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1 Indledning 
 

Mit formål med udarbejdelse af denne hovedopgave på HD(R) studiet er, at lave en strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (vil efterfølgende benævnes som 

Royal Unibrew). Royal Unibrew er en stor, dansk børsnoteret virksomhed, som har rødder 

tilbage til 1800-tallet.  

 

Den danske kultur er i tidens løb blevet præget af bryggerier og øl brygning i særdeleshed, 

hvilket det relativt store antal af bryggerier etableret i 1800-tallet vidner om. Øl, og ikke 

mindst dansk øl, er noget som kan samle danskere og frembringe en hvis stolthed og 

nationalfølelse. At der i et forholdsvis lille land som Danmark er to store bryggerikoncerner 

som Carlsberg og Royal Unibrew, som er kendt bredt ud over Europa, er blot med til at 

understrege, at der er tale om erhvervssucceser inden for netop denne branche.  

 

Bryggeribranchen er, og har de seneste århundreder været, en stor bidragsyder til den samlede 

danske eksport.1 Royal Unibrew er som det andet største bryggeri i Danmark målt på afsætning 

og omsætning (jf. årsrapporten for 2011), en stor aktør i denne branche. Jeg synes, at denne 

branche er interessant, fordi den på trods af finanskrisen de seneste år, stadig står som en stor 

eksportkilde for Danmark. 

 

En anden grund til, at jeg synes, Royal Unibrew er en spændende casevirksomhed er, at til 

trods for, at virksomheden for bare få år tilbage var igennem et økonomisk og ledelsesmæssigt 

modvind, som bl.a. udmundede i den laveste kursværdi på Royal Unibrew aktien siden 

børsnoteringen i 1998, så er Royal Unibrew kommet fornuftigt igennem denne periode. Royal 

Unibrew har endvidere ekspanderet meget de seneste år, og dette er til trods for, at 

verdensøkonomien har været, og stadig er, tynget af den globale finanskrise. 

 

Jeg vil i denne opgave inddrage og anvende metoder og modeller, som jeg finder relevante i 

forbindelse med en strategisk analyse samt værdiansættelse af Royal Unibrew. Samtlige 

metoder, modeller og teorier er alle redskaber, som i forskelligt omfang har været gennemgået 

i løbet af HD(R) studiet. Modellerne og teorien inddraget i opgaven har således til formål, at 

bistå med den praktiske tilgang til regnskabsanalysen og værdiansættelsen af Royal Unibrew.         

                                                      
1 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigshandel/udenrigshandel-med-varer.aspx 
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2 Problemstilling 
 

Til at værdiansætte en virksomhed, findes der flere forskellige teorier omkring, ligesom der er 

flere forskellige modeller man kan anvende til selve værdiansættelsen. I beskrivelsen af de 

enkelte teorier og værdiansættelsesmodeller, er det ofte givet, at markederne er perfekte. For at 

dette kan være opfyldt, skal f.eks. ingen personer have mere viden omkring den gældende 

virksomhed end andre, ligesom det forudsættes, at alle posterne i balancen er indregnet til 

kapitalværdi. Dette er langt fra den virkelige verden, hvor perfekte markeder må regnes for at 

være utopi. Lige så mange forskellige mennesker der er, lige så mange forskellige 

vidensniveauer findes der om én bestemt virksomhed. En ulempe for en investor er, at der altid 

er én som ved mere om den pågældende virksomhed end han selv gør. 

 

Værdiansættelse tager endvidere udgangspunkt i budgetestimater for virksomhedens fremtidige 

performance. Fremtidsudsigter og forventninger vurderes ligeledes forskelligt afhængigt af, 

hvem der udarbejder budgetestimatet. I og med budgetestimatet er belagt med stor usikkerhed, 

da analytikere kan tillægge historiske begivenheder og forventninger til fremtiden vidt 

forskelligt værdi, er den endelige værdiansættelse ikke nødvendigvis sammenfaldende med en 

anden analytikers værdiansættelse af selvsamme virksomhed.  

 

Hovedproblemstillingen i min opgave er derfor, at finde frem til en værdiansættelse af Royal 

Unibrew, som efter min vurdering, burde afspejle aktiens værdi, ud fra de opstillede 

budgetforudsætninger.  

 

3 Problemformulering 
 

Med udgangspunkt i en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse af Royal Unibrew A/S, 

ønskes følgende undersøgt: 

 

”Hvilken værdi har virksomheden Royal Unibrew A/S set ud fra en langsigtet investors 

synsvinkel?” 

 

Hovedspørgsmålet forsøges besvaret med udgangspunkt i, samt ved hjælp af, følgende 

underspørgsmål: 
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• Hvad er Royal Unibrew A/S’ strategi, vision og målsætninger? 

 

• Hvilke omverdensforhold har indflydelse på virksomheden samt bryggeribranchen som 

helhed? 

 

• Hvilken konkurrencemæssig situation befinder Royal Unibrew A/S sig i på nuværende 

tidspunkt? Samt hvordan ser den fremtidige konkurrencesituation ud? 

 

• Hvilke kompetencer er Royal Unibrew A/S i besiddelse af? 

 

• Hvordan har den økonomiske udvikling været for Royal Unibrew A/S? 

 

• Hvilke korrektioner i Royal Unibrew A/S’ aflagte regnskaber er nødvendige at foretage, 

førend de er anvendelige til værdiansættelsesbrug? 

 

• Hvilken værdiansættelsesmodel vil være mest anvendelig i relation til værdiansættelse af 

Royal Unibrew A/S? 

 

• Hvad er Royal Unibrew A/S’ fremtidsudsigter? 

 

 

4 Afgrænsning 
 

For at kunne besvare opgavens problemformulering bedst muligt samt at holde fokus på den 

essentielle problemstilling i opgaven, har jeg valgt at foretage en række afgrænsninger. 

 

Skæringsdatoen for indsamling af data, informationer m.m. er den 9. marts 2012. 

Informationer og data offentliggjort eller udarbejdet efter denne dato vil således ikke blive 

inddraget i opgavens analyse eller konklusion. 

 

Der vil i opgaven udelukkende blive anvendt offentligt tilgængeligt materiale og oplysninger, 

da jeg ikke har haft adgang til intern eller fortrolig information fra Royal Unibrew. 

Informationen anvendt i denne opgave er derfor Royal Unibrews årsregnskaber, 
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fondbørsmeddelelser, artikler om Royal Unibrew og lignende offentlig tilgængelig 

information. Analysen og værdiansættelsen i opgaven er derfor foretaget som en ekstern 

analyse, i og med den udelukkende er udarbejdet på grundlag af offentlige tilgængelige 

informationer. I værdiansættelsen har jeg antaget en going concern betragtning, altså at Royal 

Unibrew vil fortsætte deres drift. Jeg vil i opgaven ikke inddrage en redegørelse for de enkelte 

værdiansættelsesmodeller, da dette ikke er opgavens formål. Jeg henviser til afsnit 5 omkring 

model og metodevalg for argumentation for valg samt fravalg af værdiansættelsesmodeller. 

 

Jeg har i opgaven valgt at vægte den strategiske analyse højere end regnskabsanalysen, hvorfor 

omfanget af den strategiske analyse er større. Grunden til, at jeg har valgt denne vægtning er, 

at jeg mener, at den strategiske analyse i højere grad end regnskabsanalysen, bidrager til 

besvarelse af min problemformulering. I rentabilitetsanalysen har jeg valgt udelukkende at 

anvende DuPont-modellen til dekomponering af egenkapitalforrentningen.  

 

Generelt for opgaven gælder, at modellerne ikke vil blive gennemgået ned til mindste detalje, 

da det forudsættes, at være læser af opgaven bekendt.  

Såfremt det i opgaven er nødvendigt at afgrænse yderligere eller foretage antagelser vil dette 

være beskrevet i opgaveteksten.  

 

Opgavens formål er, som det fremgår af problemformuleringen, at estimere hvilken værdi 

Royal Unibrew har, set ud fra en langsigtet investors synsvinkel. Dermed ses der bort fra going 

concern problematik, hvorfor dette ikke vil blive inddraget i opgaven.  

 

 

5 Model og metodevalg 
 

I forbindelse med besvarelse af min problemformulering, har jeg haft valget mellem at anvende 

adskillige modeller og metoder. Det har været nødvendigt at afgrænse samt fravælge nogle 

metoder og modeller, da opgaven ellers ville blive alt for omfangsrig. Jeg vil i dette afsnit 

argumentere for mine valg og fravalg i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave. 
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Jeg indleder opgaven med en beskrivelse af Royal Unibrew. Mit primære formål med 

virksomhedsbeskrivelsen af Royal Unibrew er, at kortfattet introducerer læseren til Royal 

Unibrew samt deres historie, selskabsstruktur og deres visioner og målsætninger. 

 

Virksomhedsbeskrivelsen af Royal Unibrew bliver efterfulgt af en strategisk analyse, som 

fokuserer på, branchen Royal Unibrew befinder sig i. Med den strategiske analyse er det mit 

formål, at belyse Royal Unibrews omverden samt deres makroøkonomiske forhold. Den 

strategiske analyse indledes med en PEST-analyse, som bekendt belyser politiske, 

økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer.2 For min begrundelse og argumentation 

for valg af PEST-analysen frem for PESTEL-analysen, som medtager elementerne 

miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer, henviser jeg til afsnit 8 i opgaven. 

 

PEST-analysen vil blive fulgt op af Porters Five Forces analyse til at belyse og analysere på 

bryggeribranchen. Modellen kan med fordel anvendes til analyse af brancher, da modellen 

bruges til at analysere styrkeforholdet mellem følgende fem elementer: Leverandørernes 

forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, adgangsbarrierer i branchen, trusler fra 

substituerende produkter samt den interne konkurrence i branchen. Efter analyse af Porters 

Five Forces, er det dermed muligt, at beskrive attraktiviteten af bryggeribranchen. For 

yderligere beskrivelse af Porters Five Forces henvises til afsnit 8.2 i opgaven. 

 

Porters Five Forces analysen bliver efterfulgt af en anden analyse af Michael Porter, nemlig 

Porters værdikæde analyse. Grunden til, at jeg har valgt at inddrage denne model i min 

strategiske analyse af Royal Unibrew er, at jeg synes, modellen er god til at give et overbilk 

over samt til at beskrive Royal Unibrews interne kompetencer. Jeg kunne alternativt have valgt 

at anvende BCG-modellen (Boston Consulting Group modellen) til at analysere, hvilke 

ressourcer og kompetencer Royal Unibrew er i besiddelse af. Grunden til, at jeg har undladt at 

medtage BCG-modellen samt fravalgt at anvende den til fordel for Porters værdikædeanalyse 

er, at jeg synes Porters værdikædeanalyse giver et mere præcist billede af virksomhedens 

interne kompetencer. 

 

Som opsummering af de anvendte analyser i den strategiske analyse af Royal Unibrew, har jeg 

valgt at anvende den såkaldte styrkeprofilanalyse SWOT-analysen, som både belyser Royal 

                                                      
2 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 86. Herefter betegnet ROV.  
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Unibrews interne forhold (styrker og svagheder) samt deres eksterne forhold (muligheder og 

trusler).3 Jeg har som konklusion på den strategiske analyse og SWOT-analysen opstillet en to 

gange to matrix, hvor jeg opstiller henholdsvis Royal Unibrews styrker og svagheder samt 

muligheder og trusler, for at øge læsevenligheden for læser. 

 

Den strategiske analyse bliver fulgt op af en regnskabsanalyse af Royal Unibrew. Opgaven 

ændrer hermed fokus fra ex-ante begivenheder til ex-post begivenheder, da regnskabsanalysen 

tager udelukkende udgangspunkt i historiske data, i og med Royal Unibrews årsrapporter for 

perioden 2007 til 2011 danner datagrundlag for regnskabsanalysen. De officielle årsrapporter 

bliver reformuleret således, at de er anvendelige til analysebrug. Afslutningsvis i 

regnskabsanalysen foretager jeg en rentabilitetsanalyse af Royal Unibrew. 

Rentabilitetsanalysen vil især fokusere på egenkapitalforrentningen (ROE), hvor jeg anvender 

DuPont-modellen til at nedbryde og analysere ROE’s underliggende værdidrivere. Grunden til, 

at jeg anvender DuPont-modellen er, at jeg ønsker at belyse samt analysere, hvad der påvirker 

Royal Unibrews egenkapitalforrentning. 

 

Førend værdiansættelsen af Royal Unibrew kan beregnes, er det nødvendigt at opstille et 

budget for en valgt periode. Der er stor usikkerhed forbundet med budgettering af en 

virksomhed. Grunden til, at der er stor usikkerhed er, at budgetteringen er forbundet med nogle 

budgetforudsætninger og antagelser om fremtiden. Disse budgetforudsætninger og antagelser 

om en virksomheds fremtidige økonomiske performance vil derfor oftest variere afhængigt af, 

hvem der opstiller budgetforudsætningerne. Den historiske performance fungerer som en 

indikation af, hvorledes fremtiden vil se ud.  

 

Efter udarbejdelse af budgettet er det nu muligt at værdiansætte Royal Unibrew. Der findes 

mange forskellige metoder til at værdiansætte en virksomhed. Helt overordnet står valget 

mellem at anvende relative værdiansættelsesmodeller eller kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller. Et eksempel på en relativ værdiansættelsesmodel er værdiansættelse 

ved brug af multipler – f.eks. P/E (pris over earnings). Relative værdiansættelsesmodeller er 

mere overfladiske end de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller. Jeg har derfor valgt 

i min opgave at værdiansætte Royal Unibrew ved hjælp af en kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodel. 

                                                      
3 ROV side 116-117 
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Der findes flere forskellige kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, som kan anvendes 

til værdiansættelse af Royal Unibrew. De tre kendteste, mener jeg er henholdsvis: 

dividendemodellen, residualindkomstmodellen samt DCF-modellen. DCF står for Discounted 

Cash Flow. 

 

Da det ikke er opgavens formål, vil jeg ikke redegøre minutiøst for, hvad der indgår i hver 

model samt hvorledes de anvendes. Inden jeg påbegyndte udarbejdelsen af denne opgave, stod 

jeg mellem at vælge enten DCF-modellen eller residualindkomstmodellen til værdiansættelse 

af Royal Unibrew. Helt kortfattet, så beregner DCF-modellen værdien af netto driftsaktiverne, 

ved at tilbagediskontere det fremtidige cash flow (deraf navnet DCF) med WACC’en (Waited 

Average Cost of Capital – de gennemsnitlige kapitalomkostninger). For at anvende DCF-

modellen, er det nødvendigt at budgettere det frie cash flow for en valgt budgetperiode. Efter 

budgetperioden tillægges en terminalværdi, som er et udtryk for den værdiskabelse 

virksomheden skaber efter endt budgetperiode. Fordelen ved at anvende DCF-modellen til 

værdiansættelse er, at den er uafhængig af hvilken regnskabspraksis virksomhederne anvender. 

Ulempen ved anvende af DCF-modellen er imidlertid, at værdien af terminalperioden udgør en 

stor andel det endelige værdiansættelsesestimat.4 

  

Som nævnt i ovenstående afsnit, så stod valget af værdiansættelsesmodel mellem DCF-

modellen og residualindkomstmodellen. Hvor DCF-modellen tilbagediskonterer det fremtidige 

cash flow, så måler residualindkomstmodellen virksomhedens værdi udover ejernes afkastkrav 

samt den bogførte værdi af virksomheden. Den store forskel på de to værdiansættelsesmodeller 

er derfor, at residualindkomstmodellen anvender data fra resultatopgørelsen hvor DCF-

modellen tilbagediskonterer det fremtidige cash flow. Den oplagte fordel ved at anvende 

residualindkomstmodellen til værdiansættelse er, at modsat DCF-modellen, så udgør 

terminalværdien et mindre beløb i den endelige værdiansættelse. Ulempen ved anvendelse af 

residualindkomstmodellen er imidlertid, at den bygger på resultatopgørelsen, som kan være 

udsat for regnskabsmanipulation af virksomhedens ledelse.5  

 

Ud fra de ovennævnte fordele og ulemper ved begge modeller, endte jeg med at anvende DCF-

modellen til værdiansættelse af Royal Unibrew. De primære årsager til, at jeg valgte at 

                                                      
4 ROV side 227-228 
5 ROV side 48-49 
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anvende DCF-modellen var, at modellen ikke er påvirket af valg af regnskabspraksis, samt det 

var min vurdering, at ulemperne ved at anvende DCF-modellen var mindre end ulemperne ved 

residualindkomstmodellen, hvorfor valget faldt på DCF-modellen.  

 

6 Kildekritik 
 

Størstedelen af det anvendte materiale til regnskabsanalyse og værdiansættelse af Royal 

Unibrew er deres årsrapporter for perioden 2007 til 2011. Samtlige af disse årsrapporter har en 

blank påtegning, hvorfor jeg med rimelighed har vurderet, at regnskaberne giver et retvisende 

billede af Royal Unibrews aktiver, passiver samt finansielle stilling. 

 

Informationer indhentet fra Royal Unibrews hjemmeside er blevet anvendt kritisk, i og med at 

hjemmesiden bl.a. anvendes til markedsføring og profilering af Royal Unibrew. 

 

Anvendte informationer og kilder fra lærebøger gennem HD-studiet, samt avisartikler har jeg 

vurderet til at være objektive. Alt information forbundet med udarbejdelse af denne opgave er 

”almindeligt tilgængeligt” materiale, jeg har således ingen særlig ”in-sider” indsigt i Royal 

Unibrew.  

 

Oplysninger indhentet fra internettet fra diverse hjemmesider er blevet behandlet kritisk, og er 

oplysninger vurderet til at være for farvede er de undladt i opgaven. 

 

 

7 Virksomhedsbeskrivelse 
 
Royal Unibrew er en børsnoteret, international virksomhed, der producerer, markedsfører, 

sælger og distribuerer øl, malt- og læskedrikke. Royal Unibrew opererer på en række markeder 

world wide, dog primært i Europa, Nordamerika og Afrika. Hovedsædet ligger i Faxe på 

Sydsjælland, og samlet i koncernen beskæftiges ca. 2.200 medarbejdere.6    

 

Flere af bryggerierne i Royal Unibrew har historiske rødder tilbage til 1800-tallet. Imidlertid er 

det fælles ejerskab som bærer navnet Royal Unibrew af nyere dato. I 1989 fusionerede Faxe 

                                                      
6 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=24 
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Bryggeri A/S med Jyske Bryggerier A/S, hvori Thor Bryggerierne og Ceres Bryggerierne 

indgik. Det nye selskab fik navnet Bryggerierne Faxe Jyske A/S, der allerede tre år senere, i 

1992, blev ændret til Bryggerigruppen A/S.  

 

Baggrunden for fusionen var bl.a., et ønske om at stå stærkere i den skærpede konkurrence i 

ind- og udland. De tre bryggerier supplerede hinanden godt såvel med hensyn til markeder som 

produkter. De tre bryggerier havde hver deres styrker. Faxe havde deres styrke i detailhandlen 

samt på læskedrikke og pilsnerøl i Danmark, mens de på eksportsiden stod stærkt på de tyske, 

engelske og svenske markeder. Ceres og Thor havde deres styrker inden for stærkøls- og 

specialprodukter især i Jylland. Ydermere havde Ceres stærke eksportbastioner i Caribien og 

Italien.  

 

I 1998 blev Bryggerigruppen A/S noteret på Københavns Fondsbørs (OMX), og i dag har 

Royal Unibrew ca. 16.000 navnenoterede aktionærer, hvoraf ca. en fjerdedel er udenlandske. 

Efter kapitaltilførslen, som følge af børsnoteringen i 1998, blev de efterfølgende år fulgt op af 

opkøb af og fusion med andre bryggerier i bl.a. Litauen, Polen og Albani Bryggerierne A/S i 

Danmark. 

 

Den 11. maj 2005 blev det vedtaget at ændre navn fra Bryggerigruppen A/S til det navn som 

virksomheden har i dag, Royal Unibrew A/S. Målet for navneændringen var bl.a., at i højere 

grad at signalere virksomhedens kompetencer. Det er endvidere en fordel at have navn der kan 

afkodes internationalt frem for nationalt i Danmark.7  

I dag består Royal Unibrew koncernen af 21 datterselskaber og associerede selskaber, primært 

fordelt i Europa, idet 15 af de 21 datterselskaber og associerede selskaber er beliggende i 

Europa. Se evt. bilag 1 for selskabsoversigt.  

Royal Unibrew har 4 storaktionærer, der alle ejer over 5 % af aktiekapitalen:  

 

• Chr. Augustinus Fabrikker A/S (10,40 %) 

• ATP (5,95 %) 

• Stodir H F (5,93 %) 

• Skagen (5,58 %) 

 

                                                      
7 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=25 
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Alle ejerandelsprocentsatserne er pr. 9. marts 2012. Royal Unibrew selv ejer 0,95 % af 

aktiekapitalen. Ud fra ovenstående fremgår det, at der ingen dominerende storaktionær i Royal 

Unibrews aktionærkreds. I dag har Royal Unibrew ca. 16.000 navnenoterede aktionærer, 

hvoraf ca. ¼-del er udenlandske.8   

 

7.1.1 Markeder 
 

I og med Royal Unibrew strækker sig over flere markeder og segmenter, tilbyder de derfor en 

lang række produkter. Royal Unibrew opererer primært i følgende tre markedssegmenter: 

 

• Vesteuropa 

• Østeuropa 

• Malt- og oversøiske markeder 

 

Markedssegmentet Vesteuropa omfatter primært markedet for læskedrikke og øl i Danmark, 

Tyskland, Italien samt grænsehandlen. 

Markedssegmentet Østeuropa omfatter primært markedet for læskedrikke, juice og øl i Litauen 

og Letland.  

Markedssegmentet Malt- og oversøiske markeder omfatter de internationale markeder for 

maltdrikke, herunder Afrika og Caribien, samt eksport af læskedrikke og øl til de markeder, 

hvor Royal Unibrew ikke er lokalt repræsenteret.9 

 

Hvor der i Øst- og Vesteuropa i høj grad sælges læskedrikke, øl, vand og juice, er der i de 

oversøiske markeder, herunder Amerika og Afrika, et særligt segment for maltdrikke. USA, 

Canada, Caribien og Afrika er de største aftager af maltdrikke fra Royal Unibrew. Maltdrikke 

er en alkoholfri, maltbaseret drik som kan sidestilles med en alkoholfri øl.  

 

Som nævnt tidligere, så indgår der flere lokale bryggerier i Royal Unibrew. Faxe, Albani, 

Ceres og Thor Bryggerierne har hver deres lokale tilknytning forskellige geografiske steder i 

Danmark.  

 

                                                      
8 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=105 
9 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=25 
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Faxe Bryggeri blev grundlagt i 1901 og er beliggende i Faxe på Sydsjælland. I dag er det 

koncernens største produktionssted. Faxe er endvidere navnet Royal Unibrews mest 

eksporterede øl samt producent af en af de mest solgte læskedrikke i Danmark – Faxe Kondi.10 

 

Albani Bryggerierne blev grundlagt i 1859 og er beliggende i Odense på Fyn. Albani bryster 

sig af, at selveste H.C. Andersen anså Albanis øl for værende hans foretrækkende øl. Dette har 

bryggeriet i dag kvitteret med en speciel øl kaldet H.C. Andersen. Foruden denne special øl er 

Albani i dag mest kendt for deres pilsner øl Odense Pilsner.11 

 

Ceres Bryggerierne blev grundlagt i 1856 og var beliggende i Århus. I 1976 blev bryggeriet 

fusioneret med Thor Bryggerierne, som blev grundlagt i 1850, og var beliggende i Randers. I 

2008 blev produktionen lukket ned og flyttet til Faxe, hvor det bliver brygget den dag i dag. 

Ceres er kendt for sine Royal øl, hvor især Royal Export er populær i grænsehandlen, mens 

Thor er kendt for deres Thor pilsner og Thor Classic.12 

For illustration af Royal Unibrews vigtigste brands se årsrapport for 2011 side 18-19. 

 

Til trods for de mange fusioner mellem bryggerierne gennem tidens løb, så har Royal Unibrew 

valgt at bevare produktionen af de tidligere lokalt bryggede brands. Dette er ikke en 

tilfældighed, men et ønske om at bevare og fastholde markedet for de lokalt populære øl. 

 

Royal Unibrew har en grundlæggende filosofi som de ønsker skal være gennemgående i deres 

koncern, regionalt som internationalt. Den er beskrevet på deres hjemmeside: 

 

”Royal Unibrew har en filosofi om at bevare den populære lokale øl i Danmark, samtidig med 

at være landsdækkende og i fællesskab være en moderne, international virksomhed.”13 

 

 
 

 

 

                                                      
10 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=29 
11 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=20 
12 http://www.ceres.dk/Default.aspx?ID=25 
13 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=25 
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7.2 Vision, mission og værdier14 
 

Royal Unibrews hovedaktivitet er produktion, markedsføring, salg og distribution af 

drikkevarer, med fokus på brandede produkter inden for øl, vand, juice, malt- og læskedrikke. 

Virksomheden tilbyder en række forskellige produkter inden for hver af de ovenstående 

drikkevarer. 

 

En virksomheds vision er et udtryk for, hvor virksomheden på lang sigt ønsker at befinde sig. 

Royal Unibrews vision fremgår af deres hjemmeside: 

”Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som førende udbyder af drikkevarer på 

en række markeder i Vest- og Østeuropa samt på de internationale markeder for maltdrikke”   

 

Generelt indeholder en mission en præcisering af, hvad der er formålet med virksomheden. 

Royal Unibrews mission fremgår af deres hjemmeside: 

”Vi vil opfylde forbrugernes og kundernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på 

mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke”  

 

Udover en vision og mission, så har Royal Unibrew en række værdier, som de arbejder med i 

deres koncern. Det er Royal Unibrews ønske, at disse værdier skal udgøre et fælles fundament 

samt rettesnor for medarbejdernes adfærd i dagligdagen. 

Værdierne fremgår af Royal Unibrews hjemmeside, og er følgende: 

 

• Ansvarsbevidste 

• Engagerede 

• Helhedsorienterede 

• Kreative 

• Ambitiøse 

• Ærlige og åbne 

 

 

 

 
                                                      
14 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=852 
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7.3 Udvikling i Royal Unibrews aktiekurs 
 

Fra børsnoteringen i 1998 og frem til i dag er der sket meget inden for bryggeribranchen, 

nationalt som internationalt. For at belyse udviklingen i Royal Unibrews aktiekurs, inden for 

den afgrænsede periode, har jeg taget udgangspunkt i data fra Københavns Fondsbørs der 

ligger inde med oplysninger om alle aktier der handles med på børsen.   

 

Nedenstående figur 7.3.1 viser udviklingen i Royal Unibrews aktiekurs fra den 9. marts 2007 

til og med den 9. marts 201215.  

Udvikling i Royal Unibrews aktiekurs
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Som det fremgår af figuren, så har der de sidste fem år været store udsving i aktiekursen. For 

den afgrænsede periode, tegner der sig to overordnede trends med hensyn til udviklingen i 

aktiekursen. Første trend er den generelle nedadgående udvikling fra den 9/3 – 2007 til den 9/3 

– 2009. I denne periode nåede aktie kursen at toppe i kurs 785 for efterfølgende at være udsat 

for et dramatisk fald som følge af finanskrisen for at nå bunden i kurs 34,50 umiddelbart efter 

den 9. marts 2009. Anden trend er den generelle stigende udvikling fra den 9/3 – 2009 til den 

9/3 – 2012. I denne periode er udsvingene knap så dramatiske som i den førnævnte periode. 

                                                      
15 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3273 
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Den lodrette sorte linje der går gennem figuren er gennemsnitskursen for den afgrænsede 

periode. Som det fremgår af figuren, så er kursen den 9/3 er en smule over gennemsnitskursen. 

    

8 Strategisk analyse 
 

Den strategiske analyse af Royal Unibrew vil indeholde en analyse af de faktorer, som har 

indflydelse på Royal Unibrews fremtidige indtjeningsmuligheder. Indledningsvis vil der blive 

foretaget en omverdensanalyse af Royal Unibrew. Dette afdækkes ved hjælp af en PEST-

analyse, som vil belyse det generelle miljø Royal Unibrew befinder sig i. PEST-analysen vil 

blive afsluttet af en sammenfatning af de centrale elementer fra analysen. Efterfølgende vil jeg 

anvende Porter’s Five Forces til at analysere bryggeribranchen. Ligesom med PEST-analysen 

vil Porter’s Five Forces analysen afslutningsvis indeholde en sammenfatning af de centrale 

elementer fra analysen. 

 

Til at belyse Royal Unibrews interne miljø og interne kompetencer, anvender jeg Porter’s 

værdikædeanalyse. De primære aktiviteter i værdikædeanalysen vil blive beskrevet og 

illusteret ved hjælp af grafer for at forståelsen samt læsevenligheden. Som afslutning på 

værdikædeanalysen, har jeg valgt at udarbejde en sammenfatning af centrale elementer fra 

analysen. 

 

Som afslutning på den strategiske analyse, udarbejder jeg en SWOT analyse. Det er mit formål 

med denne analyse, at opsamle de, efter min vurdering, væsentligste elementer fra den 

strategiske analyse, og på baggrund heraf udtrykke en delkonklusion på den strategiske 

analyse.  

 

8.1 PEST-analyse16 
 

For at analysere Royal Unibrews omverden, deres generelle miljø og deres makroøkonomiske 

forhold, anvendes PEST-modellen. Jeg har fravalgt at anvende den udvidede PEST-model 

PESTLE, da jeg mener, at faktorerne ”Legal” samt ”Enviromental” falder ind under ”Political” 

i den ordinære PEST-model.  

                                                      
16 ROV side 83 
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Ved anvendelsen af PEST-modellen opdeles Royal Unibrews omgivelser derfor i politiske, 

økonomiske, sociale/sociokulturelle samt teknologiske faktorer. 

 

8.1.1 Politiske faktorer 
 

Politiske faktorer kan have stor indflydelse på Royal Unibrew og bryggeribranchen generelt – 

både nationalt som internationalt. Dette skyldes, at staten pålægger afgifter på både øl og 

emballage. Dette er ikke blot den danske stat der pålægger disse afgifter, det gør alle lande i 

Europa. Det er dog op til det enkelte land, hvor store afgifter de pålægger.  

 

Bryggeriforeningen i Danmark udgiver hvert år en række rapporter, bl.a. om ølforbrug og 

afgiftspålæggelse af øl og emballage i Europa. For Danmarks vedkommende bliver der pålagt 

afgift 3,05 kr./l samt afgift på emballage afhængigt af emballagens størrelse. Til 

sammenligning pålægger Norge, som pålægger størst afgift i Europa, 22,35 kr./l.17 

 

Det er klart, at jo højere afgifter der bliver pålagt øl, jo højere må prisen i sidste ende alt andet 

lige blive. Hvis priserne på øl stiger meget, så vil efterspørgslen, alt andet lige, falde. En høj 

pris på øl kan betyde, at forbrugerne i stedet for øl vælger et substituerende produkt som f.eks. 

vin. Tilsvarende argumentation kan anvendes for sukkerafgift på læskedrikke. Det er ligeledes 

staten der fastsætter sukkerafgiften i de enkelte lande i Europa. Såfremt prisen på sukker stiger, 

som følge af øget afgifter, så vil prisen på læskedrikke, alt andet lige, stige. 

 

Såfremt den danske stat ønsker at befolkningen skal leve lidt sundere, og derved indfører 

yderligere stigning i afgifter på sukker og øl, så vil dette have konsekvenser for Royal Unibrew 

i form af tab af afsætning. 

 

8.1.2 Økonomiske faktorer     
 

Der er flere økonomiske faktorer, som kan have indflydelse på Royal Unibrew. Renteniveauet 

er i øjeblikket historisk lavt. Generelt betyder dette, at virksomheder med en høj grad af 

fremmedfinansiering er særligt følsomme over for rentestigninger. Jf. Royal Unibrews 

årsrapport for 2011 fremgår det, at deres netto rentebærende gæld udgør, pr. 31/12 – 2011, 

                                                      
17 http://ipaper.ipapercms.dk/Bryggerigruppen/TalfraBF/TalfraBF2011L/ 
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630,7 mio. kr. hvilket er ca. det samme som EBITDA. Netto rentebærende gæld er et udtryk 

for rentebærende forpligtigelser modregnet rentebærende aktiver. Af årsrapporten fremgår det 

desuden, at den netto rentebærende gæld er blevet betydeligt mindre siden 2008, hvorfor Royal 

Unibrew er blevet mindre følsomme overfor eventuelle rentestigninger. Det lave renteniveau 

kan være med til at åbne op for nye fusioner, opkøb eller ekspansion, i og med prisen på at 

låne penge er historisk lav i øjeblikket. 

 

En anden økonomisk faktor som kan have indflydelse på Royal Unibrew er priser på centrale 

råvare i deres produktion som malt, byg, humle og sukker. Eftersom det endnu ikke er muligt 

at substituere samtlige af disse råvarer, er Royal Unibrew følsom over for pludselige stigninger 

i råvarepriser. Hvis høsten et år på verdensplan slår fejl og priserne på byg bliver mangedoblet, 

så vil det alt andet lige betyde, at prisen på øl vil stige. Stigende sukkerpriser, som nævnt 

under politiske faktorer, kan ligeledes have en effekt på Royal Unibrew. 

 

En tredje økonomisk faktor som kan have indflydelse på Royal Unibrew er finanskrisen. Det er 

vel næppe gået nogen forbi, at verdensøkonomien stadig er tynget af den globale finanskrise. 

Finanskrisen kan påvirke Royal Unibrew på flere måder. I krisetider handler forbrugerne 

anderledes end i perioder med højkonjunktur. Det viser sig således, at hvor forbrugere i 

perioder med højkonjunktur købte øl og læskedrikke i store mængder samt uden at tillægge 

prisen på disse varer stor betydning, sparer forbrugerne i perioder med lavkonjunktur og er i 

større grad opmærksom på priserne. Dette kan for Royal Unibrew f.eks. betyde, at forbrugerne 

køber mindre sodavand og i stedet køber andre substituerende produkter. Omvendt kan det 

være, at nogle forbrugere i perioder med lavkonjunktur køber øl i stedet for vin, hvilket vil 

være godt for Royal Unibrew. 

 

Finanskrisen kan også skabe muligheder for Royal Unibrew. Grunden til, at jeg mener dette er, 

at en følge af finanskrisen kunne være, at Royal Unibrew vinder markedsandele, fordi 

forbrugerne substituerer de dyrere øl som f.eks. Carlsberg og Tuborg til billigere mærker som 

f.eks. Royal Unibrews produkter.  
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8.1.3 Sociale/sociokulturelle faktorer 
 

Af sociale eller sociokulturelle faktorer som kan have indflydelse på Royal Unibrew er f.eks. 

øget miljøbevidsthed – ikke kun i Danmark, men i verden generelt. I den vestlige verden især, 

er der de seneste år kommet øget fokus på miljøet, klimaforandringer og bæredygtighed. 

Forbrugere stiller større og større krav til de produkter de køber. Ikke nok med produktet skal 

være i orden, så skal råvarerne og hele produktionsprocessen være etisk og moralsk korrekt, 

for at nogle forbruger vælger at købe produkterne. Det gælder for så vidt også den emballage 

som indeholder produktet. Der stilles højere og højere krav til, at emballagen er genanvendelig 

og CO2 neutral.  

 

Royal Unibrew ønsker at signalere til omverdenen, at de er ansvarlige og eftertænksomme i 

deres produktion af deres produkter. Dette ses bl.a. ved, at de udarbejder miljørapporter, 

miljøredegørelser samt at de bryster sig af, at være det første miljøcertificerede bryggeri i 

Norden.18 

 

I Danmark har øl altid været en del af vores kultur. Det har f.eks. været, og er stadig, helt 

naturligt, i Danmark, at drikke en øl samtidig med at se fodbold på et fodboldstadion. Et andet 

eksempel kunne være at nyde en øl til en koncert, eller i festligt lag med venner og familie. 

Dog er vores kultur de seneste år blevet påvirket af, at f.eks. Sundhedsstyrelsen har ændret 

deres anbefaling om indtagelse af alkohol fra hhv. 21 genstande i gennemsnit om ugen for 

mænd og 14 for kvinder til 14 genstande i gennemsnit om ugen for mænd og 7 for kvinder.19 

Dette kan, sammen med ovenstående beskrivelse af den generelle livstils- og holdningsændring 

i den vestlige verden, være med til at påvirke Royal Unibrew, idet der stilles større krav til 

dem og deres produkter. 

 

8.1.4 Teknologiske faktorer  
 

Som nævnt ovenfor, så har miljøet haft et større fokus de seneste år. En måde at forbedre 

miljøet på, er ved at optimere produktionen gennem anvendelse af de nyeste tilgængelige 

teknologier. I de førnævnte miljøredegørelser og miljørapporter fremgår det, hvorledes Royal 

                                                      
18 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=28 
19 http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx 
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Unibrew, ved hjælp af teknologi, har nedsat deres vand-, el- og emballageforbrug til gavn for 

miljøet og ikke mindst Royal Unibrew økonomisk.  

 

I rapporterne fremgår det desuden, hvordan de ved hjælp af den teknologiske udvikling har: 

 

•  sænket vægten på deres glasflasker 

•  mindsket tykkelsen og dermed vægten på deres folie og emballage 

•  reduceret energiforbrug, vandforbrug samt spildevand i forhold til tidligere år, samt 

• Sænket deres udledninger og emission af CO2 

 

Alt sammen til gavn for miljøet og ikke mindst Royal Unibrew selv, der ved hjælp af 

teknologien, kan optimere deres produktion, for derigennem at skabe mere profit. 

 

Øget konkurrence har betydet, at der i branchen har været fokus på optimeringer af alt lige fra 

produktion og distribution til optimering af udnyttelsen af stordriftsfordele. Alt sammen 

områder den teknologiske udvikling har været med til at muliggøre. 
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8.1.5 Sammenfatning af PEST-analysen 
 

Politiske faktorer (P) 
 

• Afgifter på øl og emballage – afgifter er 
fordyrende ekstraomkostninger som 
forbruger ender med at betale. 
Påvirker efterspørgslen negativt. 
  

• Sukkerafgifter på læskedrikke – samme 
argument som ovenstående. En 
regerings ønske om f.eks. øget 
folkesundhed kan ligeledes påvirke 
efterspørgslen negativ og påvirke 
konkurrenceevnen. 
 

• Ønske om sundere livsstil kan skabe 
massiv afgiftspålæggelse, som f.eks. i 
Norge, eller eventuelt et forbud mod 
produkter. 
 

Økonomiske faktorer (E) 
 

• Historisk lavt renteniveau – muligheder 
for yderligere fusioner, opkøb eller 
ekspansioner. 
 

• Råvarepriser – afhængige af disse 
råvarer til produktion. Der findes 
ingen substitutter for f.eks. vand til 
produktion af øl og læskedrikke. 
 

• Finanskrisen – kan være en 
begrænsende faktor som umuliggør 
vækst. Omvendt kan den også danne 
grundlag for øgede markedsandele. 
 

Sociokulturelle faktorer (S) 
 

• Miljøet – den stigende miljøbevidsthed 
hos forbrugerne samt regeringerne 
verden over præger branchens 
produktion. 
 

• Kultur og livsstil – 
sundhedsorganisationer forsøger at 
præge forbrugerne mod en anderledes 
og sundere livsstil. 
 

Teknologiske faktorer (T) 
 

• Den teknologiske udvikling muliggør 
reducering af vægt på emballage som i 
sidste ende fører til øget profit. 
 

• Optimering af produktion, distribution 
og optimering af stordriftsfordele som 
følge af den teknologiske udvikling. 
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8.2 Porter’s Five Forces 
 

En analyse af branchens aktivitet er i høj grad central, når man skal udarbejde en ekstern 

analyse af en virksomhed. Til at analysere Royal Unibrew på brancheniveau samt belyse deres 

omverdensforhold, anvender jeg Porter’s Five Forces.  

Grunden til, at jeg har valgt at anvende Porter’s Five Forces er, at dels er det en generelt 

anerkendt model, samt dels giver den et overblik over de fem kræfter der betegner 

bryggeribranchens profitabilitet. Modellen skal med andre ord være et redskab til at danne et 

overblik over den branche Royal Unibrew befinder sig i, belyse hvor attraktiv en branche det 

er og hvordan det er muligt at tjene penge i branchen. Ydermere belyses hvilke kræfter Royal 

Unibrew har, som giver dem muligheder i branchen samt hvilke trusler de skal være 

opmærksomme på. 

 

Bryggeribranchen er delt op i øl branchen samt læskedrik branchen. Jeg mener, at de samme 

betingelser er gældende for de to brancher, hvorfor jeg har valgt at analysere dem under én og 

samme branche. De enkelte steder hvor jeg mener, at der er forskelle på de to brancher, har jeg 

angivet dette i et særskilt afsnit. 

 

Med Porter’s Five Forces modellen som grundlag, vil jeg indledningsvis analysere 

leverandørernes styrke og kundernes forhandlingsstyrke. Efterfølgende vil jeg analysere 

adgangsbarrierer og substituerende produkter. Afslutningsvis vil jeg analysere den interne 

konkurrencesituation i branchen. 

 

8.2.1 Leverandørernes styrkeforhold  
 
Hovedingredienserne til produktion af øl og læskedrikke er malt, humle, sukker og vand. Det 

er alt sammen naturressourcer, dvs. ressourcer ingen har patent på eller monopol over. Jeg 

vurderer, at antallet af leverandører for ovenstående fire hovedingredienser er stort, og det vil 

være relativt overkommeligt for Royal Unibrew f.eks. at udskifte deres leverandør af malt.  

Danisco er en storspiller på sukkermarkedet i Danmark, men for det første er der også andre 

leverandører af sukker herhjemme, og for det andet er der også mulighed for at købe sukker af 

en anden leverandør i Europa såfremt dette er økonomisk fordelagtigt. 
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I og med Royal Unibrew har en vis størrelse samtidig med, at de både producerer øl og 

læskedrikke, så er de stor aftager af emballage. Med en samlet afsætning i 2011 på 5,7 mio. hl 

svarende til 570.000.000 liter bliver der brugt noget emballage til dåser, flasker, pap og 

plastic.20 

 

På trods af det store forbrug af emballage, så mener jeg, at der ligesom for leverandører af malt 

er mange leverandører, hvorfor jeg ikke mener, at de ville være i stand til at presse eller 

påvirke Royal Unibrew – det er relativt overkommeligt at finde en ny leverandør af emballage.  

 

Afslutningsvis er der vand som anvendes både til produktion af øl og læskedrikke, hvorfor 

dette muligvis er Royal Unibrews vigtigste leverandør. Royal Unibrew får vand leveret fra det 

lokale vandværk, som selv kan bestemme prisen på vandet. Dog skal prisen godkendes af den 

lokale kommune. Vandværkets forhandlingsstyrke vurderer jeg til at være lav til middel, da de 

ikke kan tage hvad de vil for vandet, omvendt koster vand det, det nu engang koster og det vil 

være besværligt for Royal Unibrew at få leveret vand fra andre vandværk over længere 

afstande.  

 

Samlet set vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke til at være lav til middel, hvorfor jeg 

ikke mener, at Royal Unibrew har problemer med eller bør forvente problemer i fremtiden med 

deres leverandører. 

 

8.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
 

Eftersom Royal Unibrew ikke sælger deres produkter direkte til slutforbrugerne, er kunderne 

her ment som dels detailmarkedet samt dels hotel-, restaurations- og cafebranchen.  

Helt generelt er det danske detailmarked karakteriseret ved, at der findes to store 

supermarkedskæder: Dansk Supermarked indeholdende Bilka, Føtex og Netto samt COOP 

indeholdende Kvickly, SuperBrugsen og Fakta. I og med disse to supermarkedskæder udgør en 

stor del af det danske ølmarked, har de en stor forhandlingsstyrke over for Royal Unibrew.  

 

Hotel-, restaurations- og cafebranchen har også en stor forhandlingsstyrke over for Royal 

Unibrew, om end ikke lige så stor som de to supermarkedskæder. Fordelen for denne branche 

                                                      
20 Årsrapporten for 2011 side 6 
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er, at de kan udspille Royal Unibrew med f.eks. Carlsberg, og vælge den af de to som kan give 

det mest fordelagtige tilbud.  

Ovenstående forhold gælder for så vidt både øl og læskedrikke.  

 

Udover kundernes forhandlingsstyrke spiller konjunkturerne ligeledes en stor rolle. I perioder 

med højkonjunktur er efterspørgslen efter specialøl, og andre dyrere produkter end de gængse 

mainstreamprodukter, højere end ved perioder med lavkonjunktur.  

Samlet set vurderes kundernes forhandlingsstyrke som værende middel til høj. De store 

supermarkedskæder som Dansk Supermarked og COOP har en høj forhandlingsstyrke, mens 

visse små caféer, restaurationer og beværtninger har en mindre forhandlingsstyrke. De har dog 

fordelen af at kunne udspille f.eks. Carlsberg med Royal Unibrew. 

 

8.2.3 Adgangsbarriere 
 

Adgangsbarriererne i bryggeribranchen er særdeles afgørende for, om andre virksomheder 

vælger at gå ind på netop dette marked. Såfremt adgangsbarriererne er høje, da er 

indtjeningsmulighederne for de eksisterende virksomheder på markedet større end hvis 

adgangsbarriererne er lave. Såfremt det er tilfældet, at virksomhederne i en given branche har 

nogle unikke færdigheder eller aktiver, som tilmed er omkostningskrævende og/eller avanceret 

at efterligne, er dette med til at skabe høje adgangsbarriere. 

 

Generelt er bryggeribranchen kendetegnet ved, at der besiddes stor knowhow, som er skabt 

gennem mange års produktion, udvikling og optimering. At brygge en øl eller læskedrik er 

ikke den største udfordring i denne sammenhæng. Udfordringen ligger i, at brygge en øl eller 

en læskedrik, som for det første ikke er mangen til andre eksisterende produkter på markedet, 

og som for det andet smager så godt, at forbrugerne vil købe den samt, vigtigst af alt, at de vil 

blive ved med at købe den. 

 

I bryggeribranchen er der stor konkurrence og der er store omkostninger forbundet med at 

skulle etablere en produktion helt fra bunden. En mulighed for at komme ind på nye markeder 

er derfor ved, at udbyde licens til andre bryggerier, som så efterfølgende står for produktionen 
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af det eller de produkter der er blevet givet licens til. Et eksempel herpå er Heineken, som bl.a. 

Royal Unibrew har licens til at brygge og markedsføre i Danmark.21  

 

En anden mulighed for at slippe for de høje etableringsomkostninger er gennem fusion eller 

opkøb med andre eksisterende bryggerier. Fordelen ved at fusionere med eller opkøbe en 

anden virksomhed er, at man på den måde slipper for de høje etableringsomkostninger samt at 

man få det fusionerede eller opkøbte selskabs knowhow og lokalkendskab. Dette kan være en 

fordel hvis man ønsker at indtræde på et nyt marked. 

 

Såfremt Royal Unibrew ville ind på et nyt marked, men ikke ville fusionere eller opkøbe et 

lokalt bryggeri, så foreligger muligheden at producere produkterne i Danmark og derefter 

distribuere dem ud på de ønskede markeder. Ulempen ved denne metode kan dog være, at 

distributionsomkostningerne kan blive meget høje, hvilket alt andet lige vil gå ud over 

virksomhedens profit. 

 

Samlet set vurderes adgangsbarriererne til bryggeribranchen som værende høje, da de bl.a. 

kræver stor kapital og ikke mindst knowhow til at etablere et nyt produktionsanlæg. I disse 

tider anser jeg det for tæt på umuligt at en enkeltperson skulle kunne fremskaffe den fornødne 

kapital til at etablere et bryggeri, som bliver direkte konkurrent til Royal Unibrew. Der er de 

sidste par år etableret en del små specielbryggerier som f.eks. Nørrebro Bryghus, men jeg 

anser dem for at have et nicheprodukt, som ikke er direkte konkurrent til Royal Unibrew. 

Udover høje etableringsomkostninger til produktionen er omkostningerne til eventuel 

distribution, markedsføring af nye produkter med mere ligeledes høje, hvorfor jeg tror det er 

mere sandsynligt at se nye produkter fra de eksisterende etablerede spillere i branchen frem for 

nye produkter fra ny opstartede bryggerier. 

 

Mærkevareloyalitet er også en adgangsbarriere i branchen. Jeg anser mærkevareloyaliteten som 

værende én af hovedbaggrundene for den konsolidering, som er sket i bryggeribranchen. 

Ekspansion i denne branche er i høj grad præget af opkøb af konkurrenter. Opkøb af andre 

bryggerier giver adgang til nye produkter og oftest adgang og markedsandele på nye samt 

eksisterende markeder. Derfor mener jeg, at mærkevareloyalitet er en væsentlig 

adgangsbarriere i branchen. 

                                                      
21 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=185 
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8.2.4 Substituerende produkter  
 

Under substituerende produkter har jeg valgt at opdele afsnittet i et separat afsnit for øl og et separat 

afsnit for læskedrikke da jeg mener, at øl og læskedrikke ikke nødvendigvis har de samme 

substituerende produkter. 

 

 

8.2.4.1 Substituerende produkter for ølmarkedet 
 

I dag er der en række forskellige substitutter for øl, som der ikke var for bare 10 år siden. De 

klassiske substitutter som vin og spiritus har altid været tilstede, men de seneste år er der 

blevet introduceret og markedsført en række forskellige substitutter, som har øget 

konkurrencen på ølmarkedet. I dag er det muligt at købe et hav af forskellige ciders og 

flavoured alcohol beverages også kaldet alkopops. Især har Carlsberg haft succes med 

introduktionen af deres Somersby Cider, som i dag kan fås med flere forskellige 

smagsvarianter. Af andre produkter i samme kategori er de lidt ældre Smirnoff Ice og Barcardi 

Breezer som er et alternativ til øl.  

 

Fælles for dem alle er, at de er dyre end øl, hvorfor de har en ulempe i forhold til almindelig 

øl. Vist er smag og behag forskellig, men en højere pris må, alt andet lige, afholde nogen fra at 

vælge disse produkter frem for øllene. 

 

Vin og spiritus har været på markedet rigtig længe, og er de klassiske direkte substitutter til 

øllen. Hvilket produkt der bliver valgt frem for et andet er igen et spørgsmål om smag, men i 

perioder med højkonjunktur har forbrugere nemmere ved at vælge vinen frem for øllen og 

omvendt i perioder med lavkonjunktur. Dette skyldes simpelthen, at vinen er et dyrere produkt 

og i højere grad end øllen betegnes som et luksus gode. 

 

8.2.4.2 Substituerende produkter for læskedrikke    
 

For læskedrikke er de direkte substitutter kaffe, te, juice, mælk og saftevand. Ligesom for øl er 

der for læskedrikke en lang række af substituerende produkter. Hvilket produkt der bliver valgt 

til fordel for et andet er også her dels afhængig af smag og behag, og dels et spørgsmål om 
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pris. Såfremt et af de substituerende produkter var markant billigere end alle de andre ville 

dette produkt blive foretrukket frem for de andre. 

 

Udover de ovennævnte substitutter findes der også andre kulsyreindeholdige produkter som er 

substitutter for læskedrikke. Det kunne f.eks. være de såkaldte energidrikke som man i dag kan 

købe i alle landets supermarkeder. 

 

Samlet set vurderes konkurrencen fra substituerende produkter at være middel for både øl og 

læskedrikke. Der findes en række substitutter til både øl og læskedrikke, nogle af disse 

substitutter har den fordel, at de findes i flere forskellige smagsvarianter. Ulempen ved de 

selvsamme substitutter er dog, at de er noget dyrere end øl, hvorfor øllen, alt andet lige, burde 

have en fordel.  

 

Substitutterne til læskedrikke findes ligeledes i store antal, fordelen for læskedrikke er dog, er 

de modsat øl kan komme i et utal af smagsvarianter, hvorfor prisen og præferencer styrer 

forbrugernes valg. 

 

Royal Unibrew har en række forskellige produkter inden for både øl og læskedrikke hvorfor de 

står stærkt over for substituerende produkter. Dog er udvalget så enormt stort inden for begge 

produkter, eftersom mange udbyder de produkter. Det er Royal Unibrews største svaghed her, 

hvorfor jeg mener, at konkurrencen fra substituerende produkter er middel. 

   

8.2.5 Interne konkurrence 
 

Den interne konkurrence på markederne Royal Unibrew befinder sig på er meget stor. Royal 

Unibrew er den næststørste producent af øl og læskedrikke i Danmark efter Carlsberg, mens de 

på den globale scene er en lille spiller.  

 

På ølmarkedet i Danmark og resten af Vesteuropa er der især en høj konkurrenceintensitet. 

Samtidig er der i disse år lav vækst på dette marked, hvorfor en stor del af konkurrencen går på 

at erobre markedsandele fra eksisterende konkurrenter. Dette er omkostningstungt og kræver 

bl.a. massiv markedsføring, optimering af distributionsnettet og ikke mindst udnyttelse af sine 
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stordriftsfordele. Royal Unibrew har trods de udfordrende markedsforhold været i stand til at 

øge deres markedsandele.22 

 

På ølmarkedet i Østeuropa adskiller sig primært fra markedet i Vesteuropa ved, at for det første 

er konkurrenceintensiteten ikke lige så høj som i Vesteuropa, og for det andet er væksten i 

landene marginalt højere end i landene i Vesteuropa, hvorfor det på dette marked er muligt at 

erobre og udvide sine markedsandele.  

 

Markedet for læskedrikke er globalt set i høj grad præget af Coca Cola Company, der er den 

største spiller på markedet. Der findes ikke en virksomhed som præger ølmarkedet globalt set 

på samme niveau som Coca Cola Company præger markedet for læskedrikke.  

 

Samlet set vurderes den interne konkurrence at være høj for både ølmarkedet og markedet for 

læskedrikke. Samtidig er indførslen af de mange nye produkter af flavoured alcohol beverages 

som Somersby Cider, Smirnoff Ice, Barcardi Breezer m.m. med til at øge 

konkurrenceintensiteten og erobre markedsandele fra især ølmarkedet. Til trods for, at Royal 

Unibrew kan drage nytte af stordriftsfordele, deres etablerede distributionsnet og trække på 

deres brands som f.eks. Faxe Kondi, skal de alligevel kæmpe for at bevare deres 

markedsandele, både nationalt og globalt. 

Niche bryggerierne vurderes ikke at kunne true de store spillere på markedet som Royal 

Unibrew, da de ikke kan konkurrerer på pris eller volumen.   

 

8.2.6 Sammenfatning af Porter’s Five Forces 
 

Leverandørerne i bryggeribranchen har en forholdsvis lav forhandlingsstyrke. Det vurderes, at 

leverandørerne af de fleste centrale ingredienser til brygning af både øl og læskedrikke kan 

erstattes med andre leverandører, da der er tale om naturprodukter, hvorfor ingen leverandører 

har eneret til råvarerne. For leverandører af emballage vurderes det ligeledes, at leverandørens 

forhandlingsstyrke er lav. I Royal Unibrews tilfælde, er de en stor aftager af emballage, 

hvorfor det må forventes, at de kan presse priserne hos deres leverandør. Den eneste 

leverandør som vurderes at have en middel forhandlingsstyrke mod bryggeribranchen, er 

vandværket som leverer vand til bryggeriet. Vand anvendes til både produktion af øl og 

                                                      
22 Årsrapporten for 2011 side 5 
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læskedrikke og der findes intet substituerende produkt bryggerierne kan anvende i stedet for 

vand. Vandværket kan, efter godkendelse af kommunen selv fastsættes prisen på vand. I Royal 

Unibrews tilfælde er de, ligesom med emballage, en stor aftager, hvorfor det må være muligt 

for dem at forhandle sig til en fordelagtig pris, ligesom det må forventes at andre store 

bryggerier bør være i stand til. 

 

Kunderne i bryggeribranchen har en forholdsvis høj forhandlingsstyrke. Det vurderes, at de 

store detailkæder som COOP og Dansk Supermarked har stor forhandlingsstyrke overfor 

producenterne, i og med deres størrelse gør, at de afsætter store mængder til forbrugerne. 

Kundernes magt i branchen kommer desuden an på deres efterspørgsel, for jo højere deres 

efterspørgsel er efter et bestemt produkt, jo sværere er det for dem at få produktet billigt. 

 

Truslen for nye konkurrenter i branchen vurderes til at være lav, da der er høje 

adgangsbarrierer for at etablere sig i branchen. Etableringen i branchen vil kræve store 

investeringer til oprettelse produktionsanlæg, distributionsnet, markedsføring af nye produkter 

m.m. Der er endvidere forbundet stor knowhow i forbindelse med produktionen. Muligheden 

for at to bryggerier fusionerer og derved indtræder nye markeder er tilstede, dog vurderes det, 

truslen for en kommende supermagt inden for branchen ikke er stor i den nærmeste fremtid. 

 

Der findes i dag en lang række af substituerende produkter til øl og læskedrikke, og 

konkurrencen fra disse produkter vurderes til at være middel. Jeg vurderer, at den største 

ulempe de substituerende produkter har i forhold til øl er, at de er noget dyrere, hvilket kan 

gøre, at de bliver valg fra til fordel for netop øl. Hvilket produkt forbrugerne vælger er styret af 

en blanding af pris og præferencer, dog vurderes det, at konkurrencen er øget i og med det 

store antal af substituerende produkter der i dag findes på markedet. 

 

Konkurrencen internt i branchen vurderes til at være høj. Især i Vesteuropa, hvor der findes 

mange udbydere og produkter, er konkurrenceintensiteten stor og der skal kæmpes for at 

bevare sine markedsandele. De mange nye produkter som de seneste år er blevet lanceret er 

med til at spidse konkurrencen til, og de nye produkter erobrer markedsandele på bekostning af 

øllet. Konkurrencen fra nichebryggerierne i branchen vurderes ikke til at være høj i forhold til 

de store spillere på markedet som f.eks. Carlsberg og Royal Unibrew. Nichebryggerierne 
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vurderes ikke at kunne konkurrere med de store spillere på markedet, hverken på pris eller 

volumen. 

 

 

8.3 Porter’s værdikædeanalyse 
 

Jeg har valgt at anvende Porter’s værdikædeanalyse, fordi jeg synes, at den giver et godt 

overblik over en virksomheds interne kompetencer. Værdikædeanalysen kan ydermere 

anvendes til at afdække, hvorledes interne ressourcer og kompetencer skaber 

konkurrencemæssige fordele for virksomheden. Det er med andre muligt gennem en 

værdikædeanalyse, at belyse Royal Unibrews kernekompetencer. 

En anden fordel ved værdikæden er, at virksomheden selv kan anvende den til at analysere 

deres strategiske dispositioner på langs i værdikæden. 

Modellen har dog også nogle ulemper. Den væsentligste ulempe er, at modellen kan være 

vanskelig for en ekstern analytiker at gennemføre, da vedkommende ikke nødvendigvis har 

adgang til interne data.23  

 

Værdikædemodellen tager udgangspunkt i virksomhedens primære aktiviteter, der i Royal 

Unibrews tilfælde er produktion, distribution og markedsføring af øl-, malt- og læskedrikke. 

De sekundære aktiviteter som indgår i modellen, er aktiviteter, som understøtter de primære 

aktiviteter, og som er nødvendige for en optimal drift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 ROV side 93-94 
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I nedenstående figur 8.3 illustrerer Porter’s værdikæde24: 

 
 

 

8.3.1 Primære aktiviteter 
 

I værdikædeanalysen vil jeg først beskrive de primære aktiviteter én efter én. Herefter vil jeg 

beskrive de sekundære aktiviteter én efter én. 

 

8.3.1.1 Indgående logistik 
 

Til at producere øl og læskedrikke anvendes der en række råvarer som malt, byg, humle og 

sukker. Disse råvarer adskiller sig fra andre industrielle råvarer som træ, jern og metal ved, at 

de har en begrænset holdbarhed. For at undgå, at disse råvarer ikke overskrider deres 

holdbarhedsdato, og derved bliver uanvendelige, er det nødvendigt at have et effektivt 

lagersystem.  

  

8.3.1.2 Produktion 
 

Som en hver anden moderne virksomhed forsøger Royal Unibrew at minimere deres 

omkostninger, for derved at skabe en større profit. Nedenstående figur 8.3.1.2 illustrerer 

udviklingen i Royal Unibrews produktionsomkostninger for koncernen i forhold til 

nettoomsætningen for koncernen. 

                                                      
24 Kilde: Understanding Strategic Management, side 105. Herefter forkortet USM. 
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Produktionsomkostninger for koncernen i % af omsætningen
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for 2007-2011. 

 

Af figur 8.3.1.2 fremgår det, at Royal Unibrew de seneste år har nedbragt deres 

produktionsomkostninger i forhold til nettoomsætningen på koncernniveau. Det er især 

bemærkelsesværdigt, at Royal Unibrew har været i stand til at nedbringe 

produktionsomkostningerne med 9 procent point fra 2008 til 2011. En forklaringsfaktor som 

kan bidrage med at forklare udviklingen kan være faldende råvarepriser. En anden 

forklaringsfaktor som kan bidrage med at forklare udviklingen er, at Royal Unibrew har samlet 

deres produktion i f.eks. Danmark i Faxe således, at de kan udnytte stordriftsfordele i deres 

produktionsanlæg. Derudover har de, som de fremgår af den seneste miljørapport, haft øget 

fokus på optimering af deres produktion, således at både miljøet samt aktionærerne bliver 

tilgodeset.25 

 

8.3.1.3 Udgående logistik samt marketing og salg 
 

Royal Unibrew holder informationerne vedrørende udgående logistik tæt, da der således ikke 

fremgår megen information i deres årsrapporter eller på deres hjemmeside. Eftersom Royal 

Unibrew samler salgs- og distributionsomkostninger under én og samlet post i deres årsrapport, 

har jeg valgt at slå de to sammen i analysen af deres værdikæde. 

 

                                                      
25 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=28 
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Nedenstående figur 8.3.1.3 illustrerer udviklingen i Royal Unibrews salgs- og 

distributionsomkostninger: 

Salgs- & distributionsomkostninger for koncernen i % af omsætningen
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for 2007-2011. 

 

Som det fremgår af figur 8.3.1.3, så er der ikke de store udsving i udviklingen af salgs- og 

distributionsomkostningerne for koncernen i procent af nettoomsætningen. Under denne post er 

bl.a. udgifter til reklame og marketing ligesom sponsorater ligeledes indgår. Royal Unibrew 

markedsfører sig selv igennem en del sponsorater, heriblandt kan nævnes sponsering af 

forskellige kulturelle begivenheder som festivals samt sportsbegivenheder.  

Det er Royal Unibrews ønske at være synlige i mediebilledet samtidig med, at de gør reklame 

for deres nye samt eksisterende produkter.26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Årsrapporten for 2011 side 21 
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8.3.1.4 Service 
 

Nedenstående figur 8.3.1.4 illustrerer udviklingen i Royal Unibrews 

administrationsomkostninger for koncernen i procent af nettoomsætningen i procent. 

 

Administrationsomkostninger for koncernen i % af omsætningen

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

6,20%

6,40%

6,60%

2007 2008 2009 2010 2011

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for 2007-2011. 

 

Som det fremgår af figur 8.3.1.4, så er administrationsomkostningerne tilnærmelsesvis på 

samme niveau fra 2009 til 2011. Fra 2007 til 2008 sker der et bemærkelsesværdigt fald i 

administrationsomkostningerne. Dette kan skyldes, at Royal Unibrew har samlet størstedelen 

af deres administration i Faxe hvor hovedkontorer er placeret. Ydermere søger Royal Unibrew 

at skabe den størst mulige tilgængelighed, derfor reklamere de med, at enhver kan, via deres 

hjemmeside, komme i kontakt med alle i koncernen.27 

 

8.3.2 Sekundære aktiviteter i Royal Unibrew 
 

Virksomhedens infrastruktur 

Royal Unibrew nuværende administrerende direktør, Henrik Brandt, overtog stillingen som 

administrerende direktør fra Poul Møller i 2008. Henrik Brandt var før hans nuværende stilling 

                                                      
27 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=11 
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bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew, men blev valgt til selskabets administrerende direktør på 

grund af uoverensstemmelser med Poul Møllers strategiske planer for Royal Unibrew.28  

Over direktionen er bestyrelsen som består af 9 medlemmer, heri blandt 3 medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer.29    

 

Ledelse af personelle ressourcer 

Human ressources (HR) eller ledelse af personelle ressourcers centrale opgave er, at ansætte 

kvalificeret arbejdskraft til at udføre de forskellige arbejdsopgaver som er i koncernen. 

Medarbejderne er en af koncernens væsentligste ressourcer, da de for det første er med til at 

opretholde produktionen og dermed muliggøre realisering af mål og resultater. For det andet 

ville koncernen ikke være funktionsdygtig uden deres medarbejdere. 

Royal Unibrew har endvidere udarbejdet nogle etiske retningslinjer og værdier, som de har 

implementeret i deres koncern for derved at sikre en ensrettet personalepolitik world wide.30 

 

Teknologisk udvikling 

Udviklingen i den teknologiske udvikling er essentielt for Royal Unibrew for at de kan 

optimere deres produktion og derved maksimere deres profit. Anvendelse af ny teknologi kan 

endvidere vise sig nødvendig at anvende til bl.a. udviklingen af nye produkter, eller nye 

varianter af eksisterende produkter. Netop udviklingen i teknologien inden for 

bryggeribranchen samt implementeringen heraf, har ført til en mærkbar effektivisering for 

koncernen. F.eks. er det på fire år lykkedes at halvere produktionstiden på en hektoliter øl (100 

liter), i Royal Unibrews bryggerier i de Baltiske lande, samtidig med, at energiforbruget 

forbundet med produktionen ligeledes er blevet halveret over samme periode.31 

 

Indkøb til værdikæden32 

Indkøb til værdikæden er et element der er forbundet med store omkostninger, da alt indkøb af 

diverse råvarer til brug for den samlede produktion styres herfra. Dette er åbenlyst et 

fokusområde for Royal Unibrew, da der ved optimering på dette område kan opnås store 

besparelser. 

                                                      
28 http://borsen.dk/nyheder/karriere/artikel/1/141473/svingdoeren_paa_overarbejde_i_royal_unibrew.html 
29 Årsrapporten for 2011 side 45 
30 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=852 
31 Årsrapporten for 2011 side 5 
32 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=846 
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Royal Unibrew etablerede en central indkøbsfunktion i 2007, med henblik på at kunne skabe 

synergi på indkøbsområdet for koncernen. Indkøbsfunktionen fungerer således, at er der en 

indkøbsfunktion i hver af de enkelte produktionsenheder som lokalt har ansvaret for indkøb af 

råvarer. Hovedformålet med denne struktur er, at optimere udnyttelsen af ressourcer og 

råvarer. Royal Unibrew har endvidere udarbejdet en vision og mission for deres 

indkøbsfunktion.  

 

8.3.3 Sammenfatning af Porter’s værdikædeanalyse 
 

Som nævnt i indledningen til afsnittet om værdikædeanalysen, er en af de centrale årsager til at 

anvende værdikædeanalysen, at belyse Royal Unibrews kernekompetencer. Ud fra analysen 

står det klart, at fremstilling af øl, malt- og læskedrikke er Royal Unibrews kernekompetencer.  

En øget fokusering på optimering og effektivisering gennem se seneste år med bl.a. medvirket 

til, at Royal Unibrew har haft faldende produktionsomkostninger siden 2008. Nedbringelse af 

omkostningsniveauet generelt er med til at skabe en sundere og mere rentabel virksomhed, som 

i sidste ende vil stå stærkere over for sine konkurrenter.  

 

Royal Unibrew besidder både væsentlige materielle, immaterielle og humane ressourcer, 

hvilket også er en nødvendighed, for et bryggeri i deres størrelse. Royal Unibrews humane 

ressourcer, som bl.a. er alle deres medarbejdere, samt deres produktionsfaciliteter er ligeledes 

vigtige ressoucer for Royal Unibrew. Det er med udgangspunkt i Royal Unibrews forskellige 

ressourcer, at de har skabt nogle kerne kompetencer, som differentierer dem fra deres 

konkurrenter. Læskedrikken Faxe Kondi samt maltdrikken Vita-malt er blot nogle eksempler 

på dette.  

 

En anden kompetence som Royal Unibrew besidder, er deres relativt store grad af 

markedsdiversifikation. Royal Unibrew afsætter deres produkter på mange forskellige 

markeder world wide. Denne markedsspredning kan virke som et sikkerhedsnet for Royal 

Unibrew, da de derved ikke lige så udsatte for svingninger på de enkelte markeder, som hvis 

de blot havde satset på ét marked. En relativt stor markedsspredning kan endvidere medføre 

mulighed for, at etablere sig på nye vækstmarkeder.    
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8.4 SWOT-analyse og delkonklusion på den strategiske analyse33 
 

Formålet med inddragelse af SWOT-analysen i opgaven er, at opsummere de foregående 

analyser, og derved give et overblik over Royal Unibrews styrker og svagheder samt hvilke 

muligheder og trusler de står overfor. Jeg mener, at styrkeprofilanalysen SWOT er god at 

anvende, da den samler op på både interne og eksterne aspekter af Royal Unibrew og inddeler 

dem i henholdsvis styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Det interessante ved 

modellen er, at den interne del af modellen (styrker og svagheder) har Royal Unibrew i høj 

grad mulighed for at påvirke og præge, mens den eksterne del af modellen (muligheder og 

trusler) har Royal Unibrew kun i ringe grad mulighed for at påvirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 ROV side 116 
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Nedenfor vises min SWOT-analyse af Royal Unibrew:  

 

Figur 8.4 SWOT-analyse af Royal Unibrew  

Styrker (Strenght) 
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Styrker (S) 

En af Royal Unibrews styrker er, at de har mange kendte brands i deres produktserier world 

wide. Faxe Kondi, Royal Export og Vitamalt er blot nogle eksempler på deres mest populære 

brands på forskellige markeder.  

 

En anden af Royal Unibrews styrker er, at de har et bredt sortiment samtidig med, at det 

tilpasset de enkelte markeder. Af deres årsrapport for 2011 har Royal Unibrew på siderne 18-

19 fremhævet deres vigtigste brands. Her fremgår desuden, at Royal Unibrew har tilpasset 
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deres produkter således, at det ikke er de samme produkter de udbyder world wide, men at de 

har tilpasset deres produkter til de enkelte markeder. 

 

Kvaliteten af Royal Unibrews produkter er ligeledes en styrke for dem. Der har ikke mig 

bekendt været negativ omtale i medierne, nationalt som internationalt, om kvaliteten af Royal 

Unibrews produkter. Det samme produkt, uanset om det er en øl, læske- eller maltdrik skal 

smage ens uanset hvor man køber det eller hvor mange man køber. 

Royal Unibrew har et højmoderne produktionsanlæg samt distributionsanlæg. Det er klart en 

styrke at de kan udnytte stordriftsfordele.  

 

Den sidste styrke for Royal Unibrew jeg vil fremhæve, er deres stabilitet. Deres omsætning har 

de sidste fem år, jf. deres årsrapporter, været på et stabilt niveau uden de store udsving. 

Ydermere har de efter udskiftningen i ledelsen i slutningen af 2008 haft en stabilitet i ledelsen, 

hvilket ligeledes er en styrke for Royal Unibrew. 

 

Svagheder (W) 

En af Royal Unibrews svagheder er, at de ikke er markedsleder på nogle af de markeder de 

befinder sig på. I Vesteuropa, og især i Danmark, står Royal Unibrew bag større bryggerier 

som f.eks. Carlsberg. En af ulemperne ved ikke at være den største spille på markedet er, at 

man således ikke er markedsleder og derved ikke i samme grad af indflydelse på bestemmelse 

af prisniveauet for produkterne på markedet. 

 

En anden svaghed for Royal Unibrew, er de store supermarkedskæder som distribuerer Royal 

Unibrews produkter til slutforbrugerne. Supermarkedskædernes forhandlingsstyrke over for 

Royal Unibrew er stor, ligesom grænsebutikkerne i Tyskland har stor indflydelse grundet deres 

størrelse og afsætningsvolumen.   

 

Af side 14 i Royal Unibrews årsrapport for 2011 fremgår det, at størstedelen af deres afsætning 

(over 50 %) er i Vesteuropa. Jeg mener, at det er en svaghed for Royal Unibrew, at 

størstedelen af deres afsætning finder sted på markeder i Vesteuropa, der de seneste år har 

været kendetegnet som markeder med lav vækst. Jeg mener, at det er en svaghed for Royal 

Unibrew, at de endnu ikke har etableret sig i Østen, da dette er markeder med høj vækst ulig 

markederne i Vest- og Østeuropa. 
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Royal Unibrew var ikke hurtig med et modsvar til de mange nye substituerende produkter der 

de seneste år har præget markedet for øl- og læskedrikke. F.eks. gik der over et år fra 

Carlsberg lancerede deres Somerby Cider til Royal Unibrew lancerede deres modsvar i form af 

Tempt cider. Det er langt sværere at vinde markedsandele fra eksisterende etablerede produkter 

på markedet, end at vinde markedsandele ved at lancere et nyt produkt som ens konkurrenter 

ikke har et modsvar til. 

 

Muligheder (O) 

Ud over at vi befinder os i en tid med finanskrise, så er kendetegnet ved nutiden også, at det 

aldrig har været så billigt at låne penge, som det er i øjeblikket. Det åbner en række 

muligheder, som ikke var mulige for få år tilbage. Opkøb af konkurrenter eller bryggerier på 

nye og eksisterende markeder, mener jeg, er en åbenlys mulighed for Royal Unibrew. Gennem 

opkøb har de mulighed for at vinde markedsandele på eksisterende markeder samt at træde ind 

på nye markeder, evt. med nye produkter. Ved opkøb er der dog også fundet en mulig trussel. 

For uddybning se afsnittet om trusler. 

 

I Afrika og Caribien er Royal Unibrew en stor spiller på markedet for malt-drikke. En 

mulighed for Royal Unibrew er, at udvide deres markedsandele i Caribien og Afrika der er de 

største aftagere af Royal Unibrews malt-drikke. En anden mulighed for Royal Unibrew er at 

indtræde på markedet i mellemøsten med malt-drikke. Her ser jeg et stort potentiale for Royal 

Unibrew, i og med alkohol ikke er særligt udbredt i lande med overvejende muslimske 

indbyggere.     

 

Som det fremgår af Royal Unibrews årsrapport for 2011, så har de haft succes med 

effektivisering af deres bryggerier, bl.a. i Østeuropa, hvor energiforbruget i forbindelse med 

produktionen er blevet markant nedsat. Effektivisering og optimering af produktion og 

distribution er fokusområder, som hele tiden kan forbedres, bl.a. ved brug af ny tilgængelig 

teknologi. Øget effektivisering vil i sidste ende kunne ses på bundlinjen i årsregnskabet, 

hvorfor det er en oplagt mulighed for Royal Unibrew at fokusere på i deres produktion og 

distribution. 
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Eftersom markedet hele tiden udvikler sig for øl- og læskedrikke, er det vigtigt for Royal 

Unibrew at følge udviklingen og tendensen på markederne hvis man ikke vil miste 

markedsandele. Seneste eksempel herpå er, Royal Unibrews lancering af energidrikken Faxe 

Kondi Booster. Jeg mener, at en åbenlys mulighed for Royal Unibrew er, at lancere en ny linje 

af specialøl, lidt i stil med Carlsbergs Jacobsen produktserie. En sådan produktlinje kunne 

være en kombination af specialøl og de klassiske produkter op til jul, påske m.m. som Royal 

Unibrew allerede har.  

 

En sidste mulighed for Royal Unibrew som jeg vil fremhæve, er muligheden for at gå uden om 

de store supermarkedskæder og sælge direkte til slutforbrugeren. Jeg forestiller mig, at Royal 

Unibrew kunne have en butik i stil med det de har i grænsebutikkerne, dog her kun med Royal 

Unibrews produkter.     

 

Trusler (T) 

Konkurrencen inden for øl- og læskedrikke er spidset til de seneste år, i og med der er kommet 

et utal af nye substituerende produkter. Disse nye substituerende produkter som f.eks. 

Carlsbergs Somersby cider, har vundet markedsandele på bekostning af de eksisterende 

produkter på markedet. Det er en trussel for Royal Unibrew at disse mange substituerende 

produkter er lanceret, og det tvinger dem til at udvikle nye produkter som kan modsvare dem 

for ikke at tabe markedsandele. 

Hovedingredienserne til fremstilling af øl og læskedrikke er naturprodukter som vand, malt, 

humle og sukker. Såfremt EU eller de enkelte lande Royal Unibrew har bryggerier i, vedtager 

politiske tiltag i form af afgiftsstigninger på de råvarer Royal Unibrew anvender til produktion 

af deres produkter, er det en trussel for dem. For at kunne tilbyde attraktive produkter til 

attraktive priser, er Royal Unibrew afhængige af, at have så lave omkostninger til råvarer som 

overhovedet muligt.   

 

Det er en trussel for Royal Unibrew, at f.eks. supermarkedskæderne COOP og Dansk 

Supermarked har en omsætningsvolumen og størrelse der gør, at Royal Unibrew ikke 

autoritært kan fastsætte priserne på deres produkter. Samtidig er de to supermarkedskæder, i 

Danmark, så store, at de henvender sig til rigtig mange forbrugere, og det kan derfor ikke 

økonomisk kan betale sig for Royal Unibrew at undlade at sælge deres produkter til én af disse 

supermarkedskæder. 
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Som nævnt under muligheder, så mener jeg, at opkøb af konkurrerende bryggerier er en 

mulighed for ekspansion og vækst. Dog er der ved denne mulighed også forbundet en trussel – 

truslen for at købe for dyrt. Der er altid forbundet en fare ved, at opkøbe virksomheder. 

Forventningerne og optimismen til adgangen til et nyt marked, evt. kombineret med nye 

produkter, kan overskygge virkeligheden og i værste fald bevirke, at en virksomhed opkøber 

en anden virksomhed til en overpris som ikke står mål med den faktiske synergieffekt. 

Endelig er finanskrisen en evig trussel, ikke blot for Royal Unibrew, men for alle 

virksomheder. I krisetider er det nødvendigt at se indad i organisationen og optimere hvor der 

kan. Fald i omsætning samt forringelse af kredittider er klassiske eksempler på, hvad en krise 

afleder, hvorfor finanskrisen er en trussel for Royal Unibrew. 

  

 

9 Regnskabsanalyse 
 

Hvor den strategiske analyse har fokus på ex-ante begivenheder, så har regnskabsanalysen 

fokus på ex-post begivenheder. Regnskabsanalysen skal, sammen med den strategiske analyse, 

danne grobund for den efterfølgende budgettering. I regnskabsanalysen har jeg valgt at 

medtage de fem seneste regnskabsår, dvs. fra og med 2007 til og med 2011. 

Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund af de i årsregnskaberne offentliggjorte 

regnskabstal. De historiske regnskabstal besvarer ikke spørgsmålene om Royal Unibrews 

finansielle fremtid, dog kan de give et praj om hvorledes virksomhedens nærmeste finansielle 

fremtid ser ud. 

 

Jeg har i bilag 2-7 opstillet hhv. resultatopgørelse og balance som de er angivet i de officielle 

aflagte årsrapporter. Jeg har for både resultatopgørelsen og balancen omregnet de officielle 

regnskabstal til procent. For resultatopgørelsen har jeg omregnet alle regnskabstallene som 

procent i forhold til nettoomsætningen. For balancen har jeg anvendt samme metode, dog her i 

forhold til hhv. aktiver i alt og passiver i alt. Grunden til, at jeg har gjort dette, er for at skabe 

et overblik for mig selv samt opgavelæser over, udviklingen i de enkelt regnskabsposter for 

den valgte periode.  
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9.1 Revisorpåtegning og anvendt regnskabspraksis  
 

Revisorpåtegningen i et regnskab fortæller regnskabslæseren/brugeren om revisors konklusion 

af regnskabet. Det er således revisors opgave, at udtrykke en konklusion om regnskabet. I 

perioden 2007 – 2011 har Royal Unibrew anvendt Ernst & Young som revisorer. Ernst & 

Young har for hele perioden afgivet en blank påtegning, dvs. en påtegning uden forbehold eller 

supplerende oplysninger. Eftersom alle årsrapporterne i den afgrænsede periode er afgivet med 

en blank revisorpåtegning, må det forventes, at regnskaberne giver et retvisende billede af 

Royal Unibrews aktiver, passiver samt deres finansielle stilling.  

 

Jeg vil i min regnskabsanalyse ikke forholde mig til going concern problematik, i og med, at 

samtlige årsrapporter er afgivet med en blank revisorpåtegning.  

Inden den egentlige regnskabsanalyse foretages, er det yderst relevant at undersøge, om der i 

forbindelse med aflæggelse af Royal Unibrews årsrapporter, er foretaget ændringer i den 

anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere. Ændringer i anvendt regnskabspraksis kan 

medføre ”støj” til den regnskabsperiode der analyseres, og i værste fald føre til, at analytikerne 

drager fejlagtige konklusioner.  

 

Der har i Royal Unibrews tilfælde ikke været ændringer i den anvendte regnskabspraksis, for 

perioden 2007 – 2011. I og med Royal Unibrew er et børsnoteret selskab, er de underlagt at 

aflægge deres regnskab efter nogle fælles internationale revisions standarter, kaldet IFRS 

(International Financial Reporting Standards). Royal Unibrew har siden 2005 aflagt deres 

regnskab efter de ifølge IFRS gældende regler og retningslinjer. Fra og med regnskabsåret for 

2012, har IFRS vedtaget en række ændringer til de eksisterende standarder. Dette vil betyde 

ændringer i anvendt regnskabspraksis for mange selskaber i Europa. I Royal Unibrews tilfælde, 

vil de nye regler dog blot medføre en stigning i antallet af afgivne oplysninger i årsrapporten.34 

 

 9.2 Reformulering af årsrapporterne 
 

Inden udarbejdelse af nøgletalsanalyse for Royal Unibrew, er det nødvendigt at reformulere 

resultatopgørelsen, balancen samt egenkapitalen. Grunden til, at jeg reformulerer disse dele af 

årsregnskaberne er, at de for det første derved bliver opstillet klar til analysebrug, samt at de 

                                                      
34 Note 24, side 98 i Royal Unibrews årsrapport for 2011. 
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for det andet gør det muligt, at finde frem til de aktiviteter der skaber værdi for netop Royal 

Unibrew. Reformuleringen hjælper med at opdele en virksomheds værdiskabende aktiviteter i 

henholdsvis driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteterne er f.eks. poster som 

produktion og salg af varer og tjenesteydelser, mens finansielle aktiviteter er poster der knytter 

sig til finansieringen af driften. Ved at adskille de to aktiviteter fra hinanden er det muligt at 

belyse, hvilke aktiviteter der er værdiskabende. 

 

9.2.1 Reformulering af egenkapitalen35 
 

Reformulering af egenkapitalen er vigtig i analysesammenhæng, for egenkapitalopgørelsen har 

den egenskab, at den opsummerer alle de transaktioner og posteringer, der berører ejernes 

egenkapital i virksomheden. Ændringen i egenkapitalen forklares ved periodens totalindkomst 

plus kapitalindskud fra aktieudstedelse minus beløb udbetalt i form af aktietilbagekøb. 

 

Når egenkapitalopgørelsen, som er angivet i årsregnskabet efter resultatopgørelsen i Royal 

Unibrews tilfælde, er blevet reformuleret, deles årets transaktioner op i to grupper: 

transaktioner med ejerne eller under totalindkomst. For de transaktioner som klassificeres som 

transaktioner med ejerne gælder, at de indeholder alle de transaktioner der i årets løb har med 

aktionærerne at gøre. Omvendt gælder der for de transaktioner som klassificeres som 

totalindkomst, at balancens resultat, på baggrund af de transaktioner der er blevet posteret på 

egenkapitalen det gældende regnskabsår. Totalindkomsten kan således indeholde følgende 

transaktioner: årets resultat, valutakursreguleringer og værdireguleringer.  

 

På bilag 8-12 ses Royal Unibrews egenkapitalopgørelser fra 2007 – 2011, som de fremgår i 

årsrapporterne i de pågældende år. Jeg har reformuleret egenkapitalopgørelserne, og de 

fremgår tillige af bilag 8-12 under de officielle egenkapitalopgørelser. En nyttig 

kontrolfunktion i forbindelse med afstemning af hvorvidt reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen er udført korrekt er, at totalindkomsten i egenkapitalopgørelserne skal 

stemme overens med totalindkomsten i den reformulerede resultatopgørelse. 
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I nedenstående tabel 9.2.1 illustrerer henholdsvis transaktioner med ejerne, totalindkomsten 

samt egenkapitalen primo og ultimo for perioden 2007 – 2011: 

 

Tabel 9.2.1 Egenkapitalbevægelser for perioden 2007 - 2011   
      
  2011 2010 2009 2008 2007 
Egenkapital primo 1.268.810 957.034 539.906 1.080.774 1.135.204 
Transaktioner med ejere -261.280 139.831 397.704 -99.594 -213.466 
Totalindkomst 300.786 311.776 19.330 -443.492 156.630 
Egenkapital ultimo 1.308.316 1.408.641 956.940 537.688 1.078.368 
      
Kilde: Reformulerede egenkapitalopgørelser på baggrund af årsrapporterne for 2007 - 2011 

 
9.2.2 Reformulering af balancen 
 

Som tidligere nævnt skal de analyserede årsrapporter for Royal Unibrew for perioden 2007 – 

2011 reformuleres førend de er anvendelige til analysebrug. Balancen er derfor ligeledes 

nødvendig at reformulere. Ved at reformulere balancen, er det muligt at udlede og adskille 

henholdsvis resultatet af den primære drift samt resultatet af den finansielle drift. Det er vigtig 

at kunne adskille de to økonomiske aktiviteter, da det er den primære drift som skaber værdi 

for virksomheden.  

 

Bilag 13 viser den reformulerede balance for Royal Unibrew for perioden 2007 – 2011. 

Nedenfor har jeg kortfattet behandlet de vigtigste poster, som er relevante at korrigere.  

 

Projektudviklingsejendomme 

I årsrapporten for 2008 er der under balancen bogført t.DKK 400.000 på posten 

projektudviklingsejendomme. Det fremgår af årsrapporten, at beløbet relaterer sig til det 

tidligere Ceres bryggeri i Århus. Bryggeriet i Århus blev lukket og produktionen blev flyttet til 

Faxe. Beløbet har jeg medtaget under driftsaktiver, da jeg mener, at flytning af et bryggeri kan 

sidestilles med en omlægning i produktionen, hvorfor det derfor er en driftsaktivitet. Se evt. 

side 90 i årsrapporten for 2011 for uddybende forklaring af Royal Unibrews behandling af 

projektudviklingsejendomme. 
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Kapitalandele i associerede virksomheder 

Note 15 i årsregnskabet for 2011 specificerer ikke hvilke aktiviteter kapitalandele i associerede 

virksomheder vedrører. Jeg har valgt at medtage posten i driften, da jeg har vurderet, at posten 

må vedrøre aktiviteter som kan sidestilles med Royal Unibrews.     

   

Andre kapitalandele 

Af note 14 i årsregnskabet for 2011 fremgår det, at andre kapitalandele, er Royal Unibrews 

ejerandel i det polske bryggeri Perla Browary Lubelskie. Jeg har valgt at medtage disse 

kapitalandele i driften, da driften i kapitalandelene kan sidestilles med Royal Unibrews drift. 

 

Likvide beholdninger36 

Jeg har opdelt de likvide beholdninger i to grupper: driftslikviditet og likvide beholdninger. 

Driftslikviditet er nødvendig i en virksomhed, og den skal ses som en buffer til f.eks. at betale 

regninger eller foretage investeringer. Størrelsen af driftslikviditet er fastsat til 0,5 pct. Af 

nettoomsætningen. Driftslikviditet er placeret i driften, mens de likvide beholdninger er 

placeret under netto finansielle forpligtigelser. 

Af bilag 13 ses den reformulerede balance, og her ses f.eks. at i 2007 udgør driftslikviditeten 

t.DKK 19.409 og de likvide beholdninger t.DKK 138.423, i alt 157.832 som fremgår af den 

officielle balance. 

 

Skat 

Selskabsskatten, som den fremgår i den officielle balance på passiv siden, dækker over skat fra 

driften samt skat fra de finansielle indtægter og omkostninger. Jeg har valgt ikke at opdele 

selskabsskatten, men i stedet medtage den i sin helhed under driftsforpligtigelser. Grunden til, 

at jeg har gjort således er, at jeg ikke i de officielle regnskaber har kunnet finde information til 

en sådan opdeling. 

 

9.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen37 
 

Som nævnt under reformulering af egenkapitalopgørelsen, så er en nyttig kontrolfunktion i 

forbindelse med afstemning af hvorvidt reformuleringen er udført korrekt, at totalindkomsten i 
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egenkapitalopgørelserne skal stemme overens med totalindkomsten i den reformulerede 

resultatopgørelse. På bilag 14 fremgår den reformulerede resultatopgørelse. Af den 

reformulerede resultatopgørelse fremgår det, at den opdeler den officielle resultatopgørelse i 

tre hovedposter: driftsoverskud fra salg, andet driftsoverskud samt finansielle omkostninger. 

Den reformulerede resultatopgørelse giver derved analytiker mulighed for, at belyse hvor 

meget selskabets driftsoverskud fra salg udgør, uden støj fra andre poster som indgår i andet 

driftsoverskud. Andet driftsoverskud er kendetegnet ved, at det er lig driftsoverskud fra salg 

plus årets egenkapitalreguleringer. 

 

Nederst i den reformulerede resultatopgørelse beregnes totalindkomsten for koncernen samt 

inddragelse af minoritetsinteresserne.  

For hele den belyste periode gælder det, at selskabsskatteprocenten er 25 %. 

 

I lighed reformulering af egenkapitalopgørelsen, vil jeg fremhæve de, efter min vurdering, 

væsentligste poster i den reformulerede resultatopgørelse i nedenstående tabel 9.2.3: 

 

Tabel 9.2.3 Reformuleret resultatopgørelse for perioden 2007 - 2011   
      
  2011 2010 2009 2008 2007 
Bruttoresultat 1.745.322 1.829.759 1.605.287 1.745.405 1.752.589 
Driftsoverskud fra salg efter skat 354.451 298.371 168.218 62.924 159.185 
Andet driftsoverskud efter skat 2.662 2.947 -23.381 -34.718 22.151 
Driftsoverskud efter skat 322.820 366.542 140.710 -368.295 209.626 
Netto finansielle omk. efter skat -20.627 -55.005 -118.222 -78.965 -54.099 
Totalindkomst 300.786 311.776 19.330 -443.492 156.630 
      
Kilde: Reformulerede resultatopgørelser på baggrund af årsrapporterne for 2007 - 2011 

 

Regnskabsåret 2008 skiller sig ud fra de øvrige regnskabsår i perioden ved, at have en stor 

negativ totalindkomst, hvor de øvrige regnskabsår alle har positiv totalindkomst. Den primære 

årsag hertil er, at som det fremgår af Royal Unibrews årsrapport for 2008, så valgte man at 

nedskrive værdien af Royal Unibrews polske aktiver med t. DKK 384.957 til værdien 0. Denne 

store nedskrivning laver støj i regnskabsåret, og er primær årsag til den lave totalindkomst. 

2008 adskiller sig endvidere fra de andre regnskabsår ved, at der blev opskrevet t. DKK 

180.000 på Ceres bryggeri i Århus, idet den tidligere nævnte projektudviklingsejendom under 

punkt 9.2.2, havde ændret status til byggegrund.  
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9.3 Rentabilitetsanalyse 
 

Eftersom egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen nu er blevet reformuleret, er 

jeg nu klar til at udføre en rentabilitetsanalyse af Royal Unibrew. Til at udføre 

rentabilitetsanalysen, vil jeg anvende den udvidede DuPont-model. Grunden til, at jeg har valgt 

at inddrage denne model er, at den struktureret og systematisk analyserer en virksomheds 

økonomiske performance og udvikling.38  

Formlerne anvendt til beregning af nøgletallene i rentabilitetsanalysen er illustreret på bilag 

15. 

Rentabilitetsanalysen tilrettelægges på baggrund af egenkapitalforrentningen (ROE), og 

nedenstående figur 9.3.1 illustrerer den udvidede DuPont-model: 

 

Figur 9.3.1 DuPont-modellen 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ROV side 255 

 

9.3.1 Egenkapitalforrentningen ”ROE” 
 

Som det fremgår af ovenstående figur 9.3.1, så tager rentabilitetsanalysen og DuPont-modellen 

udgangspunkt i egenkapitalforrentningen (ROE – return on equity) og dens underliggende 

værdidrivere. Egenkapitalforrentningen er et udtryk for rentabilitetens forrentning ud fra 

                                                      
38 ROV 254-255 
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driften såvel som den finansielle gearing39. Nøgletallet ROE er med andre ord et udtryk for 

aktionærernes afkast af deres investering i Royal Unibrew. For samtlige nøgletal i 

rentabilitetsanalysen gælder, at jeg har udført udregningerne uden indregning af 

minoritetsinteresser. Grunden til, at jeg har gjort dette er, at jeg er interesseret i, at belyse 

Royal Unibrews rentabilitet renset for minoritetsinteresser. For en investors synspunkt mener 

jeg, at det er mere interessant at gennemgå rentabilitetsanalysen uden medtagelse af 

minoriteter.    

 

I nedenstående tabel 9.3.1 er udviklingen i Royal Unibrews egenkapitalforrentning for 2007 – 

2011 illustreret: 

 

Tabel 9.3.1 Egenkapitalforrentning ROE    
      
ROE 2011 2010 2009 2008 2007 
ROE koncen 22,9 % 24,3 % 2,3 % -68,2 % 13,9 % 
ROE uden nedskr. 22,9 % 24,3 % 2,3 % -11,5 % 13,9 % 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabel 9.3.1 fremgår det tydeligt, at 2008 var et ekstraordinært dårligt regnskabsår for Royal 

Unibrew. Som tidligere nævnt, så er en af de centrale årsager til det dårlige resultat, den store 

nedskrivning på deres polske aktiver. Denne nedskrivning laver en del støj i 

analysesammenhæng, hvorfor jeg rentabilitetsanalysen igennem har valgt, at beregne de 

forskellige nøgletal henholdsvis med og uden nedskrivningen i 2008. Effekten heraf er dels, at 

belyse hvor meget støj nedskrivningen påvirker nøgletallene, samt dels at forsøge at belyse 

udviklingen i Royal Unibrew såfremt de ikke havde nedskrevet på deres aktiver i 2008. 

 

Fra 2007 til 2008 er der, trods beregning af ROE uden nedskrivningen, et iøjnefaldende stort 

fald i egenkapitalforrentningen. Udover at nedskrivningen påvirkede ROE negativt, er en 

anden forklaringsfaktor som bidrager til at belyse faldet i ROE den globale finanskrise. I 2009 

igen positivt, dog stadig påvirket af den globale finanskrise. I 2010 samt 2011 er ROE på et 

anderledes højt niveau. Her forrenter Royal Unibrew deres egenkapital med over 20 %, hvilket 

er en høj forrentning. 
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Som det fremgår af DuPont-modellen, så kan egenkapitalforrentningen brydes op i 

afkastgraden (som så yderligere kan brydes op i overskudsgrad samt omsætningshastighed), 

finansiel gearing og nettolånerenten. Ved belysning af disse nøgletal, er det muligt at give en 

mere præcis forklaring på Royal Unibrews udvikling i ROE.  

 

9.3.2 Afkastningsgraden ”ROIC” 
 

Afkastningsgraden kaldes også for ROIC (Return On Invested Capital), og er et udtryk for 

hvor meget afkast er opnås i forhold til den investerede kapital. Det vil med andre ord sige, at 

jo større afkastningsgraden er, jo større afkast opnås i forhold til den investerede kapital. 

Egenkapitalforrentningen afhænger af udviklingen i afkastgraden. Jo større ROIC er, jo større 

vil ROE alt andet lige blive.40 

 

I nedenstående tabel 9.3.2 er udviklingen i Royal Unibrews afkastningsgrad for 2007 – 2011 

illustreret: 

 

Tabel 9.3.2 Afkastgraden ROIC     
      
ROIC 2011 2010 2009 2008 2007 
ROIC 16,3 % 18,2 % 5,8 % -13,1 % 7,6 % 
ROIC uden nedskr. 16,3 % 18,2 % 5,8 % -1,6 % 7,6 % 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabel 9.3.2 fremgår det, at afkastningsgraden følger samme trend og udvikling som 

egenkapitalforrentningen. Udviklingen i afkastningsgraden viser, et fald fra 2007 til 2008 for i 

2009 at stige til et niveau lidt under det i 2007. Afkastgraden i 2010 og 2011 adskiller sig fra 

de andre år ved, at være på et højere niveau, dog med 2010 lidt højere end i 2011. Det fremgår 

endvidere af tabellen, at nedskrivningen i 2008 ligeledes påvirker afkastgraden betydeligt. 

 

Jeg vil i de følgende to afsnit analysere afkastningsgradens underliggende drivere, 

overskudsgraden samt omsætningshastigheden. Dette kan hjælpe med at forklare udviklingen i 

afkastningsgraden samt ikke mindst egenkapitalforrentningen. 
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9.3.3 Overskudsgrad ”OG” 
 

Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stort overskuddet er fra én krones salg fra 

virksomhedens driftsaktivitet. Overskudsgraden vil derfor være lav for omkostningstunge 

virksomheder, og omvendt være høj i virksomheder med få omkostninger forbundet med deres 

drift. I lærebøgerne omtales nøgletallet overskudsgrad derfor også som et samlet mål for 

indtægtsomkostningstilpasningen i virksomheden.41   

 

I nedenstående tabel 9.3.3 er udviklingen i Royal Unibrews overskudsgrad for 2007 – 2011 

illustreret: 

 

Tabel 9.3.3 Overskudsgrad     
OG 2011 2010 2009 2008 2007 
OG 9,4 % 9,7 % 3,7 % -8,8 % 5,4 % 
OG uden nedskr. 9,4 % 9,7 % 3,7 % 0,4 % 5,4 % 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabel 9.3.3 fremgår det, at udviklingen i overskudsgraden følger samme trend og adfærd 

som i både egenkapitalforrentningen (ROE) og afkastgraden (ROIC). Af tabellen fremgår det 

deslige, at i 2011 var overskuddet 9,4 % for én krones salg fra Royal Unibrews driftsaktivitet, 

mens den i 2008, renset for nedskrivningen, blot var 0,4 %.  

 

I og med overskudsgraden følger samme udvikling som afkastgraden ROIC, må det betyde, at 

overskudsgraden kan tilskrives en central årsag i udviklingen i ROIC og dermed også ROE. 

Jeg vil dog også belyse og analysere på udviklingen i Royal Unibrews omsætningshastighed, 

førend jeg endeligt konkluderer på rentabilitetsanalysen. 

 

 

9.3.4 Omsætningshastighed ”AOH” 
 

Omsætningshastigheden AOH, eller nettoaktivernes omsætningshastighed som det ofte kaldes, 

er et udtryk for, salget per krone investeret i netto driftsaktiver. Det betyder med andre ord, at 

omsætningshastigheden er et nøgletal som udtrykker, hvor meget af salget eller indtjeningen, 
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som er investeret i driftsaktiver. I lærebøgerne omtales nøgletallet omsætningshastighed også 

som et samlet mål for kapitalintensitet og kapitaltilpasning i virksomheden.42 

 

Udover at analysere omsætningshastigheden, har jeg valgt at inddrage den inverse værdi af 

omsætningshastigheden, 1/AOH. Den inverse værdi af omsætningshastigheden er et udtryk for, 

hvor meget en virksomhed har bundet i deres driftsaktiver til at skabe én krones salg. Grunden 

til, at jeg har medtaget dette udtryk er, at jeg mener det giver et godt billede af, størrelsen af 

Royal Unibrews bundne kapital i deres driftsaktiver. Jeg vil i forbindelse med analyse af 

omsætningshastigheden således også analysere på den inverse værdi af 

omsætningshastigheden. 

 

I nedenstående tabel 9.3.4 er udviklingen i Royal Unibrews omsætningshastighed samt den 

inverse værdi af omsætningshastigheden for 2007 – 2011 illustreret: 

 

Tabel 9.3.4 Omsætningshastighed     
AOH 2011 2010 2009 2008 2007 
AOH 1,73 1,87 1,57 1,49 1,41 
1/AOH 0,58 0,53 0,64 0,67 0,71 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabel 9.3.4 fremgår det, at fra år 2007 til 2010 er omsætningshastigheden stigende, for at i 

2011 at falde lidt. Nedskrivningen i 2008 har ingen effekt på omsætningshastigheden og 

dermed ej heller på den inverse værdi af omsætningshastigheden, hvorfor der ikke som i de 

andre tabeller er en ekstra linje uden nedskrivningerne.  

 

Udviklingen i den inverse værdi af omsætningshastigheden er modsat udviklingen i 

omsætningshastigheden. Dette betyder, er fra år 2007 til 2010 er den inverse værdi af 

omsætningshastigheden faldende, for at stige lidt i 2011. I netop år 2011 udtrykker den inverse 

omsætningshastighed, at Royal Unibrew har 0,58 kroner bundet i deres netto driftsaktiver for 

at skabe én krones salg.  
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9.3.5 Nettolånerenten ”r” 
 

Nettolånerenten er et udtryk for, hvor meget en virksomhed betaler i låneomkostninger på 

deres rentebærende gæld. Nettolånerente beregnes som forholdet mellem de netto finansielle 

omkostninger divideret med den netto rentebærende gæld. 

 

I nedenstående tabel er udviklingen i Royal Unibrews nettolånerente for 2007 – 2011 

illustreret: 

Tabel 9.3.5 Nettolånerente     
Nettolånerente  r 2011 2010 2009 2008 2007 
Nettolånerente 4,1 % 10,0 % 11,0 % 4,7 % 4,4 % 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabel 9.3.5 fremgår det, at Royal Unibrews nettolånerente har været stigende i perioden 

2007 til 2010, for i 2011 at falde til tilnærmelsesvis samme niveau som i 2007 og 2008. 

Grunden til, at 2009 og 2010 skiller sig ud kan skyldes, at der er en eller flere faktorer der 

laver støj i analysesammenhæng. Jeg har ikke præcist kunne udpege, hvilken eller hvilke 

faktorer der i givet fald laver støj. 

 

9.3.6 Finansiel gearing ”FGEAR” 
 

Den finansielle gearing FGEAR er et tryk for forholdet mellem den netto rentebærende gæld 

og egenkapitalen. Den finansielle gearing kan dermed give analytiker oplysninger om, hvordan 

virksomhedens netto driftsaktiver er blevet finansieret.  

 

I nedenstående tabel 9.3.6 er udviklingen i Royal Unibrews finansielle gearing for 2007 – 2011 

illustreret: 

 

Tabel 9.3.6 Finansielle gearing     
FGEAR 2011 2010 2009 2008 2007 
FGEAR 0,50 0,57 1,44 3,89 1,46 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabellen fremgår det, at Royal Unibrews finansielle gearing er faldet fra år 2008 – 2011. 

Generelt gælder der, at jo lavere finansiel gearing en virksomhed har, des bedre kan 
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virksomheden modstå nedgangsperioder og lavkonjunkturer. Af tabellen fremgår det tydeligt, 

at Royal Unibrew fra år 2008 og frem til 2011 år for år har forbedret deres finansielle gearing. 

Effekten af nedbringelsen af den nettorentebærende gæld i 2011, beskrevet i årsrapporten for 

2011 side 7, ses i faldet af den finansielle gearing fra 2010 til 2011. Bedømt ud fra den 

finansielle gearing alene, så er Royal Unibrew i år bedre rustet mod fremtidige 

nedgangsperioder, end de har været de seneste fem år. Forbedringen i den finansielle gearing 

kan forklares med nedbringelse af den netto rentebærende gæld, da egenkapitalen har været 

den samme i perioden 2009 til 2011.      

 

Hvis man inddrager nøgletallet SPREAD, som er forskellen mellem ROIC og r, kan analytiker 

blive klogere på udviklingen i egenkapitalforrentningen, da netop egenkapitalforrentningen 

kan nedbrydes i tre faktorer, hvoraf SPREAD er den ene.43  

 

I nedenstående tabel 9.3.7 er udviklingen i Royal Unibrews SPREAD for 2007 – 2011 

illustreret: 

 

Tabel 9.3.7 Spread      
SPREAD 2011 2010 2009 2008 2007 
SPREAD 12,1 % 8,2 % -5,2 % -17,8 % 3,2 % 
SPREAD unden nedskr. 12,1 % 8,2 % -5,2 % -6,4 % 3,2 % 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede regnskaber for 2007 - 2011 

 

Af tabellen fremgår det, at udviklingen i SPREAD følger samme udvikling som i 

egenkapitalforrentningen og afkastgraden. I 2007 samt i 2010 og 2011 var SPREAD positiv.  

Dette betyder for Royal Unibrew, at deres fremmedfinansiering i disse år har bidraget positivt 

til egenkapitalens forrentning. Omvendt har Royal Unibrews fremmedfinansiering bidraget 

negativt til egenkapitalens forrentning i 2008 og 2009.  
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9.3.7 Opsamling på rentabilitetsanalysen 
 

Efter endt rentabilitetsanalyse af Royal Unibrew, tegner der sig et overordnet centralt billede af 

koncernen – fremgang. Royal Unibrew er inde i en positiv udvikling, både finansielt og 

driftmæssigt. Dette understreget af de positive nøgletal for egenkapitalens forrentning ROE, 

afkastgraden ROIC, overskudsgraden OG, og ikke mindst den finansielle gearing. En af de 

primære drivere som kan forklare den positive udvikling fra 2008 til 2011 er overskudsgraden.  

 

Rentabilitetsanalysen bærer dog præg af Royal Unibrews store nedskrivninger på deres polske 

aktiver i 2008, hvorfor jeg analysen igennem har korrigeret for denne nedskrivning hvor det 

gav mening. Årene 2008 og 2009 bærer dog præg af, at være påvirket af den globale 

finanskrise.  

Royal Unibrews seneste års målsætninger om omkostningsminimering, øget effektivisering og 

optimering af koncernen, viser sig i rentabilitetsanalysen i 2010 og 2011, hvor samtlige 

nøgletal er blevet forbedret fra 2009 til 2011, dog med en lille nedgang fra 2010 til 2011.     

 

Rentabilitetsanalysen har gjort det klart, at Royal Unibrew i dag står stærkere end de har gjort 

for bare fire-fem år siden, hvor de i rentabilitetsanalysen gennemgåede nøgletal, så knap så 

gode ud.  

 

9.4 Delkonklusion på regnskabsanalysen 
 

Regnskabsanalysen blev indledt af en gennemgang af Royal Unibrews årsrapporter for 

perioden 2007 til 2011. Årsrapporterne, som alle var revideret af Ernst & Young, var alle 

forsynet med en blank påtegning, og der forelå ingen ændringer i regnskabspraksis.  

 

De officielle årsregnskaber blev efterfølgende reformuleret, så regnskabsdata var klar til 

analysebrug og senere værdiansættelse. I forbindelse med reformuleringen, blev den officielle 

resultatopgørelse opdelt i henholdsvis finansieringsaktiviteter og primære driftsaktiviteter. 

Balancen og egenkapitalopgørelsen blev ligeledes reformuleret, og totalindkomsten i den 

reformulerede egenkapitalopgørelse blev afstemt med totalindkomsten i den reformulerede 

resultatopgørelse.  
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De reformulerede årsregnskaber blev efterfulgt af en rentabilitetsanalyse, hvor nøgletallene 

egenkapitalforrentning ROE, afkastgraden ROIC, overskudsgraden OG, 

omsætningshastigheden AOH, finansiel gearing samt netto lånerenten blev analyseret. Den 

overordnede og gennemgående trend i rentabilitetsanalysen og af de belyste nøgletal var, at fra 

år 2007 til 2008 havde Royal Unibrew oplevet en generel forringelse af samtlige nøgletal. En 

forklaringsfaktor som bidrager til at belyse årsagen hertil er, at Royal Unibrew i 2008 foretog 

en stor nedskrivning på deres polske aktiver. En anden forklaringsfaktor som bidrager til at 

forklare årsagen i udviklingen er den globale finanskrise. Fra år 2008 til 2010 oplevede Royal 

Unibrew det diametral modsatte af udviklingen før, nemlig generel forbedring af samtlige 

nøgletal i rentabilitetsanalysen. I 2011 oplevede Royal Unibrew en lille nedgang i forhold til 

2010 i samtlige nøgletal, dog er f.eks. ROE og ROIC stadig på et højt niveau.  

Overskudsgraden samt den øgede optimering og effektivisering af Royal Unibrew er 

forklaringsfaktorer, som har bidraget til den positive udvikling i ROE samt ROIC i den belyste 

periode. 

 

10 Budget 
 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå budgetforudsætningerne for de centrale værdi-drivere (value 

drivers). Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af de udførte analyser i den strategiske 

analyse såvel som i regnskabsanalysen. Budgetperioder kan have forskellige længder, men det 

oftest valgte budgetperiodeinterval er 5 – 20 år. Grunden til, at man oftest ikke vælger længere 

budgetperioder end 20 år er, at jo længere budgetperiodens længde er, jo større usikkerhed vil 

der være tilknyttet budgetestimatet. Omvendt har meget korte budgetperioder som f.eks. 1-3 år 

en tendens til at være for pessimistiske og dermed undervurdere virksomhedens vækst.44    

 

Jeg har valgt, at budgetperiodens længde i Royal Unibrews tilfælde skal være 5 år. Grunden til, 

at jeg netop har valgt budgetperioden til dette er, at Royal Unibrew er en etableret virksomhed 

med flere forskellige mærkevarer inden for øl, malt- og læskedrikke. Med andre ord mener jeg, 

at Royal Unibrew befinder sig på et marked hvor der er relativt få udsving i efterspørgslen 

efter deres produkter, hvorfor jeg mener, at de efter en budgetperiode på 5 år vil have opnået 

                                                      
44 ROV side 38 
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steady state. Steady state er et udtryk for, at samtlige variable i resultatopgørelsen samt 

balancen vil vokse med samme procentsats efter budget perioden.45  

 

10.1 Omsætning 
 

Der er flere faktorer der skal tages højde for, i forbindelse med budgettering af Royal 

Unibrews fremtidige omsætning. Udvikling i branchen nationalt som globalt, udviklingen i 

Royal Unibrews markedsandele samt udviklingen i udbud og efterspørgsel er blot nogle af de 

centrale faktorer, som spiller en rolle i Royal Unibrews omsætning fremadrettet.  

 

Royal Unibrew afsætter deres produkter i en lang række lande verden over. I forbindelse med 

budgettering af deres fremtidige omsætning, har jeg derfor valgt at dele deres omsætning op i 

tre segmenter: Vesteuropa, Østeuropa samt Maltdrikke. Opdelingen følger årsrapporten for 

2011 side 20-29. 

 

Som det fremgår af Royal Unibrews årsrapport for 2011 side 20, så deres nettoomsætning i 

Vesteuropa faldet hvert år fra 2009 til 2011. Dog beretter Royal Unibrew om stigende 

markedsandele, hvorfor jeg vurderer at omsætningen i Vesteuropa vil opleve en vækst i 

budgetperioden på 1 – 3 %.  

 

Royal Unibrews nettoomsætning i Østeuropa faldt, som det fremgår af side 26 i årsrapporten 

for 2011, med hele 33 % point. Den primære forklaring herpå er, at Royal Unibrew i marts 

2011 solgte deres aktier i deres polske datterselskab. Til trods for nedgangen i 

nettoomsætningen i Østeuropa beretter Royal Unibrew om organisk vækst i nettoomsætningen 

på 4 %, hvorfor jeg vurderer, at omsætningen i Østeuropa vil opleve en vækst i budgetperioden 

på 3 – 4 %. 

 

Ligesom nettoomsætningen faldt fra 2010 til 2011 i Østeuropa, faldt den også på markedet for 

maltdrikke. Royal Unibrew omlagde i 2011 distributionsstrukturen i Europa, hvilket jf. 

årsrapporten for 2011 side 28, påvirkede udviklingen i resultatet af maltdrikke negativt. Til 

trods for denne omlægning melder Royal Unibrew om stigende omsætning i henholdsvis 

                                                      
45 ROV side 64 
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Amerika, Afrika og øvrige markeder. Jeg vurderer derfor, at omsætningen i maltdrikke vil 

stige 3 – 4 % i budgetperioden.   

 

Som tidligere nævnt, så er der flere faktorer, som kan påvirke Royal Unibrews fremtidige 

omsætning. Markedsandele er svære at vinde fra sine konkurrenter. Såfremt en virksomhed et 

år har vundet markedsandele, skal de ikke hvile på laurbærrene, men derimod kæmpe videre 

for dels at fastholde de vundne markedsandele, samt dels at forsøge at vinde yderligere 

markedsandele. Konkurrencen i bryggeribranchen er hård, især i Vesteuropa, og jeg forventer, 

at Royal Unibrew vil fastholde deres nuværende markedsandele i Vesteuropa. Jeg ser mulighed 

for vækst i Østeuropa samt på markederne for maltdrikke.  

 

Udbud og efterspørgsel styres af markedskræfterne og kan være vanskelige at forudse. Dog er 

det min vurdering, at efterspørgslen efter øl, malt- og læskedrikke vil forblive på nuværende 

niveau. Såfremt det én eller flere af budgetårene bliver ekstraordinært godt vejr, kan de 

bevirke, at efterspørgslen efter Royal Unibrews produkter stiger, jf. omtale i årsrapporten for 

2011 side 4 – 5. Jeg forventer ikke, at der vil komme en ny aktør på markederne i form af et 

nyt bryggeri i budgetperioden. Dog er der mulighed for fusioner og opkøb af eksisterende, 

etablerede bryggerier. Udbuddet på markedet kan dog blive påvirket af et eller flere nye 

produkter.  

 

I nedenstående tabel 10.1 har jeg sammenfattet væksten i omsætningen fra 2007 til 2011 samt 

oplistet mit estimat for nettoomsætningen i budgetperioden: 

 

Tabel 10.1 Vækst i omsætning      
Vækst i omsætning  2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoomsætning (pct.)  7,6 % -8,7 % -1,1 % -9,1 % 
Nettoomsætning (t.DKK) 3.881.762 4.178.703 3.816.421 3.775.431 3.430.633 
      
  2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 
Nettoomsætning (pct.) 0,0 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 
Nettoomsætning (t.DKK) 3.430.633 3.499.246 3.604.223 3.712.350 3.823.720 
      
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporterne for 2007 - 2011 samt de beskrevne budgetforudsætninger 
 

Af tabellen fremgår det, at jeg har valgt, at budgettere med en vækst i nettoomsætningen på 0 

pct. i 2012. Grunden til, at jeg har valgt dette, er dels på grund af der har været et fald i 

nettoomsætningen fra 2008 til 2011, samt at finanskrisen stadig er aktuel. Jeg vurderer, at vi 
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skal til år 2013 førend Royal Unibrew får positiv vækst i deres nettoomsætning, samt at deres 

vækst vil være konstant 3 pct. fra 2014 til 2016. Dette vurderer jeg som værende realistisk, 

selvom at man fra år 2007 til og med år 2011 har oplevet et gennemsnitligt fald i 

nettoomsætningen på 2,8 pct.  

 

10.2 Produktions-, distributions- og administrationsomkostninger 
 

På bilag 16 har jeg oplistet den reformulerede resultatopgørelse og anført procentsatser ved de 

væsentligste poster. Det fremgår, at produktionsomkostningerne har været let faldende over 

den analyserede periode. Der er dog en nedre grænse for, hvor lidt produktionsomkostningerne 

kan udgøre af nettoomsætningen. Jeg vurderer, at produktionsomkostningerne i hele 

budgetperioden vil udgøre 48 pct. af nettoomsætningen. Dette begrundes med Royal Unibrews 

fortsatte fokus på optimering og effektivisering af deres produktion og distribution. 

 

Royal Unibrews distributionsomkostninger ligger ligeledes stabilt i den analyserede periode, 

hvorfor jeg med udgangspunkt i ovenstående argumentation vurderer, at 

distributionsomkostningerne i hele budgetperioden vil udgøre 30 pct. af nettoomsætningen.  

 

Administrationsomkostningerne har også været stabile i den analyserede periode, hvorfor jeg 

forventer, at de også vil være det i budgetperioden. Det er min vurdering, at 

administrationsomkostningerne vil udgøre 5 pct. af nettoomsætningen i hele budgetperioden, 

hvilket er 0,38 % lavere end gennemsnittet for den analyserede periode.  

 

Selskabsskatten har for alle år i den analyserede periode været 25 %, hvilket jeg forventer, at 

den vil være samtlige år i budgetperioden. Selskabsskatten har i Danmark tidligere været både 

28 % og 30 %. Jeg har dog ikke kunne finde nogen indikation på, at selskabsskatten hverken 

hæves eller sænkes i den nærmeste fremtid, hvorfor jeg har valgt konsekvent at anvende en 

selskabsskatteprocent på 25. 
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10.3 Budgettering af balanceposter 
 

Anlægsaktiverne udgør over den analyserende periode over 50 procent af nettoomsætningen, 

hvorfor jeg vælger at lade dem være konstant i budgetperioden med 52 pct. som de udgør i 

2011.  

 

Af årsrapporten for 2011 fremgår det, at Royal Unibrew i 2012 vil, som i 2011, forsætte deres 

arbejde med optimering, effektivisering samt reducering af den nettorentebærende gæld. Det 

fremgår endvidere af side 11 i årsrapporten, at det er Royal Unibrews målsætning, at den 

nettorentebærende gæld maksimalt må udgør 2,5 gange EBITDA, hvorfor en EBITDA på 1,0 

er medtaget i budgettet. Dette var den også i 2011, og jeg forventer, at Royal Unibrew vil 

kunne fastholde en EBITDA på dette niveau. 

 

På bilag 17 ses budgetteringen af resultatopgørelsen samt balancen. 

 

  

11 Værdiansættelse 
 

Som nævnt tidligere i opgaven, vil jeg anvende DCF-modellen til værdiansættelse af Royal 

Unibrew. Modellen beregner først de frie cash flows, der er de likvide midler, der er til 

rådighed for aktionærerne. De frie cash flows tilbagediskonteres med WACC, (weighted 

average cost of capital), som er de vægtede kapitalomkostninger i budgetperioden med tillagt 

terminalværdi, som er nutidsværdien efter endt budgetperiode.  

 

Budgetperioden er, som nævnt under afsnit 10 om budgettet, valgt til en femårig periode 

efterfulgt af terminalperioden. Royal Unibrew er en ældre, etableret virksomhed, hvorfor jeg 

har valgt denne længde på budgetperioden.  

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå hvorledes jeg finder frem til elementerne beta, CAPM 

samt WACC, der alle indgår i værdiansættelsesmodellen. 
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Risikofri rente   

 

Den risikofri rente skal afspejle den rente, som man vil kunne opnå på en risikofri investering. 

I praksis er ingen investeringer risikofrie, dog er det almindeligt udbredt, at man sammenligner 

den risikofrie rente med den effektive rente på den danske 10-årige statsobligation.  

Den effektive rente på den danske 10-årige statsobligation var den 31. december 2011 på 2,80 

%.46 Denne rentesats vil derfor blive anvendt i værdiansættelsen. 

 

Gennemsnitlig markedsrisiko 

 

Den gennemsnitlige markedsrisiko skal justeres med en beta-værdi, da den skal afspejle Royal 

Unibrews driftsmæssige risiko. Beta-værdien angiver således risikoen på aktivet i forhold til 

markedsporteføljen. Den gennemsnitlige risiko på markedsporteføljen angives til 1,0. Såfremt 

betaværdien er højere end 1,0 er risikoen på aktivet højere end i markedsporteføljen, mens 

ligger betaværdien omvendt under 1,0 betyder det, at risikoen er lavere end 

markedsporteføljen.47  

Jeg vurderer, at risikoen i Royal Unibrews tilfælde er lig markedsrisikoen, hvorfor jeg vurderer 

beta til 1,0. Denne værdi for beta vil derfor blive anvendt i værdiansættelsen. 

 

Markedsrisiko 

 

Royal Unibrew aktien ligger i MidCap-indekset på Københavns Fondbørs. For at finde 

markedsafkastet på MidCap-indekset, ville jeg beregne den gennemsnitlige vækst i indekset for 

de sidste 10 år. Men da indekset kun har eksisteret siden 2003, og perioden fra 2005 til 2008 

laver støj såfremt en længere periode ikke vælges, har jeg valgt i stedet at anvende data fra 

C20 indekset. Ved hjælp af data fra Københavns Fondbørs, har jeg således beregnet den 

gennemsnitlige vækst i dette indeks siden 1. januar 2000. Den gennemsnitlige stigning har her 

været 6,34 %, hvorfor denne værdi vil indgå i beregning af CAPM. 

 

 

 

                                                      
46 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600 
47 Finance for Executives – Managing for Value Creation, side 409-411. Herefter FFE. 
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CAPM  

   

CAPM kan udtrykkes ved følgende formel:48 ke = rf + β [ E(rm) – rf ] , hvor: 
 

Hvor β er den systematiske risiko,  

E(rm) er det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen og   

rf er den risikofri rente. 

 

CAPM kan derfor nu udtrykkes som: 

2,80 % + 1,0(6,34 % - 2,80 %) = 3,64 % p.a. 

 

Diskonteringsfaktor  

 

WACC’en (Weighted Cost of Capital) er et udtryk for den samlede diskonteringsfaktor efter 

skat. WACC benyttes til at tilbagediskontere det fris cash flow til ejerne og långiverne. Der 

anvendes et vægtet gennemsnit af samtlige kapitalindskyderes afkastkrav, da det frie cash flow 

repræsenterer pengestrømmene til alle kapitalindskydere. 

 

WACC’en kan udtrykkes ved følgende formel:49 WACC = GA * kd * (1-t) + EKA * ke 

 

Hvor de enkelte elementer er: 

GA er den nettorentebærende gæld 

kd er fremmedkapitalomkostningerne 

t er den marginale skattesats 

EKA er egenkapitalandelen 

ke er ejernes afkastkrav 

 

Markedsværdien er ultimo 2011 angivet i årsrapporten for 2011 side 31. Af årsrapporten 

fremgår det, at der ultimo år 2011 er 11.186.498 antal aktier, og aktiekursen ultimo var kurs 

321,50. Dette giver en samlet markedsværdi på kr. (11.186.498 * 321,50) 3.596.459.107, 

hvilket svarer til ca. 3,6 mia. kr. 

                                                      
48 ROV side 51 
49 FFE side 409-411 
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I nedenstående tabel 11.1 har jeg opstillet den historiske kapitalstruktur i Royal Unibrew for 

perioden 2007 til 2011: 

 

Tabel 11.1: Historiske kapitalstruktur      
  2007 2008 2009 2010 2011 
Aktiekurs ultimo 534,0 118,5 139,0 332,0 321,5 
Antal aktier (i stk) 5.600.000 5.900.000 11.186.498 11.186.498 11.186.498 
Egenkapitalens markedsværdi (t.DKK) 2.990.400 699.150 1.554.923 3.713.917 3.596.459 
Nettorentebærende gæld (t.DKK) 1.586.100 2.191.900 1.416.300 769.700 632.700 
Virksomhedens værdi (t.DKK) 4.576.500 2.891.050 2.971.223 4.483.617 4.229.159 
Egenkapitalandel 65,3% 24,2% 52,3% 82,8% 85,0% 
Gældsandel 34,7% 75,8% 47,7% 17,2% 15,0% 
Kontrol 100% 100% 100% 100% 100% 
  

Af tabellen kan man udlede fordelingen mellem egenkapitalsandelen og gældsandelen. Kilden 

til den historiske kapitalstruktur er Royal Unibrews årsrapporter for perioden 2007 til 2011. 

Jeg har regnet et gennemsnit af henholdsvis egenkapitalværdien og gældsandelen for perioden, 

dog har jeg undladt at medtage værdierne for 2008, da de er afviger meget fra de andre værdier 

og dermed ville lave støj på beregningen af et simpelt gennemsnit. Gennemsnittet for 

egenkapitalværdien bliver således 71 %, mens den for gældsandelen bliver 29 %. 

Gældsandelen i 2010 og i 2011 er bemærkelsesværdig lav.  

 

WACC’en for Royal Unibrew kan nu beregnes ud fra ovenstående oplysninger: 

WACC = 29 % * (1 – 25 %) * 4,31 % + (71 % * 3,57 %) = 3,47 %. 

 

Min estimerede WACC-værdi benytter jeg efterfølgende som diskonteringsfaktor i DCF-

modellen. 
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Af nedenstående tabel 11.2 fremgår beregningen af det frie cash flow samt anvendelse af DCF-

modellen til værdiansættelse af Royal Unibrew aktien. 

 

Tabel 11.2 Det frie cash flow og DCF-modellen      
Cash flow statement 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017T 
EBITDA 583.208 594.872 612.718 631.099 650.032 669.533 
Skat (25%) -116.552 -118.974 -122.544 -126.220 -130.006 -133.907 
CF fra driften 466.656 475.897 490.174 504.880 520.026 535.627 
Anlægsinvesteringer (10% af anlægsakt.) -178.393 -181.961 -187.420 -193.042 -198.833 -204.798 
Frit cash flow 288.263 293.937 302.755 311.837 321.192 330.828 
       
       
DCF-modellen (t.DKK) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Frit Cash flow 288.263 293.937 302.755 311.837 321.192 330.828 
Diskonteringsfaktor 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,84 
PV (FCF) 288.263 283.733 282.100 280.476 278.862 277.257 
       
PV for budgetperioden (FCF) 1.690.691      
Terminalværdi *) 4.972.618      
Nutidsværdi af terminalværdi 4.167.399      
       
Virksomhedsværdi 5.858.091      
- Netto rentebærende gæld 593.265      
Egenkapitalværdi (t.DKK) 5.264.826      
Antal aktier 11.186.498      
       
Beregnet teoretisk aktiekurs 470,64      
       
Aktiekurs fra OMX d. 9/3 456,00      
       
*) TV = 330.828/(0,9653 - 0,03) = 4.972.618      

 

Af ovenstående tabel 11.2 fremgår det, at den estimerede værdi af Royal Unibrews egenkapital 

bliver 5,26 mia. kr. ud fra de i opgaven stillede forudsætninger, hvilket med 11.186.498 antal 

aktier svarer til en teoretisk aktiekurs på 470,64. Aktiekursen den 9. marts 2012, var 456,00 

ifølge Københavns Fondsbørs. Dette indikerer, at ifølge min værdiansættelse og de opstillede 

forudsætninger, så mener jeg, at Royal Unibrew aktien er svagt undervurderet.  
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12 Konklusion 
 

Formålet med denne opgave var, at udarbejde en regnskabsanalyse og værdiansættelse af 

Royal Unibrew. Værdiansættelsen skulle tage udgangspunkt i min strategiske analyse samt 

regnskabsanalyse af Royal Unibrew.  

 

I den strategiske analyse blev PEST-analysen anvendt til at analyse på Royal Unibrews 

generelle miljø og omverdensforhold. Af PEST-analysen fremgik det, at især økonomiske 

faktorer og teknologiske faktorer havde indflydelse på bryggeribranchen. De økonomiske 

faktorer havde indflydelse på branchen i og med renteniveauet er historisk lavt, hvilket kan 

motivere opkøb eller fusioner i branchen. De teknologiske faktorer havde indflydelse på 

branchen muliggør effektiviseringer i produktionen. 

 

Jeg anvendte Porters Five forces analyse til at analysere på Royal Unibrews branche. Af 

brancheanalysen kunne jeg konkludere, at kunderne i bryggeribranchen har en forholdsvis høj 

forhandlingsstyrke. Det vurderes, at de store detailkæder som COOP og Dansk Supermarked 

har stor forhandlingsstyrke overfor producenterne, i og med deres størrelse gør, at de afsætter 

store mængder til forbrugerne.  

Ud over kundernes forhandlingsstyrke konkluderede jeg desuden, at konkurrencen internt i 

branchen vurderes til at være høj. Især i Vesteuropa, hvor der findes mange udbydere og 

produkter, er konkurrenceintensiteten stor og der skal kæmpes for at bevare sine 

markedsandele. De mange nye produkter som de seneste år er blevet lanceret er med til at 

spidse konkurrencen til, og de nye produkter erobrer markedsandele på bekostning af øllet. 

De mange substituerende produkter til øl og læskedrikke konkluderede jeg til at være middel. 

 

Porters værdikædeanalyse blev anvendt til at belyse Royal Unibrews kernekompetencer. Af 

analysen fremgik det, at fremstilling af øl, malt- og læskedrikke er Royal Unibrews 

kernekompetencer. Jeg kunne yderligere konkludere, at deres effektive produktions og 

distributionsapparat endvidere er Royal Unibrews kernekompetence. 

 

I SWOT-analysen opsamlede jeg de væsentlige styrker, svagheder, muligheder samt trusler for 

Royal Unibrew som konklusion og afrunding på den strategiske analyse. I SWOT-analysen 

kunne jeg konkludere, at det er en styrke for Royal Unibrew at de har mange kendte brands af 
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høj kvalitet samt et bredt sortiment udbudt på mange markeder. Jeg kunne yderligere 

konkludere, at det er en svaghed for Royal Unibrew, at supermarkedskæder som Dansk 

Supermarked og COOP har en størrelse der giver dem stor forhandlingsstyrke over for Royal 

Unibrew. En mulighed for Royal Unibrew blev konkluderet var det lave renteniveau som 

kunne motivere opkøb af andre bryggerier, hvilket kunne åbne op for nye markeder og 

produkter. Endeligt blev det konkluderet i SWOT-analysen, at finanskrisen var en trussel, samt 

at det var en trussel for Royal Unibrew, at antallet af substituerende produkter i branchen er 

vokset meget de seneste år. 

 

I regnskabsanalysen blev der taget udgangspunkt i perioden 2007 til 2011. Førend de officielle 

aflagte årsregnskaber var anvendelige til analysebrug, var det nødvendigt at foretage 

korrektioner i form af reformulering. Royal Unibrews økonomiske udvikling viste, at årene 

2010 og 2011 adskilte sig fra 2007 til 2009 ved, at være markant bedre. 2010 var dog en anelse 

bedre end 2011. Jeg kunne i rentabilitetsanalysen konkludere, at væksten i overskudsgraden 

”OG” var den centrale årsag til stigningen i afkastgraden ”ROIC”, som bidrog positivt til 

egenkapitalforrentningen ”ROE”.  

 

Regnskabsanalysen blev fulgt op af budgettering af Royal Unibrew, hvor en budgetperiode på 

5 år efterfulgt af en terminalværdi blev valgt. Nettoomsætningens vækst forventes at være 0 % 

i 2012, 2 % i 2013 samt 3 % hvert år de resterende år i budgetperioden. Budgettets primære 

formål var, at det skulle danne grundlag for den efterfølgende værdiansættelse af Royal 

Unibrew.  

 

Værdiansættelsen af Royal Unibrew blev beregnet ved hjælp af DCF-modellen. Royal 

Unibrews egenkapital blev ud fra de opstillede forudsætninger estimeret til 5,26 mia. kr., 

hvilket med 11.186.498 antal aktier svarer til en pris per aktie på kr. 470,64. Denne aktieværdi 

sammenlignede jeg med lukkekursen den 9. marts 2012, som var skæringsdato for 

informationsindsamling, som var kurs 456. Ud fra mine budgetforudsætninger samt 

beregninger af WACC kan jeg konkludere, at jeg mener Royal Unibrew aktien er 

undervurderet ca. 14 basispoint svarende til ca. 3 %. 
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14 Bilag  
14.1 Bilag I  

 
 
Kilde: http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=26



14.2 Bilag II 
 
Officiel resultatopgørelse      
      
Resultatopgørelse i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoomsætning 3.881.762  4.178.703  3.816.421  3.775.431  3.430.633  
Produktionsomkostninger 2.129.173  2.433.298  2.211.134  1.945.672  1.685.311  
Bruttoresultat 1.752.589  1.745.405  1.605.287  1.829.759  1.745.322  
Salgs- og distributionsomkostninger 1.268.783  1.387.543  1.146.604  1.200.160  1.084.913  
Administrationsomkostninger 249.042  226.844  219.068  216.635  189.717  
Andre driftsindtægter (9.289) (3.835) (3.691) (3.929) (3.549) 
Kapacitetsomkostninger 1.508.536  1.610.552  1.361.981  1.412.866  1.271.081  
Særlige indtægter  128.068  0  21.500  0  0  
Særlige omkostninger (107.823) (50.125) (56.366) 0  0  
Nedskrivning af langfristede aktiver 0  (384.957) 0  0  0  
Resultat før finansielle poster 264.298  (300.229) 208.440  416.893  474.241  
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat 27.998  22.654  25.836  31.460  14.370  
Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender 0  (70.104) 0  0  0  
Finansielle indtægter 26.704  33.899  32.666  46.513  40.156  
Finansielle omkostninger 98.836  139.185  190.295  119.853  67.659  
Finansielle poster (44.134) (152.736) (131.793) (41.880) (13.133) 
Resultat før skat 220.164  (452.965) 76.647  375.013  461.108  
Selskabsskat 64.930  30.200  24.196  97.240  110.253  
Årets resultat  155.234  (483.165) 52.451  277.773  350.855  
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14.3 Bilag III 
 
Officiel resultatopgørelse omregnet til %      
      
Resultatopgørelse i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Produktionsomkostninger 54,9% 58,2% 57,9% 51,5% 49,1% 
Bruttoresultat 45,1% 41,8% 42,1% 48,5% 50,9% 
Salgs- og distributionsomkostninger 32,7% 33,2% 30,0% 31,8% 31,6% 
Administrationsomkostninger 6,4% 5,4% 5,7% 5,7% 5,5% 
Andre driftsindtægter -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 
Kapacitetsomkostninger 38,9% 38,5% 35,7% 37,4% 37,1% 
Særlige indtægter  3,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 
Særlige omkostninger -5,1% -2,1% -2,5% 0,0% 0,0% 
Nedskrivning af langfristede aktiver 0,0% -22,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Resultat før finansielle poster 6,8% -7,2% 5,5% 11,0% 13,8% 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 0,4% 
Finansielle indtægter 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,2% 
Finansielle omkostninger 2,5% 3,3% 5,0% 3,2% 2,0% 
Finansielle poster -1,1% -3,7% -3,5% -1,1% -0,4% 
Resultat før skat 5,7% -10,8% 2,0% 9,9% 13,4% 
Selskabsskat 1,7% 0,7% 0,6% 2,6% 3,2% 
Årets resultat 4,5% -14,1% 1,5% 8,1% 10,2% 
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14.4 Bilag IV 
 
Officiel Balance - Aktiver      
      
      
Aktiver i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Langfristede aktiver           
Goodwill 487.861  311.275  307.524  263.982  263.733  
Varemærker 278.351  167.885  166.193  133.647  124.186  
Distributionsrettigheder 8.524  7.186  6.237  4.513  3.175  
Immaterielle langfristede aktiver 774.736  486.346  479.954  402.142  391.094  
Grunde og bygninger 770.679  643.363  723.786  661.062  584.120  
Projektudviklingsejendomme 0  400.000  403.552  406.427  411.450  
Produktionsanlæg og maskiner 488.715  529.291  650.786  513.373  442.783  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 240.091  214.997  224.146  178.550  132.298  
Materielle anlægsaktiver under udførelse 57.536  291.787  11.386  12.233  30.623  
Materielle langfristede aktiver 1.557.021  2.079.438  2.013.656  1.771.645  1.601.274  
Kapitalandele i associerede virksomheder 225.691  87.850  110.842  136.187  290.712  
Tilgodehavende hos associerede virksomheder 25.481  20.634  0  0  0  
Andre kapitalandele 3.018  56.900  56.748  59.027  2.613  
Andre tilgodehavender 11.592  11.939  12.892  6.093  5.114  
Finansielle langfristede aktiver 265.782  177.323  180.482  201.307  298.439  
Langfristede aktiver 2.597.539  2.743.107  2.674.092  2.375.094  2.290.807  
            
Kortfristede aktiver           
Råvarer og hjælpematerialer 169.316  122.194  92.199  58.415  50.861  
Varer under fremstilling 25.816  27.177  20.980  18.012  16.644  
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 156.461  265.302  124.945  110.717  105.642  
Varebeholdninger 351.593  414.673  238.124  187.144  173.147  
Tilgodehavender fra salg 577.847  541.566  408.958  407.029  379.012  
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.012  1.008  1.039  1.786  1.793  
Andre tilhogodehavender 64.035  113.679  21.082  26.105  13.605  
Periodeafgrænsningsposter 31.435  147.191  53.885  22.291  13.191  
Tilgodehavender 674.329  803.444  484.964  457.211  407.601  
Likvide beholdninger 157.832  90.384  92.474  37.391  18.773  
Kortfristede aktiver 1.183.754  1.308.501  815.562  681.746  599.521  
Aktiver i alt 3.781.293  4.051.608  3.489.654  3.056.840  2.890.328  
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14.5 Bilag V 
 
Officiel balance - Aktiver i %      
      
Aktiver i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Langfristede aktiver      
Goodwill 12,9% 7,7% 8,8% 8,6% 9,1% 
Varemærker 7,4% 4,1% 4,8% 4,4% 4,3% 
Distributionsrettigheder 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 
Immaterielle langfristede aktiver 20,5% 12,0% 13,8% 13,2% 13,5% 
Grunde og bygninger 20,4% 15,9% 20,7% 21,6% 20,2% 
Projektudviklingsejendomme 0,0% 9,9% 11,6% 13,3% 14,2% 
Produktionsanlæg og maskiner 12,9% 13,1% 18,6% 16,8% 15,3% 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6,3% 5,3% 6,4% 5,8% 4,6% 
Materielle anlægsaktiver under udførelse 1,5% 7,2% 0,3% 0,4% 1,1% 
Materielle langfristede aktiver 41,2% 51,3% 57,7% 58,0% 55,4% 
Kapitalandele i associerede virksomheder 6,0% 2,2% 3,2% 4,5% 10,1% 
Tilgodehavende hos associerede virksomheder 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Andre kapitalandele 0,1% 1,4% 1,6% 1,9% 0,1% 
Andre tilgodehavender 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 
Finansielle langfristede aktiver 7,0% 4,4% 5,2% 6,6% 10,3% 
Langfristede aktiver 68,7% 67,7% 76,6% 77,7% 79,3% 
      
Kortfristede aktiver      
Råvarer og hjælpematerialer 4,5% 3,0% 2,6% 1,9% 1,8% 
Varer under fremstilling 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 4,1% 6,5% 3,6% 3,6% 3,7% 
Varebeholdninger 9,3% 10,2% 6,8% 6,1% 6,0% 
Tilgodehavender fra salg 15,3% 13,4% 11,7% 13,3% 13,1% 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 
Andre tilhogodehavender 1,7% 2,8% 0,6% 0,9% 0,5% 
Periodeafgrænsningsposter 0,8% 3,6% 1,5% 0,7% 0,5% 
Tilgodehavender 17,8% 19,8% 13,9% 15,0% 14,1% 
Likvide beholdninger 4,2% 2,2% 2,6% 1,2% 0,6% 
Kortfristede aktiver 31,3% 32,3% 23,4% 22,3% 20,7% 
Aktiver i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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14.6 Bilag VI 
 
Officiel balance - Passiver      
      
Passiver i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Egenkapital           
Selskabskapital 59.000  56.000  111.865  111.865  111.865  
Overkurs ved emmision 0  0  337.825  337.825  337.825  
Opskrivningshenlæggelser 0  180.000  180.000  180.000  180.000  
Reserve for valutakursregulering (7.694) (102.279) (112.018) (29.558) (31.811) 
Reserve for sikringstransaktioner 10.057  (34.603) (52.596) (27.957) (76.995) 
Overført overskud 960.411  440.788  491.958  556.804  597.262  
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59.000  0  0  139.831  190.170  
Egenkapital for moderselskabets aktionærer 1.080.774  539.906  957.034  1.268.810  1.308.316  
            
Minoritetsinteresser 38.689  34.922  38.080  11.709  12.869  
            
Egenkapital for koncernen 1.119.463  574.828  995.114  1.280.519  1.321.185  
      
Udskudt skat 127.718  179.378  171.831  170.011  166.539  
Realkreditinstitutter 749.751  734.655  735.516  595.534  593.880  
Kreditinstitutter 790.260  968.888  773.301  79  0  
Anden gæld 0  0  0  12.585  23.119  
Langfristede gældsforpligtelser 1.667.729  1.882.921  1.680.648  778.209  783.538  
Realkreditinstitutter 953  0  0  2.430  1.959  
Kreditinstitutter 228.433  599.335  0  209.003  53.654  
Indløsningsforpligtigelse, returemballage 97.533  74.056  61.793  57.278  42.241  
Leverandørergæld 350.407  523.175  419.381  429.501  397.795  
Selskabsskat 54.759  0  6.227  8.329  63  
Anden offentlig gæld 98.764  61.439  98.012  66.001  68.017  
Anden gæld 163.252  335.654  228.479  225.570  221.876  
Kortfristede gældsforpligtelser 994.101  1.593.659  813.892  998.112  785.605  
Forpligtelser 2.661.830  3.476.580  2.494.540  1.776.321  1.569.143  
Passiver i alt 3.781.293  4.051.408  3.489.654  3.056.840  2.890.328  
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14.7 Bilag VII 
 
Officiel balance - Passiver i %      
      
Passiver i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Egenkapital      
Selskabskapital 1,6% 1,4% 3,2% 3,7% 3,9% 
Overkurs ved emmision 0,0% 0,0% 9,7% 11,1% 11,7% 
Opskrivningshenlæggelser 0,0% 4,4% 5,2% 5,9% 6,2% 
Reserve for valutakursregulering -0,2% -2,5% -3,2% -1,0% -1,1% 
Reserve for sikringstransaktioner 0,3% -0,9% -1,5% -0,9% -2,7% 
Overført overskud 25,4% 10,9% 14,1% 18,2% 20,7% 
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1,6% 0,0% 0,0% 4,6% 6,6% 
Egenkapital for moderselskabets aktionærer 28,6% 13,3% 27,4% 41,5% 45,3% 
      
Minoritetsinteresser 1,0% 0,9% 1,1% 0,4% 0,4% 
      
Egenkapital for koncernen 29,6% 14,2% 28,5% 41,9% 45,7% 
      
Udskudt skat 3,4% 4,4% 4,9% 5,6% 5,8% 
Realkreditinstitutter 19,8% 18,1% 21,1% 19,5% 20,5% 
Kreditinstitutter 20,9% 23,9% 22,2% 0,0% 0,0% 
Anden gæld 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 
Langfristede gældsforpligtelser 44,1% 46,5% 48,2% 25,5% 27,1% 
Realkreditinstitutter 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 
Kreditinstitutter 6,0% 14,8% 0,0% 6,8% 1,9% 
Indløsningsforpligtigelse, returemballage 2,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,5% 
Leverandørergæld 9,3% 12,9% 12,0% 14,1% 13,8% 
Selskabsskat 1,4% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 
Anden offentlig gæld 2,6% 1,5% 2,8% 2,2% 2,4% 
Anden gæld 4,3% 8,3% 6,5% 7,4% 7,7% 
Kortfristede gældsforpligtelser 26,3% 39,3% 23,3% 32,7% 27,2% 
Forpligtelser 70,4% 85,8% 71,5% 58,1% 54,3% 
Passiver i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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14.8 Bilag VIII (1/2) 
Egenkapitalopgørelse for 2007                   
    Reserve for Reserve for      

  
Overkurs 

fra Opskrivnings- valutakurs- sikringstrans- Overført  Foreslået  Minoritets-  
(t.DKK) Aktiekapital emission henlæggelser regulering aktioner resultat udbytte andel I alt 
Egenkapital 31. december 2006 61.800 0 0 -9.194 1.975 1.018.823 61.800 12.917 1.148.121 
          
Egenkapitalbevægelser i 2007                   
Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenl. 
Virk.    -1.750  -4.699  -4.590 -11.039 
Skat af værdi og valutakursregulering    3.250     3.250 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo     13.443    13.443 
Tilbageførsel af værdireg. af sikringsinstr.     -2.743    -2.743 
Skat af sikringsinstrumenter         -2.618       -2.618 
Nettogevinster indregnet på egenkapitalen 0 0 0 1.500 8.082 -4.699 0 -4.590 293 
Årets resultat      92.747 59.000 3.487 155.234 
Totalindkomst i alt 0 0 0 1.500 8.082 88.048 59.000 -1.103 155.527 
Udbetalt udbytte       -57.722  -57.722 
Udbytte af egne aktier      4.078 -4.078  0 
Køb af egne aktier      -162.598   -162.598 
Salg af egne aktier      6.854   6.854 
Minoritetsandele i tilkøbte virksomheder        26.875 26.875 
Kapitalnedsættelse -2.800     2.800   0 
Aktiebaseret vederlæggelser           3.100     3.100 
Aktionærer i alt -2.800 0 0 0 0 -145.766 -61.800 0 -210.366 
Egenkapitalbevægelser i 2007, i alt -2.800 0 0 1.500 8.082 -57.718 -2.800 25.772 -27.964 
Egenkapital 31. december 2007 59.000 0 0 -7.694 10.057 961.105 59.000 38.689 1.120.157 
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14.8 Bilag VIII (2/2) 
 
Reformuleret egenkapitalopgørelse for 2007   
(t.DKK)   
Primosaldo 31. december 2006  1.135.204 
Transaktioner med ejerene   
Udbetalt udbytte -57.722  
Opkøb af egne aktier -162.598  
Salg af egne aktier 6.854 -213.466 
Totalindkomst   
Årets resultat 92.747  
Foreslået udbytte 59.000  
Værdi- og valutakursregulering, tilknyttede udenl. 
Virk. -3.199  
Netto tab/gevinst på sikringsinstrumenter efter skat 8.082 156.630 
   
Ultimosaldo 31. december 2007  1.078.368 
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14.9 Bilag IX (1/2) 
 
Egenkapitalopgørelse for 2008                   
    Reserve for Reserve for      

  
Overkurs 

fra Opskrivnings- valutakurs- sikringstrans- Overført  Foreslået  Minoritets-  
(t.DKK) Aktiekapital emission henlæggelser regulering aktioner resultat udbytte andel I alt 
Egenkapital 31. december 2007 59.000 0 0 -7.694 10.057 960.411 59.000 38.689 1.119.463 
          
Egenkapitalbevægelser i 2008                   
Opskrivning af projektudviklingsejendom   240.000      240.000 
Skat af opskr. Af projektudviklingsejendom   -60.000      -60.000 
Værdi- og valutakursregulering    -94.585  86  -4.935 -99.434 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo     -34.902    -34.902 
Tilbageførsel af værdireg. af sikringsinstr.     -13.443    -13.443 
Skat af sikringsinstrumenter         3.685       3.685 
Nettogevinster indregnet på egenkapitalen 0 0 180.000 -94.585 -44.660 86 0 -4.935 35.906 
Årets resultat      -484.333  1.168 -483.165 
Totalindkomst i alt 0 0 180.000 -94.585 -44.660 -484.247 0 -3.767 -447.259 
Udbetalt udbytte       -54.901  -54.901 
Udbytte af egne aktier      4.099 -4.099  0 
Køb af egne aktier      -46.244   -46.244 
Salg af egne aktier      1.551   1.551 
Kapitalnedsættelse -3.000     3.000   0 
Aktiebaseret vederlæggelser           2.218     2.218 
Aktionærer i alt -3.000 0 0 0 0 -35.376 -59.000 0 -97.376 
Egenkapitalbevægelser i 2008, i alt -3.000 0 180.000 -94.585 -44.660 -519.623 -59.000 -3.767 -544.635 
Egenkapital 31. december 2008 56.000 0 180.000 -102.279 -34.603 440.788 0 34.922 574.828 
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14.9 Bilag IX (2/2) 
Reformuleret egenkapitalopgørelse for 2008   
   
(t.DKK)   
Primosaldo 31. december 2007  1.080.774 
   
Transaktioner med ejerene   
Udbetalt udbytte -54.901  
Opkøb af egne aktier -46.244  
Salg af egne aktier 1.551 -99.594 
   
Totalindkomst   
Årets resultat -484.247  
Opskrivning af projektudviklingsejendom 180.000  
Valutakursregulering -94.585  
Netto tab/gevinst på sikringsinstrumenter efter skat -44.660 -443.492 
   
Ultimosaldo 31. december 2008  537.688 
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14.10 Bilag X 
Egenkapitalopgørelse for 2009                   
    Reserve for Reserve for      

  
Overkurs 

fra Opskrivnings- valutakurs- sikringstrans- Overført  Foreslået  Minoritets-  
(t.DKK) Aktiekapital emission henlæggelser regulering aktioner resultat udbytte andel I alt 
Egenkapital 31. december 2008 56.000 0 180.000 -102.279 -34.603 440.788 0 34.922 574.828 
          
Egenkapitalbevægelser i 2009                   
Totalindkomst i alt    -9.739 -17.993 47.062  3.158 22.488 
Kapitalforhøjelse 55.865 337.825       393.690 
Salg af tegningsrettigheder      4.014   4.014 
Aktiebaseret vederlæggelser           94     94 
Aktionærer i alt 55.865 337.825 0 0 0 4.108 0 0 397.798 
Egenkapitalbevægelser i 2009, i alt 55.865 337.825 0 -9.739 -17.993 51.170 0 3.158 420.286 
Egenkapital 31. december 2009 111.865 337.825 180.000 -112.018 -52.596 491.958 0 38.080 995.114 
          
Reformuleret egenkapitalopgørelse for 2009          
          
(t.DKK)          
Primosaldo 31. december 2008  539.906        
          
Transaktioner med ejerene          
Udbetalt udbytte 0         
Opkøb af egne aktier 0         
Salg af egne aktier 0         
Overkurs fra emission 337.825         
Kapitalforhøjelse 55.865         
Salg af tegningsrettigheder 4.014 397.704        
          
Totalindkomst          
Årets resultat 47.062         
Valutakursregulering -9.739         
Netto tab/gevinst på sikringsinstrumenter efter skat -17.993 19.330        
          
Ultimosaldo 31. december 2009  956.940        
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14.11 Bilag XI 
Egenkapitalopgørelse for 2010                   
    Reserve for Reserve for      

  
Overkurs 

fra Opskrivnings- valutakurs- sikringstrans- Overført  Foreslået  Minoritets-  
(t.DKK) Aktiekapital emission henlæggelser regulering aktioner resultat udbytte andel I alt 
Egenkapital 31. december 2009 111.865 337.825 180.000 -112.018 -52.596 491.958 0 38.080 995.114 
Reklassifikation primo    69.496  -69.496   0 
Korr. Primo 31. december 2009 111.865 337.825 180.000 -42.522 -52.596 422.462 0 38.080 995.114 
          
Egenkapitalbevægelser i 2010                   
Årets resultat      278.073  -300 277.773 
Anden totalindkomst    12.964 24.639 -3.900  61 33.764 
Totalindkomst i alt 0 0 0 12.964 24.639 274.173 0 -239 311.537 
Minoritetsaktionærers andel af frasolgte dattervirksomheder       -23.738 -23.738 
Udbetalt udbytte      -139.831 139.831 -2.394 -2.394 
Aktionærer i alt 0 0 0 0 0 -139.831 139.831 -26.132 -26.132 
Egenkapitalbevægelser i 2010, i alt 0 0 0 12.964 24.639 134.342 139.831 -26.371 285.405 
Egenkapital 31. december 2010 111.865 337.825 180.000 -29.558 -27.957 556.804 139.831 11.709 1.280.519 
          
Reformuleret egenkapitalopgørelse for 2010          
(t.DKK)          
Primosaldo 31. december 2009  957.034        
          
Transaktioner med ejerene          
Udbetalt udbytte 139.831         
Opkøb af egne aktier 0         
Salg af egne aktier 0         
Overkurs fra emission 0         
Kapitalforhøjelse 0         
Salg af tegningsrettigheder 0 139.831        
          
Totalindkomst          
Årets resultat 274.173         
Valutakursregulering 12.964         
Netto tab/gevinst på sikringsinstrumenter efter skat 24.639 311.776        
Ultimosaldo 31. december 2010  1.408.641        
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14.12 Bilag XII 
Egenkapitalopgørelse for 2011                   
    Reserve for Reserve for      

  
Overkurs 

fra Opskrivnings- valutakurs- sikringstrans- Overført  Foreslået  Minoritets-  
(t.DKK) Aktiekapital emission henlæggelser regulering aktioner resultat udbytte andel I alt 
Egenkapital 31. december 2010 111.865 337.825 180.000 -29.558 -27.957 556.804 139.831 11.709 1.280.519 
          
Egenkapitalbevægelser i 2011                   
Årets resultat      347.941  2.914 350.855 
Anden totalindkomst    -2.253 -49.038 4.136  -1.507 -48.662 
Totalindkomst i alt 0 0 0 -2.253 -49.038 352.077 0 1.407 302.193 
Foreslået udbytte      -190.170 190.170  0 
Udbetalt udbytte       -138.495 -247 -138.742 
Udbytte af egne aktier      1.336 -1.336  0 
Køb af egne aktier           -122.785     -122.785 
Aktionærer i alt 0 0 0 0 0 -311.619 50.339 -247 -261.527 
Egenkapitalbevægelser i 2009, i alt 0 0 0 -2.253 -49.038 40.458 50.339 1.160 40.666 
Egenkapital 31. december 2009 111.865 337.825 180.000 -31.811 -76.995 597.262 190.170 12.869 1.321.185 
          
Reformuleret egenkapitalopgørelse for 2011          
(t.DKK)          
Primosaldo 31. december 2010  1.268.810        
          
Transaktioner med ejerene          
Udbetalt udbytte -138.495         
Opkøb af egne aktier -122.785         
Salg af egne aktier 0         
Overkurs fra emission 0         
Kapitalforhøjelse 0         
Salg af tegningsrettigheder 0 -261.280        
Totalindkomst          
Årets resultat 352.077         
Valutakursregulering -2.253         
Netto tab/gevinst på sikringsinstrumenter efter skat -49.038 300.786        
Ultimosaldo 31. december 2011  1.308.316        
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14.13 Bilag XIII 
Reformuleret balance               
               
(t. DKK) 2011   2010   2009   2008   2007 
Netto driftsaktiver (NOA)               
Goodwill  263.733   263.982   307.524   311.275   487.861 
Varemærker  124.186   133.647   166.193   167.885   278.351 
Distributionsrettigheder  3.175   4.513   6.237   7.186   8.524 
               
Grunde og bygninger  584.120   661.062   723.786   643.363   770.679 
Produktionsanlæg og maskiner  442.783   513.373   650.786   529.291   488.715 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  132.298   178.550   224.146   214.997   240.091 
Projektudviklingsejendomme  411.450   406.427   403.552   400.000   0 
Materielle aktiver under udførelse  30.623   12.233   11.386   291.787   57.536 
               
               
Kapitalandele i associerede selskaber  290.712   136.187   110.842   87.650   225.691 
Andre tilgodehavender og kapitalandele  7.727   65.120   69.640   89.473   40.091 
Varebeholdninger  173.147   187.144   238.124   414.673   351.593 
Tilgodehavender fra salg  371.285   341.909   408.958   541.566   577.847 
Tilgodehavender fra associerede selskaber  1.793   1.786   1.039   1.008   1.012 
Andre tilgodehavender  13.605   26.105   21.082   113.679   64.035 
Periodeafgrænsningsposter  13.191   22.291   53.885   147.191   31.435 
Driftslikviditet  17.153   18.877   19.082   20.894   19.409 
Driftsaktiver (OA)  2.880.981   2.973.206   3.416.262   3.981.918   3.642.870 
               
Driftsforpligtelser (OL)               
Udskudt skat 166.539   170.011   171.831   179.378   127.718  
Hensatte forpligtelser (lang og kort) 0   0   0   0   0  
Leverandører af varer og tjensteydelser 397.795   429.501   419.381   523.175   350.407  
Indløsningsforpligtigelse, returemballage 42.241   57.278   61.793   74.056   97.533  
Selskabsskat 63   8.329   6.227   0   54.759  
Anden gæld 289.893   291.571   326.491   397.093   262.016  
Periodeafgrænsningsposter 0   0   0   0   0  
Optionsforpligtelse   896.531    956.690    985.723    1.173.702    892.433 
Netto driftsaktiver (NOA)  1.984.450   2.016.516   2.430.539   2.808.216   2.750.437 
               
Netto finansielle forpligtelser (NFO)               
Likvide beholdninger -1.620   -18.514   -73.392   -69.490   -138.423  
Realkreditintitutter (lang og kort) 595.839   597.964   735.516   734.655   750.704  
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Kreditinstitutter (lang og kort) 53.654   209.082   773.301   1.568.223   1.018.693  
Andre tilgodehavender og kapitalandele -7.727   -65.120   0   0   0  
Øvrige langfristede forpligtelser 23.119 663.265  12.585 735.997  0 1.435.425  0 2.233.388  0 1.630.974 
Koncernegenkapital  1.321.185   1.280.519   995.114   574.828   1.119.463 
   Minoritetsinteresser (MIN)  -12.869   -11.709   -38.080   -34.922   -38.689 
Egenkapital, moderselskabets aktionærer (CSE) 1.308.316   1.268.810   957.034   539.906   1.080.774 
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14.14 Bilag XIV 
 
Reformuleret resultatopgørelse               
(t. DKK) 2011   2010   2009   2008   2007 
Nettoomsætning  3.430.633   3.775.431   3.816.421   4.178.703   3.881.762 
Produktionsomkostninger   -1.685.311     -1.945.672     -2.211.134     -2.433.298     -2.129.173 
Bruttoresultat  1.745.322   1.829.759   1.605.287   1.745.405   1.752.589 
               
Salgs- og distributionsomkostninger -1.084.913   -1.200.160   -1.146.604   -1.387.543   -1.268.783  
Administrationsomkostninger -189.717   -216.635   -219.068   -226.844   -249.042  
Af- og nedskrivninger langfristede aktiver 0 -1.274.630   0 -1.416.795   0 -1.365.672   0 -1.614.387   0 -1.517.825 
Driftsoverskud fra salg, før skat  470.692   412.964   239.615   131.018   234.764 
               
Skat udgør:               
   Rapporteret skatteomkostning 110.253   97.240   24.196   30.200   64.930  
   Skattefordel på finansielle poster 6.876   18.335   39.407   26.322   18.033  
   Skatteeffekt på andet driftsoverskud -887 116.242   -982 114.593   7.794 71.397   11.573 68.094   -7.384 75.580 
Driftsoverskud fra salg, efter skat  354.451   298.371   168.218   62.924   159.185 
Andet driftsoverskud (f. skat)               
Avance ved salg af ejendom 0   0   21.500   0   128.068  
Andre driftsindtægter 3.549   3.929   3.691   3.835   9.289  
Omstruktureringsomkostninger 0     0     -56.366     -50.125     -107.823   
 3.549   3.929   -31.175   -46.290   29.534  
Skat herpå (25%) -887     -982     7.794     11.573     -7.384   
 2.662   2.947   -23.381   -34.718   22.151  
               
Andet driftsoverskud (efter skat)               
Nedskrivning på langfristede aktiver 0   0   0   -384.957   0  
Nedskrivning på kapitalandele og 
mellemværende  0   0   0   -70.104   0  
Resultat af kapitalandele i associerede 
virksomheder 14.370   31.460   25.836   22.654   27.998  
Opskrivning af projektudviklingsejendomme 0   0   0   180.000   0  
Værdi- og valutakursregulering -4.484   14.026   -11.970   -99.434   -7.789  
Gevinst/tab på sikringsinstrumenter -44.178 -31.630   19.738 68.171   -17.993 -27.508   -44.660 -431.219   8.082 50.442 
Driftsoverskud i alt, efter skat  322.820   366.542   140.710   -368.295   209.626 
Netto finansielle omkostninger               
Finansielle omkostninger -67.659   -119.853   -190.295   -139.185   -98.836  
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Finansielle indtægter 40.156     46.513     32.666     33.899     26.704   
Netto finansielle omkostninger  -27.503   -73.340   -157.629   -105.286   -72.132 
Skattefordel (25%) 6.876     18.335     39.407     26.322     18.033   
Netto finansielle omkostninger, efter skat  -20.627   -55.005   -118.222   -78.965   -54.099 
               
Totalindkomst - koncernen  302.193   311.537   22.488   -447.259   155.527 
Minoritetsinteresser   -1.407     239     -3.158     3.767     1.103 
Totalindkomst  - aktionærer i 
moderselskabet  300.786   311.776   19.330   -443.492   156.630 

 



14.15 Bilag XV 
Formler anvendt til beregning af nøgletal:    
     
Rentabilitetsanalyse     
     
Afkastningsgrad (ROIC) Resultat af primær drift efter skat x 100 

 
Gns. Investeret 
kapital   

     
Overskudsgrad (OG) Resultat af primær drift efter skat x 100 
 Omsætning   
     
Omsætningshastigheden (AOH) Omsætning   x 100 

 
Gns. Investeret 
kapital   

     
Nettolånerenten (r )  Nettofinansielle omkostninger efter skat 
 Gns. Nettorentebærende gæld  
     
Den finansielle gearing (FGEAR) Gns. Nettorentebærende gæld  
 Gns. Egenkapital for koncernen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14.16 Bilag XVI 
 
Reformuleret resultatopgørelse i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 
Nettoomsætning 3.881.762  4.178.703  3.816.421  3.775.431  3.430.633  
Omsætningsvækst i %  7,6% -8,7% -1,1% -9,1% 
Produktionsomkostninger 2.129.173  2.433.298  2.211.134  1.945.672  1.685.311  
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -126.264 -166.741 -163.116 -127.601 -75.184 
Produktionsomkostninger netto 2.002.909  2.266.557  2.048.018  1.818.071  1.610.127  
Prod.omk.  i % af omsætning 51,6% 54,2% 53,7% 48,2% 46,9% 
Bruttoresultat 1.878.853  1.912.146  1.768.403  1.957.360  1.820.506  
Salgs- og distributionsomkostninger 1.268.783  1.387.543  1.146.604  1.200.160  1.084.913  
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -22.193 -24.751 -41.545 -38.901 -33.078 
Distributionsomkostninger netto 1.246.590  1.362.792 1.105.059 1.161.259 1.051.835 
Distr.omk. i % af omsætning 32,1% 32,6% 29,0% 30,8% 30,7% 
Administrationsomkostninger 249.042  226.844  219.068  216.635  189.717  
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -18.264 -11.028 -12.501 -16.591 -13.644 
Administrationsomkostninger netto 230.778  215.816 206.567 200.044 176.073 
Adm.omk. i % af omsætning 5,9% 5,2% 5,4% 5,3% 5,1% 
Andre driftsindtægter 9.289 3.835 3.691 3.929 3.549 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -35.797 -32.657 -14.702 0 0 
Andre driftsindtægter netto -26.508 -28.822 -11.011 3.929 3.549 
Særlige poster jf. note 6 i årsregnskaberne 20.245 -50.125 -34.866 0 0 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 
før skat 27.998 22.654 25.836 31.460 14.370 
Primært driftsresultat før afskrivninger 
(EBITDA) 423.220  277.245  436.736  631.446  610.517  
EBITDA-MARGIN 10,9% 6,6% 11,4% 16,7% 17,8% 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -130.924 -169.863 -202.460 -183.093 -121.906 
Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender 0  (70.104) 0  0  0  
Nedskrivning på af langfristede aktiver  0  (384.957) 0  0  0  
Primært driftsresultat før skat (EBIT) 292.296  (347.679) 234.276  448.353  488.611  
EBIT-MARGIN 7,5% -8,3% 6,1% 11,9% 14,2% 
Skat af primær driftsresultat -82.963 -56.522 -63.603 -115.575 -117.129 
Primært driftsresultat efter skat (NOPAT) 209.333  (404.201) 170.673  332.778  371.482  
Finansielle indtægter 26.704  33.899  32.666  46.513  40.156  
Fin. indt. i % af omsætning 0,69% 0,81% 0,86% 1,23% 1,17% 
Finansielle omkostninger 98.836  139.185  190.295  119.853  67.659  
Fin. omk. i % af omsætning 2,55% 3,33% 4,99% 3,17% 1,97% 
Finansielle poster (72.132) (105.286) (157.629) (73.340) (27.503) 
Skat af finansielle poster -18.033 -26.322 -39.407 -18.335 -6.876 
Årets resultat  155.234  (483.165) 52.451  277.773  350.855  
Minoritetsinteressers andel 3.487 1.168 5.389 -300 2.914 
Minoritetsinteressers andel i % af omsætning 0,09% 0,03% 0,14% -0,01% 0,08% 
Moderselskabets resultat 151.747 -484.333 47.062 278.073 347.941 
Årets resultat 155.234  (483.165) 52.451  277.773  350.855  
      
      
Selskabsskat 2007 2008 2009 2010 2011 
Skattesats 25% 25% 25% 25% 25% 
Selskabsskat -64.930 -30.200 -24.196 -97.240 -110.253 
 
 
 
 



14.17 Bilag XVII (1/2) 
 
Budgetestimat for 2012 - 2016            
Reformuleret resultatopgørelse i t. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017T 
Nettoomsætning 3.881.762  4.178.703  3.816.421  3.775.431  3.430.633  3.430.633 3.499.246 3.604.223 3.712.350 3.823.720 3.938.432 
Omsætningsvækst i %  7,6% -8,7% -1,1% -9,1% 0,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
Produktionsomkostninger 2.129.173  2.433.298  2.211.134  1.945.672  1.685.311  1.646.704 1.679.638 1.730.027 1.781.928 1.835.386 1.890.447 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -126.264 -166.741 -163.116 -127.601 -75.184       
Produktionsomkostninger netto 2.002.909  2.266.557  2.048.018  1.818.071  1.610.127        
Prod.omk.  i % af omsætning 51,6% 54,2% 53,7% 48,2% 46,9% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 
Bruttoresultat 1.878.853  1.912.146  1.768.403  1.957.360  1.820.506  1.783.929 1.819.608 1.874.196 1.930.422 1.988.335 2.047.985 
Salgs- og distributionsomkostninger 1.268.783  1.387.543  1.146.604  1.200.160  1.084.913  1.029.190 1.049.774 1.081.267 1.113.705 1.147.116 1.181.530 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -22.193 -24.751 -41.545 -38.901 -33.078       
Distributionsomkostninger netto 1.246.590  1.362.792 1.105.059 1.161.259 1.051.835       
Distr.omk. i % af omsætning 32,1% 32,6% 29,0% 30,8% 30,7% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 
Administrationsomkostninger 249.042  226.844  219.068  216.635  189.717  171.532 174.962 180.211 185.617 191.186 196.922 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -18.264 -11.028 -12.501 -16.591 -13.644       
Administrationsomkostninger netto 230.778  215.816 206.567 200.044 176.073       
Adm.omk. i % af omsætning 5,9% 5,2% 5,4% 5,3% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
Andre driftsindtægter 9.289 3.835 3.691 3.929 3.549       
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -35.797 -32.657 -14.702 0 0       
Andre driftsindtægter netto -26.508 -28.822 -11.011 3.929 3.549       
Særlige poster jf. note 6 i årsregnskaberne 20.245 -50.125 -34.866 0 0       
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 
før skat 27.998 22.654 25.836 31.460 14.370        
Primært driftsresultat før afskrivninger 
(EBITDA) 423.220  277.245  436.736  631.446  610.517  583.208 594.872 612.718 631.099 650.032 669.533 
EBITDA-MARGIN 10,9% 6,6% 11,4% 16,7% 17,8% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 
Afskrivninger jf. note 5 i årsregnskaberne -130.924 -169.863 -202.460 -183.093 -121.906 -117.000 -118.974 -122.544 -126.220 -130.006 -133.907 
Nedskrivning på kapitalandele og mellemværender 0  (70.104) 0  0  0        
Nedskrivning på af langfristede aktiver  0  (384.957) 0  0  0         
Primært driftsresultat før skat (EBIT) 292.296  (347.679) 234.276  448.353  488.611  466.208 475.897 490.174 504.880 520.026 535.627 
EBIT-MARGIN 7,5% -8,3% 6,1% 11,9% 14,2% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 
Skat af primær driftsresultat -82.963 -56.522 -63.603 -115.575 -117.129 -116.552 -118.974 -122.544 -126.220 -130.006 -133.907 
Primært driftsresultat efter skat (NOPAT) 209.333  (404.201) 170.673  332.778  371.482  349.656 356.923 367.631 378.660 390.019 401.720 
Finansielle indtægter 26.704  33.899  32.666  46.513  40.156  42.883 43.741 45.053 46.404 47.797 49.230 
Fin. indt. i % af omsætning 0,69% 0,81% 0,86% 1,23% 1,17% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 
Finansielle omkostninger 98.836  139.185  190.295  119.853  67.659  68.613 69.985 72.084 74.247 76.474 78.769 
Fin. omk. i % af omsætning 2,55% 3,33% 4,99% 3,17% 1,97% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Finansielle poster (72.132) (105.286) (157.629) (73.340) (27.503) (25.730) (26.244) (27.032) (27.843) (28.678) (29.538) 
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Skat af finansielle poster -18.033 -26.322 -39.407 -18.335 -6.876 -6.432 -6.561 -6.758 -6.961 -7.169 -7.385 
Årets resultat  155.234  (483.165) 52.451  277.773  350.855  330.358 337.240 347.357 357.778 368.511 379.566 
Minoritetsinteressers andel 3.487 1.168 5.389 -300 2.914       
Minoritetsinteressers andel i % af omsætning 0,09% 0,03% 0,14% -0,01% 0,08%       
Moderselskabets resultat 151.747 -484.333 47.062 278.073 347.941        
Årets resultat 155.234  (483.165) 52.451  277.773  350.855              
            
            
Selskabsskat 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017T 
Skattesats 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Selskabsskat -64.930 -30.200 -24.196 -97.240 -110.253 -116.552 -118.974 -122.544 -126.220 -130.006 -133.907 
            
            
            
            
Opgørelse af investeret kapital 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017T 
(t.DKK)            
Nettodriftsaktiver 2.750.437 2.808.216 2.430.539 2.016.516 1.984.450 1.783.929 1.819.608 1.874.196 1.930.422 1.988.335 2.047.985 
Investeret kapital i alt            
            
Finansiering af investeret kapital 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017T 
Egenkapital 1.119.463 574.828 995.114 1.280.519 1.321.185 1.190.664 1.296.343 1.420.931 1.547.157 1.675.070 1.804.720 
Netto rentebærende gæld 1.630.974 2.233.388 1.435.425 735.997 663.265 593.265 523.265 453.265 383.265 313.265 243.265 
Investeret kapital i alt 2.750.437 2.808.216 2.430.539 2.016.516 1.984.450 1.783.929 1.819.608 1.874.196 1.930.422 1.988.335 2.047.985 
            



 


