregler. 

 

3.2.2. Kundernes forhandlingsstyrke  

Kunderne for Carlsbergs produkter kan deles op i to kategorier: den endelige forbruger og detail kunderne 

som rent faktisk afsætter produktet til forbrugerne. Carlsberg vil typisk ikke have nogen direkte kontakt til 

forbrugeren andet end gennem deres markedsføring. 

Som nævnt i ovenstående afsnit præges flere af markederne af oligopolistiske tilstande. Dette betyder at 

Carlsberg til en vis grad på de markeder er i stand til at agere prissætter – og så alligevel ikke. På super-

premium markedet vil kunderne være mindre prisfølsomme end på discount markedet. Derfor er det vigtigt 

for Carlsberg at holde for øje hvor prissensitivt de enkelte produkter er.  

Supermarkedskæder benytter sig desuden mere og mere af private labels36, hvor de får fremstillet 

produkter af eksterne leverandører, men markedsfører det under eget navn. Dette kan potentielt gøre at 

man som producent er med til at presse sine egne priser ned hvis man leverer til private labels. Carlsberg, 

som mange andre bryggerier, leverer også private label produkter, som fx Dansk Classic i Fakta. 

Kunderne, både forbruger og detailled, har som udgangspunkt meget nem adgang til substituerende 

produkter, både i form af hvor nemt det er gå til et substituerende produkt, vælge en anden leverandør 

eller som det kort blev berørt tidligere at man som kunde er i stand til at producere sit øl selv. Hvor det 

sidste næppe er en reel konkurrence, kan det potentielt have en effekt hvis hele markedets priser vokser. 
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Der bør også skelnes mellem kunder som har en central indkøbsorganisation og de mindre som ikke har 

den samme volumen i indkøb og dermed mulighed for at påvirke prisen i samme omfang. Det er ikke muligt 

at tilegne data som viser hvor stor en del går det hvilke typer kunder, men det må forventes at en alt 

overvejende grad går til de store supermarkedskæder og fx kiosker med central indkøbsfunktion37. Som 

forbruger vil man også kunne se forskellen, da man kan opleve mere end 100% forskel på øl priser i 

supermarkeder  og i kiosker. 

Når alt kommer til alt er detailhandlerne dog nødt til at lytte til hvad forbrugerne efterspørger. Hvis der er 

et stærkt brand som forbrugerne kommer efter, er detailledet nødt til at føre produktet – uanset hvilke 

priser de får det til. Det kommer også til udtryk gennem de priskrige der indimellem føres på øl, hvor 

slagtilbud på øl, hvor supermarkederne taber penge på hvert salg, er med til at lokke forbrugeren indenfor i 

supermarkedet38. Derfor har Carlsberg en stærk position på de markeder hvor de sidder på en meget stor 

markedsandel. 

 

3.2.3. Leverandørers forhandlingsstyrke 

Carlsbergs input til ølproduktion består som udgangspunkt af to slags ressourcer, emballage samt råvarer til 

øl brygningen. Sidst nævnte er råvarer som malt, korn, byg, gær mv. Alt sammen almindelige produkter 

som ikke specifikt fremstilles med det formål at der skal brygges øl39.  

Når det kommer til emballagen, er dette et mindre ”standardiseret” produkt end de råvarer som kommer i 

øllen. Carlsbergs strategi mht. denne form from leverandør er at ”der altid er mere end en leverandør”. Det 

i sig selv vil minimere leverandørernes forhandlingsstyrke. En af de leverandører som Carlsberg bruger til 

deres emballage er Rexam40 som er en global markedsleder for dåse emballage til drikkevarer. Over 50% af 

Rexams salg41 stammer fra salg af emballage til drikkevarer industrien. Det faktum at leverandøren har en 

så væsentlig del af salg fra en industri, og at aktørerne i industrien har mere end en leverandør, gør at den 

styrke emballage producenten måtte have, vil være noget mindre. Det kan endda argumenteres for at der 

er et gensidigt afhængigheds forhold eksisteres så kræfterne trækker i begge retninger. 

Råvarerne som indgår i øllet vil typisk blive handlet på en børs for råvarer, hvorfor det forventes at priserne 

for det der handles vil afspejle det naturlige leje det bør ligge i.  Det betyder samtidig at der vil være mange 
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aftagere, og derfor vil leverandørerne ikke have noget styrke forhold over virksomhederne indenfor 

bryggeri branchen. 

Carlsberg har desuden igangsat et projekt som skal standardisere og centralisere flere centrale processer på 

baggrund af erfaringer i andre FMCG virksomheder. Herunder er der en planlagt integration af supply-chain 

organisationen42. Hensigten for Carlsberg med denne øvelse er at integrere indkøb, supply-chain og logistik 

for at forbedre udnyttelsen af ressourcerne i deres netværk med henblik på at minimere omkostningerne 

for indkøb samt at frigøre ressourcer lokalt til at fokusere op salg. Dette bør skabe endnu bedre vilkår for 

Carlsberg som kunde. 

Konklusionen må være at Carlsberg som aftager af råvarer i bryggeri branchen står godt, og det synes at 

leverandører ikke er i stand til at presse Carlsberg på de områder der rent faktisk betyder noget, og som i 

sidste ende kan påvirke prisen på øl. 

 

3.2.4. Konkurrence fra substituerende produkter 

De produkter som vil kunne udgøre et substituerende produkt for øl er vin, cider, spiritus og ready to drink 

(RTD) produkter. 

Som det blev diskuteret i ovenstående afsnit omkring sociale og kulturelle forhold, er kulturen afgørende 

for hvor stort en mængde øl indtag der er. Dette vil naturligvis også være afgørende for i hvor høj grad 

forbrugeren er til at gå over til et substituerende produkt, og hvilket. Herudover vil der også være en pris 

effekt. 

 I nedenstående to figurer er illustreret det globale mix mellem de forskellige typer alkohol for hhv. år 2000 

og år 201243. 
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Som det ses er den globale andel af øl steget med 3pp. i de 12 år. Det kunne tyde på at når folk skifter væk 

fra et alkoholisk produkt til et andet er der en tendens til at man skifter over til øl. Alt andet lige er det 

meget tydeligt at øl er det klart mest dominerende produkt inden for kategorien. 

Det må forventes at de nærmeste substitutter til øl vil være RTD og cider da det er her hvor 

alkoholprocenten er mest lig det man finder i øl. 

Det tyder på at der ikke er de store trusler for at der kommer et andet produkt som vil tage store 

markedsandele fra øl. Det hænger endnu engang meget godt sammen med den alkoholkultur der er i de 

modne markeder, hvor øl kan have rødder mange år tilbage.  

For Carlsberg betyder det at de ikke skal frygte de store udsving. Desuden har Carlsberg også et produkt 

mix som indeholder både cider, RTD og øl. Da det som nævnt også er det som vil være de nærmeste 

substitutter, har Carlsberg dækket sig godt ind. 

 

3.2.5. Konkurrence intensiteten 

Som det ses i figuren i afsnit 2.4., er bryggeribranchen præget af få store spillere hvor de 4 største har 

tilsammen 42% af verdensmarkedet for øl, og de 10 største har tilsammen 63,6%. Der har i løbet af de 

sidste 10 års tid været en bølge af konsolideringer i branchen, her kan fx nævnes Carlsberg’s opkøb af 

Orkla, og det fælles opkøb af S&N af Carlsberg og Heineken44. Det ses også i bilag 10, hvor top 10 bryggerier 

er listet i 2003, hvor stor forskellen er til 2012, som illustreret ovenfor i afsnit 2.4. I 2003 sad top 4 på 27,8% 

af hele verdensmarkedet mod 42,4% i 2012, og top 10 sad 43,2% på mod 63,6% i 2012. Hvor bryggerierne 

tidligere var mere regionale, er de gået hen og blevet globale mastodonter. 
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Herudover er mange af markederne meget modne og vokser ikke, og i mange tilfælde er der negativ vækst. 

Det betyder at de markedsandele man skal erobre, skal erobres fra konkurrenter. Anderledes er det dog på 

vækstmarkederne som fx Kina hvor selve markedet vokset. På disse markeder vil vækst ikke ske på 

bekostning af konkurrenter.  

Da man som bryggeri er i besiddelse af et temmelig specialiseret produktionsapparat, som ikke umiddelbart 

kan omstilles til, hvilket er med til at drive at man som producent kæmper med næb og kløer for at 

fastholde sin markedsposition.  

Herudover er der et stort antal konkurrenter på markedet, og disse tilbyder alle sammen produkter som 

byder på lav produkt differentiering, således at det er nemt for forbrugeren at skifte ud med et andet 

produkt.  

Konkurrence intensiteten på ølmarkedet må siges at være middel til høj.  

 

3.3. Værdikædeanayse 

Formålet med at foretage en værdikædeanalyse af Carlsberg, er at kortlægge virksomhedens interne 

ressourcer. Dette vil umiddelbart blive den vanskeligste del af analysen, da de ressourcer internt i Carlsberg 

som er mest værdiskabende, vil være de ressourcer som Carlsberg holder tættest til kroppen. Analysen vil 

derfor, af en ekstern person, være præget af ufuldstændig information, og vil blive baseret meget på skøn, 

og hvad der kan læses ”mellem linjerne” i det offentlige tilgængelige materiale. På baggrund af analysen vil 

det derfor blive belyst hvorvidt Carlsberg i dele af deres værdikæde er i stand til at skabe n overnormal 

profit i forhold til deres konkurrenter 

Værdikædeanalysen, som er udviklet af Michael E. Porter, tager udgangspunkt i de forskellige primære 

aktiviteter som vil være indkøb af varer, produktion, markedsføring, salg ol. som bidrager til 

værdiskabelsen. 

Carlsbergs værdikæde er illustreret i nedenstående figur: 

 

De 5 første led vil blive beskrevet i nedenstående afsnit hvorimod det sidste led, forbrugere og købere, ikke 

vil blive særskilt belyst. Dette skyldes at forbrugere og kunder er i sig selv ikke noget Carlsberg hverken har 
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eller kan få kontrol over. Desuden indgår det som en iboende del af de øvrige elementer i værdikæden, 

hvordan man er med til at optimere den oplevelse kunderne har af produktet, og hvordan man kan udøve 

indflydelse på dem. 

 

3.3.1. Forskning og udvikling 

Carlsberg står selv for alt deres forskning i udvikling i Carlsberg Laboratory, og er inddelt i fire følgende 

områder: Råmaterialer, Gær, ingredienser og næringsstoffer samt bryggerikemi, -teknologi og –kvalitet. I 

nyere tid er fokus meget på at forbedre CSR impact i deres værdi kæde. Der bliver både arbejdet med at 

forbedre smag og holdbarhed for de produkter som indgår i Carlsbergs produktion. 

Til dette formål er Carlsberg Laboratory helt i front i verden. Der bliver tilført betydelige ressourcer til 

denne del af kæden som bruges på forbedre det slutprodukt som forbrugeren kan få fat i. 

En af de nyskabelser som er kommet ud af Carlsberg Laboratory i nyere tid er cider drikken Sommersby 

som på meget kort tid begyndte at udgøre en signifikant del af Carlsbergs danske omsætning45. En drik som 

denne er med til at holde på de kunder som potentielt er ved at bevæge sig væk fra øl. Som det også 

tidligere er nævnt er cider et stærkt alternativ til netop øl, da alkoholprocenterne er meget ens.46 

Én ting er dog værd at bemærke i denne sammenhæng, og det er det faktum at alle opdagelser skal ifølge 

fundatsen deles – det har den praktiske betydning at konkurrenter meget hurtigt kan benytte ny viden, 

hvilket udvander den fordel til en hvis grad som Carlsberg måtte have i Carlsberg Laboratory.  

 

3.3.2. Indkøb 

Som nævnt ovenfor i afsnittet omkring leverandørers forhandlingsstyrke, har Carlsberg iværksat et 

excellence program hvor formålet er at integrere og centralisere alle back office funktioner, heriblandt 

supply-chain organisationen. Denne integration / centralisering skal være med til at sikre lavere priser på de 

europæiske markeder på de råvarer som bruges i produktionen af øl47. Ifølge Carlsberg vil dette sikre at 

”der kan konkurreres på omkostninger, samtidig med at markederne kan fokusere på at servicere kunder og 

forbrugere og på at øge rentabiliteten”.  
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 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-28764720:carlsberg-somersby-udg%C3%B8r-nu-10-pct-af-dansk-
forretning.html?rss 
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 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/07/10/134051.htm 
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 Carlsbergs årsrapport 2011  
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For det asiatiske marked er det hensigten stadig at bruge lokale leverandører. 

I 2009 blev denne fælles indkøbsafdeling realiseret, og det har været en vision at skabe en indkøbsafdeling i 

verdensklasse som har haft som fokus at opnå omkostningsbesparelser48. 

Denne proces er ikke statisk, og selvom Carlsberg har set forbedringer er det stadig et fokusområde at blive 

ved at presse priser yderligere, og som minimum at holde det niveau man hidtil har opnået49. Til dette har 

Carlsberg afsat et milliard stort beløb som frem mod 2017 skal give fuldt gennemslag50. 

Carlsberg har gennem sin størrelse en masse fordele i forbindelse med indkøb – i hvert fald hvis der 

sammenlignes med mindre konkurrenter. Det bliver også nemmere at styre eventuel overkapacitet, og der 

kan let skrues på indkøbet, når det foretages gennem en enkelt funktion, og naturligvis vil der være 

besparelser ved dette også. 

Udover de direkte besparelser som følge af ovenstående, arbejder Carlsberg meget målrettet på at 

nedbringe det fodtryk som de afsætter gennem produktion af deres forbrugte råvarer. Her kan fx nævnes 

at de arbejder på at benytte køleskabe som anvender et HFC frit kølemiddel, samt at den gennemsnitlige 

CO2 udledning af firmabiler skal nedbringes med 15%. Dette giver ikke umiddelbart besparelse, men over 

tid kan det betyde, at i takt med der kommer ny lovgivning på områder, at Carlsberg er på forkant med 

udviklingen, og derfor ikke skal ud og foretage nye investeringer. 

 

3.3.3. Brygning og tapning 

Brygningsprocessen er en meget standardiseret proces som ikke adskiller sig væsentligt fra producent til 

producent. Dette har for Carlsberg den fordel at det er nemt at omstille produktionen fra marked til 

marked baseret på efterspørgsel. Geografisk er Carlsberg til stede med et bryggeri i samtlige lande man er i, 

med undtagelse af Singapore og Hong Kong51. Førstnævnte opvejes dog af bryggeri og Malaysia, og 

sidstnævnte at Carlsberg har 40 bryggerier i Kina. Det er vigtigt at være til stede på alle sine markeder da 

transport af øl ikke kan betale sig52, og på det punkt må det vurderes at Carlsberg er godt dækket ind.  

Selvom øl brygning ikke er en teknologisk tung industri, kan der dog være fordele vundet ved 

effektiviseringer, som også er en del af det excellence program Carlsberg har i gang, netop at centralisere 
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 Carlsberg årsrapporter 2009 -2011 
49

 http://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-skal-fortsaette-effektivisering 
50

 http://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-bruger-en-milliard-paa-effektiviseringer 
51

 Carlsbergs årsrapport 2012 
52

 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/35204/artikel.html/?utm_source=relatedright 
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og optimere. Dette kan kræve investeringer i produktionsanlæg. Det bedste eksempel som kan gives på 

effektiviseringer i denne del af værdikæden er flytningen af bryggeriet i Valby til et topmoderne – som 

skulle være et af Europas mest moderne - bryggeri i Fredericia tilbage i 2006 frem mod 2008 til en pris på 

800mioDKK53. 

Hvorvidt Carlsberg har en fordel i denne del af processen er dog tvivlsom. Det må alt andet lige forventes at 

på et parameter som er dette har konkurrenterne i peer gruppen en solid chance for at følge med. Det er 

naturligvis en stor kapitalbinding, men bryggerier som Heineken, SAB og AB InBev er velkonsoliderede, og 

har mulighed for at følge med. 

 

3.3.4. Logistik 

Distributionen af øl varierer fra land til land og marked til marked. Dette skyldes bl.a. historiske grunde, 

forbrugsmønstre og geografiske sammensætninger. På markeder som fx de nordiske, sælges der direkte til 

detailledet, hvorimod på andre markeder som fx det tyske sælges der til grossister. 

Carlsberg benytter sig af tre distributionsmodeller: 

 Distribution til salgsleddet 

 Ekstern distribution 

 En kombination af direkte og ekstern distribution 

Distribution til slagsleddet er både on-trade og off-trade. Det vil sige til detailled som fx Dansk Supermarked 

og Coop, og også til beværtninger som barer og restauranter. 

Ekstern distribution er når der sælges til grossister, distributører, importører ol. 

Fordelen ved den direkte distributions model er at Carlsberg er i stand til at have et meget tæt forhold til 

sine kunder, lige fra ee største kunder som Dansk Supermarked helt ned til de mindste 

udskænkningssteder, og er i stand til at imødegå de krav som de måtte have, lave krydssalg og i det hele 

taget pleje de kunderelationer der er. Herudover er der en fordel i også at kunne styre hele sin værdikæde 

selv, for derved at have mulighed for at optimere og skrue på samtlige parametre. Omvendt har Carlsberg 

nogle investeringer på disse markeder i form af egne og leasede lastbiler der benyttes til leverancerne. 

Hvor det hos de helt store aftagere giver økonomisk mening at levere direkte til dem, da der i disse tilfælde 

leveres hele paller etc., er det behæftet med en noget større omkostninger per enhed at levere til de små 
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udskænknings steder, bl.a. i kraft af at her skal varerne pakkes specielt da der ofte ikke købes i hele paller. 

Omvendt er fordele og ulemper ved den eksterne distribution stort set det omvendte. Man er i stand til at 

frigøre kapitalbindinger på en vognpark, hvilket især på markeder som rent geografisk er store, vil kunne 

medføre en betydelig besparelse. Det er derudover også nemmere at styre enheds omkostningerne, da det 

variable element i form af levering kan tages ud af kalkulen. 

Det er især i Vesteuropa at Carlsberg benytter sig af direkte distribution. Enkelte lande på det 

Østeuropæiske benytter sig også af denne model, og Carlsberg arbejder imod at styrke den direkte 

distribution. I Rusland benyttes mange grossister, men til større detailkæder benytter Carlsberg sig af 

Direkte distribution. I Asien er det primært ekstern distribution som der gøres brug af, men i lighed med 

Rusland benyttes der direkte distribution til større detailkæder. 

Valg af distribution kan også føre til at Carlsberg ikke er til stede på visse markeder. Hvis det viser sig at der 

ikke kan findes en profitabel model at distribuere på er resultatet at der opgives at komme ind på de 

markeder, som det fx var tilfældet i Thailand i 200954. 

Overordnet virker det til at Carlsberg bevæger sig mod mere direkte distribution. I forfatters øjne ses det 

som en fordel, da kunderelationen vil være meget stærkere når man kommer ud til de enkelte salgssteder, 

og er i stand til at møde kunden i øjenhøjde og diskutere behov. En grossist som potentielt fører flere øl 

mærker, er i bund og grund ligeglad med hvilken øl der sælges i detailleder, så længe det er en øl de sælger.  

 

3.3.5. Markedsføring og kommunikation 

 Carlsberg er en virksomhed indenfor FMCG markedet for hvilken brand værdien er meget vigtig. Det er en 

branche hvor man som producent selv skal stå for markedsføringen for den endelige forbruge, og ikke lader 

detailleddet om at står for markedsføringen. Som det også nævnes tidligere i opgaven er det desuden en 

branche hvor produkterne synes meget ens, og derfor er det for forbrugeren ikke problematisk at skifte 

over til en anden leverandør. Af samme grund bruges store dele af de samlede operationelle omkostninger 

på netop salg og markedsføring. Hvis man sammenligner de 4 største bryggeries omkostninger til dette, ses 

det at det absolut er en væsentlig del.  

Som det ses i tabellen til højre er det imellem 11% og 19% af den 

samlede omsætning bruges på salg og markedsføring55. Carlsberg er i 
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denne sammenligning den absolutte topscorer. Dette skyldes ikke mindst at man i 2012 satsede massivt på 

et sponsorat at EM i fodbold, hvor 80% af det samlede markedsføringsbudget blev brugt56. Dette 

resulterede bl.a. i at der blev solgt 40% mere øl på stadions i forhold til ølsalget under EM i 2008. 

Carlsberg har fokus på at promovere deres premium og super premium mærker, og især øllen Carlsberg er 

der fokus på at tappe det uudnyttede potentiale som der er. Herudover er det mærker som Tuborg, Baltica 

og Kronenbourg 1664 som der fokuseres på. Dette er fordi at der på disse segmenter er højere margener. 

Der kæmpes dog imod en stigende hang til discount øl57. 

Dette er yderligere et område som er en del af excellence programmet i Carlsberg. Carlsberg har skelet til 

sine branche fæller i FMCG branchen og taget ved lære af dem i brugen af markedsføring. Dette betyder at 

de kampagner som køres i Carlsberg vil for den del af brandsene være globale eller regionale kampagner 

fremfor at er udvikles lokale kampagner. Bl.a. er Carlsberg brandet styret ud af København. Et eksempel på 

et resultat af dette er det globale slogan ”That calls for a Carlsberg”. Carlsberg har en fordel i denne 

branche i form af deres topchef Jørgen Buhl Rasmussen har været det meste af sin karriere i branchen hos 

andre store internationale spillere. 

En yderligere fordel for Carlsberg i denne forbindelse er at deres brand portefølje er så diversificeret som 

den er. Skulle man komme ud for negativ omtale i en sådan grad at det decideret skader et brands image, 

er der andre produkter som kan være med til at begrænse skaden, da den almene borger ikke nødvendigvis 

ved at øllene er produceret af det samme bryggeri. 

Sidst har Carlsberg også en fordel af at have den størrelse som de har. En reklamekampagne bliver ikke 

dyrere af at man har en større produktion af øl. Kampagnerne er dermed uafhængige af deres volumen, så 

en højere volumen vil ikke øge omkostningerne. Denne fordel vil alle de fire store dog have, men i forhold 

til mindre bryggerier er det en klar fordel. 

 

3.4. SWOT analyse samt delkonklusion på den strategiske analyse 

For at samle op på de forskellige dele af den strategiske analyse, og for at hjælpe til at udarbejde en 

delkonklusion til der blive lavet en SWOT analyse. SWOT analysen ses nedenfor. 
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 De 4 selskabers respektive årsregnskaber for 2012 (SABMiller dog 2013 med afslutning 31. marts 2013). Det har 
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Til brug for den strategiske analyse blev afsnittet delt op i tre dele bestående af hhv. en omverdens analyse, 

en brancheanalyse samt en virksomhedsanalyse. 

I samfundsanalysen, som blev udført ved hjælp af PEST modellen, blev det belyst at der er mange faktorer 

som udøver indflydelse på Carlsberg. Ud fra et demografisk synspunk er Carlsberg eksponeret over for 

nogle markeder som er meget forskellige. Især det vesteuropæiske marked, men også de østeuropæiske er 

præget af markeder som er i overvejende grad modne, så her står Carlsberg over for at skulle vinde 

markedsandele som er dyrere. Dog har Carlsberg fordelen af at være nummer et på det russiske marked 

som stadig har potentiale med står over for øget regulering af alkohol og især øl.  

De asiatiske markeder derimod er præget af umodne markeder med meget stor vækst potentiale, både i 

form af stigende befolkningsantal, men også forøget velstand og dermed en større middelklase som har råd 

til premium øl, som er det produkt Carlsberg især bør satse på da det har høje margener. Især Kina og 

Indien er nogle enorme umættede markeder hvor der ses et yderst stort potential, da der alene i disse to 

lande er over 1/3 af verdens befolkning, og Carlsberg i forvejen har en dominerende position på de 

regioner de er til stede i. Disse markeder rummer desuden muligheder for Carlsberg at ekspandere gennem 
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akkvisitioner da dette vil være en hurtig måde at vokse på, og der er ikke en stor spiller som sidder på hele 

markedet i de lande. 

En af de svagheder som Carlsberg stor overfor er at de ikke er til stede i hele verden. Der er nogle 

uopdyrkede markeder i form af Sydamerika og Afrika som potentielt kunne blive store markeder, men her 

mangler Carlsberg tilstedeværelse, og der sælges kun gennem licenser. 

I brancheanalysen, som blev udført ved hjælp af Porters 5 Forces, blev det konkluderet at Carlsberg 

primært står over for en trussel i form af eksisterende konkurrenter, og dermed primært de øvrige store 

bryggerier. Dette er på baggrund af de kapitalomkostninger der er forbundet med at oprette et bryggeri, 

som skulle være i stand til at konkurrere med Carlsberg på volumener. Desuden har Carlsberg, qua deres 

størrelse, en række strategiske fordele i forhold til leverandører, og desuden er meget af deres input består 

af standard varer hvilket gør der er mange leverandører på markedet. 

Carlsberg kan på en række af markederne presses af deres kunder, alt afhængigt af distributionskanaler. På 

markeder hvor det er grossister der er de største aftagere, eller store kæder med centrale indkøbs 

organisationer kan Carlsberg presses, hvorimod til de mindre kunder kan Carlsberg holde en højere pris.  

Carlsberg er desuden under pres fra substituerende produkter. Men på dette område har Carlsberg 

formået selv at være med til at produkt innovere således at det skift der sker fra fx øl til cider, har Carlsberg 

produktet man kan skifte over til. 

I virksomhedsanalysen, som blev udført ved hjælp af en værdikædeanalyse, blev det belyst at Carlsberg har 

en række fordele i de led som indgår i værdikæden. Carlsberg har overordnet set forsøgt at centralisere alle 

opgaver, med deraf følgende stordriftsfordele. 

Carlsberg har sit eget forskningscenter som er helt fremme i verden når det kommer til nye produkter, 

både færdige produkter og input til brygningsprocessen. Én ulempe her er dog at al forskning skal 

offentliggøres og dermed deles med konkurrenter, så hvis Carlsberg har en fordel er det i givet fald en 

meget kortlevet fordel. 

Excellence programmet, som er det program der skal centralisere og være med til at skære omkostninger 

frem mod 2016, har været med til at skære omkostninger i indkøbsprocessen, brygningsprocessen, logistik 

funktionen og hvordan Carlsberg har markedsført sig, således at så meget som muligt foretages ud af 

hovedkvarteret i København eller i regionale hubs hvor muligt. Det forventes at munde ud i yderligere 

besparelser til programmet er fuldt indfaset i 2016  
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4. Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at fastlægge de finansielle værdidrivere for virksomheden og 

herudover at identificere eventuelle historiske niveauer og udviklingstendenser der måtte være i 

nøgletallene. 

Regnskabsanalysen i denne opgave vil basere sig på Carlsbergs regnskaber for perioden 2008-2012. I denne 

periode er der ikke signifikante hændelser som er med til at skabe støj i analysen. Det eneste som der skal 

bemærkes er overtagelsen af S&N i 2008. Dette er dog sket tidligt på året, så det meste af driften i året er 

påvirket af overtagelsen, og herudover er balancen påvirket fuldt i alle årene, da balancen per definition er 

et øjebliksbillede. Det vurderes derudover at den valgte periode er en tilstrækkelig lang periode for at sikre 

passende data. 

Heineken vil i denne forbindelse blive brugt som reference virksomhed. Dette er ud fra den betragtning at 

Heineken størrelsesmæssigt minder mest om Carlsberg i blandt de fire største bryggerier, og at deres 

markeder herudover også har de største ligheder. 

Når regnskabsanalysen er foretaget vil de finansielle værdidrivere blive sammenhold med de ikke 

finansielle, og dette vil blive lagt til grund for den efterfølgende budgettering. 

 

4.1. Regnskabspraksis 

Som virksomhed der er noteret på Københavns fondsbørs, og dermed en klasse D virksomhed, er Carlsberg 

underlagt at bruge IFRS og skal herudover enkelte yderligere krav i henhold til årsregnskabslovens 

bestemmelser. Disse yderligere krav er dog beskedne58, og i forhold til sammenligning med andre IFRS 

regnskaber skaber dette ikke problemer. 

Carlsberg har i hele perioden benyttet sig af denne praksis, og der har ikke fundet praksisændringer sted 

som har givet anledning til at der skal foretages korrektioner til tallene. Der er heller ikke indtruffet 

væsentlige forhold som følge af nye standarder ol. som kræver korrektioner. Det er også oplyst af Carlsberg 

i noterne til regnskabet at der ikke er foretaget korrektioner af tal i regnskabet som følge af ændringer af 

både praksis samt nye IFRS’er.  

Det ligger i IFRS at der kan foretages skøn og vurderinger på visse poster hvis der ikke foreligger fuld viden 

eller sikkerhed. Dette skal dog naturligvis stadig ses i betragtning af at regnskabet skal give et retvisende 
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 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158560#Afs5 
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billede. Der er i perioden som er valgt, foretaget skøn på de samme poster, og som nævnt ovenfor, er der 

desuden oplyst at det ikke er fundet nødvendigt at korrigere tal i regnskaber som følge af nye principper ol. 

 I denne sammenhæng kan det desuden også nævnes at i den berørte periode, har Carlsberg haft den 

samme revisor, som ikke i nogen af årene har taget forbehold eller givet supplerende oplysninger hvilket er 

med til at understøtte at regnskabet rent faktisk giver et retvisende billede. 

Heineken meddeler ligeledes, i lighed med Carlsberg, at de aflægger årsregnskab under IFRS med tilføjelse 

af Hollandske krav, under hvilket land det er registreret. Det nævnes også i noten til regnskabet at det er 

aflagt i fuld overensstemmelse med IFRS. Når man yderligere sammenligner på hvilke poster der foretages 

skøn er der stort set fuldstændig overensstemmelse mellem Carlsberg og Heineken. Dette gør det ikke 

nødvendigvis nemmere at sammenligne, da de bagved liggende principper kan være meget forskellige.  Et 

eksempel herpå er udskudte skatter som vil blive behandlet anderes alt efter det enkelte lands 

skattelovgivning, om end det må forventes at der alligevel er mange lighedspunkter. Det vil være meget 

vanskeligt for en ekstern analytiker at finde ud af hvor stor forskel der er på disse. Noget vil kunne læses ud 

af noterne, men enkelte poster kan være baseret på vidt forskellige modeller, som fx hensættelser. For det 

formål med opgaven er der derfor taget en vurdering af der er oplyst på et sammenligneligt grundlag i de 

poster hvori der indgår skøn og vurderinger. Dette underbygges af blanke revisionspåtegninger og 

oplysning om at der er aflagt i fuld overensstemmelse med IFRS. 

Heineken har i perioden ikke haft praksisændringer som påvirker denne opgave. Der er i 2008 lavet en 

ændring i praksisændringer vedrørende indregning af Joint Ventures baseret på et exposure draft fra IASB, 

men da tallene i 2008 og frem er rapporteret ifølge samme metode, påvirker det ikke. Der er desuden i 

Heinekens regnskaber i perioden heller ikke taget forbehold eller givet supplerende oplysninger, hvorfor 

det også her må forventes at være brugbar information der er aflagt i årsregnskabet. I lighed med Carlsberg 

har KPMG forestået revisionen af Heineken i hele perioden hvilket er med til at styrke niveauet af 

troværdighed. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående at det ikke er nødvendigt at foretage nogen korrektioner til de 

rapporterede tal og at sammenligningsgrundlaget for de to selskaber er på plads og tilstrækkeligt for at 

foretage en regnskabsanalyse af begge selskaber og herefter sammenligne.  
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4.2. Reformulering 

Til brug for analysen af selskaberne vil regnskaberne blive reformuleret således det kan deles det op i drift- 

og investeringsaktivitet. Dette er for at isolere den værdiskabende aktivitet, nemlig driftsaktiviteten. Ved 

denne tilgang er det derfor mulig at eliminere for one-off’s og lignende, så de ikke skaber støj i 

nøgletallene. 

Der er dog ikke en fast formel for hvad der skal klassificeres som driftsaktiviteter. Formålet er at ensrette 

rapporteringens ift. sammenlignelige selskaber således man er i stand til at sammenligne. Det er derfor op 

til den enkelte analytiker at foretage skøn over hvordan driften skal defineres for det pågældende selskab 

og derefter isolere posterne. For denne opgaves formål vil den primære drift blive defineret som 

bryggeriaktivitet. 

 

4.2.1. Resultatopgørelsen 

I forbindelse med reformuleringen af resultatopgørelsen er det nødvendigt at foretage en række 

korrektioner for at isolere driften. I den nedenstående afsnit er der redegjort for de poster hvor der kan 

være behov for en opsplitning eller en reklassifikation af posten for at få den reformulerede 

resultatopgørelse præsenteret korrekt. 

 

4.2.1.1. Af- og nedskrivninger 

Selskaber kan i princippet selv vælge efter hvilket princip som der regnskabsmæssigt afskrives, hvilket kan 

være med til at skabe en masse støj. Carlsberg præsenterer deres af og nedskrivninger under de enkelte 

funktioner som de falder ind under. Da posten ikke er drifts afhængig er det nødvendigt at isolere denne, 

således den kan flyttes ned under EBITDA. Desuden er den heller ikke cash flow genererende, hvilket 

yderligere taler for at driften renses for posten. 

Som resultat af reformuleringen skulle en EBITDA som er renset for alt andet end drift gerne fremkomme, 

da dette er et vigtigt nøgletal til brug for de senere analyser. 

Der er derfor foretaget følgende korrektioner i posterne: 
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4.2.1.2. Andre driftsindtægter og omkostninger  

Denne post dækker over en masse forskellige poster. Dette er bl.a. avancer og tab ved salg af materielle 

anlægsaktiver, avancer og tab ved salg af ejendomme renter og tab ved udlån til restaurationsbranchen. 

Det vurderes at alle poster relaterer sig til en naturlig del af Carlsbergs drift, og bibeholdes derfor som drifts 

aktiviteter i reformuleringen.  

Desuden er netto beløbet af en størrelse som ikke vil påvirke væsentligt. 

 

4.2.1.3. Allokering af skat 

Der er på både de finansielle poster og driftsposter en skatteeffekt, imidlertid er den betalte skat en total 

sum, og det er ikke muligt at se hvor stor en del af skatten som påhviler de forskellige elementer af 

resultatopgørelsen. Der skal derfor allokeres en skat på hhv. drift og finansielle poster, så det er muligt at 

præsentere efter beløbene efter skat. Til dette beregnes skatteskjoldet som er netto finansielle 

omkostninger ganget med skattesatsen, hvilket har været 25% for alle årene. Residualen mellem skatten på 

de finansielle poster og betalt skat, er skatten på driftsaktiviteter. 

 

 

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Af- og nedskrivningerne kan specificeres på 

følgende poster

Produktionsomkostnigner 2.512 2.581 2.728 2.671 2.815

Salgs- og distributions omkostnigner 817 848 837 793 867

Administrationsomkostninger 302 350 422 320 317

Særlige poster 332 82 723 1.115 903

3.963 3.861 4.710 4.899 4.902

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Selskabsskatteprocent 25% 25% 25% 25% 25%

Netto finansielle poster (3.456) (2.990) (2.155) (2.018) (1.772) 

Skat på finansielle poster (864) (748) (539) (505) (443) 

Betalt selskabsskat 312 (1.538) (1.885) (1.838) (1.861) 

Skat på resultat af af primær drift 1.176 (791) (1.346) (1.334) (1.418) 
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4.2.1.4. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 

Ved en gennemgang af de selskaber som er klassificerede som associerede, fremgår det at der er tale om 

bryggerier hvorfor de knytter sig til driftsaktivteten. Desuden er det kun virksomheder hvor Carlsberg har 

bestemmende indflydelse, og som konsekvens heraf er alle de selskaber hvor der ikke er bestemmende 

indflydelse klassificeret under værdipapirer. Derfor er denne post fuldt medtaget under driftsaktiviteten.   

 

4.2.1.5. Særlige poster 

Denne post indeholder primært nedskrivninger ved salg af virksomheder og varemærker, 

restruktureringsomkostninger, fratrædelsesgodtgørelser samt indtægter ved salg af virksomheder og andre 

værdireguleringer. Carlsberg oplyser desuden følgende i relation til posten: 

”Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 

gruppens indtjeningsskabende driftsaktiviteter såsom omkostninger til omfattende strukturmæssige 

tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og –tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig 

betydning.”59 

Det vurderes ud fra dette at det kan klassificeres som driftsaktivitet, da det desuden ses at posten indgår i 

alle årene analysen dækker samt, den indeholder løbende de samme reguleringer, hvorfor det kan 

betragtes som værende en del af normal drift. Der vil dog blive korrigeret for nedskrivninger i form af 

Goodwill som er medtaget i ovenstående afsnit om af-og nedskrivninger, samt indtægten i 2012 på salg af 

Carlsberg grunden i Valby, da denne ikke kan betragtes som en del af driften i form af tilpasning af 

kapacitet ol. Denne udgør 1.719mio. kr60, som dog vil blive udeladt ved beregning af de fremtidige 

budgetter. 

Det er dog værd at bemærke i denne sammenhæng at dette er en af de poster som vil kunne indgå både i 

primær drift og andet. Det er en meget subjektiv vurdering som vil ligge til grund for poster som denne, 

som kan betragtes som en form for ”skraldespand”.  

Herved fremkommer følgende reformulerede resultatopgørelse: 

                                                           
59

 Noter til årsregnskabet, Carlsbergs årsrapport 2012 
60

 http://politiken.dk/oekonomi/ECE1593792/carlsberg-saelger-sin-beroemte-valby-grund-for-milliarder/ 
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Carlsbergs rapporterede resultatopgørelse kan ses i bilag 11. 

4.2.2. Balancen 

Som det var tilfældet med resultatopgørelsen er formålet med reformuleringen af balancen, at adskille de 

aktiver/passiver som er knyttet hhv. til driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Derfor vil balancen blive 

opdelt i driftsaktiver/passiver, finansieringsaktiver/passiver og endelig egenkapital poster. I lighed med 

resultatopgørelsen, vil de poster i balancen der er nødvendige at tage en vurdering af deres klassifikation, 

blive beskrevet. 

 

4.2.2.1. Likvide beholdninger 

 Driftslikviditet er sat til 0,75% af omsætningen. Denne værdi kan ikke begrundes yderligere end ved at 

henvise til Jens Ellings bog61 hvori det fremgår at der typisk benyttes mellem ½-1% af nettoomsætningen. 

For at likvider skal præsenteres under finansierings aktivitet, skal de også generere renter. Det er ikke 

utænkeligt at en mindre del af likviditeten er placeret på konti hvor der ikke tilskrives renter. 

 

                                                           
61

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 3. udgave 

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Nettomsætning 59.944 59.382 60.054 63.561 67.201

produktionsomkostninger (28.737) (27.616) (26.254) (29.117) (31.016) 

Bruttofortjeneste 31.207 31.766 33.800 34.444 36.185

Salgs- og distributionsomkostninger (16.775) (15.141) (16.321) (17.690) (18.778) 

Administrationsomkostninger (3.632) (3.523) (3.618) (3.583) (3.868) 

Netto andre driftsposter 728 (45) 227 249 145

Andel af resultat efter skat i associerede 

virksomheder 81 112 148 180 108

Særlige poster (1.309) (613) 474 847 988

EBITDA 10.300 12.556 14.710 14.447 14.780

Afskrivninger (3.963) (3.861) (4.710) (4.899) (4.902) 

EBIT 6.337 8.695 10.000 9.548 9.878

Skat af driftsposter 1.176 (791) (1.346) (1.334) (1.418) 

NOPAT 7.513 7.905 8.654 8.215 8.460

Finansielle poster (3.456) (2.990) (2.155) (2.018) (1.772) 

Skat af finansielle poster (864) (748) (539) (505) (443) 

Koncernresultat 3.193 4.167 5.960 5.692 6.245

Minoritetsinteresser (572) (565) (609) (543) (638) 

Årets resultat 2.621 3.602 5.351 5.149 5.607
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4.2.2.2. Tilgodehavender 

Denne post dækker over både korte og langfristede tilgodehavender, både fra kunder, og herudover også 

for de lån som er givet til kunder i restaurationsbranchen. Da det er valgt i resultatopgørelsen at klassificere 

dette som en del af driften, skal de aktiver som er opstået i forbindelse med dette naturligvis også 

klassificeres som driftsaktiver. 

 

4.2.2.3. Kapitalandele i associerede virksomheder 

I lighed med behandlingen af resultatposter opstået af disse aktiver, klassificeres disse som driftsaktiver, da 

det er vurderet der er tale om bryggerivirksomhed for alle de associerede virksomheder som Carlsberg 

udøver kontrol over. 

 

4.2.2.4. Operationel Leasing 

Carlsberg har indgået en række operationelle leasing aftaler primært på lokaler, it-udstyr samt på 

transportudstyr. Det særlige ved denne post er at den ikke er indregnet i balancen i modsætning til 

finansielt leasede aktiver, men omkostningerne ved at have dem er indregnet i resultatopgørelsen. 

Afhængigt af hvor stor posten er i forhold til de øvrige anlægsaktiver kan det være nødvendigt at indregne 

dem som driftsaktiver, hvilket ville forudsætte der blev lavet et estimat på forventede afskrivningsperioder. 

I nedenstående tabel ses en opgørelse af værdien af Carlsbergs operationelle leasing forpligtelse i forhold 

til materielle anlægsaktiver. 

 

Med udgangspunkt i hvor lille en del den operationelle leasing ville udgøre af de totale anlægsaktiver, og 

den væsentlige usikkerhed som ville knytte sig til afskrivningsperioder og renter, vurderes det at det er 

rimeligt at udelade disse fra analysen. 

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Anlægsaktiver 2.651 1.961 1.964 1.899 1.960

Operationelle leasingforpligtelser 118.143 113.436 120.251 120.889 123.207

Leasing ift. anlægsaktiver 2,24% 1,73% 1,63% 1,57% 1,59%
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Herved fremkommer følgende reformulerede balance: 

 

Carlsbergs rapporterede balance kan ses i bilag 12. 

I lighed med Carlsbergs reformulerede balance og resultatopgørelse vil Heinekens blive reformuleret ud fra 

de samme principper, for så vidt det er muligt. Eventuelle Heineken specifikke problemstillinger vil blive 

beskrevet særskilt i bilag 13. De rapporterede tal og reformulerede findes i bilag 14 – 17. 

 

4.3. Rentabilitetsanalyse 

I dette afsnit vil de centrale nøgletal blive beregnet for hhv. Carlsberg og Heineken med henblik på at lave 

en rentabilitetsanalyse. Disse vil blive beregnet ud fra de reformulerede balancer og resultatopgørelser, 

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Driftsaktiver

Immaterielle aktiver 84.091 81.611 87.771 89.041 91.216

Materielle aktiver 34.052 31.825 32.480 31.848 31.991

Kapitalandele i associerede virkosmheder 2.224 2.667 4.877 5.051 6.241

Tilgodehavender 1.707 1.604 1.747 1.650 2.075

Udskudte skatteaktiver 1.254 1.483 1.301 1.199 1.170

Pensionsaktiver 2 2 8 5 4

Varebeholdninger 5.228 3.601 4.191 4.350 4.541

Tilgodehavender fra kunder 6.369 5.898 5.687 7.855 7.828

Tilgodehavende skat 262 175 172 129 60

Andre tilgodehavender 3.095 1.750 1.766 1.846 2.045

Periodeafgrænsningsposter 1.211 666 938 867 853

Driftslikviditet 450 445 450 477 504

Driftsaktiver i alt 139.945 131.727 141.388 144.318 148.528

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser 15.308 15.647 15.678 15.718 16.873

Anden gæld 10.168 11.591 12.300 11.752 10.967

Leverandørgæld 8.009 7.929 9.385 11.021 11.862

Selskabsskat 279 411 534 527 537

Driftsforpligtelser i alt 33.764 35.578 37.897 39.018 40.239

Netto driftsaktiver 106.181 96.149 103.491 105.300 108.289

Finansielle aktiver

Værdipapirer 125 111 158 158 154

Likvider 2.407 2.289 2.285 2.668 5.256

Aktiver bestemt for salg 162 388 419 570 27

Finansielle aktiver i alt 2.694 2.788 2.862 3.396 5.437

Finansielle forpligtelser

Lån 48.521 39.397 36.546 36.239 40.058

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 453 51 178 828 18

Finansielle forpligtelser i alt 48.974 39.448 36.724 37.067 40.076

Netto finansielle aktiver/forpligtelser (46.280) (36.660) (33.862) (33.671) (34.639) 

Egenkapital 59.901 59.489 69.629 71.629 73.650

Afstemning (NDA+NFA-EK) 0 0 0 0 0
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således at det er muligt at isolere de drivere som er centrale for virksomhedernes værdiskabelse og i sidste 

ende identificere hvad der driver egenkapitalforrentningen (ROE), og afkastningsgraden (ROIC) som er det 

centrale rentabilitetsmål for driften. Strukturen for analysen kan illustreres ved hjælp af DuPont pyramiden. 

 

Til analysens formål vil gennemsnitlige balancer blive benyttet for at korrigere for store udsving først eller 

sidst på året. Udtrykt ved (balance primo + balance ultimo) / 2. 

4.3.1. Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden er nøgletallet for driftens forrentning af den investerede kapital. Denne beregnes som 

følgende62: 

                (    )  
                                    (     )
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 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
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Afkastningsgraden definerer hvor god en virksomhed er til at skabe værdi ud af driften, og derfor vil en 

højere ROIC være lig med en større værdiskabelse. 

I forbindelse med beregningen af afkastgraden, vil det være naturligt at sammenligne med afkastgraden for 

Heineken, for at vurdere hvor effektiv Carlsberg er at skabe værdi i forhold til en sammenlignelig 

konkurrent. Dette er illustreret i grafen nedenfor. 

  

Som det ses i grafen har Carlsberg haft en meget stabil ROIC hen over perioden, hvorimod Heineken har 

overperformet ift. Carlsberg. De to år hvor der er størst udsving er i 2008, 2010 og 2012, og i alle årene er 

der fundet virksomhedskøb sted hvorfor dette burde have påvirket negativt i form af øget nævner. Dvs. at 

Heineken har været i stand til yderligere at forbedre driften for at kompensere for de øgede investeringer. 

Noget der kan tale for at Heineken igennem analyse perioden stort set hele tiden, har ligget over Carlsberg 

er at de søger mere risikable investeringer, hvorfor lønsomheden skal være højere. Bl.a. kan man se på 

Heinekens markedsoverblik at de er til stede i flere vækstmarkeder, som Afrika, end hvad Carlsberg er. 

Herudover er det også i en periode efter finanskrisen for alvor gjorde indhug, så efter 2008 er man begyndt 

at genopbygge oven på de værste fald, hvorfor en del af det kan også tilskrives positiv konjunktur udvikling. 

Hvor en sammenligning af to selskabers ROIC ikke siger noget om hvorvidt det er et tilfredsstillende afkast 

for den ene eller anden, kan man ved at sammenligne ROIC med WACC, som er de vægtede 

kapitalomkostninger for den investerede kapital. Dog kan det nævnes at hvis en del af det kan tilskrives 

konjunktur, kan det undre at Carlsberg ikke har haft en positiv udvikling i stil med Heinekens, evt. renset for 

opkøb. I det tilfælde kunne det tale for at Carlsberg har været ineffektive til at tilpasse driften henover 

perioden, som følge af nye markedsvilkår, og hermed må det siges at afkastningsgraden må betragtes som 
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værende utilfredsstillende. For at man kan tale om at driften er rentabel skal der minimum genereres et 

afkast fra driften på niveau med WACC. Denne sammenstilling er illustreret i nedenstående graf (WACC’en 

er estimeret i nedenstående afsnit): 

 

Som det ses ligger Carlsberg konsekvent over WACC’en hvilket er positivt. Omvendt er Carlsberg også 

meget stabil, så ved et skifte i WACC’en, som kunne blive påvirket af makroøkonomiske forhold, fx stigende 

renter, da investorer så vil forvente et højere afkast, skal Carlsberg være i stand til at følge med, og levere 

et højere afkast på driften. 

 

4.3.2. Overskudsgraden 

Som det ses i DuPont pyramiden kan afkastningsgraden de-komponeres i hhv. Overskudsgrad samt 

omsætningshastigheden for aktiverne. Formålet med denne de-komponering er at afkastningsgraden ikke 

er i stand til at forklare tendenser i forhold udvikling i rentabiliteten. I dette afsnit belyses først 

overskudsgraden, og i det følgende afsnit vil der blive analyseret på omsætningshastigheden. 

Overskudsgraden er defineret ved følgende formel63: 
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 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
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Formlen beskriver sammenhængen mellem indtægts og omkostningsniveauet. Hvis overskudsgraden skal 

stige, skal tallinjen enten vokse, eller virksomheden skal forbedre sin omkostningsstyring. Nedenfor ses en 

sammenligning mellem Carlsbergs og Heinekens overskudsgrad.  

 

Det ses på grafen at Carlsberg har haft en flad udvikling i forhold til Heineken som har forbedret 

overskudsgraden væsentlig siden 2009, således at de i 2012 er på niveau. Den lave overskudsgrad i 2009 

kan skyldes flere faktorer. Heineken har lavet flere opkøb i 200864 som kan gå ind og påvirke i 2009 hvis de 

er foretaget sidst på året. Et af disse opkøb var S&N som der blev lavet med Carlsberg. Carlsberg kan 

simpelthen have været bedre til at udnytte synergieffekterne ved opkøbet end Heineken var, og så koblet 

med flere opkøb og deraf følgende integrationer, kan være skyld i faldet i 2009. 

Alt andet lige har Carlsberg også haft deres excellence program, som har haft til hensigt at minimere 

omkostninger og effektivisere driften, hvilket også kan være en af årsagerne til den bedre position i starten 

af analyse perioden, hvorefter konkurrenter er i stand til at aflure hvad det er for tiltag som Carlsberg har 

været i stand til at føre ud i livet med omkostningsbesparelser til følge. 
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4.3.3. Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) beskriver kapitalbindingen i virksomheden, og viser hvor 

kapitaltung den er.65 Sagt med andre ord er det et udtryk for hvor meget omsætning en virksomhed er i 

stand til at generere ud fra et givent investeringsniveau, og kan udtrykkes ved følgende formel66: 

                                
              

                  
 

For en virksomhed vil det være interessant at have en høj omsætningshastighed, da en højere AOH betyder 

for virksomheden at de er bedre i stand til at skabe omsætning på baggrund af deres investeringer. I 

nedenstående tabel vises AOH for Carlsberg og Heineken. 

 

Dette resultat hænger meget godt sammen med den forventede udvikling som der var forventet. Carlsberg 

tager et skarp dyk efter 2008 hvor det store køb af S&N blev gennemført, således at de bundne 

investeringer steg væsentlig. I samme periode falder Heineken ikke helt så meget, men deres andel af 

opkøbet påvirkede heller ikke deres investerede kapital forholdsmæssigt i samme størrelsesorden. Hvor 

Carlsberg siden det opkøb ikke har foretaget nogen væsentlige opkøb, ses også at en temmelig stabil 

omsætningshastighed, hvorimod Heineken som har foretaget opkøb løbende har en faldende 

omsætningshastighed. 

Noget der er med til at påvirke dette er den mængde goodwill som ligger i begge selskaber. Dette er alt 

sammen opstået i forbindelse med de overtagelser som der er sket, hvilket er et udtryk for at der er betalt 

                                                           
65

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
66

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 

2008 2009 2010 2011 2012

Carlsberg 0,81 0,59 0,60 0,61 0,63

Heineken 1,06 1,04 0,90 0,87 0,79

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

Aktivernes omsætningshastighed 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
50 

 

en overpris i forhold til den bogførte værdi at det overtagne selskab, så allrede på overtagelses tidspunktet 

har man set en negativ effekt på omsætningshastigheden. Hvor goodwill ikke er et materielt anlægsaktiv, 

binder det kapital på lige fod med de materielle anlægsaktiver, så omsætningen skal stige med en højere 

hastighed end ellers. 

Det teoretiseres desuden af forfatteren at der for branchen som helhed vil ses en faldende 

omsætningshastighed for de større bryggerier, da der, som beskrevet tidligere i opgaven, har fundet 

konsolideringer sted i branchen over de sidste år, hvilket i tråd med det ovenstående er med til at 

nedbringe omsætningshastigheden, både grundet den bundne goodwill, samt også potentielt manglende 

synergieffekter – hvilke dog også kan hjælpe med at trække i den modsatte retning. 

 

4.4. Egenkapitalforrentning 

Hvor de ovestående afsnit har beskæftiget sig med at måle forrentningen på driften, vil der i dette blive 

fokuseret på egenkapitalforrentningen, som er et udtryk for det afkast som en ejer af virksomheden kan 

forvente få på deres investering, og som tager hensyn til både driften og den finansielle gearing. 

Egenkapitalforrentningen er påvirket af: 

 Driften 

 Nettolånerenten efter skat 

 Finansiel gearing 

Egenkapitalforrentningen er udtrykt ved følgende formel67: 

                          (      )  
    

  
 

Hvor: 

(      )                                                               
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I nedenstående tabel ses hhv. Carlsbergs og Heinekens egenkapitalforrentning, samt ejernes afkastkrav 

som er beregnet for Carlsberg68. 

 

Umiddelbart er det billede man får, stort set ens i forhold til afkastningsgraden, udelukkende med et højere 

niveau. Ligeså vel som der er beskrevet under afkastningsgraden, kan man ikke nødvendigvis drage 

konklusioner på Niveauet af Carlsbergs egenkapitalforrentning ift. Heinekens. Her kan der være forskelle i 

forretningsmodellen som gør at der skal være en forskel. Derimod kan en sammenligning af ejernes 

afkastkrav med egenkapitalforrentningen fortælle noget om hvorvidt Carlsberg er i stand til at skabe den 

værdi for aktionærerne som de forventer. Og det ses at i hele perioden har egenkapitalforrentningen ligget 

over afkastkravet. Dette kaldes for merafkast (eller residual indkomst), og kan udtrykkes ved følgende69: 

         (  )  (      )     

I tabellen nedenfor ses merafkastet for Carlsberg over hele analyseperioden: 

 

 

4.4.1. Spread 

Spread er et udtryk for forskellen mellem Afkastgraden og Nettolånerenten. Der ligger derfor i udtrykket at 

hvis der er et positivt Spread vil gearing medføre et positivt resultat på virksomhedens 
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egenkapitalforrentning, og omvendt hvis den er negativ, vil det medføre en negativ indvirkning på 

egenkapitalforrentningen. I nedenstående tabel er Spread for Carlsberg og Heineken vist. 

 

Som det ses har både Carlsberg og Heineken et positivt Spread gennem analyseperioden, dog har Carlsberg 

dog et noget lavere Spread, hvilket vil sige at de har fået mindre ud af deres finansierings aktiviteter. 

 

4.4.2. Finansiel gearing 

Den finansielle gearing udtrykker hvor meget ekstern finansiering virksomheden har. Som nævnt i 

ovenstående udtryk er denne givet ved den nettorentebærende gæld delt med egenkapitalen. I 

nedenstående tabel er gearingen beregnet for både Carlsberg og Heineken. 

 

Som det ses har Heineken generelt en højere gearing igennem perioden. Det store fald der ses i 2010 

skyldes at der blev lavet en aktieemission i 2010 i forbindelse med at de opkøbte FESMA. Heineken has 

siden lavet flere opkøb hvilket med overvejende sandsynlighed er grunden til at Heinekens gearing igen 

efterfølgende. 

Som det nævnes i ovenstående afsnit om Spread, er egenkapitalforrentningen påvirket positivt af en 

finansieringsaktiviteterne så længe Spread er positivt. Her har Heineken været klart bedst til at udnytte det 

højere Spread, men en markant højere gearing end Carlsberg har haft over samme periode. 

 

4.5. Estimering af WACC 

Som det er nævnt i ovenstående afsnit vedr. rentabilitetsanalyse er WACC70 et mål for de 

kapitalomkostninger for alle kapital kilder et selskab har, vægtet proportionelt. WACC’en er givet ved 

følgende udtryk71: 
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2008 2009 2010 2011 2012

Carlsberg 2,56% 0,65% 3,19% 2,82% 3,78%
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     (   )  

 

 
    

Hvor de forskellige variable er udtryk for følgende: 

                              

                           

                              72 

 

 
                                      

 

 
                                            

I de følgende afsnit vil de enkelte variable blive beregnet, for at det er muligt at beregne WACC’en for 

Carlsberg, med udgangspunkt i tallene i de reformulerede balancer for 2012. 

Udover dette er formålet med en beregning af WACC’en at der også fremkommer en rente som der kan 

bruges til at tilbagediskontere med, da det er nødvendigt at fastslå en rente når man anvender en 

kapitalværdibaseret model til at foretage en værdiansættelse. 

4.5.1. Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen er E/V og D/V hvor den samlede kapital struktur først beregnes i form det samlede kapital 

som er summen af netto rentebærende gæld og egenkapital hvilket svarer til V i ligningen. Herefter er det 

blot at sætte hhv. egenkapital og NRBG ind i ligningen hvorefter følgende værdier for de to variabler 

fremkommer: 

 

 
      og 

 

 
      

I denne sammenhæng skal det bemærkes at det bør være den forventede kapitalstruktur over 

budgetteringsperioden, og evt. en specifik år for år. Men med udgangspunkt i den beregnede med 

udgangspunkt i ultimo tallene i 2012 regnskabet, hvor der stort set ses en 1/3 og 2/3 fordeling synes det at 

være en fornuftig kapitalstruktur at sigte efter, og dermed bruge som beregningsgrundlag i opgaven. 
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4.5.2. Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapital omkostningerne er et udtryk for den risikopræmie som en långiver skal have for at stille 

kapital til rådighed for selskabet. 

Fremmedkapitalomkostningerne kan estimeres ved hjælp af den følgende formel73: 

   (     )  (   ) 

I forbindelse med beregningen af fremmedkapitalomkostninger indgår 3 variable, den risikofrie rente (rf), et 

selskabsspecifikt risiko tillæg (rs) samt skattesatsen. Da skattesatsen allerede er defineret som værende 

25%74, er de kun de resterende 2 variable som skal beregnes.  

 

4.5.2.1. Risikofri rente 

Den risikofirerente rente er ikke en rente som der kan observeres. Den teoretiske model foreskriver at der 

beregnes en risikofri rente for hvert af de frie cash flows som der bliver observeret frem i tid. Ud over at 

dette er en vanskelig øvelse i sig selv at estimere alle disse renter, står resultatet af denne fremgangsmåde 

ikke nødvendigvis mål med den arbejdsbyrde det vil kræve. Der vil derfor typisk blive brugt renten på 

obligationer som er af behæftet med meget lidt risiko, fx statsobligationer. Der vil derfor blive benyttet den 

effektive rente på danske statsobligationer med løbetider på 10 år. 

 

I ovenstående tabel er de benyttede obligationer vist. Ved gennemsnittet af disse to fremkommer en rente 

på 1,15%. 

Det skal nævnes i denne sammenhæng at renterne er på et historisk lavt niveau. Dette betyder at man ikke 

vil kunne forvente nogle år ude i fremtiden at investorer vil lade sig nøjes med tilsvarende lave risikofrie 

renter. Til formålet med opgaven vil denne rente dog blive benyttet. 
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4.5.2.2. Selskabsspecifikt risiko tillæg 

Dette tillæg er et udtryk for den ekstra præmie som en långiver skal have for at tage den ekstra risiko på 

sig, som der opstår ved at investere i selskabet fremfor blot at investere i en risikofri investering. I denne 

skal der tages højde for flere variable som påvirker risikoen ved at investere. Her kan nævnes gearing, ejer 

struktur ol. Til dette formål vil det dog klart være mest praktisk at benytte sig af de vurderinger som rating 

bureauerne laver, da disse netop tager højde for alle faktorer. Ved en analyse af disse kan der ved opslag 

identificeres en tilnærmet risikofri rente. 

Carlsberg er rated BBB af Fitch samt Baa2 af Moody’s75, af hvilken begge er af investment grade. Der kan 

derfor ved at kigge i nedenstående tabel ses at risikopræmien kan anslås til 1,44%, hvilken vil blive benyttet 

til denne opgaves formål. 

 

På baggrund af ovenstående variabler, er det nu muligt at estimere fremmedkapitalomkostningerne for 

Carlsberg. Formlen ser ud som følger: 

   (             )  (      )         

 

4.5.2.3. Anvendt skattesats 

Den skattesats som indgår i beregninger til både WACC og kapital omkostninger bør være en vægtet sats 

baseret på de forskellige skattesatser som virksomheden afregner i. Da Carlsberg har driftsaktiviteter i 

mange lande, er det derfor nødvendigt ud fra et teoretisk perspektiv at tage disse i betragtning. Dette kan 

imidlertid være vanskeligt at opgøre, da man samtidigt skal tage højde for om indtægten fra driften 

overstiger omkostningen fra finansiering, og disse oplysninger kan være svære at tilvejebringe.  

Man kan derfor være tilbøjelig til evt. at bruge den effektive skattesats, men denne kan være påvirket af 

bl.a. skattemæssige afskrivninger som gør at billedet bliver forstyrret. Det er vigtigt at den anvendte sats er 

så nøjagtig som mulig, da den påvirker den beregnede diskonteringsfaktor, og ved en lavere 

diskonteringsfaktor vil estimatet af værdiansættelsen blive for højt. 
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Der er til brug for opgavens formål dog valgt at fastholde en skattesats på 25% da det estimeres at den 

væsentligste del af skattebetalingen forfalder i Danmark hvorfor det er et rimeligt udtryk for den 

gennemsnitlige skattesats. 

 

4.5.3. Estimering af egenkapitalomkostninger 

Til brug for estimeringen af egenkapitalomkostningerne – eller ejernes afkastkrav – er den mest benyttede 

model Capital Asset Pricing Model (CAPM)76. Ved hjælp af CAPM kan en enkelt virksomheds aktieafkast 

sammenlignes mede hele markedets afkast og vurderer hvilken sammenhæng der er. CAPM er beskrevet 

ved følgende formel77: 

          (     ) 

Hvor: 

                                       

                                

Det ses i ligningen at afkastkravet er en funktion af den risikofire rente og et rentetillæg, hvorved at 

afkastkravet stiger og falder i takt med at betaen for den enkelte virksomhed også stiger og falder, hvilket 

logisk set også giver mening, da man ved en højere risiko vil forvente at få et højere afkast, og modsat.  

Tanken bag CAPM er at investorer holder så diversificeret en portefølje af aktier at man kun bliver betalt 

for den del af risikoen som der ikke kan diversificeres bort, eller den systematiske risiko, hvilket også er den 

risiko som der prissættes. 

 

4.5.3.1. Estimering af Beta 

Beta værdien angiver, som beskrevet i ovenstående, hvilken risikopræmie der skal tillægges ejernes 

afkastkrav baseret på risikoen i forhold til markedet. Dette kan illustreres som nedenstående78: 

β = 0: Risikofri investering 

β < 1: Aktieinvestering med mindre risiko end markedsporteføljen 
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β = 1: Aktieinvestering med risiko som markedsporteføljen 

β > 1: Aktieinvestering med større risiko end markedsporteføljen 

Betaen estimeres ud fra historiske aktieaktiekurser ud fra den betragtning at al information vil være vist i 

aktiekursen, og udsving i aktiekurs er udtryk for usikkerhed hos investorerne i forhold til det enkelte 

selskab79.  

Der findes ikke én måde at beregne en beta på, afhængigt af litteratur er der forskellige tilgangsvinkler til 

dette. Da dette er tilfældet, er det heller ikke muligt at vurdere hvor vidt en beta er mere korrekt end en 

anden, heller ikke ved hjælp af ex-post analyser, da de øvrige variabler i en værdiansættelse kan være 

forkerte. På baggrund af dette er det vurderet af forfatteren af opgaven at de beta estimater som er 

tilgængelige hos diverse analytikere, vil være ligeså korrekte som hvis der er beregnet en selv – især i kraft 

af at de analytikere som sidder og beregner betaer til investeringsmål, har et bedre og mere dybdegående 

indsigt i Carlsberg end forfatteren. Der vil derfor til brug for opgaven blive benyttet en række offentlige 

tilgængelige betaer fra troværdige kilder, og middelværdien af disse vil blive benyttet. 

 

Der er her beregnet en beta på 1,0112 til brug for opgaven, hvilket er et udtryk for at når 

markedsporteføljen stiger med 1% stiger Carlsberg med 1,0112%. 

 

4.5.3.2. Afkast på markedsporteføljen 

Afkastet på markedsporteføljen er et udtryk for hvilken risiko præmie en investor skal have for at investere 

i markedsporteføljen frem for den risikofire investering. Denne præmie er ikke målbar, og ej heller nem at 

definere. Jf. bogen regnskabsanalyse for beslutningstagere, da der ikke er konsensus omkring hvordan 

risikopræmien måles. Den er desuden meget afhængig af de makroøkonomiske forhold, og har historisk 

svunget meget. 

Skulle man beregne den selv, ville en metode være at kigge historisk på afkastet på aktierne i et indeks, fx 

OMXC20 og sammenholde dem med den beregnede risikofrie afkast over den samme periode. Her vil man 
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dog skulle være påpasselig med både ikke at vælge en for kort periode, eller en for lang periode da men 

ved valget af en for kort periode, kan ramme ind i en periode med høj-/lavkonjunktur og ved for lang en 

periode risikere at markederne simpelthen har ændret sig for meget til at historiske kurser kan 

sammenligning vise sig besværlig. 

Der er i litteraturen80 nævnt en risikopræmie på mellem 5,5% og 4,9% for perioden 1974 til 1998. Det 

vurderes at et gennemsnit af disse to kan benyttes som risikopræmie til brug for opgaven, således at det 

ender op med en risikopræmie for markedet på 5,2%. 

Når disse variable indsættes i formlen for beregning af egenkapital omkostninger fås følgende ligning: 

                 (            )         

4.5.4. Beregning af WACC 

På baggrund af de ovenstående variabler er det nu muligt beregne WACC’en: 

                   (      )                     

Eller en WACC på 4,03%.  

Ved alene at se niveauet på WACC kan denne synes meget lav. Hvis man dog tager markederne som helhed 

i betragtninger, og de toneangivende renter, synes en WACC på dette niveau ikke at være usandsynligt. Det 

skal derfor også nævnes i denne sammenhæng at hvis den risikofri rente stiger som følge af ændrede 

markedsvilkår, vil WACC også følge med op. Potentielt skulle der beregnes en WACC per periode som der 

skal benyttes til at tilbagediskontere med i værdiansættelsesperioden, men til brug for opgaven, vil der kun 

blive benyttet den ene rente. 

 

4.6. Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i de officielle regnskaber som reformuleres. Dette stiller nogle krav 

til analytiker, da der skal foretages en række skøn ud fra ufuldstændig information. Der er dog vurderet at 

Carlsbergs regnskaber er af meget høj kvalitet, og det derfor gør reformuleringen nemmere at der er en vis 

grad af gennemsigtighed. 

Overordnet har Carlsberg klaret sig godt gennem analyseperioden, og har konsekvent ligget over de 

afkastkrav der er beregnet. Afkastningsgraden har været stabil over hele perioden med en svagt stigende 

                                                           
80

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
59 

 

tendens from mod 2012. Ved dekomponeringen af afkastningsgraden blev det tydeliggjort at 

overskudsgraden har ligget over 10% i det meste af perioden og, interessant nok, i forhold til Heineken har 

den også ligget højere, selvom afkastningsgraden har været markant højere for Heineken, hvilket kan 

skyldes at Carlsberg er bedre i stand til at styre sine omkostninger og har realiseret de synergier der har 

været i forbindelse med opkøb gennem tiden. Den anden del af dekomponeringen er aktivernes 

omsætningshastighed, og her sås det at Carlsberg havde en meget stabil omsætningshastighed med 

undtagelse af i 2008 hvor den er påvirket af opkøbet af S&N. 

I forbindelse med analyse af egenkapital forrentningen sås det at Carlsberg har været i stand til at skabe et 

merafkast for sine investorer over hele analyseperioden. Der har desuden været et positivt Spread således 

at Carlsberg har været i stand til at øge egenkapitalforrentningen ved at optage ekstern finansiering. 

Carlsberg har dog gennem hele analyseperioden nedbragt sin finansielle gearing, og har mod slutningen en 

finansiel gearing på ca. 50%, hvilket er ca. halvt så højt som Heineken som desuden også har et højere 

Spread. Ud fra dette kan det tolkes som at Carlsberg muligvis er i gang med at ruste sig til fremtidige opkøb. 

Det skal også nævnes at hvis der ikke var foretaget en aktie emission i 2008 i forbindelse med opkøbet af 

S&N ville det have været et helt andet billede som var fremkommet. 

Der blev beregnet en WACC som endte på 4,03%, hvilket taget de nuværende markedssituationer og de 

generelle lave renter i betragtning virker som et fornuftigt kapitalkrav. I forbindelse med denne analyse 

blev det desuden anslået at den kapitalstruktur som Carlsberg har, er ca. 1/3 fremmedkapital og 2/3 

egenkapital. Denne WACC vil desuden blive brugt i værdiansættelsen til tilbage diskonteringen af de 

fremtidige cash-flows.
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5. Budgettering 

For at anvende en af de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, er det en forudsætning at der 

opstilles et proforma budget, for at det er muligt at estimere de fremtidige nøgletal, og dette vil blive 

gennemgået i dette afsnit. 

Til brug for denne budgettering vil der blive brugt de resultater som der er fremkommet i den strategiske 

analyse for at estimere en udvikling i markederne, og dermed opstille en forventning til væksten i toplinjen 

for de enkelte markeder. Herudover vil de finansielle value drivere blive fastlagt gennem de resultater som 

der var af regnskabsanalysen. 

 

5.1. Budgetforudsætninger 

Til brug for budgetteringen vil der blive benyttet en 5 årig periode og herefter en terminalperiode. Teorien 

siger at der skal budgetteres for hvert år over den økonomiske levetid, vil i praksis være umuligt, da både at 

estimere levetiden samt at opstille budgetter for så mange år vil være svært. Derfor benyttes der en 

terminalperiode. I de nedenstående afsnit vil budgetforudsætningerne blive beskrevet for de poster der er 

nødvendig for at det frie cash flow kan beregnes. 

 

5.1.1. Omsætning 

Omsætningen og markederne er meget forskellige for Carlsberg, og det er derfor vurderet at der skal 

opstilles en budgetteret omsætning pr. marked, især også i kraft af at markedsmodenhederne er vidt 

forskellige, og dette vil have stor indflydelse på den forventede omsætning. Det vurderes også at være den 

eneste post som er fuldstændig markedsopdelt. Øvrige regnskabsposter er påvirket meget centralt af 

Carlsberg som led i centralisering og forenkling, hvorfor for de posters vedkommende ikke giver mening at 

dele det op pr. marked. På baggrund af de nedenstående afsnit fremkommer følgende budget tal for 

omsætningen: 

 

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Omsætning 67.201       71.250     75.934     81.398     87.100     93.588     99.472     

Omsætniningsvækst 5,7% 6,0% 6,6% 7,2% 7,0% 7,4% 6,3%
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Over budgetteringsperioden er der en gennemsnitlig vækst på 6,8% mod 2,4% i analyse perioden. Hvor 

dette kan virke som en høj vækst, så er analyseperioden alt andet lige en periode som er præget af 

afmatning som følge af krisen. 

5.1.1.1. Vesteuropa 

 Markederne her er præget af at de er modne, og ølsalget stagnerende. Der forventes ikke betydelig 

vækst på den parameter.  

 Vesteuropa synes ude af den værste del af finanskrisen, og der ses fremadrettet en stigning i BNP. 

 Der er blevet flere nye og moderne drikke tilgængelige som der nemt kan substitueres med overfor øl. 

 Lav befolkningstilvækst. 

 Højere grad af prisbevidsthed kan presse forbrugere fra premium mærker over til budget mærker 

 Væksten forventes a tvære lavere i de tidligere år end i de senere, da der stadig er lidt følge af 

finanskrisen, og dette kan også understøttes af BNP væksten. 

 

Umiddelbart er der ikke meget positivt at sige om den forventede omsætningsvækst. I tråd med det 

beskrevne i den strategiske analyse er det svært at vokse på dette marked, og markedsandele skal erobres 

eller opkøbes. Såfremt Carlsberg ikke gør noget mere aktivt, som fx opkøb vil det stagnere fuldstændigt i 

Vesteuropa. Igennem analyseperioden er der set en omsætningsvækst på 0,42% i gennemsnit, men dette 

niveau anses som værende lavt grundet krisen. 

 

5.1.1.2. Østeuropa 

 Præget af et voksende Russisk ølmarked hvor der til stadighed drikkes mindre stærk spiritus til fordel 

for øl. Dog påvirkes dette dog af stigende afgifter, generelt for hele regionen. 

 Stor eksponering mod den russiske rubel, som dog kan påvirke både negativt og positivt. Det er set at 

Carlsberg har lidt store tab tidligere pga. netop rublen. 

 God tilvækst i BNP og øget levestandart i regionen, er med til at øge folks disponible indkomst, og kan 

være med til at øge salget af især premium mærkerne, med højere omsætning til følge. 

 Lav befolkningstilvækst, og især den gruppe som er mellem 15-64 er hårdt ramt med et netto fald i 

befolkningen. 

Vesteuropa 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Omsætning 37.727       38.482     39.251     40.036     41.237     42.474     43.749     

Andel af omsætning 56,1% 54,0% 51,7% 49,2% 47,3% 45,4% 44,0%

Omsætningsvækst 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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 Stor forventet stigning på øl forbrug over analyseperioden på ca. 32%. 

 

Denne region ser det noget mere positivt ud. Der forventes i start perioden en mellemhøj vækst, som 

forventes at ebbe ud i takt med at markederne modnes mere, og i terminalperioden vil der være modne 

markeder. Over analyseperioden er den gennemsnitlige stigning på 1,51%, og den estimerede kan derfor 

virke højt. Det er dog vurderet at den gennemsnitlige holdes nede pga. et par år med negativ vækst, samt 

at i takt med at økonomien får mere fart i de lande, vil salget øges. 

 

5.1.1.3.  Asien 

 Der forventes et meget højt BNP tilvækst over budgetteringsperioden, med høje ét cifrede vækstrater, 

hvilket i lighed med Østeuropa kan medføre et skift til premium.  

 Øl indtaget forventes at stige med ca. 43% over budgetteringsperioden. 

 Der forventes en meget stor befolkningstilvækst i perioden på hele 4,5%. Herudover er stigningen i 

aldersgruppen 15-64 klart den største. 

 Kæmpe potentielle markeder i from af Kina, som er ved at tage ølkulturen til sig, samt Indien. De to 

lande har tilsammen mere end en tredjedel af verdens befolkning og er begge meget umodne, så her 

skal Carlsberg ikke ud og kæmpe om markedsandele. 

 De mindst modne markeder Carlsberg opererer på, hvilket levner plads til organisk vækst. 

 

Der kan ikke herske nogen tvivl om at det er dette marked som Carlsberg skal satse på, hvilket også er 

afspejlet i de forventede vækstrater. Der forventes dog frem mod terminalperioden en afmatning i vækst 

da så høje vækstrater som der er estimeret, ikke er realistiske over længere perioder. 

 

Østeuropa 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Omsætning 20.236       21.248     22.310     23.426     24.363     25.337     26.097     

Andel af omsætning 30,1% 29,8% 29,4% 28,8% 28,0% 27,1% 26,2%

Omsætningsvækst 2,6% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0%

Asien 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Omsætning 9.114          11.393     14.241     17.801     21.361     25.633     29.478     

Andel af omsætning 13,6% 16,0% 18,8% 21,9% 24,5% 27,4% 29,6%

Omsætningsvækst 33,3% 25,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0%
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5.1.1.4. Øvrig omsætning 

Den sidste omsætningspost er øvrig. Denne er i sammenhæng med det resterende omsætning ubetydelig. 

Til brug for budgettering af denne er der estimeret på baggrund af gennemsnittet fra tidligere år. Den vil 

ikke gøre nævneværdigt udslag på værdiansættelsen. 

 

 

5.1.2. Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostningerne knytter sig direkte til omsætningen, og det er derfor en rimelig antagelse at de 

vil vokse nogenlunde i takt med at omsætningen vokser. Det må dog også antages at der følger en række 

stordriftsfordele med i takt med at de øger volumen. I analyse perioden udgør de gennemsnitlige 

produktionsomkostninger 46,03% af den samlede omsætning.  

Excellence programmet strækker sig dog frem mod 2016, så frem mod da må der forventes en svagt 

faldende produktionsomkostning hvor der derfra til terminalperioden forventes en flad udvikling. Der er 

derfor budgetteret med 1p.p. fald pr. år frem mod 2016, og herefter ingen udvikling from mod 

terminalperioden. 

 

 

5.1.3. Salgs- og distributionsomkostninger 

Posten består af Marketing, salg og distribution. På samme måde som produktionsomkostningerne, må 

denne post vurderes som værende afhængig af den volumen som bliver produceret for så vidt angår salg og 

distribution. Marketing vil ikke være direkte afhængig, men den forventes dog også at stige i forbindelse 

med omsætningen – dog vil sandsynligvis først se effekten på omsætningen noget tid efter omkostningen 

er faldet. Der forventes dog synergier på marketing posten som følge af Excellence programmet, da 

markedsføring bliver gjort global. Salg og distribution kan naturligvis ikke centraliseres, så her ses der ingen 

direkte sammenhænge. Der er derfor budgetteret med et fald på 0,25p.p. pro anno frem mod 2016, af 

andel af omsætning. 

Øvrigt 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Omsætning 124             128           132           135           140           144           148           

Andel af omsætning 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Omsætningsvækst -0,8% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Produktions omkostninger 31.016       32.080     33.430     35.022     36.604     39.331     41.803     

Andel af omsætning 46,15% 45,03% 44,03% 43,03% 42,03% 42,03% 42,03%
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5.1.4. Administrationsomkostninger 

Med administration vil der følge nogle stordriftsfordele. Denne post vil derfor falde forholdsmæssigt ift. 

omsætningen i takt med denne stiger. Den bør derudover også blive yderligere reduceret grundet tiltag 

gennem Excellence programmet. Det ses at den er faldet gennem analyse perioden fra 6,06% til 5,76%. Der 

estimeres at der from mod terminalperioden vil være et yderligere fald, således at der i terminalperioden 

er en andel af omsætningen på 5%, som nævnt drevet af både forbedringer samt stordriftsfordele. 

 

 

5.1.5. Afskrivninger 

Det forventes at Carlsberg er nødt til løbende at lave anlægsinvesteringer for at vedligeholde driften, og de 

deraf følgende afskrivninger vil ikke falde gennem perioden. Det er set at gennem analyseperiode er den 

gennemsnitlige afskrivningssats på 7,19% af omsætningen. Der er valgt at fastholde denne i den fulde 

budgetperiode. 

 

 

5.1.6. Skat 

Den anvendte skattesats i beregningsperioden vil være 22% for alle årene from mod terminalperioden, 

med undtagelse af 2013 hvor den er 25%, da selskabssatsen nedsættes med virkning fra 1. januar 2014. 

 

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Salgs- og distributions 

omkostninger 18.778       19.264     20.340     21.600     22.896     24.601     26.148     

Andel af omsætning 27,94% 27,04% 26,79% 26,54% 26,29% 26,29% 26,29%

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Administrations 

omkostninger 3.868          4.011        4.178        4.376        4.572        4.794        4.969        

Andel af omsætning 5,76% 5,63% 5,50% 5,38% 5,25% 5,12% 5,00%

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Afskrivninger 4.902          5.124        5.461        5.854        6.264        6.731        7.154        

Andel af omsætning 7,29% 7,19% 7,19% 7,19% 7,19% 7,19% 7,19%



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 
 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
65 

 

5.1.7. Øvrige resultatopgørelsesposter 

De resterende resultatopgørelsesposter er: 

 Netto andre driftsposter 

 Andel af resultat efter skat i associerede 

 Særlige poster 

 Finansielle poster 

 Minoritetsinteresser 

Disse poster vil blive fremskrevet med den gennemsnitlige andel af omsætning de har været i løbet af 

analyseperioden.  

Særlige poster vil dog blive budgetteret med nul, da der ikke er nogen klar sammenhæng mellem denne og 

driften, og som navnet angiver, kun opstår i specielle situationer, og man derfor ikke kan tage højde for 

den. 

 

 

5.1.8. Anlægsaktiver 

Som det blev set i analysen på aktivernes omsætnings hastiged var denne stabil med undtagelse af 2008 

hvor de overtog S&N. Baseret på dette er den en rimelig antagelse at fastholde anlægsaktiverne i forhold til 

omsætningen som det gennemsnitligt har været i perioden 2009-2012. 

 

 

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Netto andre driftsposter 145 303           323           346           370           398           423           

Andel af omsætning 0,22% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42%

Andel af resultat efter skat i assocerede108             145           154           165           177           190           202           

Andel af omsætning 0,16% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Finansielle poster -1.772        -2.879      -3.068      -3.289      -3.519      -3.781      -4.019      

Andel af omsætning -2,64% -4,04% -4,04% -4,04% -4,04% -4,04% -4,04%

Minoritetsinteresser -638            -673          -717          -769          -823          -884          -940          

Andel af omsætning -0,95% -0,94% -0,94% -0,94% -0,94% -0,94% -0,94%

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Materielle anlægsaktiver 123.207       99.749     106.307   113.957   121.941   131.024   139.261   

Andel af omsætning 135,74% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00%

Imaterielle anlægsaktiver 31.991         35.625     37.967     40.699     43.550     46.794     49.736     

Andel af omsætning 47,60% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
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5.1.9. Øvrige balanceposter 

De resterende balanceposter er fremskrevet med den gennemsnitlige værdi forholdsmæssigt i forhold til 

omsætningen over analyseperioden. I bilag 19 er budgetforudsætninger for balancen listet, og i bilag 18 er 

det totale budgetterede balance vist.  

 

5.2. Delkonklusion budgettering 

Baseret på de inputs fremkommer nøgletal for Carlsberg henover budgetperioden, som opstillet i 

nedenstående tabel: 

 

Det skal dog nævnes at en budgettering er behæftet med megen usikkerhed, og dette er klart det største 

usikkerheds moment i forhold til værdiansættelsen. Nøgletallene vil kunne afvige markant i forhold til dem 

som er medtaget i figuren, ved blot mindre ændringer i budgetforudsætninger. Da denne tager 

udgangspunkt i de historiske tal er der ingen garanti for at de tilnærmelsesvist er tæt på korrekte, da der 

kan ligge en masse intern viden skjult i Carlsberg, som vil ændre forudsætningerne markant, samt at man 

generelt skal holde sig for øje at historisk udvikling intet siger om den fremtidige.  

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Nettoomsætning 67.201         71.250     75.934     81.398     87.101     93.589     99.726     

EBITDA 14.780         16.342 18.463 20.913 23.578 25.454 27.250

EBITDA Margin 22,0% 22,9% 24,3% 25,7% 27,1% 27,2% 27,3%

EBIT 9.878            11.219 13.003 15.060 17.315 18.725 20.079

EBIT Margin 14,7% 15,7% 17,1% 18,5% 19,9% 20,0% 20,1%

NOPAT 7.574            8.414 10.142 11.747 13.506 14.605 15.662

Investeret kapital 108.289       118.130   126.161   135.526   145.325   156.150   166.389   

Netto rentebærende gæld 34.639         43.284 46.130 49.449 52.914 56.855 60.583

Afkastningsgrad 6,99% 7,12% 8,04% 8,67% 9,29% 9,35% 9,41%

Overskudsgrad 11,27% 11,81% 13,36% 14,43% 15,51% 15,61% 15,71%

Aktivernes omsætningshastighed 0,62              0,60          0,60          0,60          0,60          0,60          0,60          
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6. Værdiansættelse 

I dette afsnit vil selve værdiansættelsen blive foretaget baseret på de forudsætninger som er opstillet i de 

ovenstående afsnit. 

For en investor er dette den øvelse hvormed man er i stand til at vurdere hvorvidt den pris en aktie har på 

børsmarkedet korrekt afspejler den kurs som den enkelte investor mener aktien bør have, og på baggrund 

af dette kan vurdere sin position i den enkelte aktie. Til dette formål findes der en række forskellige 

modeller som kan benyttes til at foretage værdiansættelsen ud fra, og dette afsnit vil der udover selve 

værdiansættelsen også være en kort præsentation af de forskellige modeller som vil blive benyttet til brug 

for denne opgave. 

Grundlæggende er der fire typer værdiansættelsesmodeller, de kapitalværdibaserede, de relative modeller 

som også kender som multipler, substansværdimodeller samt optionsmodeller. Til brug for denne opgave 

bliver der kun benyttet kapitalværdibaserede modeller samt multipler. De kan illustreres som i 

nedenstående figur81. 

 

                                                           
81

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
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Substansværdi modeller baserer sig på at værdien af aktiver og passiver ved en likvidation, ved at man 

estimerer en markedsværdi for hvert af aktiverne fratrukket gælden, for at en estimeret egenkapital værdi 

fremkommer. Den sidste type, Realoptionsmodellerne minder om de kapitalværdibaserede modeller, men 

er mere statiske, da de kun værdiansætter et scenarie ad gangen. Modellen er mest anvendelig på 

virksomheder der har karakteristika af en option82. 

 

6.1. Kapitalværdibaserede modeller 

De kapitalværdibaserede modeller baserer sig på de fremtidige pengestrømme som tilbage diskonteres til 

en nutidsværdi som afspejler risikoen på pengestrømmene. Som det også er beskrevet i afsnittet omkring 

budgettering, deles budgettet op i to perioder i form af en eksplicit budgetperiode og en terminalperiode, 

da det i praksis ikke kan lade sig gøre at budgetter ”for evigt”. Nedenfor er illustreret hvordan en to-

periodet dividendemodel fungerer83. 

 

Til brug for værdiansættelsen benyttes to af modellerne, nemlig DCF (Discounted Cash Flow) og EVA 

(Economic Value Added) modellerne. 

 

6.1.1. DCF modellen 

DCF modellen tager, som nævnt, udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme og tilbagediskonterer disse 

til en nutidsværdi som et estimat for den merværdi der genereres for investorer i selskabet, både i form af 

interne og eksterne. Det er derfor en antagelse i modellen af det fordeles ligeligt blandt begge.  Til at 

tilbagediskontere skal der benyttes en tilbagediskonteringsfaktor, og i dette tilfælde er WACC en god 

tilnærmet faktor at benytte. DCF kan udtrykkes ved følgende formel når der tages højde for at den er delt 

op i to perioder: 

                                                           
82

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
83

 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Pedersen og Plenborg, 1. udgave 
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Måden hvorpå modellen fungerer, er at der beregnes en nutidsværdi af samtlige perioder, som 

efterfølgende lægges sammen. Terminal periode skal dog korrigeres for vækstfaktoren ”g” som viser sig at 

være en ret central variabel da denne kan påvirke selskabsværdien særdeles kraftigt. Denne kan aldrig 

være negativ, da dette vil betyde at selskabet konstant vil vokse hurtigere end markedet, hvilket i praksis 

naturligvis ikke kan lade sig gøre. I denne analyse er vækstfaktoren fastsat til at være 2% da det estimeres 

at der vil være en lav vækst, tæt på nul, i de modne markeder, men en mere kraftig vækst i de umodne 

markeder som de asiatiske.  

Dette samlede estimat fra ovenstående skal efterfølgende korrigeres for at cashflows genereres løbende 

henover året, og ikke som en betaling ved udgangen af året. Til brug for dette beregnes en halvårlig 

justeringsfaktor. Herudover skal de ikke driftsmæssige aktiver tillægges, som er estimeret at de holdes 

konstante som en indikation af NPV. Til sidst fratrækkes Netto Rentebærende Gæld samt 

minoritetsinteresserne, hvorefter der fremkommer en værdi af egenkapital for Carlsberg som er et udtryk 

for den værdi selskabet har. I nedenstående tabel ses beregningen af værdien. 
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Nutidsværdien af egenkapitalen er vurderet til 210.579mDKK. Som det ses fordeler det sig med 4,4% i 

budgetperioden og 95,6% i terminalperioden. Dette skyldes primært den lave WACC. Jo lavere en WACC, jo 

større en andel af din værdi vil ligge i terminalperioden, da diskonteringsfaktoren vil være højere.  

Den beregnede egenkapitalværdi skal efterfølgende deles med antal udestående aktier for at få værdien pr. 

aktie. Som det desuden er nævnt i afsnit 2.2. vurderes det at der er et impact på værdien af aktien da der er 

en ejer som kan sidde på en minoritet af aktieværdien, men stadig udøve bestemmende indflydelse. Denne 

er på baggrund af det afsnit estimeret til at være 30%. Når dette fratrækkes, fremkommer det endelige 

kursestimat på 966kr pr. aktie. 

 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

EBITDA 16.342 18.463 20.913 23.578 25.454 27.250

Skat af resultat af primær drift (2.805) (2.861) (3.313) (3.809) (4.119) (4.417) 

Ændring i netto arbejdskapital 1.328 1.289 1.510 1.549 2.086 1.973

Anlægsaktiver i alt 141.787 151.108 161.982 173.330 186.241 198.454

Af- og nedskrivninger (5.123) (5.460) (5.853) (6.263) (6.729) (7.170) 

Ændring i anlægsinvesteringer (16.071) (14.444) (16.334) (17.200) (19.174) (18.942) 

FCF (1.205) 2.448 2.776 4.117 4.247 5.864

WACC 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03%

Diskonteringsfaktor 0,9613 0,9240 0,8882 0,8538 0,8207 0,7889

Nutidsværdi af FCF (1.159) 2.262 2.466 3.515 3.485

g 2,0%

Nutidsværdi af budgetperiode 10.569 Andel af samlet NPV 4,4%

Nutidsværdi af terminalperiode 227.844 Andel af samlet NPV 95,6%

Værdi af fremtidige cash flows 238.413

Halvårlig justeringsfaktor af FCF's 1,020

Halvårlig korrektion af FCF's 4.757

Justeret NPV af fremtidige FCF's 243.170

NPV af ikke driftsaktiver 5.437

Netto rentebærende gæld (34.639) 

Nminoritetsinteresser (3.389) 

NPV af EK 210.579

Antal aktier 152.556.806  

Beregnet aktieværdi 1.380               

Reduktion for A/B aktier 30%

Kurs estimat pr. 01. oktober 2013 966                   
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6.1.2. EVA modellen 

På samme måde som DCF modellen, beregner EVA modellen den merværdi som der genereres for 

investorer i selskabet.  Hvis der anlægges den betragtning af det konstante afkastkrav som investorerne 

forventer som værende WACC’en, kan EVA udtrykkes som følgende: 

                        ∑
(        )                       

(      ) 

 

   

 

Denne formel kan derfor brydes ned i to dele. 

 Værdien af den investerede kapital primo 

 Summen af de tilbagediskonterede værdiskabelser i budgetperioden samt i terminalperioden. 

Ideen med modellen er at en investor kun er villig til at betale for den merværdi et selskab er i stand til at 

generere i forhold til den bogførte værdi i form af egenkapital. Nedenfor ses beregningen af aktieværdien 

for Carlsberg ved hjælp af EVA modellen. 

 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

NOPAT 8.414 10.142 11.747 13.506 14.605 15.662

Investeret kapital primo 108.289 118.130 126.161 135.526 145.325 156.150

Kapitalomkostninger 4.364 4.761 5.085 5.462 5.857 6.293

EVA 4.050 5.381 6.662 8.044 8.748 9.369

WACC 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03%

Diskonteringsfaktor 0,9613 0,9240 0,8882 0,8538 0,8207 0,7889

Nutidsværdi af EVA 3.893 4.972 5.918 6.868 7.180

NPV af EVA i budgetperiode 28.831

NPV af EVA i terminalperiode 122.564

Enterprise value (EV) 240.395

Halvårlig justeringsfaktor af FCF's 1,0200

Halvårlig korrektion af FCF's 4.797

Justeret NPV af fremtidige FCF's 245.191

NPV af ikke driftsaktiver 5.437

Netto rentebærende gæld (34.639) 

Minoritetsinteresser (3.389) 

NPV af EK 212.600

Antal aktier 152.556.806  

Beregnet aktieværdi 1.394               

Reduktion for A/B aktier 30%

Kurs estimat pr. 01.oktober 2013 976                  
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Som det ses i ovenstående beregning af EVA er der fremkommet en nutidsværdi af egenkapitalen på 

212.600mDKK, hvilket er en anelse højere end den tilsvarende beregning foretaget med DCF. På baggrund 

af denne beregning fremkommer en aktiekurs på 976kr. pr. aktie. 

I en helt ideel situation bør de to modeller give det samme resultat. Da der er fremkommet to forskellige 

resultater er dette et udtryk for den usikkerhed som der kan være i klassificeringen af posterne i 

forbindelse med reformuleringen og den efterfølgende budgettering og beregning af nøgletal. 

På baggrund af ovenstående værdiansættelser estimeres en kurs i spændet 966-976 kr. 

 

6.1.3. Følsomhedsanalyse 

Lukkekursen d. 1. oktober, som blev valgt som skæringsdag, var 566,50kr. I beregningen er der estimeret i i 

spændet 966-976kr. Dvs. estimater er ca. 71% over lukkerkursen. På baggrund af denne væsentligt højere 

værdi er der yderst relevant at gå ind og vurdere hvad der kan have påvirket estimatet i sådan en grad at 

den ender så meget højere. 

Der er i forbindelse med en værdiansættelse enormt mange estimater med. Der kan nævnes i flæng, 

WACC, g, Beta og mange flere. Alene i WACC’en indgår der adskillige variable som alle sammen er behæftet 

med en usikkerhed. 

Ved hjælp af en følsomhedsanalyse er det muligt at teste disse estimater. I bund og grund er det muligt at 

teste samtlige variabler – det vil dog resultere i så mange kombinationsmuligheder at det ikke vil skabe et 

særligt godt overblik, og dermed værdi for analytikeren. På baggrund af dette er der alene valgt at lave en 

følsomhedsanalyse på WACC og g. Dette er sammenfattet i nedenstående figur: 

 

Det ses i denne følsomhedsanalyse at der er endog meget store udsving i de beregnede værdier for 

aktiekursen ved blot små udsving i hhv. WACC og g, især i WACC. Der er et kritisk område hvor WACC og g 

er tær på at være end, da der her er en rente som går mod nul i terminalperioden, og derfor vil resultere i 

966 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50%

2,53% 1.058               1.435               2.179               4.327               78.074             -5.087             -2.515             

3,03% 804                   1.026               1.394               2.118               4.210               76.009             -4.956             

3,53% 635                   780                   996                   1.354               2.059               4.096               74.008             

4,03% 513                   614                   756                   966                   1.315               2.002               3.985               

4,53% 422                   496                   595                   733                   938                   1.277               1.946               

5,03% 352                   408                   480                   576                   710                   910                   1.241               

5,53% 295                   339                   394                   464                   558                   688                   883                   

g

W
A

C
C
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en uendelig stor værdi. Når g så bliver større en WACC ses det at der er en negativ kurs. Derfor skal 

kursestimaterne i dette områdes ses bort fra, da de aldrig vil blive relevante. 

Det er, som også beskrevet tidligere i opgaven, en lav WACC der er benyttet, hvilken der er argumenteret 

for at benytte. Det ses at hvis WACC havde været ca. 1p.p. højere ville der være ramt et estimat som ligger 

meget tæt på lukke kursen d. 1. oktober.  

 

6.2. Relative værdiansættelses modeller 

Som navnet antyder, er de relative modeller nogen hvor man sammenligner med andre lignende 

virksomheder. Tanken er at hvis du har to helt ens virksomheder bør de handels til samme priser – hvis 

markederne vel at mærke er efficiente og der er tilgang til fuld information. Dette stiller det krav at den 

anvendte regnskabspraksis er helt identisk for de virksomheder der indgår i beregningen, og er i det hele 

taget en meget kompleks model at få et godt kursestimat ud af. 

Disse er væsentligt mindre nøjagtige end kapitalværdibaserede modeller, og kan som sådan ikke stå alene 

til brug for en værdiansættelse. 

På baggrund af dette er formålet med en multipel 2 delt, den ene er at vurdere Carlsberg i forhold til peer 

gruppen, og den anden er at vurdere det estimat man beregnet ved hjælp af de kapitalværdibaserede 

modeller. 

Uanset prisen der fremkommer, vil der derfor ikke alene blive konkluderet på denne, men anvendt som en 

diskussions faktor i forhold til de andre estimater. 

Der vil blive foretaget to værdiansættelser ed fra multipler, dette er EV/EBITDA og P/E. Dette vil blive gjort 

ved hjælp af fremadskuende multipler, da dette er alment accepterede værdiansættelses principper. 

Som nævnt benyttes der sammenlignelige tal fra branchen. Til brug for denne udgøres branchen kun af 

Heineken. Der er derfor vurderet at Heineken er korrekt prissat for at denne kan benyttes som 

sammenligning. Årsagen til at Heineken er valgt, er at af de 4 store bryggerigrupper, er denne den eneste 

som i overvejende grad minder om Carlsberg. I en komplet værdiansættelse ville der naturligvis være taget 

flere virksomheder med. Men af hensyn til opgavens omgang er dette udeladt.  
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6.2.1. EV/EBITDA 

Den første multipel som beregnes er EV/EBITDA.  Valget af denne skyldes at EV multipler betragtes som 

bedre i forhold til andre indtjenings multipler. 

Den har den fordel at den ikke påvirkes af kapitalstrukturen i virksomheden, da den sammenligner EV af 

virksomheden før fremmed kapital og inklusiv indtjening med renter. Nedenfor ses beregningen af kursen 

på Carlsberg ved hjælp af denne multipel: 

 

Det ses tydeligt at på baggrund af denne multipel fremkommer en noget lavere kurs end den som der er 

beregnet ved hjælp af de kapitalværdibaserede modeller. Det er svært at vurdere hvad resultatet ville have 

været af denne værdiansættelse hvis der var inkluderet flere selskaber. Det teoretiseres af forfatteren at 

den gennemsnitlige branche multipel ville have været højere da de to øvrige i Big4 opererer markant mere i 

vækstområder hvor afkastkravet forventes at være højere og derfor en højere multipel som følge heraf. 

 

6.2.2. P/E 

Udover den ovenstående model benyttes også P/E. Dette er ud fra en betragtning at det er en meget 

udbredt og anvendt multipel. Nedenfor ses beregningen af kursen ved hjælpe af denne multipel: 

 

Også i denne beregning ses en noget lavere beregnet kurs end der er blevet beregnet i DCF og EVA’en. I 

lighed med EV/EBITDA er der store usikkerheder i forhold til der kun er medtaget Heineken som peer 

virksomhed, og der kunne have været store forskelle var der taget flere virksomheder med.  

Antal aktier EV i millioner EBITDA 2013E EBITDA 2014E EV / EBITDA

Heineken 576.002.613 30.320,78€        5.481,00€         5.755,05€         5,40

Branche 5,40

Carlsberg 88.251,65kr.     16.342,10kr.   

Aktie kurs med branche multipel 276kr.           

Korrigeret kurs 193kr.           

EV / EBITDA

kurs 1/8 - 2011 EPS 2013E EPS 2014E P/E

Heineken 52,64€            5,38€                  5,64€                  9,55

Branche 9,55

Carlsberg 349,58kr.       36,59kr.            

Korrigeret kurs 245

P/E
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Fælles for begge modeller er dog at resultatet ikke nødvendigvis var blevet mere korrekt af at der var taget 

flere virksomheder med. Nedenfor ses desuden en oversigt over faktorer som kan være med til at påvirke 

multipler84: 

 

 

6.3. Delkonklusion værdiansættelse 

I dette afsnit blev Carlsbergs aktiekurs estimeret ved hjælp af først to kapitalværdibaserede modeller og 

efterfølgende to relative værdiansættelses modeller. På baggrund af analysen fortaget i det indledende 

afsnit er det vurderet at der sker en udvanding af værdien af Carlsbergs aktie da der sidder en 

bestemmende investor med a-aktier. Den negative impact er estimeret til en forringelse af aktiekursen på 

30% 

De kapitalværdibaserede modeller som blev benyttet var DCF og EVA modellerne, hvori der begge blev 

benyttet fremadrettede budgetterede tal, og derudover indgik variable i form WACC’en og en 

terminalvækstfaktor, g. 

På baggrund af disse estimeredes en kurs i intervallet 966-976 hvilket er ca. 71% højere end den aktuelle 

lukkekurs på skæringsdatoen, d. 1 oktober. Hvor de to modeller bør have giver det samme resultat er der 

                                                           
84

 Fagligt notat om værdiansættelse, Plenborg og Gruelund 

•Højere forventninger til fremtidig omsætning, kan føre 
til relativt højerer multipler. 

Fremtidig 
omsætningsvækst 

•Høj regnskabskvalitet belønned med høje multipler 
Fremtidig 

indtjeningsvækst 

•Relativ lav usikkerhed fører tul relativt høje multipler 
Usikkerhed omkring 

indtjening 

•En stærk strategisk position fører til relativt højere 
multipler Strategiske positioner 

•Høj regnskabskvalitet belønnes med høje multipler Regnskabskvaliteten 

•Høje multipler ved relativt lav gearing Kapitalstruktur 
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usikkerheder i form af input variable som kan skabe lidt fejl i estimaterne, men der er alligevel vurderet en 

så stor samhørighed i estimaterne at forskellen er ubetydelig. 

Der blev også foretaget en følsomhedsanalyse hvori de to væsentligste variable er blevet testet. Dette er 

WACC og g. Det viste at der var en meget stor indflydelse på aktiekursen, især ved test af WACC. 

Efterfølgende er der lavet to relative værdiansættelser i form af en EV/EBITDA og en P/E. Disse viste en 

meget stor difference i forhold til kursen der er fremkommet ved DCF og EVA. Multiplerne gav kurser 

mellem 193 og 245. Der er dog vurderet der er så stor usikkerhed på denne form for værdiansættelse at de 

alene ikke kan bruges til at vurdere om der er en fejl i DCF og EVA. 

På baggrund af de beregnede estimater set i forhold til lukkekursen d. 1. oktober bliver anbefalingen et 

køb. 
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7. Konklusion 

Formålet med denne opgave var overordnet set at beregne en kurs for Carlsbergs aktie som handles på 

Københavns Fondsbørs. Ud fra dette skulle der vurderes om det som aktien blev handlet til var en rimelig 

kurs. 

Til hjælp for at besvare dette spørgsmål, blev der lavet 5 under spørgsmål. For at kunne svare på de 

spørgsmål blev der gennemført først en strategisk analyse, herefter en regnskabsanalyse med 

udgangspunkt i en rentabilitetsanalyse, og på baggrund af dette har det været muligt at opstille et 

proforma budget for Carlsberg 5 år ud i tiden. Baseret på dette budget er der slutteligt værdiansat ved 

hjælp af DCF og EVA modellerne, og som støtte til disse er der også forsøgt lavet to multipel analyser. 

Den strategiske analyse, som blev lavet med udgangspunkt i PEST, Porters 5 Forces og en 

værdikædeanalyse, viste at Carlsberg på nogle af de markeder som de er til stede på har nogle fordele i 

kraft af deres størrelse og deres markedsdominans i kraft af de typisk er nr. 1 eller 2 på markederne. 

Udover dette er deres tilstedeværelse på de asiatiske markeder kendetegnet ved at de markeder er meget 

umodne og der er derfor et stort vækst potentiale på disse markeder. Omvendt er det dog på de 

europæiske markeder, hvor især de vesteuropæiske er kendetegnet ved meget modne markeder – hvilket 

for Carlsberg betyder betydeligt højere akkvisitions omkostninger når der skal vindes markedsandele. 

Udover at de asiatiske markeder er præget af at være umodne, er det også her hvor den forventes den 

største befolkningstilvækst, og med Kina og Indien som de to absolut største markeder som tilsammen 

udgør over en tredjedel af verdens befolkning, er det en betydelig tilvækst i befolkning der forventes at 

komme. Samtidigt har de asiatiske lande voksende middelklasser hvilket betyder Carlsberg er i stand til at 

afsætte flere premium hvorpå der er højere margener.  

Alt sammen kan dog komme under pres grundet øgede alkoholafgifter. Det er set i bl.a. Rusland og Ukraine 

at afgifterne er steget meget voldsomt på øl, hvorimod spiritus har været lidt mere beskyttet. Dette kan 

vise sig at blive et problem, da Carlsberg i de markeder, og især Rusland som er Carlsbergs største 

enkeltmarked, har brug for at få folk til at substituere typisk vodka ud med øl for at øge salget. Det er dog 

vurderet at det i den kommende periode ikke vil have en større effekt, men det er alligevel set at det i det 

øjeblik der kommer en afgiftsforhøjelse sker en mindskning af ølforbruget. Udover dette er der set en 

stigende tendens til at substituere øl ud med andre produkter med lignende alkoholprocenter som fx cider 

produkter. Her har Carlsberg dog været tidligt med på udviklingen, således at deres produktsortiment også 

består af denne slags produkter og fx RTD produkter.  
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Konkurrenter har naturligvis samme fordele som Carlsberg når det kommer til vækstmarkeder, men 

Carlsberg har en fordel i form af at de er verdens 4. største brygger målt på øl volumen. Dette giver dem en 

fordel i forhold til de mindre bryggerier. En af disse fordele er almindelige stordriftsfordele, som Carlsberg 

har forsøgt at optimere gennem deres excellence program som løber til og med 2016. Gennem dette har de 

forsøgt at centralisere så mange funktioner som overhovedet muligt i København og hvor det ikke har 

været muligt så regionalt. Det var vist sig at medføre nogle besparelser, og der forventes yderligere frem 

mod 2016 når de sidste dele af programmet er indfaset. 

I regnskabsanalysen som tog udgangspunkt i en rentabilitetsanalyse er det set at Carlsberg har haft en 

fornuftig rentabilitet i den analyserede periode. Både afkastningsgraden, overskudsgraden og 

egenkapitalforrentningen har ligget over bechmarks og på niveau med Heineken som er anvendt som 

benchmark virksomhed. 

Der har været et meget lavt niveau af gearing i perioden. Dette kan muligvis skyldes at Carlsberg har været i 

gang med at konsolidere sig, således det er bedre rustet til at foretage opkøb i den nærmeste fremtid. 

Der er desuden beregnet en WACC i forbindelse med regnskabsanalysen både til at benytte som et niveau 

for hvor egenkapitalforrentningen som minimum skal ligge, og senere også at bruge som 

diskonteringsfaktor. Denne er blevet beregnet til 4,03% som kan synes lav. Men taget i betragtning at 

markederne ser ud som de gør for øjeblikket med historisk lave renter, er det ikke utænkeligt at den er i et 

leje som er fornuftigt, men afhængigt at fremtidige markedssituationer kan den dog hurtigt ændre sig. 

På baggrund af de ovenstående fund er der herefter lavet en pro-forma budgettering for Carlsberg 

dækkende 5 år ud i tiden samt en terminalperiode. Denne budgettering kan anses som værende meget 

aggressiv med udgangspunkt i omsætningen, men baseret på historiske tal, og de vurderede muligheder 

som der er især i de asiatiske markeder er det vurderet at det er sandsynlige scenarier. 

Ud fra det opstillede budget er der herefter lavet en værdiansættelse. Denne har taget udgangspunkt i to 

modeller, af hvilke de to har været kapitalværdibaserede og to har været relative. De kapitalværdibaserede 

som er benyttet var hhv. DCF samt EVA. Disse gave en estimeret værdi i lejet 966-976 hvorimod de to 

relative som var multipler i form af EV/EBITDA og P/E gav hhv. 193 og 245. 

De kapital værdibaserede gav en estimeret kurs pr. 1.oktober på ca. 71% over den faktiske lukkekurs, 

hvorimod de relative ikke gav noget værdi for den foretagne værdiansættelse på grund af den store 

afvigelse. Hvor forskellen i de relative han henføres til anvendelsen af kun en virksomhed som ”branche” og 

andre usikkerhedsmomenter i forhold til fremtidig estimering, er DCF og EVA’s forskel vurderet i at være 
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primært henført til en lav WACC og en aggressiv budgettering. Det har også været muligt at se i den 

foretagne følsomhedsanalyse at en WACC på blot 1p.p. højere ville have givet en kurs som lå meget tæt på 

den faktiske lukkekurs. 

Der er som et sidste led i værdiansættelsen trukket 30% ud af den estimerede værdi som skyldes at der er 

et klasse opdelt aktiesystem som gør at en mindretals aktionær, i form af Carlsberg fonden, som sidder på 

mere end halvdelen af alle stemmer. Dette har den effekt at en aktionær i bund og grund ingen indflydelse 

har, og derfor er en aktie mindre værd da der ikke kan udøves indflydelse. 

På baggrund af den foretagne værdiansættelse på ca. 970DKK er det vurderet at give en KØB anbefaling på 

Carlsbergs aktie. 
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 www.wsj.com  

 www.retsinformation.dk 

 www.heinekencollection.com  

 

Årsrapporter: 

 Carlsberg: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 Heineken: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 SABmiller: 2012/13 

 AB Inbev: 2012 

 

Artikler: 

 The value of corporate voting rights and control: A cross-country analysis, Nenova, 2002 and The 

principle of proportionality: Separating the impact of dual class shares on firm value across legal 

regimes in Western Europe, Bennedsen et al., 2005 

 

Databaser: 

 Euromonitor International 
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9. Bilag 
 

Bilag 1: Afgifts satser Europa 2012 

  Ølafgift     

  Euro/L DKK/L Moms % 
Øl, afg. + 

moms DKK/L 

Norge 2,93 21,81 25,0% 27,26 

Finland 1,44 10,7 24,0% 13,27 

Tyrkiet 1,28 9,56 20,0% 11,47 

Storbritannien 1,15 8,58 20,0% 10,29 

Sverige 0,93 6,93 25,0% 8,66 

Irland 0,92 6,85 23,0% 8,42 

Slovenien 0,53 3,94 20,0% 4,72 

Danmark 0,42 3,16 25,0% 3,95 

Holland 0,36 2,68 21,0% 3,24 

Frankrig 0,35 2,58 19,6% 3,08 

Estland 0,29 2,15 20,0% 2,58 

Italien 0,28 2,1 21,0% 2,54 

Ungarn 0,27 1,98 27,0% 2,52 

Kroatien 0,25 1,89 23,0% 2,33 

Østrig 0,24 1,79 21,0% 2,17 

Polen 0,23 1,71 23,0% 2,10 

Belgien 0,21 1,53 21,0% 1,85 

Portugal 0,19 1,39 23,0% 1,71 

Schweiz 0,21 1,56 8,0% 1,69 

Malta 0,18 1,34 18,0% 1,58 

Slovakiet 0,17 1,28 20,0% 1,54 

Tjekkiet 0,15 1,14 21,0% 1,37 

Letland 0,15 1,12 21,0% 1,35 

Grækenland 0,12 0,93 23,0% 1,14 

Litauen 0,12 0,88 21,0% 1,07 

Spanien 0,1 0,74 21,0% 0,90 

Tyskland 0,09 0,7 19,0% 0,84 

Rumænien 0,09 0,67 24,0% 0,83 

Bulgarien 0,09 0,69 20,0% 0,82 

Luxembourg 0,1 0,71 15,0% 0,82 

Cypern 0,06 0,45 18,0% 0,53 
Tabel 1 – Afgiftssatser i Europa i 2012. Kilde: Bryggeriforeningen i Danmark 
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Bilag 2: Carlsbergs markedsandele 2012 

Kilde: Carlsbergs årsrapport 2012 

Vesteuropa 

  Markedsposition Markedsandel 

Danmark 1 54,0% 

Norge 1 53,0% 

Sverige 1 33,0% 

Finland 1 53,0% 

Polen 3 18,0% 

Tyskland 1 18,0% 

Baltikum* 1-2 33-40% 

Storbritannien 4 15,0% 

Frankrig 1 29,0% 

Schweiz 1 43,0% 

Italien 4 7,0% 

Protugal 1 48,0% 

Sydøsteuropa** 2-3 15-28% 

* Esland, Letland, Lithauen 

** Bulgarien, Kroatien, Serbien, Grækenland 

Østeuropa 

  Markedsposition Markedsandel 

Aserbajdsjan 1 69% 

Kasakhstan 2 33% 

Belarus 1 26% 

Rusland 1 38% 

Ukraine 2 29% 

 

Asien 

  Markedsposition Markedsandel 

Cambodja 1 64% 

Kina 1 50-55% 

Hong Kong 2 24% 

Indien 3 7% 

Laos 1 98% 

Malaysia 2 44% 

Nepal 1 74% 

Singapore 2 20% 

Vietnam 2 38% 
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Bilag 3: Carlsbergs strategihjul 

 

  



Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S 
 

Forfatter: Ulrik Kvist Wichmann 
85 

 

Bilag 4: Estimeret udvikling i BNP 2011 – 2017 

Kilde: Euromonitor. Indekseret udvikling med 2011 som start år. 

Vesteuropa 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Bulgarien 100,0 102,7 105,2 113,7 121,1 128,8 137,1 5,40% 

Kroatien 100,0 99,8 100,1 102,1 105,5 109,2 113,5 2,13% 

Estland 100,0 105,9 109,6 115,8 122,8 129,6 137,0 5,39% 

Letland 100,0 107,7 114,5 125,6 134,7 145,5 157,0 7,81% 

Lithauen 100,0 105,8 110,2 115,8 123,3 130,6 138,5 5,58% 

Polen 100,0 104,0 107,0 112,4 118,3 125,3 133,0 4,87% 

Serbien 100,0 102,0 102,3 110,7 115,4 120,7 126,7 4,02% 

Danmark 100,0 101,6 103,7 108,0 112,4 117,0 122,0 3,37% 

Finland 100,0 101,0 101,6 104,3 108,0 112,1 116,8 2,62% 

Frankrig 100,0 101,8 103,3 105,6 109,0 113,1 117,6 2,74% 

Tyskland 100,0 102,9 105,5 109,3 113,8 118,3 123,0 3,51% 

Grækenland 100,0 95,3 92,0 92,5 97,7 104,1 110,3 1,65% 

Italien 100,0 99,4 99,0 101,4 104,4 107,6 111,5 1,83% 

Norge 100,0 104,5 108,6 117,1 123,7 129,9 135,7 5,22% 

Portugal 100,0 98,4 97,6 99,9 103,3 107,4 112,2 1,94% 

Sverige 100,0 102,8 104,8 108,1 111,9 116,2 120,7 3,19% 

Schweiz 100,0 102,9 106,0 109,5 114,4 119,6 125,1 3,80% 

Storbritannien 100,0 102,3 105,6 109,6 113,2 117,4 121,9 3,36% 

 

Østeuropa 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Aserbajdsjan 100,0 102,2 108,5 118,2 126,3 133,4 140,7 5,86% 

Kasakhstan 100,0 107,4 121,6 145,5 164,6 185,2 207,4 12,93% 

Belarus 100,0 103,3 100,8 111,1 116,6 122,7 129,5 4,40% 

Rusland 100,0 105,7 111,2 122,4 131,4 139,9 147,7 6,72% 

Ukraine 100,0 101,9 105,2 117,7 126,9 136,3 144,9 6,38% 
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Asien 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Cambodja 100,0 108,4 117,5 128,5 140,8 154,3 169,5 9,19% 

Kina 100,0 111,6 121,2 136,3 150,5 165,8 181,6 10,46% 

Hong Kong 100,0 103,3 105,5 109,1 114,3 119,3 124,0 3,65% 

Indien 100,0 105,4 110,1 119,4 130,7 143,5 158,1 7,93% 

Laos 100,0 110,3 121,1 133,0 146,2 161,1 177,4 10,03% 

Malaysia 100,0 107,5 113,4 122,6 132,2 142,3 153,3 7,38% 

Nepal 100,0 106,4 111,4 118,2 125,4 133,3 141,7 5,98% 

Singapore 100,0 103,1 106,4 112,6 119,0 126,4 134,4 5,05% 

Vietnam 100,0 106,4 110,9 120,6 134,1 146,0 160,4 8,19% 
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Bilag 5: Estimeret udvikling i ølforbrug i 2011-2017 

Kilde: Euromonitor. Indekseret udvikling med 2011 som start år. 

Vesteuropa 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Bulgarien 100,0 100,6 103,0 107,1 110,3 113,5 116,0 2,50% 

Kroatien 100,0 103,4 106,9 110,2 113,6 117,6 121,7 3,33% 

Estland 100,0 101,9 103,4 104,8 106,2 107,7 109,1 1,46% 

Letland 100,0 95,5 94,4 93,6 93,0 92,6 92,3 -1,33% 

Lithauen 100,0 94,1 91,5 92,7 94,2 95,7 97,2 -0,47% 

Polen 100,0 105,3 107,2 108,4 109,0 109,3 109,3 1,49% 

Serbien 100,0 98,2 100,7 106,8 113,0 118,1 123,5 3,58% 

Danmark 100,0 98,2 97,2 96,3 95,4 94,5 94,0 -1,03% 

Finland 100,0 97,4 96,2 95,5 94,9 94,3 93,8 -1,06% 

Frankrig 100,0 99,8 95,7 93,8 92,5 91,9 91,9 -1,40% 

Tyskland 100,0 99,5 98,4 97,4 96,3 95,0 93,7 -1,08% 

Grækenland 100,0 93,7 88,5 84,3 81,4 79,3 78,5 -3,95% 

Italien 100,0 100,8 100,0 98,8 97,4 97,0 97,2 -0,47% 

Norge 100,0 98,2 100,9 101,6 102,6 103,9 104,7 0,77% 

Portugal 100,0 88,1 80,3 75,4 75,9 77,3 79,8 -3,69% 

Sverige 100,0 101,3 101,3 102,0 102,0 102,0 101,8 0,30% 

Schweiz 100,0 101,0 101,2 102,1 102,3 102,5 102,5 0,41% 

Storbritannien 100,0 96,0 92,7 90,8 89,7 89,3 88,9 -1,94% 

 

Østeuropa 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Aserbajdsjan 100,0 116,3 132,3 146,8 160,9 175,1 188,8 11,17% 

Kasakhstan 100,0 104,5 111,2 121,2 133,2 144,8 157,4 7,85% 

Belarus 100,0 96,6 101,5 105,0 108,3 111,7 115,1 2,37% 

Rusland 100,0 99,0 97,8 94,8 93,7 94,2 95,2 -0,82% 

Ukraine 100,0 99,4 100,0 100,9 102,0 102,7 103,3 0,54% 
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Asien 

  2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Gns % 

Kina 100,0 105,0 110,2 115,9 121,7 127,8 134,3 5,04% 

Hong Kong 100,0 102,4 104,5 106,3 108,0 109,4 110,7 1,71% 

Indien 100,0 111,0 123,2 136,0 149,4 163,2 177,5 10,04% 

Malaysia 100,0 103,9 107,8 111,6 115,3 118,8 122,1 3,38% 

Singapore 100,0 105,8 110,2 114,3 118,2 121,8 125,2 3,82% 

Vietnam 100,0 111,9 124,6 138,5 153,4 170,3 188,6 11,15% 

I oversigten fra Asien har data for følgende lande ikke været tilgængelige: Cambodja, Laos, Nepal 
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Bilag 6: Ikke benyttet 
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Bilag 7: Befolkningsudvikling: 

Kilde: Euromonitor, egen tilvirkning 

Vesteuropa:

 

Østeuropa:

 

 

  

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Total

Bulgaria -0,69% -0,68% -0,68% -0,70% -0,71% -3,40%

Croatia -0,22% -0,20% -0,20% -0,20% -0,21% -1,02%

Estonia -0,59% -0,54% -0,48% -0,45% -0,45% -2,49%

Latvia -1,52% -1,31% -1,11% -0,88% -0,78% -5,48%

Lithuania -0,95% -0,93% -0,92% -0,92% -0,91% -4,54%

Poland 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,01% 0,19%

Serbia -0,52% -0,55% -0,56% -0,57% -0,58% -2,75%

Denmark 0,40% 0,35% 0,32% 0,29% 0,28% 1,65%

Finland 0,45% 0,45% 0,45% 0,44% 0,44% 2,25%

France 0,55% 0,53% 0,51% 0,50% 0,49% 2,61%

Germany 0,00% -0,06% -0,10% -0,13% -0,16% -0,45%

Greece 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,61%

Italy 0,33% 0,29% 0,26% 0,24% 0,21% 1,34%

Norway 1,38% 1,39% 1,39% 1,36% 1,32% 7,03%

Portugal -0,05% -0,07% -0,09% -0,11% -0,13% -0,43%

Sweden 0,87% 0,91% 0,88% 0,86% 0,86% 4,46%

Switzerland 0,99% 0,88% 0,80% 0,77% 0,75% 4,26%

United Kingdom 0,79% 0,78% 0,76% 0,74% 0,72% 3,85%

Gennemsnit 1,33%

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Total

Azerbaijan 1,37% 1,32% 1,28% 1,23% 1,19% 6,57%

Kazakhstan 1,37% 1,30% 1,24% 1,20% 1,17% 6,44%

Belarus -0,23% -0,26% -0,27% -0,30% -0,32% -1,37%

Russia 0,23% 0,23% 0,21% 0,21% 0,19% 1,08%

Ukraine -0,31% -0,31% -0,31% -0,31% -0,31% -1,53%

Gennemsnit 1,07%
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Asien:

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Total

Cambodia 1,82% 1,80% 1,74% 1,67% 1,62% 8,96%

China 0,44% 0,42% 0,39% 0,36% 0,33% 1,95%

Hong Kong, China 1,04% 0,86% 0,84% 0,81% 0,86% 4,49%

India 1,45% 1,42% 1,38% 1,34% 1,30% 7,09%

Laos 1,86% 1,84% 1,82% 1,80% 1,77% 9,44%

Malaysia 1,23% 1,21% 1,19% 1,17% 1,15% 6,10%

Nepal 1,18% 1,16% 1,14% 1,11% 1,09% 5,81%

Singapore 2,66% 2,45% 2,09% 1,73% 1,51% 10,88%

Vietnam 1,03% 1,00% 0,96% 0,92% 0,88% 4,88%

Gennemsnit 4,50%
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Bilag 8: Befoklningssammensætning 

Kilde: Euromonitor, egen tilvirkning 

 

 

0-14 15-64 65+ Total 0-14 15-64 65+ Total

Vesteuropa 60.249            256.891          70.907            388.047          60.850            254.396          77.978            393.224          

Østeuropa 36.163            159.543          28.180            223.885          40.773            154.555          30.953            226.282          

Asien 627.640          1.911.773      215.889          2.755.302      622.106          1.980.199      276.849          2.879.154      

Vesteuropa 15,5% 66,2% 18,3% 15,5% 64,7% 19,8%

Østeuropa 16,2% 71,3% 12,6% 18,0% 68,3% 13,7%

Asien 22,8% 69,4% 7,8% 21,6% 68,8% 9,6%

2012 2017E
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Bilag 9: Gennemsnitsalder 

Kilde: Euromonitor, egen tilvirkning 

Vesteuropa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østeuropa:

 

Asien:

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2017E

Bulgaria 41,5                 42,5                 

Croatia 40,9                 41,7                 

Estonia 40,1                 40,7                 

Latvia 40,7                 41,6                 

Lithuania 40,8                 41,9                 

Poland 39,2                 40,3                 

Serbia 40,9                 41,3                 

Denmark 39,8                 40,8                 

Finland 40,9                 41,7                 

France 39,8                 40,3                 

Germany 43,2                 44,3                 

Greece 42,1                 42,9                 

Italy 42,9                 43,8                 

Norway 38,5                 38,8                 

Portugal 41,2                 42,1                 

Sweden 40,3                 40,5                 

Switzerland 40,8                 41,7                 

United Kingdom 39,4                 39,8                 

Average 40,7                 41,5                 

2012 2017E

Azerbaijan 32,6                 33,1                 

Kazakhstan 31,2                 31,1                 

Belarus 39,0                 39,4                 

Russia 38,6                 39,0                 

Ukraine 39,8                 40,5                 

Average 36,2                 36,6                 

2012 2017E

Cambodia 27,0                 28,1                 

China 38,0                 40,1                 

Hong Kong, China 41,0                 42,1                 

India 28,2                 29,4                 

Laos 24,3                 25,4                 

Malaysia 29,7                 31,3                 

Nepal 26,1                 27,5                 

Singapore 36,2                 37,0                 

Vietnam 31,0                 32,7                 

Average 31,3                 32,6                 
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Bilag 10: Markedsandele 2003 

Kilde: Euromonitor 

 

Top 4: 27,8% 

  

Bryggeri Markedsandel

Anheuser-Busch Cos Inc 8,5%

SABMiller Plc 7,6%

Interbrew NV SA 6,0%

Heineken NV 5,7%

AmBev 4,0%

Modelo SA de CV, Grupo 2,6%

Coors Co, Adolph 2,6%

Tsingtao Brewery Co Ltd 2,2%

Carlsberg A/S 2,0%

Baltic Beverages Holding AB (BBH) 2,0%

I alt 43,2%
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Bilag 11: Carlsbergs rapporterede resultatopgørelse 

Kilde: Carlsbergs årsrapporter 2008-2012 

 

  

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Omsætning 76.557 75.676 81.295 86.555 93.100

Øl- og læskedrikafgifter (16.613) (16.294) (21.241) (22.994) (25.899) 

Nettoomsætning 59.944 59.382 60.054 63.561 67.201

Produktionsomkostninger (31.249) (30.197) (28.982) (31.788) (33.831) 

Bruttoresultat 28.695 29.185 31.072 31.773 33.370

Salgs- og distributionsomkostninger (17.592) (15.989) (17.158) (18.483) (19.645) 

Administrationsomkostninger (3.934) (3.873) (4.040) (3.903) (4.185) 

Andre driftsindtægter 1.178 554 815 671 589

Andre driftsomkostniger (450) (599) (588) (422) (444) 

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 81 112 148 180 108

Resultat af primær drift før særlige poster 7.978 9.390 10.249 9.816 9.793

Særlige poster netto (1.641) (695) (249) (268) 85

Finansielle indtægter 1.310 609 1.085 630 900

Finansielle omkostninger (4.766) (3.599) (3.240) (2.648) (2.672) 

Resultat før skat 2.881 5.705 7.845 7.530 8.106

Selskabsskat 312 (1.538) (1.885) (1.838) (1.861) 

Koncernresultat 3.193 4.167 5.960 5.692 6.245

Minoritetsinteresser 572 565 609 543 638

Carlsberg A/S andel 2.621 3.602 5.351 5.149 5.607
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Bilag 12: Carlsbergs rapporterede balance 

Kilde: Carlsbergs årsrapporter 2008-2012 

  

AKTIVER

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Immaterielle aktiver 84.091 81.611 87.771 89.041 91.216

Materelle aktiver 34.052 31.825 32.480 31.848 31.991

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.224 2.667 4.877 5.051 6.241

Værdipapirer 118 94 124 134 133

Tilgodehavender 1.707 1.604 1.747 1.650 2.075

Udskudte skatteaktiver 1.254 1.483 1.301 1.199 1.170

Pensionsaktiver 2 2 8 5 4

Langfristede aktiver i alt 123.448 119.286 128.308 128.928 132.830

Varebeholdninger 5.228 3.601 4.191 4.350 4.541

Tilgodehavender fra kunder 6.369 5.898 5.687 7.855 7.828

Tilgodehavende skat 262 175 172 129 60

Andre tilgodehavender 3.095 1.750 1.766 1.846 2.045

Periodeafgrænsningsposter 1.211 666 938 867 853

Værdipapirer 7 17 34 24 21

Likvide beholdninger 2.857 2.734 2.735 3.145 5.760

Kortfristede aktiver i alt 19.029 14.841 15.523 18.216 21.108

Aktiver bestemt for salg 162 388 419 570 27

Aktiver i alt 142.639 134.515 144.250 147.714 153.965
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PASSIVER

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051

Reserver (9.063) (11.816) (7.056) (8.740) (6.476) 

Overført resultat 60.762 63.594 68.253 71.555 73.686

Egenkapital for aktionærer i Carlsberg AS 54.750 54.829 64.248 65.866 70.261

Minoritetsinteresser 5.151 4.660 5.381 5.763 3.389

Egenkapital i alt 59.901 59.489 69.629 71.629 73.650

Lån 43.230 36.075 32.587 34.364 36.706

Pensioner og lignende forpligtelser 1.793 2.153 2.434 3.263 3.961

Udskudt skat 9.885 9.688 9.947 9.652 9.682

Hensatte forpligtelser 1.498 1.353 1.506 1.001 1.230

Anden gæld 263 746 922 1.262 1.201

Langfristede forpligtelser i alt 56.669 50.015 47.396 49.542 52.780

Lån 5.291 3.322 3.959 1.875 3.352

Leverandørgæld 8.009 7.929 9.385 11.021 11.862

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage 1.455 1.361 1.279 1.291 1.381

Hensatte forpligtelser 677 1.092 512 511 619

Selskabsskat 279 411 534 527 537

Anden gæld mv. 9.905 10.845 11.378 10.490 9.766

Kortfristede forpligtelser i alt 25.616 24.960 27.047 25.715 27.517

Forpligtelser vedr. Aktiver bestemt for salg 453 51 178 828 18

Forpligtelser i alt 82.738 75.026 74.621 76.085 80.315

Passiver i alt 142.639 134.515 144.250 147.714 153.965
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Bilag 13: Heineken reformulering 

I lighed med Carlsberg er det nødvendigt at foretage en række korrektioner for at præsentationen af drifts 

relaterede poster og øvrige er særskilte. 

Resultatopgørelsen 

Other income 

Denne post består af gevinster ved salg af virksomheder og aktiver, og præsenteres som en del af primær 

drift, men grupperes ikke med omsætning. 

Af- og nedskrivninger 

Der foretages ingen korrektion af denne post som det var tilfældet med Carlsberg, da denne præsenteres 

særskilt i Heinekens regnskab. 

Skat 

Den hollandske skattesats er 25% på alt over 200.000€ og 20% det under. Til opgavens formål er 25% 

benyttet da forskellen er ubetydelig da der arbejdes med poster af den størrelse som der gør. 

Share of profit of associates and joint ventures and impairments thereof (net of income tax) 

Posten er behandlet på samme måde som I Carlsbergs reformulering med den samme begrundelse. 

Balancen 

Other investments and receivables 

Denne post består af både finansielle- og drifts aktiver, og er splittet ud som følger: 

 

 Driftslikviditet 

Denne er sat til 0,75% af omsætning i lighed med Carlsberg. 

  

mEUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Loans and advances to customers 161 310 329 455 384 368

Indemnification receivable 0 0 0 145 156 136

Other receivables 0 0 0 174 178 148

Non-current derivatives (hedging) 0 100 16 135 142 116

Drifts aktiver 161 410 345 909 860 768

Held-to-maturity investments 3 10 4 4 5 4

Available-for-sale investments 233 221 219 190 264 327

Finansielle aktiver 236 231 223 194 269 331

Total 397 641 568 1.103 1.129 1.099
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Bilag 14: Heinekens rapporterede resultatopgørelse 

 

  

mEUR 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 14.319 14.701 16.133 17.123 18.383

Other income 32 41 239 64 1.510

Raw materials, consumables and services (9.548) (9.650) (10.291) (10.966) (11.849) 

Personnel expenses (2.415) (2.379) (2.680) (2.838) (3.037) 

Amortisation, depreciation and impairments (1.206) (1.083) (1.118) (1.168) (1.316) 

Total expenses (13.169) (13.112) (14.089) (14.972) (16.202) 

Results from operating activities 1.182 1.630 2.283 2.215 3.691

Interest Income 91 90 100 70 62

Interest expenses (469) (633) (590) (494) (551) 

Other net finance income/expenses (107) 214 (19) (6) 219

Net finance expenses (485) (329) (509) (430) (270) 

Share of profit of associates and joint ventures and 

impairments thereof (net of income tax) (102) 127 193 240 213

Profit before income tax 595 1.428 1.967 2.025 3.634

Income tax expense (248) (286) (399) (465) (525) 

Profit 347 1.142 1.568 1.560 3.109

Minority interests 138 124 132 130 160

Net profit 209 1.018 1.436 1.430 2.949
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Bilag 15: Heinekens rapporterede balance 

 

AKTIVER

mEUR 2008 2009 2010 2011 2012

Property, plant and equipment 6.314 6.017 7.687 7.860 8.792

Intangible assets 7.109 7.135 10.890 10.835 17.725

Investments in associates and joint ventures 1.145 1.427 1.673 1.764 1.950

Other investments and receivables 641 568 1.103 1.129 1.099

Advances to customers 346 319 449 357 312

Deferred tax assets 259 561 429 474 564

Total non-current assets 15.814 16.027 22.231 22.419 30.442

Inventories 1.246 1.010 1.206 1.352 1.596

Other investments 14 15 17 14 11

Trade and other receivables 2.504 2.310 2.273 2.260 2.537

Prepayments and accrued income 231 189 206 170 232

Cash and cash equivalents 698 520 610 813 1.037

Assets classified as held for sale 56 109 6 99 124

Total current assets 4.749 4.153 4.318 4.708 5.537

Total assets 20.563 20.180 26.549 27.127 35.979
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PASSIVER

mEUR 2008 2009 2010 2011 2012

Share capital 784 784 922 922 922

Share premium 0 0 2.701 2.701 2.701

Reserves (74) 159 814 498 365

Allotted share delivery instrument 0 0 666 0 0

Retained earnings 3.761 4.408 5.125 5.653 7.703

Equity attributable to equity holders of the company 4.471 5.351 10.228 9.774 11.691

Non-controlling interests 281 296 289 318 1.071

Total equity 4.752 5.647 10.517 10.092 12.762

Loans and borrowings 9.084 7.401 8.078 8.199 11.437

Tax liabilities 0 0 178 160 140

Employtee benefits 688 634 687 1.174 1.632

Provisions 344 356 475 449 418

Deferred tax liabilities 637 786 991 894 1.790

Total non-current liabilities 10.753 9.177 10.409 10.876 15.417

Bank overdrafts 94 156 132 207 191

Loans and borrowings 875 1.145 862 981 1.863

Trade and other payables 3.846 3.696 4.265 4.624 5.273

Tax liabilities 85 132 241 207 305

Provisions 158 162 123 140 129

Liabilities classified as held for sale 0 65 0 0 39

Total current liabilities 5.058 5.356 5.623 6.159 7.800

Total liabilities 15.811 14.533 16.032 17.035 23.217

Total equity and liabilities 20.563 20.180 26.549 27.127 35.979
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Bilag 16: Heinekens reformulerede resultatopgørelse 

 

  

mEUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11.245 14.319 14.701 16.133 17.123 18.383

Revenue 11.245 14.319 14.701 16.133 17.123 18.383

Raw materials, consumables and services (7.320) (9.548) (9.650) (10.291) (10.966) (11.849) 

Personnel expenses (1.951) (2.415) (2.379) (2.680) (2.838) (3.037) 

Gross revenue 1.974 2.356 2.672 3.162 3.319 3.497

Other income 28 32 41 239 64 1.510

Share of profit of associates and joint ventures 

and impairments thereof (net of income tax) 54 (102) 127 193 240 213

EBITDA 2.056 2.286 2.840 3.594 3.623 5.220

Amortisation, depreciation and impairments (638) (1.206) (1.083) (1.118) (1.168) (1.316) 

EBIT 1.418 1.080 1.757 2.476 2.455 3.904

Tax on operations (418) (369) (368) (526) (573) (593) 

NOPAT 1.000 711 1.389 1.950 1.883 3.312

Net financial expenses (95) (485) (329) (509) (430) (270) 

Tax on financial items 24 121 82 127 108 68

Profit 929 347 1.142 1.568 1.560 3.109

Non-controlling interests (122) (138) (124) (132) (130) (160) 

Net profit 807 209 1.018 1.436 1.430 2.949
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Bilag 17: Heinekens reformulerede balance 

 

  

mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Driftsaktiver

Property, plant and equipment 6.314 6.017 7.687 7.860 8.792

Intangible assets 7.109 7.135 10.890 10.835 17.725

Investments in associates and joint ventures 1.145 1.427 1.673 1.764 1.950

Other investments and receivables (drift) 410 345 909 860 768

Advances to customers 346 319 449 357 312

Deferred tax assets 259 561 429 474 564

Inventories 1.246 1.010 1.206 1.352 1.596

Trade and other receivables 2.504 2.310 2.273 2.260 2.537

Prepayments and accrued income 231 189 206 170 232

Driftslikviditet 107 110 121 128 138

Driftsaktiver i alt 19.671 19.423 25.843 26.060 34.614

Driftsforpligtelser

Tax liabilities 0 0 178 160 140

Employtee benefits 688 634 687 1.174 1.632

Provisions 344 356 475 449 418

Deferred tax liabilities 637 786 991 894 1.790

Trade and other payables 3.846 3.696 4.265 4.624 5.273

Tax liabilities 85 132 241 207 305

Provisions 158 162 123 140 129

Driftsforpligtelser i alt 5.758 5.766 6.960 7.648 9.687

Netto driftsaktiver 13.913 13.657 18.883 18.412 24.927

Finansielle aktiver

Other investments and receivables (finansiering) 231 223 194 269 331

Other investments 14 15 17 14 11

Cash and cash equivalents 591 410 489 685 899

Assets classified as held for sale 56 109 6 99 124

Finansielle aktiver i alt 892 757 706 1.067 1.365

Finansielle forpligtelser

Loans and borrowings 9.084 7.401 8.078 8.199 11.437

Bank overdrafts 94 156 132 207 191

Loans and borrowings 875 1.145 862 981 1.863

Liabilities classified as held for sale 0 65 0 0 39

Finansielle forpligtelser i alt 10.053 8.767 9.072 9.387 13.530

Netto finansielle aktiver/forpligtelser (9.161) (8.010) (8.366) (8.320) (12.165) 

Egenkapital 4.752 5.647 10.517 10.092 12.762

Afstemning (NDA+NFA-EK) 0 0 0 0 0
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Bilag 18: Budgetteret balance Carlsberg 

Budgetteret balance 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Terminal 

periode

Driftsaktiver

Immaterielle aktiver 91.216 99.749 106.307 113.957 121.941 131.024 139.261

Materielle aktiver 31.991 35.625 37.967 40.699 43.550 46.794 49.736

Kapitalandele i associerede virkosmheder 6.241 4.987 5.315 5.698 6.097 6.551 6.963

Tilgodehavender 2.075 1.995 2.126 2.279 2.439 2.620 2.785

Udskudte skatteaktiver 1.170 1.425 1.519 1.628 1.742 1.872 1.989

Pensionsaktiver 4 7 8 8 9 9 10

Varebeholdninger 4.541 4.987 5.315 5.698 6.097 6.551 6.963

Tilgodehavender fra kunder 7.828 7.125 7.593 8.140 8.710 9.359 9.947

Tilgodehavende skat 60 178 190 203 218 234 249

Andre tilgodehavender 2.045 2.137 2.278 2.442 2.613 2.808 2.984

Periodeafgrænsningsposter 853 1.069 1.139 1.221 1.307 1.404 1.492

Driftslikviditet 504 534 570 610 653 702 746

Driftsaktiver i alt 148.528 159.820 170.326 182.584 195.375 209.928 223.126

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser 16.873 17.812 18.983 20.350 21.775 23.397 24.868

Anden gæld 10.967 12.825 13.668 14.652 15.678 16.846 17.905

Leverandørgæld 11.862 11.044 11.770 12.617 13.501 14.506 15.418

Selskabsskat 537 534 570 610 653 702 746

Driftsforpligtelser i alt 40.239 42.215 44.991 48.228 51.607 55.451 58.937

Netto driftsaktiver 108.289 117.605 125.336 134.356 143.768 154.477 164.189

Finansielle aktiver

Værdipapirer 154 178 190 203 218 234 249

Likvider 5.256 2.850 3.037 3.256 3.484 3.744 3.979

Aktiver bestemt for salg 27 356 380 407 436 468 497

Finansielle aktiver i alt 5.437 3.384 3.607 3.866 4.137 4.445 4.725

Finansielle forpligtelser

Lån 40.058 46.312 49.357 52.909 56.615 60.832 64.657

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 18 356 380 407 436 468 497

Finansielle forpligtelser i alt 40.076 46.668 49.736 53.316 57.051 61.300 65.154

Netto finansielle aktiver/forpligtelser (34.639) (43.284) (46.130) (49.449) (52.914) (56.855) (60.429) 

Egenkapital 73.650 74.320 79.206 84.906 90.854 97.622 103.759
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Bilag 19: Budgetforudsætninger balancen Carlsberg 

 

Budgetteret balance 2008 2009 2010 2011 2012 Average 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminal periode

Driftsaktiver

Immaterielle aktiver 137,43% 146,15% 140,09% 135,74% 139,85% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00% 140,00%

Materielle aktiver 53,59% 54,08% 50,11% 47,60% 51,35% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Kapitalandele i associerede virkosmheder 3,71% 4,49% 8,12% 7,95% 9,29% 6,71% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Tilgodehavender 2,85% 2,70% 2,91% 2,60% 3,09% 2,83% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%

Udskudte skatteaktiver 2,09% 2,50% 2,17% 1,89% 1,74% 2,08% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Pensionsaktiver 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Varebeholdninger 8,72% 6,06% 6,98% 6,84% 6,76% 7,07% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Tilgodehavender fra kunder 10,62% 9,93% 9,47% 12,36% 11,65% 10,81% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Tilgodehavende skat 0,44% 0,29% 0,29% 0,20% 0,09% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Andre tilgodehavender 5,16% 2,95% 2,94% 2,90% 3,04% 3,40% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Periodeafgrænsningsposter 2,02% 1,12% 1,56% 1,36% 1,27% 1,47% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Driftslikviditet 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

Driftsaktiver i alt

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser 25,54% 26,35% 26,11% 24,73% 25,11% 25,57% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Anden gæld 16,96% 19,52% 20,48% 18,49% 16,32% 18,35% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

Leverandørgæld 13,36% 13,35% 15,63% 17,34% 17,65% 15,47% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50%

Selskabsskat 0,47% 0,69% 0,89% 0,83% 0,80% 0,73% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

Driftsforpligtelser i alt

Netto driftsaktiver

Finansielle aktiver

Værdipapirer 0,21% 0,19% 0,26% 0,25% 0,23% 0,23% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Likvider 4,02% 3,85% 3,80% 4,20% 7,82% 4,74% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Aktiver bestemt for salg 0,27% 0,65% 0,70% 0,90% 0,04% 0,51% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Finansielle aktiver i alt

Finansielle forpligtelser

Lån 80,94% 66,35% 60,86% 57,01% 59,61% 64,95% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00%

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg0,76% 0,09% 0,30% 1,30% 0,03% 0,49% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Finansielle forpligtelser i alt

Netto finansielle aktiver/forpligtelser

Egenkapital
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