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Executive summary 

The purpose of this master thesis is to estimate the value of the equity and stock price of the Danish 

company Harboe Bryggeri A/S. Harboe Bryggeri A/S is the third largest brewery in Denmark with 

a yearly turnover of 1.5 billion DKK in 2008/09. The company primary produces beer and soda for 

the low cost retail sector in Denmark, Germany, Poland, Norway, Sweden and Estonia. Furthermore 

the company’s small subsidiary, Harboe Farm A/S is involved in the making of meat products. 

 

After some years with growth in market value, the business has slowed down and the company 

faces significant challenges both strategically and financially. The evaluation of the company's 

equity will be based on information from a strategic as well as financial analysis of the company. 

 

Based on the offered public information, the main conclusion from the strategic analysis is that 

competition in the brewery business has increased, mostly because growth has slowed down in the 

business, the threat from the changing in the socio culture of the consumers and the hard 

competition in the industry. Furthermore the industry is pressured by price increase from the 

suppliers and high bargaining power from the retail buyers. 

 

The financial analysis is based on historical information from the annual report over the past five 

years. The analysis shows that the ratios of the company have been falling throughout the years, 

thereby decreasing the company's ability to produce value for the stockholder. 

 

The information from the strategic and financial analysis is used to estimate the future budget and 

terminal value. Using the EVA-model on the brewery part and multiple models as an evaluation 

tool to value Harboe Farm A/S, the company's stock is estimated to a share price of 105 DKK. This 

leads to the conclusion that the price at the stock market on the 15. June 2010 is overvalued by 

approximately 7 %. 

 

The estimated value is subject to a stress test of the underlying value drivers, which concludes that 

the estimated value is very sensitive to changes in WACC, Beta, and the level of RNOA in the 

terminal period. 
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1. Indledning 
Øl- og læskedrikbranchen har i de seneste år oplevet store og vedvarende ændringer i de 

afsætnings- og driftsmæssige forhold. Branchen er generelt kendetegnet som et modent marked, 

med stærke aktører i de fleste nichemarkeder. Forbrugernes ændrede behov og forbrugsvaner stiller 

yderligere krav til de overordnede strategivalg og ikke mindst til det kapitaltunge og specialiserede 

produktionsapparat. 

 

For at øge værdiskabelsen har branchen oplevet konsolidering eller forsøgt at skabe yderligere 

vækst ved etablering på emerging markets for at forbedre effektiviteten og opdyrke nye markeder. 

 

En aktør der har fravalgt denne form for vækststrategi er Harboe Bryggeri A/S. Denne virksomhed 

var tidligere meget fokuseret på omkostningsminimeringsstrategien, men et ændret forbrugsmønster 

hos forbrugerne har nødvendiggjort strategiændringer. 

 

Netop virksomhedens valg af nichestrategi og den ændrede kontekst gør, at virksomheden står foran 

store udfordringer. Under disse vanskelige forhold er det derfor interessant at foretage en 

værdiansættelse af virksomheden og samtidig få analyseret hvilke faktorer, der skaber værdi for 

virksomheden. 

 

I forbindelse med analysen af værdiskabelsen er virksomhedens risikotagen, risikostyring og den 

tilknyttede usikkerhed altid centrale problemstillinger. Sammen med virksomhedens interne og 

eksterne situationsanalyse skaber dette baggrunden for estimeringen af fremtiden og virksomhedens 

teoretiske aktiekurs. 

 

1.1 Problemformulering 
Opgaven har til formål at udarbejde en estimering af aktiekursen for koncernen Harboe Bryggeri 

A/S (herefter Harboe). Estimeringen bliver foretaget via en situationsanalyse, strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættes via EVA-modellen og multipler. Vægten i kapitlerne er lagt på 

at identificere og analysere de forhold, der har en væsentlig indflydelse på udviklingen af Harboes 

værdi og dermed aktiekurs. 

 

Med udgangspunkt i overstående er hovedproblemstillingen i denne opgave: 

Hvad er den teoretiske værdi af Harboe Bryggeri A/S aktien pr. 15. juni 2010? 
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Til at belyse ovenstående analyserer besvarelsen følgende underspørgsmål for at præcisere de 

aspekter, der bliver fokuseret på i forbindelse med hovedproblemstillingen: 

- Hvilke eksterne og interne strategiske forhold har betydning for virksomhedens værdi? 

- Hvordan er Harboes strategiske situation pr. 15. juni 2010? 

Delspørgsmålene har til formål at identificere de ikke-finansielle valuedrivers, i form af hvordan 

virksomhedens nuværende og fremtidige indtjeningsevne påvirkes af samfundsmæssige forhold, 

konkurrencesituationen og markedsmæssige forhold, samt af den interne situation i virksomheden. 

Disse forhold bliver efterfølgende forsøgt kvantificeret i sammenhæng med værdiansættelsen af 

virksomheden. 

 

De følgende delspørgsmål har til formål at klarlægge virksomhedens finansielle valuedrivers og 

redegøre om: 

- Hvordan er virksomhedens risikoprofil i form af WACC´en og hvilken betydning har 

denne faktor for virksomhedens værdi? 

- Skaber virksomhedens styring af de driftsmæssige, finansielle og strategiske risici 

værdi? 

Problemstillingerne bliver underbygget og begrundet via udvalgte modeller og samtidig forholder 

besvarelsen sig kritisk til de anvendte teorier i de enkelte afsnit. Målgruppen til denne besvarelse er 

primært vejleder og censor, men også mulige investorer i den undersøgte virksomhed. 

 
1.2 Afgræsning 
Valget af modeller og fokusområder er foretaget efter en subjektiv relevansvurdering og 

væsentligheden af området. Således er der forhold og informationer, som opgaven ikke direkte 

behandler. Nedenstående afgrænsninger vurderes til ikke at have betydning for opgavens 

konklusion. 

 

Informationsindsamlingen afgrænses til offentligt tilgængelig information og årsrapporter i 

perioden 2004-2009. Skæringsdatoen for medtagelsen af nye informationer er sat til den 15. juni 

2010. Værdiansættelsen af virksomheden sker derfor pr. denne dato. Evt. nye informationer og 

markedsoplysninger efter denne dato, er ikke omfattet af opgaven. 
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Opgaven betragter primært forhold i en periode på ca. 5 år før skæringsdatoen og estimerer 9 år 

frem. I forbindelse med den eksterne analyse og værdiansættelsen, er tidshorisonten enkelte steder 

længere. 

 

Der er ikke etableret kontakt til virksomheden, for at indhente intern information fx vedr. kunde- og 

leverandøraftaler samt produktmæssige forhold i de geografiske områder. Yderligere betyder den 

manglende kontakt, at det ikke er muligt at få uddybet spørgsmål angående virksomhedens 

regnskabskvalitet og til elimineringen af fødevaredelen. Estimeringen af overstående relationer og 

reformulering af årsregnskabet til analyseformål er således foretaget på baggrund af en subjektiv 

vurdering af de offentliggjorte årsrapporter samt øvrig offentlig tilgængelig information. 

 

Der bliver ikke foretaget en direkte adskillelse mellem øl- og læskedrikmarkedet, da virksomhedens 

geografiske salgsområder, konkurrenterne og prisstrategien er relativ identisk på de to markeder. 

 

Som primær værdiansættelsesmodel anvendes EVA-modellen på bryggeridelen. Multipler anvendes 

til estimering af fødevaredelen og som underbygning af EVA-modellens resultater. Af hensyn til 

volumenbegrænsningen er DCF-modellen fravalgt. 

 

Den undersøgte koncern består bl.a. af en mindre division, Harboe Farm A/S. Dette datterselskabs 

aktiviteter og markedsforhold adskiller sig markant fra den primære aktivitet som 

bryggerivirksomhed. Da volumenbegrænsningen ikke tillader separate analyser af to så forskellige 

markedsforhold er Harboe Farm A/S blevet elimineret fra koncernregnskabstallene inden 

reformulering til analyseformål og indgår dermed ikke i efterfølgende regnskabsanalyse og 

værdiansættelse. Analysernes omdrejningspunkt vil derfor kun være bryggeridelen. Harboe Farm 

A/S bliver efterfølgende værdiansat separat via multipler. Koncernens værdi udgør summen af 

bryggeridelen og fødevaredelen. Evt. værdiansættelse af synergieffekter eller interne transaktioner 

mellem de to divisioner vurderes til at være minimal og uvæsentlig. Der afgrænses derfor fra, at 

foretage denne estimering. 

 

Virksomheden har efter aflæggelse af sidste årsrapport og inden skæringsdatoen opkøbt 

GourmetBryggeriet A/S. De historiske beregninger indeholder derfor ikke konsolideret tal, men den 

fremadrettede estimering af budget- og terminalperioden tager højde for dette opkøb. Der foreligger 

derfor en vis ekstra usikkerhed på estimeringen, primært pga. manglende data og informationer. 

Bl.a. på baggrund af GourmetBryggeriet A/S´ relative begrænsede balancesum i 2009 på 41.947 
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t.kr., i forhold til Harboe Bryggeri A/S på 1.606.413 t.kr., vurderes denne ekstra usikkerhed ikke at 

have væsentlig indflydelse på estimeringen af aktiekursen. Inddragelsen af opkøbet og betydningen 

vil derfor kun foregå indirekte i analyserne. 

 

1.3 Metode 
Analysens metodevalg og dataindsamlingsteknik tager udgangspunkt i opgavens karakteristika i 

kraft af formålet og problemstillingen. Undersøgelsesdesignets reliabilitet og validitet vurderes at 

være forholdsvis høj. Dette begrundes med at datagrundlaget er nøje udvalgt fra pålidelige kilder 

som fx Danmarks statistik, reviderede regnskaber og velansete medier på fagområdet. Yderligere er 

analyseværktøjet og teorierne til at analysere informationerne, udarbejdet på baggrund af 

anerkendte modeller inden for fagområdet. Kvalitativ metodegang i form af sekundære procesdata 

er benyttet via avisartikler, artikler fra forskere og kommentarer fra nyhedsmedier, som fx 

Borsen.dk. 

 

Opgaven bærer imidlertidig præg af kvantitativ metodegang, da størstedelen af de bærende afsnit og 

analyser, er udarbejdet på grundlag af offentliggjorte regnskaber/registerdata, statistikker, 

børsmeddelelser og analyser. Som afledt af dette foregår dataindsamlingsmetoderne ved desk 

research.1

 

 

En kildekritik kan være, at opgaveløser ikke har en realistisk mulighed for at verificere om fx 

statistikker og regnskaber er farvede eller mangelfulde. På baggrund af disse forhold er opgaveløser 

opmærksom på begrænsningerne og deres betydning igennem besvarelsen. 

 

De anvendte modeller vil blive benyttet som værktøj til analysen, og en egentlig teoretisk 

diskussion vedrørende modellerne vil kun blive behandlet, hvor det er relevant i forhold til 

opgavens problemstilling. 

 

1.4 Opgavestruktur og teorianvendelse 
Vægtningen af kapitlerne og indholdet er gjort på baggrund af problemstillingen. Argumentationen 

for valget af de enkelte modeller og teorier vil blive gjort i de respektive afsnit. I figur 1.1 bilag 4, 

illustreres opgavens struktur og indhold. Den indbyrdes sammenhæng mellem kapitlerne bliver 

gennemgået nedenstående. 

 
                                                 
1 Den skinbarlige virkelighed s. 149-164 
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Kapitel 1: Dette kapitel består af indledningen til opgaven og dens problemstilling samt 

udgangspunktet for besvarelsen i form af afgrænsning og metodevalg. 

 

Kapitel 2: Her analyseres virksomhedens interne situation, der danner det fundamentale 

udgangspunkt for virksomhedens styrker, svagheder samt værdiansættelse. 

 

Kapitel 3: I dette kapitel analyseres virksomhedens eksterne situation. Dens kontekst, muligheder 

og trusler, både på omverdens-, branche- og geografisk markedsniveau. Generelt er den 

omsætningsmæssige fordeling på forretningssegmenter og geografiske områder bestemmende for 

fokusset på de enkelte markeder og konkurrenter, med mindre det vurderes, at et område har 

væsentlig indflydelse på virksomhedens fremtidige værdiskabelse. 

 

Kapitel 6: Kapital 2 og 3 danner tilsammen situationsanalysen. Disse danner grundlag for 

forudsætningerne og scenarioerne til værdiansættelsen, estimering af risikoen og følsomheden ved 

ændringer i forudsætningerne. Disse emner bliver behandlet i kapitel 6. 

 

Overordnet set består opgaven af ca. 30 % intern analyse, 30 % ekstern analyse og 30 % 

værdiansættelse. De resterende ca. 10 % af opgaven udgør formalia, som fx problemformulering, 

konklusion og perspektivering. 

 

Modelvalgene og kritikken af disse, er primært foretaget på baggrund af synsvinklerne på 

problemstillingen. Modellerne skal dermed ikke resultere i den endegyldige sandhed eller fremstå 

som udtømmende for problemstillingen og virkeligheden. Modelvalgene er foretaget pga. deres 

indbyrdes sammenhæng og forskelle, der tilsammen danner udgangspunktet for analysen og 

efterfølgende konklusion. 

 
2. Intern analyse 
Den interne analyse er en central del af virksomhedens strategiske situation, da den analyserer 

virksomhedens fundamentale udgangspunkt, dens styrker og svagheder. Den interne analyse danner 

tilsammen med den eksterne kontekst grundlaget for virksomhedens værdiskabelse. 

 

2.1 Virksomhedsbeskrivelse 
Overordnet set beskriver Harboe sin vision og værdigrundlag som vækstorienteret, men væksten 

skal ske på et bæredygtigt grundlag. Fokusset er ifølge årsrapporten 2008/09 lagt på at skabe en 
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attraktiv indtjening, der sikres ved en høj volumen og kvalitet, sikkerhed i leverancer og 

tidssvarende produktsortiment over for kunden.2

 

 

2.1.1 Historie og organisationen 
Harboe Bryggeri A/S er en bryggeri- og fødevarevirksomhed med hovedsæde i Skælskør. 

Bryggeriet blev grundlagt i 1883 af bl.a. Jørgen Harboe. Virksomheden blev børsnoteret i 1989 og 

er dag moderselskab i en koncern med 4 bryggerier og en fødevarevirksomhed. Disse er Skælskør 

Bryghus A/S, Darguner Brauerei GmbH, Viru Ôlu A/S, Gourmetbryggeriet A/S og Harboe Farm 

A/S. Virksomhederne er beliggende i hhv. Danmark, Tyskland, Estland og Danmark. Sidstnævnte 

bryggeri blev opkøbt af virksomheden i 2009, mens de resterende har været en del af Harboe 

koncernen i en lang årrække. 

 

Yderligere har koncernen 3 salgsdatterselskaber. Disse er Harboes Poland Sp. Z.O.O, Harboe Norge 

A/S og Harboe Sverige AB. Salgsdatterselskaberne er beliggende i hhv. Polen, Norge og Sverige. 

Ejerandelene på alle dattervirksomhederne i koncernen er på 100 % bortset fra AS Viru Ölu, som er 

på 98,69 %. De danske bryggerier afsætter primært sine produkter i Danmark og Norden. Det tyske 

bryggeri afsætter primært i Tyskland, mens det estiske primært afsætter til de baltiske lande og 

Polen. Yderligere eksporteres der til et stadig stigende antal markeder i det øvrige Europa, 

Mellemøsten, Afrika, USA og Asien.3

 

 

Koncernen har to forretningssegmenter. Hovedaktiviteten er produktion og salg af øl, læskedrikke, 

maltdrikke samt malurtprodukter. Det sekundære forretningssegment vedrører 

fødevarevirksomheden Harboe Farm A/S, der primært afsætter fersk detailpakkede produkter i form 

af kalkunkød, kylling, okse- og svinekød. 

 
Kilde: Harboe Bryggeri Årsrapport 2008/9 side 22 og 25 

                                                 
2 Kilde: Harboe Bryggeri Årsrapport 2008/09 s. 16 og www.harboes-bryggeri.dk 
3 Harboe Bryggeri Årsrapport 2008/09 s. 11 

Tabel 2.1: Udvikling af koncernens procentvise fordeling  
mellem bryggeri- og fødevaredelen i perioden 2004-2009 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
Nettoomsætning, bryggeridel 85,4% 83,0% 86,0% 85,3% 82,6% 
Nettoomsætning, fødevaredel 14,6% 17,0% 14,0% 14,7% 17,4% 
  

    
  

 Resultat før skat, bryggeridel  86,6% 97,5% 101,3% 96,5% 95,2% 
 Resultat før skat, fødevaredel  13,4% 2,5% -1,3% 3,5% 4,8% 
  

    
  

 Balancesum, bryggeridel  90,5% 87,8% 85,9% 86,4% 84,0% 
 Balancesum, fødevaredel  9,5% 12,2% 14,1% 13,6% 16,0% 
 

http://www.harboes-bryggeri.dk/�
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I tabel 2.1 ses udviklingen i koncernens procentvise fordeling mellem de to forretningssegmenter i 

perioden 2004-2009, for koncernens nettoomsætning, balancesum og resultat før skat. Det ses i 

tabellen, at koncernens balancesum i 2008/09 udgør 90,5 % af bryggeridelen og 9,5 % af 

fødevaredelen, mod hhv. 86,0 % og 16,0 % i 2004/05. En lignende udvikling genkendes i 

nettoomsætningen, hvor bryggeridelens andel stiger fra 82,6 % i 2004/05 til 85,4 % i 2008/09. 

Udviklingen i fordelingen af resultat før skat er mere varierende og ustabil i perioden. Årsagen til 

dette skyldes forskellig rentabilitet på forretningssegmenterne og enkelte år med store 

omkostninger. Fx i 2006/07 udgør bryggeridelens andel af koncernens resultat før skat 101,3 %, 

hvilket er afledt af et negativt resultat før skat, for fødevaredelen det pågældende år. 

 

Udviklingen i forholdet mellem bryggeri- og fødevaredelen er primært medtaget for at illustrere, 

hvorfor værdiansættelsen fokuserer på bryggeridelen, og hvorfor fødevaredelen kun bliver 

værdiansat med multiple værdiansættelsesmetoder. For dybere gennemgang af virksomhedens 

udvikling i nøgletal henvises til rentabilitetsafsnittet. 

 
Kilde: Harboe Bryggeri Årsrapport 2008/9 side 22 og 25 

 

Tabel 2.2 viser udviklingen af koncernens omsætning og aktiver fordelt efter indland (Danmark) og 

udlandet. Udviklingen viser en faldende andel af omsætningen i Danmark i perioden 2004-2007. I 

perioden 2007-2009 ligger omsætningsfordelingen dog på ca. 39 % i indlandet. Udviklingen af 

forholdet mellem aktiverne i alt i ind- og udland, følger en mere stabil trend i perioden. Koncernens 

aktiver var i 2004 primært placeret i Danmark, da indlandet besad næsten 60 % af aktiverne. I 

regnskabsåret 2008/09 var indlandets andel faldet til 42 %. Dette betyder, at virksomheden i højere 

grad er blevet en international præget virksomhed, og at den afsætter størstedelen af produkterne 

uden for Danmark. 

 

Virksomhedens vækst består udelukkende af organisk vækst i perioden 2004/05 til 2008/09. Medio 

2009 foretog virksomheden opkøb af GourmetBryggeriet A/S. GourmetBryggeriet A/S er først 

konsolideret i Harboes årsrapport fra 2009/10 og frem. Derfor indgår værdien af dette opkøb ikke 

direkte i nedenstående beregninger, da årsrapporten 2009/10 først bliver offentliggjort efter 

Tabel 2.2: Udvikling i forholdet mellem koncerns 
aktiver i alt og omsætning i ind- og udlandet i perioden 
2004-2009 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
Indland /Aktiver i alt 41,76% 48,97% 51,70% 58,43% 59,01% 
Indland /Omsætning i alt 39,08% 39,51% 35,42% 37,56% 38,97% 
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skæringsdatoen. Da offentliggørelsen af opkøbet er sket inden skæringsdatoen, indgår den samlede 

værdi i den observerbare aktiekurs på børsen. Den fremadrettede estimering af virksomheden tager, 

ligesom aktiekursen, højde for dette opkøb. 

 

Fælles for alle forretningssegmenter og geografiske markeder er, at detailhandlen, i form af 

discountbutikker og private-label markedet, er den primære afsætningskanal. Harboe er ikke 

leverandører til cafe-, bar-, hotel- og restaurationsbranchen. 

 

2.1.2 Ejerforhold og kurshistorik 
Harboes aktiekapital udgør 60.000 tkr. og fordeles i 6.400 tkr. A-aktier og 53.600 tkr. B-aktier.  

Stemmerettighederne fordeles således, at en A-aktie har 10 stemmer og en B-aktie har 1 stemme. 

Alene B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX København Small Cap segmentet. Kirsten og 

Bernhard Griese besidder en kapitalandel på 13,1 %, men hele 52,1 % af stemmerettighederne. 

Ejerforholdene betyder, at familien Griese dermed har den fulde kontrol over virksomheden, på 

trods af at virksomheden har 4.521 navnenoterede aktionærer. Yderligere besidder Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond (LD) en kapitalandel på 20 % og en tilhørende stemmeandel på 10,2 %. LD er dermed 

den eneste aktionær, der besidder en tilstrækkelig kapitalandel, til at blive omfattet af 

minoritetsbestemmelserne, jf. aktieselskabsloven. 

 

Den familiære ejerstruktur kan have en stor indflydelse på virksomhedens villighed til at ændre 

strategi og ikke mindst aktionærernes villighed til at investere i virksomheden, jf. afsnittet vedr. 

ejerafkastkravet. På trods af dette, har B-aktiernes gennemsnitlige omsætning pr. dag i 2009 ligget 

på 0,83 mio. kr.4

 

 

Figur 2.1: Indekseret aktiekursudvikling mellem Harboe Bryggeri A/S, Small Cap Indekset og OMX C20 indekset i perioden 01-01-

2004 til 01-06-2010. Kilde: Egen tilvirkning. Data indhentet fra www.euroinvestor.dk 

                                                 
4 Harboe Bryggeri Årsrapport 2008/09 s. 32 

http://www.euroinvestor.dk/�
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I figur 2.1 illustrerer Harboe indekseret aktiekursudvikling i forhold til Small Cap indekset og OMX 

C20 indekset i perioden 01-01-2004 til 01-06-2010. Det ses, at Harboes aktiekurs i slutningen af 

perioden har været faldene i forhold til indeksene. Efterfølgende er aktiekursen fladet ud og har 

været meget stabil siden 2008, hvorimod trenden i Small Cap og OMX C20 indeksene generelt har 

oplevet stigninger. 

 

Harboes aktiekursudvikling viser yderligere mindre volativitet end indeksene, og at virksomheden 

har haft problemer med at skabe yderligere værdi til aktionærerne i forhold til de øvrige aktier, som 

Small Cap og OMX C20 indeksene er udtryk for. Dette giver indicier for virksomhedens 

begrænsede evne til værdiskabelse jf. værdiansættelsesafsnittet.  

 

2.1.3 Strategier, kompetencer og produktportefølje 
Virksomhedens overordnede strategivalg har tidligere konsekvent været Porters generiske strategi - 

omkostningsminimering. Det overordnede strategivalg lægger grunden til virksomhedens 

strategiske fit og røde tråd til alle øvrige strategivalg, da størstedelen af produkterne er knyttet til 

discountmarkedet eller private-labelmarkedet i detailhandlen.5

 

 

Omkostningsminimeringen betyder, at salgsprisen og den relative produktkvalitet i forhold til 

konkurrerende produkter og positioneringen er forholdsvis lav. Distributionsstrategien er 

kendetegnet ved en intensiv distribution til business-to-business kunder, primært hos 

discountbutikker og på private-label markedet. Promotion er kun knyttet til enkelte produkter og er 

minimal og udifferentieret i forhold til resten af branchen. 

 

Omkostningsminimeringsstrategien betyder yderligere, at virksomhedens kompetencer og 

sustainable competitive fordel er bygget op omkring billig og effektiv produktion i forhold til 

konkurrenterne. Kompetencernes værdi sker gennem en effektiv indgående og udgående logistik, 

produktion, marketing og salg, med andre ord gennem virksomhedens værdikæde. Som indicier på 

dette ses bilag 15, der viser en simpel komparativ omkostningsstrukturanalyse af udvalgte 

regnskabsposter i 2008/09 for Harboe og den største konkurrent Carlsberg A/S. I bilaget 

underbygges Harboes effektive produktion og det lave fokus på fx salgs- og 

distributionsomkostninger, i forhold til konkurrenten Carlsberg. Dette skal dog kun anses som 

indicier for antagelsen om effektiv produktion. Decideret information vedrørende produktionsprisen 

                                                 
5 Marketinghåndbogen s. 169-172 og www.harboes-bryggeri.dk 

http://www.harboes-bryggeri.dk/�
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pr. enhed, offentliggør virksomheden ikke af konkurrencehensyn og en dybdegående komparativ 

eller omkostningsstrukturanalyse af forholdet mellem fx variable omkostninger / antal afsat 

hektoliter (hl), indeholder for meget støj til at give analytisk mening. Informationsmangel 

umuliggør dermed en dybdegående værdikædeanalyse af virksomhedens produktion. 

 

Virksomhedens produktionskapacitet stod for afsætningen af 5,7 mio. hl. i 2009, i forhold til fx 

Carlsberg A/S på 159 mio. hl. Harboes samlede kapacitet ved nonstop produktion udgør 9,8 mio. 

hl.6 Dermed besidder virksomheden en væsentlig større produktionskapacitet en den aktuelle 

afsætning. Overskudskapaciteten medfører alt andet lige en højere gennemsnitlig omkostning pr. 

enhed pga. de faste omkostninger, men da afsætningen er meget sæsonpræget og fleksibiliteten 

vigtig for discountmarkederne, giver det virksomheden en række realoptioner og fleksibilitet at 

arbejde med. Produktionskapaciteten har i den undersøgte periode gennemgået en konstant stigning, 

og det betyder en væsentlig styrkelse af fleksibiliteten og stordriftsfordelene i forhold til at kunne 

levere kundernes efterspurgte volumen og til optimering af logistikstyringen af 

produktionsenhederne. På baggrund af den generiske strategi er netop produktionskapaciteten og 

effektiviteten afgørende faktorer for Harboes konkurrenceevne og værdiskabelse. Dette hænger 

sammen med at produktionsapparatet og den investeret kapital vurderes, at have tilstrækkelig 

kapacitet til at indeholde de estimerede vækstrater i scenarioanalyserne. Virksomhedens fokus på 

området kommer bl.a. til udtryk i form af investeringer på 662 mio. kr. i produktionsapparatet, de 

seneste 5 år.7

 

 

Det relative nye produktionsapparat, fleksibiliteten og den forudsatte evne til at kunne producere 

billigere end konkurrenterne, vurderes at være virksomhedens stærkeste kompetence og grundlaget 

for værdiskabelsen. Harboes primære produktionssteder er beliggende i hhv. Danmark og Tyskland, 

som er kendetegnet ved at være omkostningstunge på specielt lønområdet. Problemstillingen ligger 

i, at virksomhedens nøglekompetence relativt hurtigt kan forsvinde, hvilket sætter virksomhedens 

værdiskabelse under pres jf. scenarioanalyserne. 

 

Virksomhedens indtrængningsstrategi og operationsform på de udenlandske markeder vurderes at 

være kendetegnet ved dels direkte eksport, i forbindelse med salgsdatterselskaberne og dels direkte 

investering i forbindelse med produktionsdatterselskaberne. Motiverne til at udvide 

eksportmarkederne har historisk set været reaktiv begrundet som følge af mætning af 

                                                 
6 www.harboes-bryggeri.dk og Carlsbergs A/S Årsrapport 2009 s. 5 
7 Harboes Årsrapport 2008/09 side 21-22  
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hjemmemarkedet. Som beskrevet overfor har virksomheden de seneste år aktivt udvidet det 

internationale engagement og kan i dag betegnes, som en meget international virksomhed i fase 4 i 

Uppsala fasemodellen.8

 

 

Virksomheden har før 2007/08 kun haft organisk vækst via vækst i nuværende produkter og 

markeder, som markedspenetreringsstrategien i Ansoffs vækstmatrix foreskriver. Men med bl.a. 

produkterne PURE og X-Ray Energi Drik har virksomheden udviklet nye produktkategorier og 

dermed benyttet en produktudviklingsvækststrategi for disse produktkategorier. Yderligere har 

virksomheden i 2009 foretaget opkøb af specialølproducenten GourmetBryggeriet A/S, for at 

komme ind på nichemarkedet for specialøl.9

 

 

Siden 2007/08 har nye strategiske produktlanceringer inden for både øl- og læskedrikmarkedet 

betydet, at Harboe bevæger sig mere mod fokuseret differentiering. Produktudviklingen fokuseres 

specielt på markedsføringen og emballagen, der bliver promoveret som selvstændige brands, adskilt 

fra det traditionelle Harboe brand. Årsagen til denne strategiændring skyldes, at virksomheden 

ønsker, at bevæge sig ind på mindre prisfølsomme markeder, og hvor indtjeningsmarginen er højere 

end discountmarkedet, hvilket har stor betydning for værdiskabelsen.10

 

 

Ovenstående virksomhedsbeskrivelse danner udgangspunktet for definitionen af markedet, som 

Harboe agerer på. Efterfølgende afsnit analyserer virksomhedens kontekst under hensyntagen til 

denne markedsdefinition. Definitionen af markedet er dermed central, da den influerer på 

virksomhedens strategiske position og må således ikke være for bred eller snæver, da virksomheden 

dermed ser bort fra relevante konkurrenter eller inddrager forhold, som ikke har indflydelse på 

situationsanalysen. Udgangspunktet for markedsdefinitionen følger derfor en behovsorienteret 

tilgang ifølge marketingskonceptet.11

 

 På baggrund af ovenstående afsnit vurderes det, at Harboe er 

på markedet for øl- og læskedrikke i Nord- og Centraleuropa. 

Udvalgte steder går besvarelsen ud over markedsdefinitionen. Dette er gjort for at bevare et 

realistisk billede af virksomhedens kontekst, muligheder og trusler, da det vurderes at have 

betydning for virksomhedens værdi. 

                                                 
8 International Markedsføring s. 390 
9 http://www.euroinvestor.dk/news/shownewsstory.aspx?storyid=10700019 og http://borsen.dk/arkiv/enkelt/result 
at/nph =&s1=harboe 
10 Harboes Årsrapport 2008/09 s. 18 og Marketinghåndbogen s.169, 173-175 
11 International Markedsføring s. 609 

http://www.euroinvestor.dk/news/shownewsstory.aspx?storyid=10700019�
http://borsen.dk/arkiv/enkelt/result%20at/nph%20=&s1=harboe�
http://borsen.dk/arkiv/enkelt/result%20at/nph%20=&s1=harboe�
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2.2 Regnskabskvalitet og reformulering af årsregnskab til analyseformål 
Besvarelsens regnskabsanalyse er et bærende element til vurdering af virksomheden og 

værdiansættelsen. Derfor er det kritisk, at behandle og vurdere kvaliteten og anvendeligheden af 

datamaterialet i form af virksomhedens offentliggjorte årsrapporter til brug for analyseformål og 

værdiansættelse. 

 

Definitionen af god regnskabskvalitet ikke entydig i litteraturen eller blandt praktikere. Årsagen til 

dette hænger primært sammen med forskellige synsvinkler og afledte formål med analyserne, da 

forskellige interessenter har forskellig behov for regnskabsdata. Fx har egenkapitalfokuserede 

regnskabsbrugere behov for den historiske indtjening til at fastlægge niveauer og trends, der kan 

estimere den fremtidige indtjening. Deres fokus ligger derfor primært på indtjeningskvaliteten, 

hvorimod fremmedkapitalfokuserede regnskabsbrugere primært fokuserer på solvensen, fx omkring 

spørgsmål vedr. indregning og måling af gæld. 

 

Den benyttede definition til god regnskabskvalitet, følger "Regnskabsanalyse for beslutningstagere" 

side 281: (Citatets omtalte sammenhæng er brugernes forskellige behov for information, jf. 

ovenstående afsnit.) 

 
"God regnskabskvalitet defineres derfor i denne sammenhæng som den rapportering, der leverer det input, der bedst 

understøtter den eller de beslutningsmodeller, der anvendes i praksis." 

 

Da der i praksis ikke besiddes fuld information og besvarelsen er underlagt forholdene beskrevet i 

afsnittet vedr. afgrænsninger, er opgaveløser nødsaget til at opstille forudsætninger til brug i 

databehandlingen. Kvalitetsvurderingen og forudsætningerne sker i forbindelse med 

reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen til analyseformål. 

 

Reformuleringen af regnskaberne har til hensigt at give et bedre analytisk fundament for samspillet 

mellem drift, investering og finansiering. Ved beregning af nøgletal samt til vurdering af 

virksomhedens rentabilitet, solvens og værdi er det fordelagtigt at adskille drift og driftsinvestering 

fra finansiering.12

 

 

Virksomhedens primære drift og operationelle performance er drivkraften for værdiskabelsen og 

skal derfor isoleres i den analytiske resultatopgørelse i form af NOPAT (net operating profit after 

                                                 
12 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 125-126 
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tax). Det afgørende er, om regnskabsposten falder inden for virksomhedens primære 

forretningsområde og samtidig er væsentlig. Den analytiske balance reformuleres tilsvarende, 

således at de reformulerede aktiver er relateret til driften og passiverne er relateret til 

finansieringsaktiviteten. Virksomhedens primære drift er bryggerivirksomheden, hvilket er fokusset 

i nedenstående analyse. Som følge af dette har reformuleringen af regnskabet yderligere adskilt 

operating poster fra nonoperation poster samt transitoriske poster fra ikke-transitoriske poster. 

 

Summen af hhv. aktiverne og passiverne viser den investerede kapital, der illustrerer hvad 

virksomheden har investeret i driften og hvordan disse investeringer er finansieret. Dette giver i 

midlertidigt en række problemstillinger, da den lovpligtige årsrapport ikke sondrer mellem fx 

driftsinvestering kontra finansiering.13

 

 

Nedenstående gennemgang er kritikpunkter til regnskabskvaliteten, som er udvalgt efter en 

væsentlighedsbetragtning og beskriver kort problemstillinger, der hersker usikkerhed på. For dybere 

gennemgang af alle de reformulerede poster henvises til bilag 3 og rentabilitetsafsnittet, der 

argumenterer for adskillelsen mellem drift og finansiering, samt tilbagevendende og transitoriske 

regnskabsposter. 

 

Kritikpunkter til regnskabskvaliteten: 

• Manglende markedsværdier på lånefinansiering fra kreditinstitutter og tilhørende 

lånebetingelser. 

• Manglende markedsværdier på materielle og immaterielle anlægsaktiver. 

• Generel subjektiv opdeling mellem drifts- og finansieringsaktiviteter. 

 

De første to ovenstående forhold skyldes primært manglende kravstillelse fra lovgivers side. 

Virksomheden er ikke forpligtet til at oplyse de ønskede markedsværdier eller informationer, som 

fx hvilke krav bankerne har stillet ved udstedelse af lånene. Under alle omstændigheder ville 

markedsværdierne i sig selv have knyttet en usikkerhed på sig, da målingen er svær i praksis, 

såfremt der ikke eksister et ofte handlet marked, og aktivets værdi er forholdsvis involatil. Som 

bedste estimat, er den bogførte værdi derfor anvendt i den reformulerede balance. 

 

                                                 
13 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 125-126 
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Det tredje punkt opstår som følge af manglende information i noterne. Her er analytikeren nødt til at 

anvende sit kendskab til virksomheden, for at kunne danne et realistisk skøn. De poster der 

indeholder den største usikkerhed, er særlige poster og anden gæld. 

 

Særlige poster består af regnskabsposterne: andre driftsindtægter og -omkostninger og udgør i 

2008/09 hhv. 12.110 tkr. og 9.969 tkr. Jf. noterne er andre driftsindtægter og -omkostninger af 

sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder anlægstilskud og 

lejeindtægter, samt gevinster og tab ved salg af materielle langfristede aktiver. Der er tvivl om 

andre driftsindtægter og driftsomkostninger i virkeligheden er poster, der ikke er driftsrelateret. Det 

vurderes dog på baggrund af ovenstående definition, at transaktionerne og posterne er vedvarende 

samt kan henføres til den normale drift. Ud fra denne betragtning bibeholdes andre driftsindtægter 

og driftsomkostninger (særlige poster), som en del af den primære drift. 

 

Regnskabsposten anden gæld udgør i 2008/09 105.678 tkr. og består af 4 forskellige poster. 

Specifikationen 'andre skyldige omkostninger' udgør over 50 % af regnskabsposten og er ikke 

nærmere uddybet. Der er derfor stor usikkerhed om posten korrekt kan klassificeres, som en del af 

driften. 

 

Betydningen af forholdene bliver indirekte analyseret i følsomhedsanalysen, da fx RNOA (return on 

net operation assets) og den investerede kapital er afledt af forudsætningerne i den reformulerede 

resultatopgørelse og balance. Således kan læseren benytte følsomhedsanalysen som en quick-and-

dirty metode til at estimere konsekvensen på aktiekursen af ny information, der ændrer de anvendte 

forudsætninger. 

 

I reformuleringen til analyseformål er realismen i den anvendte regnskabspraksis vurderet og 

identifikation af røde flag, som fx vurdering af ekstraordinære tab, er blevet foretaget. 

Gennemgangen giver ikke anledning til at drage tvivl om regnskabskvaliteten. Yderligere har der 

ikke været væsentlige ændringer i anvendt regnskabspraksis eller skøn i den undersøgte periode og 

samtidig har der ikke været behov for modifikationer i revisors påtegning. Disse forhold er alt andet 

lige medvirkende til at minimere sandsynligheden for fejl i forbindelse med reformuleringen. 

 

Øvrige forhold, der har betydning for reformuleringen, er i forbindelse med elimineringen af det 

100 % ejede datterselskab Harboe Farm A/S. De identiske regnskabsopstillinger og anvendte 

regnskabsprincipper muliggør, at elimineringen kan foretages post for post. Imidlertidig er 
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koncernregnskabet renset for interne transaktioner, hvilket datterselskabets årsregnskab ikke er. 

Denne eliminering giver derfor en dobbeltfjernelse af de koncerninterne transaktioner, mellem 

fødevarevirksomheden og koncernen. Fremgangsmåden er dog stadig anvendelig, da interne 

transaktioner mellem parterne vurderes at være begrænsede, primært pga. den meget forskellige 

aktivitet og da datterselskabet kun udgør ca. 8-9 % af koncernen. 

 

Eliminering af fødevarevirksomheden giver yderligere problemer i forbindelse med skatten, da 

virksomhederne er sambeskattede. Der er ikke informationer nok i årsrapporterne, til at kunne 

komme med et realistisk bud på den direkte eliminering af skatten for fødevarevirksomheden. Pga. 

disse forhold samles alle afledte uoverensstemmelser mellem aktiver og passiver i 

det reformulerede regnskab under posten 'anden gæld'. Uoverensstemmelserne varierer i perioden 

på mellem 1-4 % af den reformulerede balancesum efter eliminering. Forudsætningerne i 

forbindelse med elimineringen har derfor ikke den store indflydelse på værdiansættelsen. 

 

På trods af de gennemgåede kritikpunkter i dette afsnit og bilag 3 vurderes regnskabskvaliteten at 

have en tilstrækkelig god kvalitet til at løse opgavens problemstillinger. Under alle omstændigheder 

er læseren hermed bekendt med datagrundlagets forudsætninger. 

 

2.3 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen fokuserer på virksomhedens driftsmæssige og finansielle forhold. Disse 

analyser skaber tilsammen den nødvendige indsigt i virksomhedens rentabilitet, der er central i 

forbindelse med værdiansættelse af virksomheden. Analysen baseres på historiske data for de sidste 

5 regnskabsår fra 2004-2009. De primære vurderingskriterier sker på baggrund af 

udviklingsretning, udviklingshastighed og niveauet. Metoderne til udregningen af afsnittets nøgletal 

ses i bilag 2.14

 

 

2.3.1 Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalysens og værdiansættelsens struktur er opbygget på baggrund af DuPont 

pyramiden, som er illustreret i figur 2.3 bilag 4. Figuren illustrerer, at udviklingen og niveauet 

mellem nøgletallene er afledt af forhold i de underliggende faktorer. Afsnittet starter derfor med 

udgangspunkt i afkastningsgraden og arbejder sig ned igennem de underliggende faktorer. De 

underliggende faktorer på det nederste niveau bliver påvirket af virksomhedens 

                                                 
14 Beregningen af nøgletallene er fra Financial Statement Analysis s. 432-434 og Regnskabsanalyse for 
beslutningstagere s. 149-172 
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konkurrencemæssige styrke og ikke mindst af de analyserede eksterne forhold. Afsnittets analyser 

skal dermed betragtes som en slags konsekvens af de efterfølgende omverdensanalyser. 

Værdiansættelsesafsnittet berører beregningen af WACC´en, der tilsammen med ovenstående 

muliggør et estimat for virksomhedens værdi. 

 

2.3.2 Analyse af RNOA 
Nøgletallet RNOA er det overordnede rentabilitetsmål for driften og udtrykker forrentningen i 

procent via forholdet mellem NOPAT og den investerede kapital. Der gøres opmærksom på, at 

beregningerne benytter gennemsnitstal for den investerede kapital. Denne beregningsmetode er 

mest hensigtsmæssigt, da udviklingen i den investerede kapital er jævn i perioden. 

 
Tabel 2.3: Udvikling i RNOA 2004-2009. Kilde bilag 2 og 3. 

 

Det ses i tabel 2.3, at virksomhedens RNOA har oplevet en forholdsvis stor variation i perioden. 

Niveauet lå på 11,86 % i år 2004/05 og ender på 2,35 % år 2008/09. Udviklingsretningen og ikke 

mindst hastigheden udviser en tydelig negativ tendens indtil 2007/08 hvor nøgletallet var helt nede 

på kun 0,25 %. På baggrund af estimeringen af ejerafkastkravet og virksomhedens værdiskabelse i 

efterfølgende afsnit vurderes niveauet og udviklingen som værende utilstrækkelig i forhold til 

virksomhedens risikoprofil. Udviklingen bærer om noget præg af de forværrede markedsforhold 

virksomheden befinder sig i, jf. den eksterne analyse. Konteksten betyder, at Harboe kun tjener 2,3 

øre pr. investeret krone i 2008/09. Udviklingen og niveauet i alle nøgletallene er medvirkende til at 

sætte udgangspunktet i forbindelse med estimeringen af virksomhedens fremtidige mulighed for 

værdiskabelse jf. scenario- og værdiansættelsesafsnittene. 

 

2.3.3 Dekomponering af RNOA 
For at kunne analysere udviklingen og niveauet yderligere, bliver RNOA dekomponeret i 

nøgletallene overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheden (OH). Disse er parametre for hhv. 

indtægts- og omkostningsforhold og virksomhedens evne til at tilpasse den investerede kapital i 

forhold til omsætningen. 

 
Tabel 2.4: Udvikling i OG og OH 2004-2009. Kilde bilag 2 og 3 

Analyse af RNOA: 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
RNOA 2,35% 0,25% 8,30% 9,77% 11,86% 
 

Dekomponering af RNOA: 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
OG Harboe 1,26% 0,15% 4,27% 4,68% 6,51% 
OH Harboe 1,86 1,69 1,95 2,09 2,20 
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Udviklingen i markedet har betydet et markant dyk i Harboes OG fra 6,51 % i 2004/05 til 1,26 % i 

2008/09, hvilket er et fald på over 80 %. Derudover illustrerer niveauet, at virksomhedens variable 

produktionsomkostninger i forhold til omsætningen er stigende, hvilket har en negativ effekt på OG 

indtil 2008/09, der oplever en mindre stigning. Hastigheden på udviklingen er udtryk for, at det ikke 

har været muligt at videreføre de store prisstigninger på produktionsomkostningerne til kunderne, 

bl.a. pga. langtidskontrakterne og stor konkurrence på prisen jf. den eksterne analyse.  

 

Virksomhedens konstante fokus på et effektivt produktionsapparat og omkostningsminimering har 

resulteret i, at OH i perioden har ligget på et relativt højt gennemsnitligt niveau på 1,96. 

Virksomheden har dermed været i stand til at genere ca. 50 øre for hver omsætningskrone. OH er 

dog faldende i perioden fra 2,2 i 2005/06 og ligger på kun 1,86 i 2008/09. Udviklingshastigheden 

skyldes, at virksomheden ikke har tilpasset den investerede kapital til det hastigt faldende 

aktivitetsniveau. Dette hænger primært sammen med, at branchen er kendetegnet ved kapitaltunge 

og irrevesible aktiver. Udviklingen ser dog ud til at have nået bunden i 2007/08. 

 

Den relative lave ændring og den store produktionskapacitet jf. overstående afsnit, er yderligere 

medvirkende til at scenarioanalyserne forudsætter ændringer i nettoomsætningen sker uden 

væsentlige reinvesteringer i den investerede kapital. 

 

Niveauerne på de to nøgletal giver yderligere udtryk for tradeoffet mellem en relativ lavere OG, der 

modsvares af en relativ højere OH. Dette tradeoff er nødvendigt for at bibeholde en RNOA, der alt 

andet lige, skal være på niveau med sammenlignelige konkurrenter.15

 

 

2.3.4 Dekomponering af OH valuedrivere 
OH er en funktion af omsætningen og den investerede kapital. For at opnå et tilstrækkeligt 

kendskab til virksomhedens valuedriver er det nødvendigt at dekomponere forholdet mellem 

omsætningen og den investerede kapital på udvalgte områder. Samtidig muliggør denne 

dekomponering et overblik over, hvor i virksomhedens net trade cycle, pengebindingen sker. Dette 

gøres på posterne tilgodehavender, leverandørgæld og varebeholdning, der alle har væsentlig 

betydning for driften. 

                                                 
15 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 166 
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Tabel 2.5: Dekomponering af OH valuedrivere. Kilde bilag 2 og 3 

Udviklingen i tilgodehavender fra salg turnoverrate i tabel 2.5 viser, at virksomheden er blevet 

langsommere til at indkassere pengene fra debitorerne. Således er udviklingsretningen negativ for 

virksomhedens likviditet og den frie kapital. Omformuleret til antal dage, som det gennemsnitligt 

tager for at modtage pengene fra kunderne, er tallet steget fra 53 til 67 dage, hvilket er en stigning 

på hele 25 % over en kort årrække, som den undersøgte periode repræsenterer. Udviklingen sker 

som konsekvens af magtforholdet til kunderne er forværret, jf. brancheanalysen og er alt andet lige 

negativt for værdiskabelsen, da virksomheden derved skal finansiere en større pengebinding. 

 

I varebeholdningernes turnoverrate ses en lignende udvikling. Dette nøgletal er faldende og er 

forårsaget af en faldende eller stagnerende omsætning, mod en stigende varebeholdning og 

investeret kapital generelt. Faldet er medvirkende til, at virksomheden ikke har et tilpasset 

produktionsniveau og dermed stiger varebeholdningerne. Dette sker samtidig med at aktiverne 

generelt stiger som følge af udvidelse og forbedringer af produktionsapparatet. Forholdene betyder 

en større pengebinding for virksomheden, da det i gennemsnit tager 42 dage i 2008/09 at afsætte 

varebeholdningen, mod kun 34 dage i 2004/05, hvilket er en stigning på ca. 23 % i perioden. De to 

nøgletal har dog oplevet en forbedring i forhold til lavpunktet i 2007/08. 

 

Det eneste positive tegn sker som følge af det forbedrede magtforhold til leverandørerne. 

Leverandørgæld fra salg turnoverrate er faldende set over hele perioden, men er meget svingende. 

Udviklingen ses også i antallet af dage før betalingen sker til leverandørerne. Dette er en 

konsekvens af de stærkt stigende råvareomkostninger, som virksomheden skulle håndtere i starten 

af den finansielle krise og ikke mindst faldet i de direkte variable produktionsomkostninger, der 

varierer i takt med omsætningen. Niveauet i 2008/09 illustrerer dog, at virksomheden fører en større 

Dekomponeringen af OH valuedrivere: 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
Tilgodehavender fra salg turnover 5,82 5,58 6,39 6,61 7,33 
Gns. dage pengebindinger tilgodehavender 66,96 67,77 60,41 55,18 53,44 

      Leverandørgæld fra salg turnover 5,15 4,27 4,60 4,75 6,15 
Gns. dage pengebinding leverandørgæld 72,88 79,64 91,80 69,36 82,83 

      Varebeholdningernes turnover 8,71 8,10 9,15 9,91 12,48 
Gns. dage pengebindinger varebeholdning 42,66 47,72 42,65 38,52 34,55 

      Approximate conversion periode: (antal dage) 109,62 115,49 103,06 93,70 87,99 
(days in inventory + tilgodehavende) 

     
      Average net trade cycle: (antal dage) 36,73 35,85 11,26 24,34 5,16 
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leaning on trade end tidligere. Virksomheden er med andre ord blevet bedre til at bruge den ”gratis” 

ikke-rentebærende leverandørkredit, hvilket er positivt for pengebindingen og muligheden for 

værdiskabelsen. Til gengæld går virksomheden muligvis glip af kontantrabatter og kan være udsat 

for priser, der tager højde for den længere kredittid. 

 

Konteksten i den eksterne analyse har betydet, at virksomhedens gennemsnitlige conversion 

periode, eller antallet af dage pengebindingen ligger i varelageret og som tilgodehavende, er steget 

fra 88 dage i 2004/05 til 110 i 2008/09. På trods af det svingende men generelt forbedrede forhold 

til leverandørerne, er den gennemsnitlige net trade cycle, eller antallet af dage pengebindingen tager 

fra råvaren er bestilt hos leverandøren til betalingen kommer fra de afsatte færdigvarer, steget fra 

kun 5 dage i 2004/05 til hele 37 dage i 2008/09. Denne udvikling sætter sit præg på virksomhedens 

likviditet og bliver yderligere uddybet i analysen af virksomhedens likviditets- og solvensanalyse. 

 

2.3.5 Dekomponering af OG valuedrivere 
Overskudsgraden er funktion mellem den afsatte mængde, salgspriser og de afledte omkostninger til 

produktionen. Men NOPAT, eller driftsoverskuddet, indeholder også andre elementer, som ikke er 

direkte afledt af salget. Dette inkluderer fx poster som andre driftsindtægter og driftsomkostninger, 

der ikke nødvendigvis er en del af den primære transitoriske drift. For at udlede virksomhedens 

valuedrivere bliver disse komponenter nedenstående udskilt og benævnt som OGandre poster. 

 
Tabel 2.6: Dekomponering af OG valuedrivere. Kilde: bilag 2 og 3 

 

Overstående tabel illustrerer dekomponeringen af overskudsgraden ved følgende funktion: 

OG = OGsalg + OGandre poster.  

Dekomponeringen af OG valuedrivere: 
     OGsalg 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 

Bruttoresultat/nettooms  26,06% 25,95% 29,51% 30,46% 31,56% 
 - Distributionsomk/nettooms -12,40% -12,63% -11,99% -12,36% -11,88% 
 - Administrationsomk/nettooms -2,62% -2,67% -2,58% -2,13% -2,19% 
 - Af- og nedskrivninger/nettooms -9,51% -10,20% -9,02% -9,27% -8,11% 
 - Skat på driftoverskud/nettooms -0,42% -0,05% -1,66% -1,82% -2,53% 
OGsalg i alt 1,10% 0,41% 4,27% 4,89% 6,85% 

      OGandre poster 
     Andre driftindtægter/nettooms 0,92% 0,65% 0,84% 0,64% 0,51% 

 + Andre driftomk/nettooms -0,76% -0,90% -0,84% -0,86% -0,85% 
OGandre poster i alt 0,16% -0,26% 0,00% -0,22% -0,34% 

      OG i alt 1,26% 0,15% 4,27% 4,68% 6,51% 
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Det ses, at bruttoavanceprocenten er nøgletallets primære valuedriver, og at OGandre poster kun 

udgør en uvæsentlig del af virksomhedens værdiskabelse, hvilket understøtter antagelsen om, at 

analysen primært skal fokusere på den transitoriske drift og hovedaktivitet. Forholdene er central i 

forbindelse med scenarioanalyserne, da de afledte faktorer vil være de primære ændringsparametre i 

de forskellige estimerede scenarioer. 

 

Bruttoavancen er faldende fra 31 % i 2004/05 til 26 % i 2007/08 og oplever en lille forbedring i det 

sidste år, i lighed med overstående nøgletal og pga. faktorerne tidligere beskrevet. Alle øvrige 

komponenter ligger på et stabilt niveau igennem hele perioden, bortset fra forholdet mellem skatten 

på driftsoverskuddet. Dette nøgletal har dog begrænset analytisk værdi, da skatten er tættere 

forbundet til driftsoverskuddet før skat end nettoomsætningen.16

 

  

2.3.6 Analyse og dekomponering af ROCE, SPREAD og gearing 
For at inddrage effekten af den finansielle gearing på rentabiliteten, udvides modellen i figur 2.1 til 

også at omfatte egenkapitalforrentningen, der udtrykker ejernes afkast af investeringen i 

virksomheden. Virksomhedens ejerstruktur betyder, at en væsentlig del af kapitalen ikke er 

tilgængelig som common equity. Derfor er ROCE (retur on common equity) valgt frem for den 

typiske ROE. Nøgletallet er en funktion af driften, nettolånerenten efter skat og den finansielle 

gearing. Niveauet og udviklingen samt dekomponeringen af nøgletallet illustreres i tabel 2.7. 

 
Tabel 2.7: Analyse og dekomponering af ROCE. Kilde bilag 2 og 3 

 

Udviklingen og niveauet i ROCE lægger sig tæt op RNOA. Egenkapitalforrentningen er faldende i 

perioden fra 16,9 % 2004/05 til -0,7 % i 2007/08. I den sidste periode oplever virksomheden en lille 

stigning, men stadig på et lavt niveau. 

 

Tabel 2.7 viser, at dekomponeringen af ROCE består af RNOA, der udtrykker driftens rentabilitet. 

Det andet led viser den finansielle gearing (LEV) og dermed nonoperation komponentens effekt på 

den samlede rentabilitet. Dette led angiver, hvor stor gearingen er, og den lave gearing er delvis 
                                                 
16 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 192 

Analyse og dekomponering af ROCE 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
RNOA 2,35% 0,25% 8,30% 9,77% 15,17% 
LEV (finansielle gearing) 0,25 0,16 0,08 0,03 0,19 
SPREAD (rentemarginalen) -2,27% -5,78% 0,61% -9,12% 8,97% 
NFR (netto lånerenten) 4,61% 6,03% 7,69% 18,90% 6,20% 
ROCE  1,77% -0,69% 8,35% 9,45% 16,87% 
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årsag til den store lighed med RNOA, da virksomheden har lav nettorentebærende gæld i forhold til 

common equity. Den finansielle gearing består yderligere af SPREAD´en, der udgøres af 

differencen mellem NFR (netto lånerenten) og RNOA. Med en positiv SPREAD vil en øget 

finansiel gearing medføre en højere ROCE. Virksomhedens SPREAD har i starten af perioden 

været positiv på 9 %, men falder stærkt allerede i perioden efter og ender i 2008/09 på -2,3 %. Det 

markante fald sker som følge af, at RNOA falder, mens den nettorentebærende gæld stiger mere end 

egenkapitalen. Primært har udviklingen i driften betydet, at SPREAD fra 2007/08 og frem er 

negativ. Dette er ensbetydende med, at den finansielle gearing påvirker rentabiliteten negativt og da 

gearingen stiger i perioden får det større og større gennemslagskraft på ROCE. Niveauet er lavere 

end forventet inden regnskabsanalysen og betegnes som utilfredsstillende. Dette giver indicier til en 

lav værdiskabelse som yderligere bliver analyseret i forbindelse med WACC´en og 

værdiansættelsen. 

 

Det pointeres, at netto lånerenten ikke svarer til virksomhedens lånerente. Dels består NFR af andre 

finansielle poster, som fx valutakursændringer, kursgevinster og -tab på værdipapirer. Dels består 

NFR af forskellen mellem ind- og udlånsrente. 

 
2.3.7 Vækstanalyse af egenkapitalforrentningen 
Væksten i egenkapitalforrentningen er afledt af virksomhedens performance på baggrund af 

konteksten og er et centralt emne i forbindelse med værdiskabelsen samt kapitalstrukturen og 

udbyttepolitikken. 

 

Ifølge Harboes årsrapport 2008/09 fokuserer virksomheden kraftigt på at øge nettoomsætningen.17 

Men, som det yderligere uddybes i værdiansættelsesafsnittet, så er væksten i enkelte nøgletal ikke 

nødvendigvis attraktiv for værdiskabelsen. Inden grundigere analyse af værdiskabelsen er 

virksomhedens sustainable equity growth rate et nyttigt værktøj til forståelse af, hvor meget kapital 

der bliver beholdt i virksomheden og hvor meget forrentningen er på den tilbageholdte kapital.18

 

 

Tabel 2.8: Udvikling i nøgletallet selvfinansieret vækst. Kilde: bilag 2 og 3 

                                                 
17 Harboes Årsrapport 2008/09 s. 15 
18 Financial statement analysis s. 441 

Sustainable Equity Growth Rate 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
Sustainable Equity Growth Rate 0,18% -2,24% 6,76% 0,51% 14,83% 
ROCE 1,78% -0,69% 8,35% 9,46% 16,87% 
Payout rate  89,59% -224,48% 18,97% 94,62% 12,12% 
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Nøgletallet er en funktion af egenkapitalforrentningen og udbyttet. En høj sustainable equity growth 

rate viser alt andet lige, at virksomheden har reinvesteret størstedelen af det regnskabsmæssige 

overskud. Dette er som udgangspunkt kun attraktivt, såfremt investoren ikke selv kan reinvestere til 

et bedre forventet afkast givet samme risiko. 

 

Tabellen viser, at nøgletallet sustainable equity growth rate er kraftigt faldende i perioden fra 15 % 

til kun 0,18 % i 2008/09 og i 2007/08 var nøgletallet negativt. Udviklingen indikerer, at 

virksomheden ikke har meget plads til de store vækstrater og eventuelle opkøb, uden at det påvirker 

kapitalstrukturen og den rentebærende gæld. Samtidig er andelen af tilbageholdt kapital og 

forretningen af denne stærkt faldende i takt med den forværrende rentabilitet, jf. ovenstående afsnit. 

Yderligere peger nøgletallet og payoutraten på, at udbyttepolitikken ikke har tilpasset sig de 

dårligere resultater, da udbyttet ligger på samme beløb i det meste af perioden, mens resultatet er 

stærkt faldende. Virksomhedens planer om en stigning i nettoomsætningen medfører ligeledes en 

stigning i omkostningerne og er et medvirkende signal om en fremtidig ændret finansiel gearing. Da 

det vurderes, at finansieringen til væksten primært sker via optagelse af ny rentebærende gæld. 

Ledelsens ønske om en stor fleksibilitet i kapitalstrukturen giver dog indicier på en relativ 

begrænset stigning i den finansielle gearing, hvilket er medvirkende til estimeringen af den 

langsigtede kapitalstruktur indeholder en stor egenkapitalandel.19

 

 Det bemærkes, at payoutraten er 

beregnet ved brug af koncernens udbytte, i forhold til koncernens resultat efter eliminering af 

Harboe Farm A/S. Det vurderes, at nøgletallet stadig viser et realistisk billede, da farmens andel alt 

andet lige kun udgør en mindre del af koncernen. 

2.3.8 Øvrige forhold 
Et andet værdiskabende element er minimering af skatten, som modellerne kun indirekte behandler. 

Den effektive skattesats, på ca. 33 %, er stabil i perioden. Dette indikerer bl.a., at virksomheden 

sandsynligvis ikke har udnyttet de forskellige produktionslandes skattefordele, eller tilstrækkeligt 

anvendt mulighederne for et øget skatteskjold i forbindelse med optimering af kapitalstrukturen. 

Yderligere viser virksomheden ikke tegn på aktiv skattepolitik i årsrapporterne. Denne begrænsede 

kompleksitet i ledelsens styring er i overensstemmelse med virksomhedens øvrige valg af 

forholdsvis simpelt kapitalstruktur og fravalg af aktivt brug af diverse finansielle instrumenter til 

risikostyringen. 

 

                                                 
19 Harboe Bryggeri A/S Årsrapport 2008/09 s. 16 
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2.4 Risikoanalyse 
Virksomhedens risikotagen er et centralt element i værdiskabelsen og regnskabsanalysen. Jf. CAP-

modellen, er der nøje sammenhæng mellem risiko og afkast. Uden risiko forventes der et minimalt 

afkast og risikoen er en uundgåelig del af virksomhedsdriften. Men risikoen kan kontrolleres og 

bruges aktivt i forbindelse med værdiskabelsen. Dermed er den samlede risiko i virksomheden 

interessant at analysere. For nærmere analyse kategoriseres risikoen i to hovedpunkter den 

driftsmæssige og finansielle, som gennemgås nedenstående. Risikoelementerne er samtidig bærende 

for estimeringen af WACC´en jf. værdiansættelsesafsnittet. 

 

2.4.1 Driftsmæssige risiko 
Ved estimering af virksomhedens driftsmæssige risiko fokuseres på forhold, der påvirker den 

primære driftsmæssige indtjening. Den driftsmæssige risiko udgøres af eksterne, strategiske og 

operationelle forhold, som er analyseret i den eksterne analyse og i beskrivelsen af virksomheden. 

Den driftsmæssige risiko bliver derfor kun opsummeret i nedenstående figur. For nærmere 

beskrivelse og argumentation af de enkelte punkter, henvises til den eksterne analyse. 

 
Tabel 2.9: Samlet vurdering af den driftsmæssige risiko. Kilde: Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 233. Egen 

tilvirkning. 

Adskillelse mellem områderne sker som en vurdering af virksomhedens mulighed for at kontrollere 

risikoen. De eksterne forhold har virksomheden en lav mulighed for at påvirke, mens de 

operationelle forhold har virksomheden en betydelig kontrol over. 

Typer af driftsmæssig risiko Vurdering af risikoniveau Virksomhedens evne til at håndtere 

risiciene 

Eksterne risici:  Utilstrækkelig 

- konjunkturændringer Middel Virksomheden har ingen mulighed for 

at påvirke forholdene og forsøger kun 

delvis at tilpasse sig ændringerne  

- afgiftsforhold Høj 

- forbrugsmønstre Høj 

Strategiske risici:  Utilstrækkelig 

- konkurrenceintensiteten Høj Ledelsen har ikke gjort nok til at 

imødegå den negative vækst og det 

forværrede styrkeforhold til kunderne 

- leverandørens styrkeforhold Middel 

- kundernes styrkeforhold Høj 

Operationelle risici:  God 

- produktionsapparatet Lav Produktionsapparatet er forholdsvis 

effektivt og virksomhedens 

kapitalstruktur viser en lav gearing.  

Ledelsen kigger dog primært indad i 

virksomheden. 

- kapitalstruktur Lav 

- kvalitet af ledelsen Middel 
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Tabel 2.9 illustrerer, at ledelsen primært har kigget indad i virksomheden og forbedret 

produktiviteten og likviditeten. Men samtidig har virksomhedens ledelse ikke tilstrækkelig tilrettet 

strategierne til de ændrede markedsforhold, hvilket har en afgørende indflydelse på evnen til at 

skabe værdi og den underliggende risikotagen i form af estimeringen af WACC´en.  

 

2.4.2 Den finansielle risiko 
Den finansielle risiko opdeles i likviditets- og finansieringsforhold. Analyserne bygger primært på 

finansielle nøgletal, der viser forskellige aspekter af den kort- og langsigtede likviditetsrisiko samt 

den finansielle fleksibilitet. Grunden til at der benyttes en bred skare af nøgletal hænger sammen 

med nøgletallenes største svaghed, nemlig at de hver for sig kun viser en lille delmængde af den 

samlede finansielle risiko. Nedenstående nøgletal er centrale elementer som ejere og långiver tager 

højde for i forbindelse med estimering af deres afkastkrav. 

 

2.4.3 Likviditetsanalyse 
Likviditetsstyring er en central del af udgangspunktet for værdiskabelsen i virksomheden. Hvis 

virksomheden ikke kan generere tilstrækkelig likviditet, medfører det alt andet lige 

betalingsstandsning og efterfølgende konkurs eller rekonstruktion af virksomheden. Yderligere vil 

manglende likviditet formindske ledelsens handlefrihed og muligheder, hvilket alt andet lige 

forringer muligheden for at gennemføre attraktive investeringer. Likviditetsanalysen bliver opdelt i 

en kortsigtet og langsigtet del. Den kortsigtede likviditetsrisiko dækker over niveauet og 

udviklingen i virksomhedens muligheder, for at tilbagebetale forpligtelser inden for ét regnskabsår, 

mens solvensanalysen analyserer risikoen på langt sigt. 

 

2.4.3.1 Kortsigtet likviditetsanalyse 
I tabel 3.1 ses nøgletal for den kortsigtede likviditetsrisiko. Det første er current ratio, der udgør 

forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Udviklingshastigheden 

mellem posterne har betydet en faldende working capital, da kortfristet gæld er større end 

omsætningsaktiver, hvis nøgletallet er under 1. Dette sker i midten af perioden og nøgletallet ender 

på kun 0,9 i 2008/09. 

 
Tabel 3.1: Nøgletal for kortsigtet likviditetsrisiko i perioden 2004/05 til 2008/09. Kilde bilag 2 

Nøgletal for kortsigtet likviditetsrisiko 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
Current ratio 0,91 0,90 0,95 1,08 1,08 
Cash to current Liabilities Ratio 0,76 0,01 0,06 0,22 0,23 
Acid-Test (Quick) Ratio 1,32 0,58 0,64 0,78 0,76 
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Lignende udvikling ses i nøgletallene cash to current liabilites og acid-test (Quick) ratio frem til 

2007/08. Disse nøgletal er mere konservative mål for likviditetsrisikoen end current ratio, da de kun 

medtager de hurtigst omsættelige omsætningsaktiver. Forskellen mellem cash to current liabilites 

og acid test ratio er, at tilgodehavender fra salg er inkluderet i acid test ratio. Udviklingen i 2008/09 

for cash to current liabilites og acid test ratio, skyldes en kraftig stigning i posten finansielle aktier 

disponible for salg. Såfremt der korrigeres for denne transitorisk post, ligger nøgletallene på niveau 

med 2007/08. 

 

2.4.3.2 Solvensanalyse 
En indikator for den langsigtede likviditetsrisiko er nøgletallene rentedækningsgraden og den 

finansielle gearing. Udviklingen og niveauet af disse nøgletal ses i tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2: Nøgletal for langsigtet likviditetsrisiko i perioden 2004/05 til 2008/09. Kilde: bilag 2. 

Rentedækningsgraden angiver, hvor mange gange driftsindtjeningen dækker 

nettofinansieringsomkostningerne. Alt andet lige betyder en højere rentedækningsgrad, en lavere 

langsigtet likviditetsrisiko. Udviklingen og niveauet er stærkt faldende fra 20 i 2004/05 til kun 2,5 i 

2008/09. På baggrund af udviklingen i rentebærende gæld og heraf afledte renteomkostninger, 

forventes dette nøgletal at falde yderligere. 

 

Stigningen i den langsigtede likviditetsrisiko ses yderligere i udviklingen af den finansielle gearing, 

der er vist i tabel 3.2 med og uden ikke-rentebærende gæld. Udviklingen mellem den finansielle 

gearing med og uden ikke-rentebærende gæld er meget forskellig. Den finansielle gearing med 

ikke-rentebærende gæld er stabil på ca. 80 % i perioden frem til 2008/09, hvor den stiger eksplosivt 

til 165 %. I 2008/09 er den samlede gæld derfor blevet større end egenkapitalen. Den finansielle 

gearing uden ikke-rentebærende gæld stiger stødt i perioden fra 4 % i 2004/05 til 30 % i 2008/09. 

Specielt de sidste tre regnskabsår har oplevet en kraftig stigning. Baggrunden for de forskellige 

udviklingshastigheder hænger sammen med, at virksomheden indtil 2008/09 har ændret forholdet 

mellem rentebærende og ikke-rentebærende gæld.  

 

Nøgletal for langsigtet likviditetsrisiko 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 
Rentedækningsgraden 2,52 0,30 15,34 15,37 20,61 
Finansiel gearing (med ikke-rentebærende gæld) 164,87% 79,94% 81,94% 75,03% 74,68% 
Finansiel gearing (uden ikke-rentebærende gæld) 30,25% 20,61% 11,89% 3,18% 3,82% 
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Det centrale i nøgletallene er, at gearingen stiger meget i perioden, hvilket alt andet lige forøger den 

langsigtede likviditetsrisiko. En væsentlig del af den samlede gæld er dog ikke-rentebærende gæld, 

som fx leverandørgæld og anden gæld, hvilket endnu engang understreger virksomhedens brug af 

leaning on trade. På trods af stigningen for risikoen er den nettorentebærende gæld dog kun på ca. 

23 % af den investerede kapital, hvilket gør den langsigtede likviditetsrisiko forholdsvis begrænset 

samlet set. 

 

2.4.4 Finansieringsforhold 
Øvrige forhold, der har indflydelse på den finansielle risiko, er virksomhedens lånekarakteristika. 

Ved optagelse af rentebærende fremmedkapital har virksomheden mulighed for at optage fast- eller 

variabelt forrentet lån, med kort eller lang løbetid, i dansk eller udenlandsk valuta. Valget af disse 

forhold og lånenes afdragsprofil, påvirker den finansielle risiko. Beslutningen bliver yderligere 

vigtigere, når den finansielle gearing udgør en stadig stigende andel af finansieringen. 

 

I regnskabsåret 2008/09 udgør variabelt forrentet lån 77,5 % af den rentebærende gæld, og 85 % af 

den rentebærende gæld har udløb mellem 2009-2012. De sidste 15 % har en lang løbetid og udløber 

mellem 2028-2029. 70 % af lånene er optaget i danske kroner, og de resterende 30 % er optaget i 

euro. Der er ikke yderligere oplysninger vedr. afdragsprofilerne på lånene.20

 

 

Generelt er virksomheder, som optager variabelt forrentede lån med kort løbetid og i fremmed 

valuta, udsat for en betydelig finansiel risiko, både i form af valuta- og renterisiko. Lån optaget i 

fremmed valuta, med henblik på at afdække fremtidige indtægter i samme valuta, kan dog have til 

formål at reducere den samlede finansielle risiko, på en relativ effektiv måde. I betragtning af at 

størstedelen af virksomhedens pengebinding og afsætning, er beliggende i udlandet, er denne 

valutarisikoafdækning dog relativ begrænset. Alle udenlandske lån er i Euro, hvilket minimerer 

valutakursrisikoen for virksomheden, da den danske krone er bundet til denne valuta. Tages den 

finansielle krise og udviklingshastigheden på den negative retning i rentabiliteten i betragtning, 

bliver det sandsynligvis problematisk for virksomheden at refinansiere de korte lån, som udgør 

langt størstedelen af fremmedkapitalen, til identiske eller forbedrede vilkår. Dog betyder krisen alt 

andet lige en lavere udlånsrente på de variable lån, hvilket belaster virksomhedens likviditet i 

mindre grad end ellers. 

 

                                                 
20 Harboes Årsrapport 2008/09 s. 79-80 note 27-28 
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Udviklingen i virksomhedens eksterne og interne situation betyder dog, at den største risiko består i 

at leverandørerne ikke vil yde mere kredit og evnen til at opnå forudbetaling fra kunderne vil falde. 

Årsagen til denne faktor er vigtigere for virksomhedens værdiskabelse, hænger sammen med den 

store leaning on trade, i forhold til den begrænsede, men dog kraftigt stigende rentebærende gæld. 

 

Udviklingen i kapitalstrukturen og sammensætningen af fremmedkapitalen er illustreret i tabel 3.3. 

Det ses på common-size tabellen, at andelen af rentebærende gæld (kort og langfristet), i forhold til 

den investerede kapital, er steget fra ca. 18 % i 2004/05 til 69 % i 2008/09. Den rentebærende gæld 

udgøres dels af den langfristede rentebærende gæld, som er steget fra 15 % i 2004/05 til 49 % i 

2008/09, og dels af den kortfristede rentebærende gæld, som er steget fra kun 3 % til over 20 % i 

samme periode. Specielt sidste år er gælden steget voldsomt. Udviklingen i nettorentebærende gæld 

bærer præg af samme udviklingsretning og hastighed. Denne stiger støt fra kun 3 % i begyndelsen 

af perioden til 23 % i slutningen. Kun en kraftig stigning i den likvide post finansielle aktiver 

disponible for salg i år 2008/09 holder nettorentebærende gæld nede. Denne likvide post vurderes 

dog at være ikke-tilbagevendende pga. den lave procentsats de tidligere år. Dermed er 

udviklingshastigheden i rentebærende gæld specielt interessant, da den alt andet lige øger den 

finansielle risiko markant. 

 

Årsagen til denne udvikling skal primært findes i virksomhedens udvidelse og forbedring af 

produktionsapparatet, samt opkøbet af GourmetBryggeriet A/S i 2009 og generelt manglende 

indtægter fra driften. 

 
Tabel 3.3: Udviklingen i sammensætningen af Harboes analytiske kapitalstruktur år 2004/05 til 2008/09. Egen 

tilvirkning. 

Common-size-analyse 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
Analytisk balance passiver 76,78% 82,91% 89,37% 96,92% 96,32% 
Gæld til realkreditinstitutter - lang 42,94% 0,95% 0,57% 1,30% 1,47% 
Kreditinstitutter i øvrigt - lang 0,17% 0,49% 1,43% 3,22% 5,77% 
Leasing ændringer - lang 6,14% 6,96% 6,81% 7,43% 8,01% 
Langfristede gæld i alt 49,25% 8,40% 8,82% 11,95% 15,24% 
Gæld til realkreditinstitutter - kort 0,02% 0,02% 0,61% 0,05% 0,04% 
Kreditinstitutter i øvrigt - kort 18,97% 8,54% 3,66% 2,03% 2,04% 
Leasing ændringer -  kort (lease obligation) 1,02% 0,82% 0,82% 0,90% 0,97% 
Kortfristede gæld i alt 20,01% 9,37% 5,10% 2,97% 3,05% 
Finansielle aktiver disponible for salg -40,44% -0,35% -0,48% -0,51% -0,52% 
Likvider finansielle aktiver -5,59% -0,33% -2,81% -11,34% -14,10% 
Nettorentebærende gæld 23,22% 17,09% 10,63% 3,08% 3,68% 
Investeret kapital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Selvom der er sket en stigning i nettorentebærende gæld, viser tabel 3.3, at egenkapitalen stadig 

udgør langt den største andel af kapitalstrukturen. Den store stigning i rentebærende gæld har 

betydet, at egenkapitalen udgør 76 % i 2008/09 mod hele 96 % i begyndelsen af perioden af den 

investerede kapital. Stigningen i nettorentebærende gæld lægger yderligere et pres på 

rentemarginalen, og den faldende rentabilitet har betydet et mærkbart stød på den høje finansielle 

fleksibilitet og likviditet.  Virksomhedens ledelse er ikke åben om den ønskede target 

kapitalstruktur. Men beskriver kun et ønske om fleksibilitet i årsberetningen 2008/09.21

 

 

Udviklingen i kapitalstrukturen anses for hensigtsmæssig i forhold til udnyttelse af det medfølgende 

renteskjold ved den øgede gæld. Dog vurderes den kraftige ændring at være mere afledt af 

rentabilitetens dårlige udvikling, end ledelsens pludselige ændrede syn på en mere optimal 

kapitalstruktur. Renteudviklingen kan dog have gjort ledelsen opmærksom på den billige eksterne 

finansiering. For nærmere gennemgang af kapitalstrukturen henvises til WACC-afsnittet. På trods 

af at virksomheden har faldende nøgletal i forhold til år 2005/06, så er det ikke ensbetydende med at 

virksomheden har likviditetsproblemer. Samlet estimeres det, at virksomheden ikke har likvide 

problemer og besidder en forholdsvis lav finansiel risiko pga. den høje egenkapitalandel. 

Udviklingshastigheden er dog bekymrende, da den er afledt af en forværret kontekst og øget risiko i 

virksomheden. 

3. Ekstern analyse 
Den interne analyses omdrejningspunkt udgør forhold, som virksomheden i større eller mindre grad 

selv har kontrol over. Den eksterne analyse derimod identificerer ikke-finansielle værdidrivere, key 

succes faktorer i branchen og udvikling i konteksten generelt, som virksomheden ikke har kontrol 

over.22

 

 En problemstilling der specielt hæfter sig ved den eksterne analyse, er koblingen til 

udviklingen i scenarioanalyserne og dermed værdiansættelsen. Enkelte nedenstående elementer er 

derfor blot kommenteret, da en videre kvantificering til efterfølgende afsnit ikke er mulig. 

3.1 Omverdensanalyse på samfundsniveau 

Omverdensanalyserne omfatter i princippet alle tænkelige faktorer, virksomheden ikke har 

indflydelse på, og som har konsekvenser for virksomhedens værdiskabelse. PEST-modellen er en 

makroanalyse, der koncentrer sig om de generelle trends og situationen i de politiske, økonomiske, 

                                                 
21 Harboes Årsrapport 2008/09 s. 16 
22 Strategic Market Management side 74 
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sociokulturelle og teknologiske forhold, som virksomheden agerer i. Modellen indgår derfor som en 

del af de ikke-finansielle værdidrivere.23

3.1.1 Politiske forhold 

 

Den politiske indflydelse er stor for salget af øl og læskedrikke i kraft af afgiftspolitikker og panten 

på emballage. En stigning i afgiften på kortfristede forbrugsgoder, som øl og læskedrikke, vil alt 

andet lige, lægge en dæmper på efterspørgslen. Ølafgifter og momssatser på virksomhedens 

geografiske markeder ses i bilag 1. Områdets væsentlighed ses bl.a. i forholdet mellem 

nettoomsætning og øl- og vandafgifter. I regnskabsåret 2004/05 udgjorde øl- og vandafgifter 21 % i 

forhold til nettoomsætningen, mens nøgletallet er faldet jævnt i perioden til 14,5 % i 2008/09. På 

trods af nøgletallets påvirkning fra forskellige landes afgiftssatser vurderes det, at branchens afgifter 

vil følge den faldende tendens i fremtiden, hvilket har betydning i relation til den estimerede 

nettoomsætning i scenarioanalyserne.  

 

Pga. den generelle trend og ønske om sundhed i de sociokulturelle forhold hersker der dog 

usikkerhed om den fremtidige regulering af afgifterne. Fremtidig lovgiver ønsker muligvis at 

indføre differentierede afgifter på mad og drikkevarer. Dette sker som følge af, at prisstigninger fra 

fx afgifter er et brugbart værktøj til at ændre forbrugeradfærden i en bestemt retning.24

                                                 
23 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 69-72 

 

Konsekvensen for afsætningen af Harboes produkter forventes i så fald at blive negativ inden for en 

kort årrække. Virksomhedens produktinnovation vurderes dog, at have betydet en bedre tilpasning 

til slutbrugernes behov. Derfor forventes det på langt sigt, at en sådan ændring kan være en fordel 

for virksomheden, da produktionsapparatet er nyere og bedre specialiseret end konkurrenterne. Med 

evt. afgiftsændring er der en vis substitutionseffekt imellem produkter på dåse og flaske. Da afgiften 

har betydning for efterspørgslen, vil en differentieret afgift få betydning for produktmikset og alt 

andet lige påvirke virksomhedens bundlinje, pga. forskellige dækningsgrader på de enkelte 

produktkategorier. En lovgivning som har påvirket afsætningen på de fleste europæiske markeder er 

forbuddet mod rygning. Specielt i Danmark er rygelovgivningen gået ud over afsætningen af øl i 

restaurationsbranchen. Harboe er dog ikke påvirket direkte igennem restaurationsbranchen, da 

virksomheden kun afsætter til detailsektoren, indtil det nylige opkøb af GourmetBryggeriet A/S. 

Liberaliseringen fra EU ang. nationale love, åbne handelsgrænser og det indre marked betyder, at 

globaliseringen og konkurrenceintensiteten på øl- og læskedrikmarkedet forventes at blive større i 

fremtiden. Stigningen i afsætningen af udenlandsk øl og konsolideringen i branchen på tværs af 

24 http://www.dev-bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=191&visnyhed=329 

http://www.dev-bryggeriforeningen.dk/default.asp?pid=191&visnyhed=329�
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landegrænser ses som indikatorer på dette.25

 

 Udviklingen vil alt andet lige bremse væksten i fx 

nettoomsætningen. 

3.1.2 Økonomiske forhold 
Landenes vækst i BNP, renteniveau og indkomstfordeling i befolkningen vurderes, at spille en vis 

rolle for afsætningen. Finanskrisen og recessionen har betydet en stigende usikkerhed, negativ 

vækst og forventning om faldende indkomst og købekraft.26 Dette betyder alt andet lige en stigende 

efterspørgsel efter inferiøre varer som discountprodukter. Samtidig falder efterspørgslen efter 

mærkevarer i den højere prisklasse, samt deres substitutter.27

 

 Dog vurderes at effekten på kortvarige 

forbrugsgoder, som kun udgør en lille del af forbrugernes indkomst, fx øl- og læskedrikke, at være 

relativt begrænset. 

Den nationale og internationale lønudvikling på virksomhedens markeder er uden tvivl påvirket i 

negativ retning af den finansielle krise. Men generelt forventes det, at lønniveauet og dermed 

produktionsomkostningerne på bryggerierne stiger relativt i forhold til resten af verden. Dette vil 

forværre virksomhedens konkurrencegrundlag, da den sustainable competitive fordel bygger på 

omkostningsminimering. Da virksomhedens værdiskabelse er meget afhængig af denne fordel, er 

dette element et vigtigt punkt i forbindelse med estimeringen af de forskellige scenarioanalyser.  

 

Virksomheden opererer på forskellige internationale markeder og udsætter sig derfor for 

valutakursrisici. På trods af den stigende afsætning til udlandet vurderes det, at risikoen er relativ 

begrænset, da de primære aftagere køber og sælger i euro, som den danske krone er bundet til. For 

nærmere gennemgang af valutakurs- og renterisici henvises til afsnittet vedr. den finansielle risiko. 

 

3.1.3 Sociokulturelle og demografiske forhold 
Forbrugsmønstrene og de sociokulturelle trends har i en årrække været fokuseret på sund livsstil, 

forbedrede helbredsforhold og motion. Dette sker på tværs af alle aldre og samfundslag. Samtidig 

har indkomstfordelingen i samfundet og uddannelsesniveauet understøttet fokuseringen på velvære, 

sundhed og oplevelsesindustrien. Dermed er det blevet "in" at forkæle sig selv med brandede 

kvalitetsprodukter i forbrugerens subjektive opfattelse for at symbolisere overskud til omverdenen 

og i højere grad identificere sig selv med produktet.28

                                                 
25 

  

http://borsen.dk/finans/nyhed/130899/ 
26 http://borsen.dk/finans/nyhed/113922/ 
27 Managerial Economics s. 88-89 
28 http://borsen.dk/branding/nyhed/115151/  

http://borsen.dk/finans/nyhed/130899/�
http://borsen.dk/finans/nyhed/113922/�
http://borsen.dk/branding/nyhed/115151/�
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Light produkter vinder frem i alle produktkategorier og yderligere vinder nye former for 

alkoholdrikke frem, som fx Cider og alkoholiseret drikke.29 Ændringerne vurderes at være en del af 

de nye key succes faktorer i markedet. Nøglefaktorerne er dermed ikke blot effektiv produktion og 

lave enhedsomkostninger, men evnen til at dække kundernes behov bedre, brande og differentiere 

produktet i forhold til konkurrenterne, i højere grad end tidligere. Af denne årsag er det blevet 

sværere at sælge produkterne på prisen alene, som Harboe tidligere kun har benyttet sig af.30

Den demografiske udvikling og faldende befolkningstilvækst vil på langt sigt give udfordringer, da 

de primære kundesegmenter antages at omfatte alderen op 50 år. Den langsomme udvikling i 

demografien giver dog virksomheden tid til at tilpasse sig til det ændrede behov. Da udviklingen i 

markedernes demografi betyder en større andel ældre vurderes det, at der en vis sammenhæng 

mellem den stigende alderssammensætning og efterspørgslen efter dyrere substitutter for øl. Dog 

vurderes det, at de overstående megatrends har en større betydning for salget end 

demografiændringen. 

 Dette 

har en væsentlig betydning i relation til estimeringen af væksten i nettoomsætningen, da væksten 

primært vurderes at være båret af udviklingen i disse nye produktkategorier. 

3.1.4 Teknologiske og andre forhold 
Omverdenen stiller strengere og strengere krav om miljørigtig og effektiv produktion til en billig 

pris. Harboes fokus på omkostningsminimeringsstrategi og procesinnovation har skabt et nyt og 

effektivt produktionsapparat, der kan opfylde dette behov.31

Yderligere har kravet om effektivisering og behovet for faldende enhedsomkostninger været 

medvirkende til en konsolidering i branchen, som fx Harboes opkøb af GourmetBryggeriet A/S er 

et eksempel på. Denne konsolidering i branchen forventes at fortsætte og dermed være medvirkende 

til at presse produktionsomkostninger ned, hvilket påvirker værdiskabelsen.  

 Dog har virksomheden tidligere i 

mindre grad prioriteret produktinnovation. Dette har betydet, at virksomheden først fra 2007/08 har 

fokuseret på udvikling og markedsføring af nye produkter, som forbrugerne efterspørger. 

Virksomheden er fokuseret på den nødvendige forskning og udvikling, hvilket kan få betydning for 

licenser og patenter i fremtiden. 

                                                 
29 http://borsen.dk/finans/nyhed/115151/  
30 http://www.business.dk/foedevarer/harboe-aendrer-strategi og http://borsen.dk/finans/nyhed/119822/ 
31 Harboes Årsrapport 2008/09 s. 21 

http://borsen.dk/finans/nyhed/115151/�
http://www.business.dk/foedevarer/harboe-aendrer-strategi�
http://borsen.dk/finans/nyhed/119822/�
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Andre faktorer der har betydning er fx vejret. Virksomhedens geografiske markeder er forholdsvis 

centralt placeret rundt omkring Danmark. En dårlig sommersæson i Nordeuropa, kan derfor få 

negative konsekvenser på afsætningen i alle Harboes geografiske markeder, som det sidst var 

tilfældet i sommeren 2007.32

3.2 Omverdensanalyse på brancheniveau 

 

Branchens konkurrenceintensitet og indflydelse på virksomhedens evne til værdiskabelse 

bestemmes ifølge Michael Porters Five forces af fem markedskræfter. Disse markedskræfter består 

af rivalisering fra eksisterende konkurrenter, truslen fra nye konkurrenter og substituerende 

produkter samt kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke. Jo svagere påvirkningen er fra de 

fem faktorer, jo mere potentiale er der for værdiskabelse i branchen og den enkelte virksomhed.33

 

 

Modellen indgår derfor som en del af de ikke-finansielle værdidrivere. 

3.2.1 Truslen fra potentielle indtrængere 
Konkurrencesituationen på virksomhedens markeder er kendetegnet ved oligopolistisk konkurrence 

med relativ få store og mange små konkurrenter. Udviklingsniveauet i branchen er højt og branchen 

oplever generelt faldende omsætning og stigende produktionsomkostninger, hvilket medvirker til, at 

branchen generelt antages ikke at have en høj overnormal profit og eller forventer det i fremtiden.  

 

Branchen kan betegnes som kapitalintensiv, da en effektiv produktion kræver store irreversible 

omkostninger i et specialiseret produktionsapparat pga. nødvendigheden for teknologisk knowhow, 

stordrifts- og erfaringsfordele. Dermed eksisterer der høje ind- og exitbarriere, som alt andet lige 

begrænser truslen fra potentielle lokale indtrængere til mikrobryggerierne, der kun besidder en lille 

markedsandel, jf. nedenstående analyserne på markedsniveau. Egentlig trussel kommer primært fra 

store udenlandsk etablerede konkurrenter, der har mulighed for at konkurrere direkte med 

virksomhedens kernekompetencer. En anden væsentlig adgangsbarriere er adgangen til et effektivt 

distributionsnet over et større geografisk område, hvilket typisk kræver en samarbejdspartner i 

detailbranchen. Kundeforholdene er, som tidligere beskrevet, allerede bundet af langtidskontrakter 

med eksisterende konkurrenter, hvilket yderligere danner sin egen adgangsbarriere. 

 

Såfremt potentielle indtrængere vælger at konkurrere på discountmarkedet eller som mærkevare, 

vurderes det, at de kan forvente store omkostninger til bl.a. markedsføring og 

produktdifferentiering, inden et evt. projekt bliver rentabelt. Dermed vurderes det, at evt. 

                                                 
32 http://borsen.dk/finans/nyhed/113968/ 
33 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 73 

http://borsen.dk/finans/nyhed/113968/�
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udenlandske indtrængere vil fokusere på private-label markedet, som har prisen som primær 

konkurrenceparameter og er præget af langtidskontrakter med kunderne. Som gennemgået i 

markedsbeskrivelserne er størstedelen af de geografiske markeder kendetegnet ved faldende 

forbrug, hvilket alt andet lige gør konkurrencesituationen ekstra svær for potentielle indtrængere, da 

tendens i de sociokulturelle forhold peger mod brandede mærkevarer. 

3.2.2 Truslen fra substituerende produkter 
Substituerende produkter defineres som andre produktkategorier og markeder ud over 

markedsdefinitionen, der kan tilfredsstille kundernes og slutbrugernes behov. Derfor vurderes det, 

at substituerende produkter i forhold til virksomhedens markedsdefinition primært er vin og spiritus 

i forhold til ølproduktionen. På læskedriksiden afsætter virksomheden en bred portefølje af 

produkter, hvilket begrænser mængden af direkte substitutter. 

 

På baggrund af branchernes modne alder vurderes det, at truslen fra udviklingen af nye 

produkttyper, som gør eksisterende teknologier og produktapparater forældede, er lav. Truslen, at 

producenterne af substituerende produkter bliver i stand til at reducere deres omkostninger ved 

teknologiforbedringer eller forøge efterspørgslen ved produktinnovation, er dog til stede. 

Udviklingen af disse produkter bliver gennemgået i afsnittet vedr. de geografiske markeder. I 

afsnittene bliver det illustreret, at forbrugerpriserne er faldet relativt på øl, hvilket alt andet lige 

burde være medvirkende til en stigning i mængden af konsumeret øl, da det bliver relativt billigere. 

Men bl.a. pga. den sociokulturelle tendens til sundhed er vinforbruget generelt stigende, mens 

ølforbruget er faldende. Yderligere betyder den aldrende befolkning et højere forbrug af vin i 

forhold til øl. Den finansielle krise har som forventet givet et knæk i vækstkurven hos de dyrere 

substitutter, som vin i figur 3.7. Dette knæk forventes dog ikke at være retningsgivende for den 

fremtidige udvikling på lidt længere sigt. 

 

En af årsagerne til den hårde konkurrence mellem de substituerende produkter, hænger sammen 

med, at kundernes og specielt forbrugernes omstillingsomkostninger, er hhv. små og nærmest ikke 

eksisterende, hvilket typisk gør sig gældende på kortvarige forbrugsgoder. Samlet set betyder 

overstående forhold, at der eksisterer en intensiv konkurrence i forhold til virksomhedens 

substituerende produkter. 

 

3.2.3 Kundernes forhandlingsmagt og efterspørgselsforhold 
Kundernes forhandlingsmagt og efterspørgselsforhold bliver bestemt af en række faktorer, som fx 

kundernes og forbrugernes organisering og struktur samt den aftagne mængde. Virksomhedens 
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kunder er detailhandlen, som er det sidste distributionsled inden forbrugeren. Forbrugernes behov 

bestemmer dog i sidste ende efterspørgslen af virksomhedens og branchens produkter. 

Som gennemgået i afsnittet vedr. de geografiske markeder består størstedelen af detailhandlen af 

relativ få, men store nationale kæder, der har en betydelig forhandlingsmagt over prissætningen og 

betalingsbetingelserne i virksomhedens branche i kraft af den store aftagne mængde. På trods af 

langtidskontrakter mellem parterne, forventes det, at kunderne og specielt forbrugerne har let ved at 

skifte leverandør og har få switching costs. Dette har betydning for vurderingen af 

produktionsomkostningerne og ikke mindst udviklingen i leverandørgælden i de forskellige 

scenarioanalyser. 

Som gennemgået i afsnittet vedr. beskrivelse af virksomheden agerer den primært i discount og 

private labelmarkedet i detailhandlen. Her er kundernes og forbrugernes præferencer typisk 

prisbetinget og ikke producentbetinget. Virksomheden mangler derfor pull-effekten fra forbrugerne 

pga. den lave loyalitetsfølelse, der opstår som følge af manglende promovering i forhold til 

mærkevarerne.34

Denne forhandlingssituation og -styrke kommer til udtryk i udviklingen af omsætningshastigheden 

for tilgodehavende fra salg, som er faldende over tid. På trods af virksomhedens relativ 

dominerende stilling i discount og private-label markedet i fx Danmark, har virksomheden ikke 

kunnet forhandle sig frem til bedre betalingsvilkår fra kunderne, hvilket er medvirkende til en 

væsentlig pengebinding for virksomheden. En yderligere konsekvens af langtidskontrakterne er, at 

prisstigninger på råvarer ikke kan overføres hurtigt til kunderne, og ikke-rentable kundeaftaler kun 

kan opsiges med krav om erstatning for kontraktbrud. 

 Virksomhedens fokus på push-effekt gennem kunderne i detailhandlen er ligeledes 

i modvind pga. kundernes forhandlingsmagt. 

 

En væsentlig svaghed ved brug af denne model til beskrivelse af branchen er, at fokusset kun ligger 

på magtforholdet og "kampen" mellem parterne. Dermed ses der bort fra værdien af et stærkt 

samarbejde mellem leverandør og kunde. Langtidskontrakterne og forhandlingssituationen kan 

blive forbedret ved godt kendskab til hinanden og et gensidigt netværk. Dette vurderes at være 

tilfældet i fx forholdet til Netto og Dansk Supermarked, der vurderes at have stor værdi for 

virksomheden, efterhånden som væksten hos kunderne afleder større efterspørgsel hos 

virksomheden.35

                                                 
34 Marketinghåndbogen s. 103 

 Information vedr. fx kontrakternes længde og detaljer er ikke tilgængelige. 

35 http://www.netto.dk/ 

http://www.netto.dk/�
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3.2.4 Leverandørernes forhandlingsmagt 
Forhandlingsmagten i branchen mellem kunde og leverandør består af en funktion af fx antallet af 

leverandører, varernes standardiseringsgrad, adgangen til substitutter og væsentligheden af 

forholdet for virksomhedens økonomiske situation samt muligheden for fremadrettet vertikal 

integration. 
 

Antallet af leverandører og størrelsen at disse ikke er offentliggjort. Det estimeres dog, at de 

primære leverandører af fx malt, humle, sukker, emballageproducenter og distributører, er 

leverandører af standardiserede produkter, hvor prisen sættes på verdensmarkedet. Virksomheden er 

samtidig afhængig af prissætningen på råvarerne, da der ikke eksisterer egentlige substitutter til de 

primære råvarer i produktionen. Afhængighedsforholdet ses bl.a. i figur 3.1, som illustrerer de 

pludseligt stigende priser på råvarer, der er afledt af den stigende efterspørgsel pga. brugen til 

biobrændsel, den store efterspørgsel i fjernøsten og usikkerheden i den finansielle krise generelt.36

 

 

Figur 3.1: Prisudvikling for udvalgte omkostninger 2006 og 2007 (2006 = indeks 100). Kilde: Kopi fra slides fra 

Harboes Bryggeri A/S generalforsamling d. 24-08-07 vedr. præsentation for årsrapporten 2007/08 

På baggrund af den positive udvikling i omsætningshastigheden for leverandørgæld vurderes det at 

virksomheden har en relativ god forhandlingsmagt, når det gælder betalingsbetingelserne og 

forholdet til den enkelte leverandør. Det estimeres derfor, at virksomheden har korttidskontrakter 

med leverandørerne, i forhold til langtidskontrakterne med kunderne. Korttidskontrakterne betyder 

dog alt andet lige en ulempe ved stigende priser, da stigningen i prisen hurtigere bliver lagt over på 
                                                 
36 http://www.harboes.dk/Investors/Presentation.aspx 

http://www.harboes.dk/Investors/Presentation.aspx�
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branchen og virksomheden end ved langtidskontrakter. Leverandørerne generelt har historisk set 

ikke været interesseret i at foretage fremadrettede vertikal integration, og sammen med udsigten for 

potentielle indtrængere i branchen vurderes dette til at være en formildende faktor i 

konkurrenceintensiteten. 

3.2.5 Rivaliseringen i branchen 
Konkurrenternes forskelligartethed i fx størrelse af nettoomsætning, balancesum, markedsandel og 

kapitalstruktur dækker alle størrelser og forhold, lige fra små lokalorienterede mikrobryggerier til 

store multinationale virksomheder. Antallet af konkurrenter har ligeledes betydning for branchens 

mange forskellige strategivalg, der dækker hele spektrummet, lige fra omkostningsminimering til 

mærkevarer. Yderligere er antallet af konkurrenter på virksomhedens markeder generelt stigende, 

som fx ses i figur 3.2. Rivaliseringen er derfor intens, da al dele af markedet allerede er modent og 

præget af konkurrence, hvilket alt andet lige minimerer muligheden for, at virksomheden kan 

ekspandere til nye segmenter og nicher. 

 
Figur 3.2: Antal danske bryggerier 2000-2008. Kilde: Tal for Bryggeriforeningen 2009 s. 12. 

www.bryggeriforeningen.dk 

Størstedelen af de nye konkurrenter, som ses figur 3.2, er mikrobryggerier, der stadig kun udgør en 

lille del af totalmarkedet, jf. afsnittet nedenstående afsnit. Markedet domineres derfor fortsat af 

relativ få store virksomheder, der overordnet set producerer forholdsvis standardiserede varer. For 

at danne et overblik over virksomhedens størrelse og styrke i forhold til de største konkurrenter, ses 

tabel 3.4, der viser forholdene mellem nettoomsætningen, balancesummen og afsat mio. hl. i 2009.37

                                                 
37 

 

http://www.drinks-business-review.com/companies/harboes_bryggeri_as?section=competitors 

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
http://www.drinks-business-review.com/companies/harboes_bryggeri_as?section=competitors�
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Tabel 3.4: Overblik over forholdet til de største konkurrenter i 2008-09, målt pr. nettoomsætning, balancesum og afsæt 

mio. hl. Kilde: www.carlsberg.dk, www.royalunibrew.dk, www.sabmiller.com og www.spadel.com 

Carlsberg A/S er Harboes største konkurrent i Danmark og de fleste andre geografiske steder. 

Virksomheden operer typisk efter en differentieringsstrategi, men er samtidig markedsleder på de 

fleste nichemarkeder og er en relativ stor aktør på det internationale marked. Royal Unibrew er i 

lighed med Carlsberg en stor spiller på det danske marked, der ligeledes primært forsøger at 

anvende differentieringsstrategien, på Harboes øvrige primære markeder. 

 

Spadel SA er en belgisk baseret producent og er bl.a. aktør på samme markeder som Harboe. Dog er 

fokusset klart vendt mod de vesteuropæiske lande. I modsætning til de øvrige konkurrenter er 

Spadel SA, primært en spiller på læskedrikmarkedet, specielt i forbindelse med kildevand og 

lignende. SABmiller er en meget stor spiller på det internationale marked med dattervirksomheder 

og produktkategorier i alle Harboes geografiske markeder. 

 

Som tabel 3.4 illustrerer, er Harboe kun en meget lille aktør i markedet. Virksomheden vil derfor 

have svært ved at fastsætte krav eller betingelser ud over hvad konkurrenterne gør, da kunderne og 

leverandørerne ellers kan få deres behov opfyldt andetsteds. Disse konkurrenter er kun indirekte 

berørt i forbindelse med den videre analyse af branche og markedsforholdene af hensyn til 

volumenbegrænsningerne. 

 

Som gennemgangen af de geografiske markeder viser, er det meget svært at opnå en dominerende 

position på verdensmarkedet for øl. Anderledes ser det ud på læskedrikmarkedet, hvor producenter, 

som fx Coca Cola og Pepsi, er verdensomspændende mærker. Udviklingen i det regionale og lokale 

ølsalg, bliver dog mere og mere konsolideret, bl.a. som følge af øget konkurrence.38

 

 

Andre faktorer, som har væsentlig indflydelse på den stigende konkurrenceintensitet, er fx 

branchens negative vækstrater for ølsegmentet og mættede vækst for læskedriksegmentet, som ses i 

                                                 
38 http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/handelsbanken-carlsberg-staerkere-efter-koeb-af-sampnog og 
www.euromonitor.com 

Konkurrentanalyse i 2009: Harboe Bryggerivirk. Carlsberg A/S Royal Unibrew *SABmiller **Spadel SA 
Nettoomsætning mio. kr, 1.319 59.382 4.179 94.468 6.873 
Balancesum mio. kr.  1.472 134.515 4.051 194.646 13.049 
Afsat mio. hl. 5,7 137,0 7,5 213,0 113,4 
* USD kurs d. 30-12-2009 5,19 

   ** EUR kurs d. 30-12-2009 7,44 
    

http://www.carlsberg.dk/�
http://www.royalunibrew.dk/�
http://www.sabmiller.com/�
http://www.spadel.com/�
http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/handelsbanken-carlsberg-staerkere-efter-koeb-af-sampnog�
http://www.euromonitor.com/�
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afsnittet vedr. de geografiske markeder. Branchen er generelt presset ved faldende forbrug, priserne 

på produkterne stiger mindre end forbrugerprisindekset, og samtidig er produktionsapparat 

specialiseret, hvilket besværliggør omstilling af produktionen. 

 

Den finansielle krise har yderligere været medvirkende til en stigning i konkurrenceintensiteten, da 

traditionelle producenter af mærkevarer bevæger sig ind på discountmarkedet. Hvor tidligere 

mærkevare har kunnet kræve en højere pris på produkterne, sælges mærkevarer mere og mere til 

priser, som er i prisklasse med discountprodukterne.39 Branchens livscyklus og udviklingen kan 

beskrives ved at benytte produktlivscykluskurven (PLC). Her har branchen bevæget sig fra 

mætningsfasen til nedgangsfasen i perioden 2005-2009. Overføres udviklingen til Boston-modellen 

har størstedelen af virksomhedens afsatte produkter bevæget sig fra en cashcow, som er kendetegnet 

ved stort overskud og positiv cash flow, til den såkaldte dog-kategori, der kendetegnes ved en 

relativ lav markedsandel og vækst. Strategierne i denne situation er typisk afvikling eller 

reinvestering, hvilket forventes at forekomme i branchen fremadrettet.40

 

 Ovenstående punkter og 

resten af den eksterne analyse viser med tydelighed, at branchen generelt er præget af høj 

konkurrenceintensitet på mange fronter. 

3.3 Omverdensanalyse på markedsniveau 
Fællestendensen for Harboes geografiske markeder er faldende ølforbrug pr. indbygger og svagt 

stigende læskedriksalg. Udviklingen har betydning i forbindelse med nettoomsætningen og ses i 

figur 3.3 og 3.4, der viser hhv. ølforbrug og læskedrikforbrug pr. indbygger i europæiske lande. 

 
Figur 3.3: Ølforbrug pr. indbygger i europæiske lande (liter) 2000-2008 

Kilde: Tal fra Bryggeriforeningen 2009 s. 13. www.bryggeriforeningen.dk 

                                                 
39 http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u=%2Farkiv%2Fenkelt%2F&r=6 
40 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang s. 83-87 

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
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Figur 3.4: Forbruget af læskedrikke og vand på flaske i Europa 2006 (liter) 

Kilde: Tal fra Bryggeriforeningen 2009 s. 10. www.bryggeriforeningen.dk 

Det ses, at Danmark og Tyskland har oplevet fald i perioden på over 10 %, mens Sverige er faldet 

ca. 4 %. Det baltiske marked har oplevet en mindre stigning i ølforbruget og læskedrikmarkedet i 

samme periode. De enkelte markeder bliver nærmere uddybet i nedenstående afsnit. En yderligere 

fællesnævner for de geografiske markeder er, at virksomheden primært afsætter sine produkter til 

detailhandelssektoren. Her er den primære aftager discount- og private label markedet, der generelt 

kan betegnes som et modent marked, hvor prisen er den væsentligste konkurrenceparameter, da der 

tale om forholdsvis homogene produkter. Langt størstedelen af afsætningen sker ved 

langtidskontrakter mellem bryggerierne og supermarkedskæderne. Nettoomsætningen fordeler sig 

med ca. 40 % og 30 % på hhv. det danske og tyske marked, mens øvrige markeder står for de 

resterende 30 %.41

 

 Dette er udslagsgivende for omfanget af de enkelte markedsanalyser. 

3.3.1 Det danske marked 
Hovedaktørerne på det danske marked er primært Carlsberg, Royal Unibrew, Harboe, 

mikrobryggerierne og importeret udenlandsk øl. Carlsbergs markedsandel på over 60 % 

retfærdiggør statussen som markedsleder,42 mens Royal Unibrews markedsandel på ca. 23 % 

positionerer dem som markedsudfordrer.43

                                                 
41 Harboes Årsrapport 2009/10 s. 20 

 Harboes reelle markedsandel er ikke offentliggjort, men 

på baggrund af nettoomsætningsforholdene mellem konkurrenterne, vurderes Harboe markedsandel 

at ligge et stykke under Royal Unibrews. Udvikling og niveauet af salget på det danske ølmarked 

illustreres i figur 3.5. 

42 www.carlsberg.com 
43 http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=67 

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
http://www.carlsberg.com/�
http://www.royalunibrew.com/Default.aspx?ID=67�
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Figur 3.5: Salget på det danske ølmarked 2000 - 2008 (mio. liter) Kilde: Tal fra Bryggeriforeningen 2009 s. 11. 

www.bryggeriforeningen.dk 

Salget på det danske ølmarked udgør i 2008 4,3 hl. Såfremt der tages højde for grænsehandlen og 

den illegale handel, udgør markedet ca. 5,5 hl., ved forudsætning af samme niveau i forhold til 

2007. Grænsehandlen har forbindelse til afsætningen i Tyskland. Dermed er det reelle danske 

marked svagt undervurderet, mens tyskland er overvurderet. Faldet i ølforbrug pr. indbygger i 

perioden kommer ligeledes til udtryk i figuren, og på baggrund af bl.a. den sociokulturelle analyse i 

PEST-afsnittet vurderes udviklingen at fortsætte den svagt faldende tendens.  

 
Figur 3.6: Salget på det danske læskedrikmarked 2000 - 2008 (mio. liter). Kilde: Tal fra Bryggeriforeningen 2009 s. 6. 

www.bryggeriforeningen.dk 

Udvikling og niveauet i salg på det danske læskedrikmarked illustreres i figur 3.6. Salget på det 

danske læskedrikmarked udgør i 2008 ca. samme niveau og fordeling mellem indenlandsk handel, 

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
http://www.bryggeriforeningen.dk/�
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grænsehandel og illegal handel, som på ølmarkedet. I modsætning til ølmarkedet har afsætningen af 

læskedrik oplevet en generel svag stigning i perioden, som dog er vendt til en svag stagnering i 

2008 og frem. Udviklingen forventes at fortsætte og stabilisere sig på ca. 4 hl. fremadrettet. 

 
Figur 3.7: Husstandenes årlige forbrug efter art og tid i perioden 2000-2008. Beregnet ved 3-årigt gennemsnit. 

Kilde: Tal fra Danmarks Statistik www.statistikbanken.dk 

Ovenstående figur 3.7 ses udviklingen vedr. udviklingen af danskernes øl, vin og spiritusforbrug. 

Vin og spiritusforbrug karakteriseres her som værende substitutter til ølmarkedet. Det ses, at 

mængden af konsumeret vin og spiritus er svagt stigende efter en negativ reaktion på den finansielle 

krise i perioden 2006-2008. Denne udvikling vurderes ligeledes at være gældende for Harboes 

øvrige geografiske markeder. 

 

Et nichemarked, der er inkluderet i overstående udvikling, er mikrobryggerierne og øl fra udlandet. 

Udviklingen ses i figur 3.8, der viser at andelen af øl fra mikrobryggerierne og øl fra udlandet har 

oplevet en relativ kraftig vækst indtil 2007. Udviklingen i perioden 2008-2010 forventes at være 

påvirket af den finansielle krise, der betyder en nedgang i afsætningen af disse produktkategorier. 

 
Figur 3.8: Udenlandsk øl og øl fra mikrobryggeriers andel af indenlandsk salg (opgjort i %) Kilde: Tal fra 

Bryggeriforeningen 2009 s. 11. www.bryggeriforeningen.dk 

 

http://www.statistikbanken.dk/�
http://www.bryggeriforeningen.dk/�
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Priskonkurrencen på ølmarkedet er ifølge virksomheden intensiv og salget af discountøl og private 

labelprodukter, udfordres af mærkevareprodukter, der sælges til discountpriser.44

 

 Der kan på 

skæringstidspunktet for opgaven, ikke indhentes opdaterede data tidligere end ovenstående figurer 

viser. Effekten af den finansielle krise på ølmarkedet, kan derfor kun aflæses i bryggeriernes og 

artiklernes kommentarer til udviklingen. 

Den øgede usikkerhed og forventningen om negativ vækst fik i perioden 2007-2008 forbrugerne til 

at prioritere discountprodukter, mens luksusprodukter som fx specialøl har oplevet en negativ 

tendens.45 Bryggerierne har som reaktion sænket prisen på mærkevareøl.46 Yderligere sænker 

supermarkedskæderne jævnligt prisen på øl under indkøbsprisen, for at lokke kunderne til 

butikken.47

 

 Konsekvensen af dette er, at forbrugerne i mindre grad køber discountøl, da 

prisforskellen til mærkevareøl er mindsket. Denne udvikling følger dog ikke en generel trend, da 

slutbrugeren generelt handler mere og mere discount. Dette ses i figur 3.9, som viser, at 

omsætningsudviklingen i discountforretninger stiger forholdsvis hurtigere end supermarkedernes 

vækst. Dog er der en betydelig støj i denne udvikling i forhold til ølmarkedet, da definitionerne 

dækker over store og forskellige produktporteføljer. 

Figur 3.9: Udvikling i detailomsætningsindeks (2005=100) for Supermarkeder og Discountforretninger pr. måned i 

perioden januar 2005 til januar 2010. Kilde: www.statistikbanken.dk 
 

Den afledte effekt af prissituationen ses bl.a. i figur 4.0 og 4.1, der hhv. viser udviklingen i 

forbrugerprisindekset mod ølprisindekset og læskedrikprisindekset. 

                                                 
44 Harboe Bryggeri Årsrapport 08/09 side 18 
45 http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u 
46 http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u=%2Farkiv%2Fenkelt%2F&r=7&f=G&d=FOBO 
&SECT3=NEWTOC2&s1=discount+%F8l&op1=AND&s2=%40DATO%3E%3D20080101&s3=&s4=&s5=&s6=&s7
=&SECT1=NEWWEB&SECT2=AND 
47 http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u  
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Figur 3.9: Detailomsætningsindeks (2005=100) for Supermarkeder 
og Discountforretninger

471120 Supermarkeder 471130 Discountforretninger
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Figur 4.1: Udvikling i forbruger- og ølpriser 1996-2008 (1996 = indeks 100) Kilde: Tal fra Bryggeriforeningen 2009 s. 

12 www.bryggeriforeningen.dk 

Læskedrikpriserne følger nogenlunde den generelle prisudvikling, mens ølpriserne i perioden 2000-

2007 har ligget væsentligt under forbrugerprisindekset. Først i 2008 og frem har det været muligt 

for producenterne og detailsektoren at overføre prisstigningerne til slutbrugeren. Men den seneste 

stigning i priskonkurrencen har betydet, at ølindekset alt andet lige igen oplever mindre stigning 

end forbrugerprisindekset. 

 
Figur 4.2: Udvikling i forbruger- og læskedrikpriser 1996-2008 (1996 = indeks 100). Kilde: Tal for Bryggeriforeningen 

2009 s. 8. www.bryggeriforeningen.dk 

 

På baggrund af ovenstående og afsnittet vedr. konkurrenceintensiteten, antages det, at Harboe 

fungerer som en markedsleder på nichemarkedet for discount øl- og læskedrikke og samtidig som 

en forholdsvis lille udfordrer i hele branchen, jf. brancheanalysen. 

 

Harboe afsætter kun til detailmarkedet, der udgør 73 % af ølsalget i Danmark. Dermed vælger 

virksomheden ikke at afsætte til restaurationsbranchen, der består af 27 % af ølmarkedet. 

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
http://www.bryggeriforeningen.dk/�
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Virksomheden afsætter til de største aftagere på detailmarkedet. Disse er Dansk Supermarked, 

COOP Danmark og Agrofa, der samlet står for ca. 82 % af øl- og læskedrikmarkedet. De resterende 

18 % afsættes i uafhængige små butikker.48

 

  

3.3.2 Det tyske marked 
Tyskland har, bl.a. pga. sin geografiske placering og traditioner, været domineret af lokale 

bryggerier, med begrænset omsætning og indflydelse på det samlede marked. Dette betyder relativt 

gode muligheder for en mindre spiller som Harboe, da afsætningen på dette marked indeholder 

mange muligheder for ordrer fra forskellige aktører. De store internationale markedsaktører på dette 

marked er Spadel SA, Carlsberg og SABmiller. 

 

Tyskland har en nuværende samlet omsætning i ølmarkedet på ca. 8 mia. euro. Denne omsætning er 

dog fordelt mellem ca. 1050 bryggerier i alle størrelser og niveauer.49

 

 Figur 3.3 viser bl.a., at 

ølforbruget pr. indbygger i Tyskland er faldet med 12 % fra 2000 til 2008. Tendensen forventes at 

fortsætte i den undersøgte periode. 

Udviklingen i forholdet mellem supermarkedskæder og discountforretninger, samt prisudviklingen 

af øl og læskedrikke forventes at følge trenden i Danmark. 

 

Det tyske marked består primært af 9 store supermarkedskæder, der besidder en markedsandel på 

87 % af afsætningen i detailsektoren. Detailsektoren har gennem det seneste år været karakteriseret 

af en betydelig konsolidering.50

 

 Inden for dagligvarer er især Aldi og Lidl dominerende. Disse 

supermarkedskæder henvender sig primært til samme målgruppe som Harboe, hvilket understreger 

slutforbrugerens behov for discountprodukter. Yderligere har Harboe en langtidskontrakt med den 

danske discountkæde Netto, der udvider sit engagement på det tyske marked. Hvilke og hvor mange 

kæder virksomheden derudover samarbejder med, er der ingen informationer om. Harboe kan på 

dette marked kun betegnes som en meget lille aktør på discount- og private label markedet. 

3.3.3 Andre geografiske markeder 
Betegnelsen andre geografiske markeder dækker primært over Baltikum og Sverige. Yderligere 

dækker den over eksport til mere end 50 markeder i hele verden. Produkterne afsættes både gennem 

                                                 
48 www.ks.dk 
49 http://www.search.um.dk/search.aspx?pckid=9218057&aid=356062&pt=6018936&sw=%c3%b8l+tyskland 
&wtid=83787250&sr=11 
50 Harboes Årsrapport 2008/09 side 18 

http://www.ks.dk/�
http://www.search.um.dk/search.aspx?pckid=9218057&aid=356062&pt=6018936&sw=%c3%b8l+tyskland%20&wtid�
http://www.search.um.dk/search.aspx?pckid=9218057&aid=356062&pt=6018936&sw=%c3%b8l+tyskland%20&wtid�
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lokale distributører og internationale handelspartnere, som der indgås flerårige kontrakter med.51

I forhold til markedernes størrelser er Harboe kun en lille markedsudfordrer, der forsøger at 

differentiere sig og tage markedsandele i et stagnerende marked. 

 

For Baltikums vedkommende har virksomheden et lokalt bryggeri, der primært afsætter produkterne 

i dette geografiske marked. De afsætningsmæssige kendetegn i de enkelte markeder, som er 

gennemgået i overstående afsnit, varierer fra land til land. Grunden til at beskrive andre geografiske 

markeder som en klynge af lande, sker som følge af den forholdsvis beskedne andel af afsætningen 

og pga. virksomhedens strategivalg er anderledes end på de primære markeder. Udviklingen i øl- og 

læskedrikmarkederne følger generelt tendensen fra Danmark og Tyskland. Den primære forskel i 

disse markeder er, at Harboe positionerer og promoverer produkterne som mærkevarer. Det 

strategiske fit på disse markeder er dermed markant anderledes, men uvæsentligt i helhedsbilledet. 

4. SWOT: Delkonklusion på situationsanalysen 
SWOT-analysen er delkonklusionen på den strategiske analyse. Formålet er at skabe overblik over 

virksomhedens interne og eksterne kontekst, i form af hhv. virksomhedens styrker/svagheder og 

muligheder/trusler. De væsentligste punkter fra ovenstående analyser bliver opsummeret i figur 4.3. 

Udvalgte elementer bliver efterfølgende kommenteret nedenstående. 

Figur 4.3: SWOT oversigt. Egen tilvirkning. 

De umiddelbare væsentligste og mest kvantificerbar værdiskabende faktorer ses i figur 4.3. 

Nedenstående er enkelte flere faktorer kommenteret, men ikke nødvendigvis anvendt som argument 

efterfølgende. Som figuren giver udtryk for, forventes virksomheden, at have flere trusler end 

muligheder med den nuværende strategi og valgte markeder. Dette og udviklingen generelt, er 

medvirkende til vurderingen af sandsynlighederne for up og down scenarioerne, vægter mere mod 

down end up scenarioet i værdiansættelsesafsnittet. Øvrige faktorer som fx vejret kan ikke 

kvantificeres og behandles derfor ikke direkte. 

                                                 
51 Harboes Årsrapport 2008/09 side 18 

Styrker Svagheder 
Relativt nyt og effektivt produktionsapparat 
Stor leaning on trade 
Høj egenkapitalandel 
Stærk forhandlingsmagt over leverandørerne 

Faldende rentabilitet og kapitaltilpasningsevne 
Større pengebinding og stigende omkostninger 
Svag forhandlingsmagt over kunderne 
Lav margin på produkterne 

Muligheder Trusler 
Ændret forbrugsmønster og behov 
Øget marketingsats 
Potentiale i Tyskland 

Stigning i behovet for substituerende produkter 
Stigende kunde og leverandør forhandlingsstyrke 
Stigende afgifter 
Hurtige ændringer i trendene hos forbrugerne 
Lav grad af mærkeloyalitet hos discountforbrugerne 
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Virksomheden har tidligere primært fokuseret på optimering af interne produktionsprocesser og 

minimering af omkostningerne. Dette har været medvirkende til at skabe et nyt og effektiv 

produktionsapparat, der giver virksomheden en vis sustainable competitive fordel over for 

konkurrenterne. Dette og nedenstående punkter har alle en kobling til scenarioanalyserne og 

virksomhedens værdiskabelse jf. gennemgangen i de relevante afsnit. 

Omverdens- og efterspørgselsforholdene i branchen har svinget og ændret sig betydeligt i de sidste 

5 år. De store trends og key succes faktorer i branchen, peger nu primært mod øget fokus på 

branding og dermed væk fra Harboes kerneprodukter, der generelt har prisen som primære 

handlingsparameter. Virksomheden er dog ved at tilpasse nye produkter til forbrugernes ændrede 

behov, men ændringerne vurderes at være af for reaktiv og forsinket karakter, hvilket har 

konsekvenser for den nuværende evne til at skabe værdi. På trods af at discountprodukterne 

traditionelt klarer sig bedre i lavkonjunkturperioder, har konkurrenterne sænket priserne på 

mærkevarerne.  Dermed har prisfaktoren en mindre effekt på afsætningen end generelt forventet i et 

presset marked. Som følge af dette minimeres virksomhedens konkurrencefordel og dens evne til at 

skabe værdi yderligere. Yderligere er råvarepriserne og risikoen på de finansielle markeder steget 

væsentligt., hvilket dels presser marginerne i discountmarkedet, hvor detailkæderne sidder tungt på 

prissætning og betingelserne i langtidskontrakterne, og dels øges usikkerheden for fremtidige vilkår 

af fremmedfinansieringen. 

Dermed har key succes faktorerne ændret sig i markedet. Nøglefaktorerne er ikke blot effektiv 

produktion og lave enhedsomkostninger, men samtidig evnen til at brande og differentiere 

produktet i forhold til konkurrenterne. Af denne årsag er det blevet sværere at sælge produkterne på 

prisen alene, som Harboe tidligere har benyttet sig af. De primære key succes faktorer for 

virksomheden på kortsigt, er dog stadig forhold, som kan få indflydelse på de samlede 

omkostninger samt styrkeforholdene mellem producenten og kunderne, der primært er medvirkende 

til at fastsætte prisen. Yderligere vil forhold som fx den lave salgsvækst i branchen, sandsynligvis 

skærpe konkurrenceintensiteten, hvilket alt andet lige lægger et hårdt pres på bundlinjen også i 

fremtiden. 

Da virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har tilpasset sig den ændrede kontekst ses den faldende 

rentabilitet og stigende finansielle risiko internt i virksomheden. Virksomhedens finansielle 

situation er derfor i høj grad presset og påvirket af ændringerne i de eksterne faktorer. Dette har og 

vil i fremtiden have en signifikant indflydelse for virksomhedens valg af strategi og evne til 

værdiskabelse. Virksomhedens muligheder for strategiske tiltag er dog stadig mulig på trods af den 
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stigende rentebærende gæld. Dette sker som følge af, at virksomheden tidligere har haft et godt 

strategisk fit, men ikke har tilpasset strategien i takt med ændringerne i konteksten. Derfor er 

virksomheden stadig forholdsvis godt finansielt rustet og besidder yderligere nogle af de nye 

nødvendige assets og kompetencer for at opnå en sustainable competitive fordel i kraft af deres 

erfaring fra de øvrige geografiske markeder. 

På baggrund af virksomhedens konkurrencestrategi og den analyserede kontekst, vurderes det, at 

den primære valuedriver for virksomheden stadig er produktiviteten. Dette betyder, at 

virksomhedens værdiskabelse i høj grad er korreleret med evnen til at producere billigt og effektivt. 

Udviklingen i OG og OH viser dog klare signaler om, at indtægterne er under pres. Som beskrevet i 

omverdensanalysen er virksomheden presset både på mængden, men i særdeleshed på prisen. Ved 

stigende produktionsomkostninger, på de lave marginer, slår effekten af dette direkte igennem på 

virksomhedens rentabilitet. 

5. Estimering af scenarioanalyserne 
Udviklingen i de finansielle værdidrivere og ikke-finansielle værdidrivere bliver anvendt som 

primære indikatorer for den fremtidige udvikling og har derfor stor betydning i forhold til den 

prognosemæssige værdi, som værdiansættelsen lægger meget vægt på. Udfordringen for 

analytikeren ligger i at kunne koble udviklingen i den eksterne analyse sammen med de finansielle 

værdidrivere fra den interne analyse. Afsnittet scenarioanalyser, har netop fokus på at sammenkæde 

de finansielle og ikke-finansielle værdidrivere, således at det resulterer i et realistisk billede af 

virksomhedens fremtidige situation. 

 

Udviklingen og niveauet i de forskellige nøgletal identificeret i den interne analyse, er ligeledes 

gældende i budgetperioden, under hensyntagen til den forventede udvikling. Der hersker altid 

usikkerhed om fremtiden og da visse betydningsfulde tendenser i den eksterne og interne analyse 

kan have væsentlig indflydelse på virksomhedens værdiskabelse, er det nødvendigt at udvikle 

scenarioanalyser, som bygger på forskellige forudsætninger om den forventede fremtidige 

udvikling. Dermed er en simpel ekstrapolering af udvalgte nøgletal ikke hensigtsmæssig, da den ser 

bort fra sandsynligheden og konsekvenserne fra begivenheder, der afviger fra det estimerede.52

 

 

Usikkerheden bliver i denne sammenhæng defineret som risikoen for at udviklingen af nøgletal 

varierer, i forhold til den estimerede værdi. Denne usikkerhed bliver mindsket ved at stress teste 

estimeringen ved 3 forskellige scenarioanalyser; normal, up og down. Den subjektive del af 
                                                 
52 FSR s. 36-38 og s. 108-109 
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vurderingen af de anvendte sandsynligheder bygger på et grundigt kendskab til virksomheden og 

virksomhedens analyserede kontekst. 

 

Budgethorisonten er sat til 9 år frem i tiden indtil E2017/18. Efter denne periode vurderes det ud fra 

Harboes markedsforhold, at virksomheden kommer til et steady state. Budgetteringen tager foruden 

situationsanalysen højde for informationer fra Q3 rapporteringen 2009/10. 

 

Generelt for alle scenarioerne er at ikke-væsentlige poster er estimerede, ved brug af det historiske 

forhold mellem posten og nettoomsætningen eller produktionsomkostningerne. Hvor andre 

relationer er mere relevante, er disse benyttet. Dette ses i bilag 11-13, der detaljeret viser hhv. det 

normale, up og down-scenario. Estimeringerne sker på baggrund af den relative stabile relation 

mellem disse nøgletal, som er illustreret i common-size analyserne i bilag 14. Enkelte steder afviger 

dette dog, hvor det vurderes at udviklingen i scenarioet vil rykke på forholdet. 

 

Da virksomheden har en realoption til at kunne udvide eller neddrosle udvidelsen i den investerede 

kapital alt afhængigt af udviklingen, vurderes det, at virksomheden i fremtiden vil fokusere mere på 

tilpasning af aktiviteten, hvorfor udviklingen i den investerede kapital er estimeret som afledt af 

aktiviteten. 

 

Dermed er det specielt udviklingen i nettoomsætningen og produktionsomkostninger, som er 

væsentlig for værdien af virksomheden, da dette ligeledes afspejler Harboes vedvarende 

konkurrencemæssige fordel jf. den interne analyse. 

 

I det normale og mest sandsynlige scenario forventes det, at stigningen i omsætningen er begrænset 

til 1,5 % i starten af budgetperioden. Langsomt stiger væksten, men kun til 3,5 % pr. år. Stigningen 

er primært båret af en øget afsætningen fra nye produkter i det tyske marked. Det forventes ikke, at 

markedsandelene på discountmarkederne vil kunne øges væsentligt pga. den stærke konkurrence. 

Det effektive produktionsapparat forbedrer fortsat forholdet mellem produktionsomkostninger og 

nettoomsætning i perioden. Men det forventes ikke, at virksomheden vil kunne bibeholde sin 

konkurrencemæssige fordel om effektiv produktion i al fremtid, da alle øvrige konkurrenter i højere 

grad end tidligere er fokuseret på dette. Dette resulterer i en relativ lav overnormal profit i 

budgetperioden og terminalperioden, som ses i tabel 6.3. Scenarioet vurderes at ske med 60 % 

sandsynlighed. De estimerede sandsynligheder for scenarioerne anvendes til beregning af den 

estimerede vægtede egenkapitalværdi for bryggeridelen, som ses i tabel 6.4.  
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I up scenarioet afvikler Harboe mindre rentable kundeforbindelser og formår at kapre nye kunder i 

Tyskland og de østeuropæiske markeder. Discountbehovet stiger yderligere i Danmark og samtidig 

slår de nye produktkategorier igennem. Konkurrenterne formår ikke at effektivisere deres 

produktion i tilstrækkelig grad til at kunne true virksomhedens konkurrencemæssige fordel før på 

meget lang sigt. Derfor stiger omsætningsvæksten fra 3 % i E2011/12 til 6 % i terminalperioden. 

Yderligere vil det effektive produktionsapparat fortsat forbedre forholdet mellem 

produktionsomkostninger og nettoomsætning i perioden. Med disse gunstige forhold formår 

virksomheden allerede at skabe værdi igen i år 2013 jf. bilag 9, der viser værdiansættelsen og 

værdiskabelsen af up scenarioet. Dette scenario vurderes dog kun at ske med 15 % sandsynlighed. 

 

I down scenarioet formår virksomheden fortsat ikke at skabe egentlig vækst i nettoomsætningen før 

i slutningen af budgetperioden og i terminalperioden. Dette sker på baggrund af et endnu højere 

pres fra detailhandlens side, samtidig med at konkurrencesituationen i markederne forværres. 

Konkurrenternes øgede fokus på effektiviseringer reducerer Harboes konkurrencemæssig fordel. 

Hvilket er medvirkende til, at virksomheden ikke formår at skabe værdi i budgetperioden eller 

terminalperioden, der resulterer i en overnormal profit på ca. 0. I dette scenario vil det være bedst 

for virksomheden at lukke aktiviteten ned, da værdiskabelsen i fremtiden kun er negativ og dermed 

destruerer den primo investerede kapital, som det ses i bilag 10. På trods af dette dystre scenario 

vurderes det dog realistisk, såfremt virksomheden ikke formår, at forbedre sin rentabilitet og bedre 

tilpasse sig de ændrede markedsforhold. Scenarioet vurderes at ske med 25 % sandsynlighed. 

 
Alle tre scenarioer indeholder kun en forventning om en relativ begrænset værdiskabelse i 

fremtiden. Dette er yderligere et udtryk for virksomhedens pressede situation og det relative lille 

spillerum mellem værdiskabelse og destruktion af værdi i et presset og modent markedet. 

 
6. Værdiansættelse 
Overstående regnskabsanalyse bygger på historiske årsregnskaber, mens værdiansættelsen bygger 

på budgetterede analytiske regnskaber. Den historiske udvikling i den interne og eksterne analyse, 

danner udgangspunktet for prognosen af fremtiden og sammen med scenarioanalyserne, kan 

forskellige værdiansættelsesmodeller anvendes for at estimere virksomhedens værdi. 

 

Estimeringen af virksomhedens kapitalomkostninger og værdiansættelsen i sin helhed er en 

kompliceret problemstilling, hvilket ofte skaber behov for forenklede antagelser og direkte skøn. 
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Såvel praktisk som teoretisk arbejdes der ihærdigt på at udvikle konsistente og anvendelige 

metoder. Faktum er i midlertidig, at der i realiteten ikke eksisterer konsensus vedr. modellerne, da 

utallige variable faktorer og de tilknyttede usikkerheder, ikke er forenelig anvendelsen af kun én 

model eller forudsætning. Af denne årsag vil øvrige analytikere sandsynligvis anvende andre 

antagelser, forudsætninger eller modeller, der hverken er mere eller mindre forkerte end 

nedenstående gennemgang. Dermed kan værdiansættelse ikke anses som en eksakt videnskab, men 

kun som en estimation af virksomhedens virkelige værdi.53

 

 

6.1 Weighted Average Cost of Capital 
Værdiansættelsen starter med at udlede det vægtede afkastkrav (WACC) og faktorerne i denne. 

WACC´en anvendes efterfølgende som et delelement til vurdering af virksomhedens værdiskabelse 

og som tilbagediskonteringsfaktor til værdiansættelse via Economic Value Added-modellen (EVA).  

Afkastkravet estimeres som et vægtet gennemsnit af alle kapitalindskyderes afkastkrav. 

Kapitalindskyderne i Harboe Bryggeri A/S udgøres kun af ejere og långivere, da fx 

minoritetsaktionærer udgør under 0,03 % af egenkapitalen i den undersøgte periode og 

virksomheden ikke anvender blandede finansieringsformer, som fx konvertible obligationer eller 

lignende. Vægten mellem egen- og fremmedkapital beregnes som udgangspunkt via 

markedsværdier og afkastkravene estimeres i løbende priser. Nedenstående vil de enkelte elementer 

blive gennemgået for at beregne WACC´en. Den generelle formel for estimering af WACC, ses i 

ligning 1:54

Hvor 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐷

(𝐸 + 𝐷)
∗ 𝑘𝑑 +

𝐸
(𝐸 + 𝐷)

∗ 𝑘𝑒 

kd = fremmedkapitalomkostninger efter skat 

ke = ejernes afkastkrav 

D = gældsandelen (nettorentebærende gæld) 

E = egenkapitalandel 

 

6.1.1 Langsigtet kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen viser forholdet mellem markedsværdien på egenkapitalen og fremmedkapitalen. 

Ved beregning af virksomhedens kapitalstruktur skal der, som udgangspunkt kun benyttes 

markedsværdier. Den nettorentebærende gæld er opgjort til dagsværdier, hvilket anvendes som 
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bedste estimat for markedsværdien af gælden. Markedsværdien af egenkapitalen er et bedre udtryk 

for virksomhedens reelle værdi, end den bogførte værdi, da markedsværdien inkluderer fremtidige 

forventninger til værditilvæksten. Brug af markedsværdien medfører dog et praktisk problem, da 

formålet med værdiansættelsen er at opnå kendskab til netop markedsværdien af egenkapitalen.55

 

 

Som et estimat for virksomhedens langsigtede kapitalstruktur tages der sædvanligvis udgangspunkt 

i medianen for sammenlignelige virksomheder. Dette vurderes dog ikke, at være brugbart i forhold 

til Harboe, da virksomheden historisk set har anvendt næsten ren egenkapitalfinansiering. Dette 

illustreres i tabel 6.1, der viser udviklingen i den historiske kapitalstruktur i perioden. 

Tabel 6.1: Udvikling i den historiske kapitalstruktur i perioden 2004/05-2008-09. Egen tilvirkning. 

 

På trods af virksomhedens udmeldinger i årsrapporterne om opretholdelse af et fortsat højt 

økonomisk beredskab, vurderes det, at gældsandelen vil fortsætte med at stige. Årsagen til dette 

skal findes i behovet for finansiering af den faldende rentabilitet, væksten i nettoomsætningen og 

ikke mindst forventningen om en yderligere professionalisering af bestyrelsen, der vil presse på for 

en mere optimal kapitalstruktur, i forhold til fx udnyttelse af skatteskjoldet fra fremmedfinansiering. 

Der anvendes derfor en target kapitalstruktur, hvor egenkapitalandelen udgør 75 % i 

værdiansættelsesmodellen. 

 
6.1.2 Estimering af fremmedkapitalomkostningerne efter skat 
Fremmedkapitalens afkastkrav er det afkast långiver kræver, for at stille kapital til rådighed for 

virksomheden. Långiver tager højde for den samlede driftsmæssige og finansielle risiko, der er 

analyseret i risikoanalysen. Estimeringen af fremmedkapitalomkostningerne ses i ligning 2:56

Hvor 

 

𝑘𝑑 = �𝑟𝑓 + 𝑟𝑠� ∗ (1 − 𝑡) 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikke risikotillæg 
                                                 
55 FSR s. 50 
56 FSR: s. 53 

Historisk kapitalstruktur 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Aktiekurs d. 01.05. 148 272 222 214 128 
Antal udestående aktier stk. 5.804.500 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.827.301 
Markedsværdi af egenkapital tkr.  859.066 1.618.400 1.320.900 1.273.300 745.895 
Nettorentebærende gæld tkr. 19.464 17.909 68.134 120.472 165.821 

      Egenkapitalandel 97,8% 98,9% 95,1% 91,4% 81,8% 
Gældsandel 2,2% 1,1% 4,9% 8,6% 18,2% 
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t = marginale selskabsskattesats 

 

Den risikofrie rente estimeres normalvis på baggrund af et risikofrit papir med lang varighed, der 

skal afspejle de fremtidige cash flows som tilbagediskonteres, uagtet om virksomheden primært er 

finansieret med kortvarig gæld.57 Til estimering af den risikofrie rente anvendes den effektive rente 

for den toneangivende 10-årige statsobligation d. 15-06-10, som var på 2,66 %.58

Estimeringen af det selskabsspecifikke risikotillæg, baseres ud fra en samlet vurdering af 

virksomhedens risiko. Normalvis benyttes kreditrating som hjælp til kvantificeringen af 

risikotillægget. Harboe bliver ikke kreditratet og estimeringen af det selskabsspecifikke risikotillæg 

sker derfor ud fra en generel vurdering fra risikoanalysen. Harboes risikotillæg vurderes som 

relativt lavt, primært pga. den lave gældsandel. Men pga. den stigende usikkerhed i markedet, 

virksomhedens forværrende evne til værdiskabelse og den stærkt stigende gældsandel, sættes 

risikotillægget til 1,44 %, svarende til en rating på BBB i Standard & Poor´s ratingsvurdering.

  

59

 

 

Det er nødvendigt, at korrigere fremmedkapitalomkostningerne for skatten. For virksomheder med 

aktiviteter og optagne lån i udlandet, er det ligeledes nødvendigt at undersøge og korrigere for de 

lokale skattesatser, samt korrigere for andelen af lånene, der er optaget af udenlandske 

datterselskaber. Ud fra en betragtning om, at den effektive selskabsskattesats er et vejet gennemsnit 

for virksomhedens forskellige skattesatser, kan der argumenteres for at anvende denne sats. Bag 

denne argumentation ligger i midlertidig antagelsen om, at virksomhedens låneomkostninger er 

fordelt efter virksomhedens driftsmæssige indtjening. Dette vurderes ikke at være tilfældet, på 

baggrund af fordeling mellem de regnskabsmæssige værdier og omsætningen i ind- og udland jf. 

starten af den interne analyse. Da årsrapporterne samtidig ikke giver mulighed for at fremskaffe de 

nødvendige informationer, anvendes den danske selskabsskattesats som en approksimation. Den 

danske marginale selskabsskattesats på 25 % anvendes, da den driftsmæssige indtjening overstiger 

låneomkostningerne. 

Formålet med modellen er, at estimere fremmedkapitalens afkastkrav og det vurderes, at modellen 

alene ikke kan forklare den rente virksomheden reelt set kan finansiere sine aktiviteter til. Modellen 

tager ikke direkte stilling til den historisk lave rente, der er afledt af den finansielle krise. Som følge 

af den akutte finansielle krise og den væsentlige højere historisk gennemsnitlige risikofrie 

renteudvikling, i resten af den undersøgte periode på 3,86 %, argumenteres der for, at modellen har 
                                                 
57 FSR s. 52 
58 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
59 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 246 
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behov for at udvide sit omfang. Derfor tillægges et yderligere tillæg på 1,5 % til 

fremmedkapitalomkostningerne. Normalvis vil denne ekstra usikkerhed, der opstår ved krisen, blive 

inkluderet som en del af det selskabsspecifikke tillæg og den risikofrie rente. Men af praktiske 

grund ønskes denne risiko så vidt muligt adskilt fra de rene selskabsspecifikke forhold. 

 

Fremmedkapitalomkostningerne efter skat kan nu estimeres til: 

kd = (2,66 % + 1,44 %) * (1-0,25) + 1,5 % = 4,57 % 

På trods af mange ens faktorer til vurderingen af fremmedkapitalomkostningerne og afkastkravet til 

ejerne, er risikoniveauet ikke det samme, da fx kun aktionæren er residualnyder efter en evt. 

likvidation eller konkurs. Den samme risikofrie rente anvendes derimod både i udledningen af 

fremmedkapitalomkostningerne og ejerafkastkravet. 

 

6.1.3 Estimering af ejernes afkastkrav 
Ejernes afkastkrav ke er det afkast ejerne kræver for at investere i Harboe. For at estimere ejernes 

afkastkrav tages udgangspunkt Capital Asset Pricing Modellen (CAPM). Yderligere bliver denne 

model efterfølgende testet på basis af virksomhedens fundamentale risikoforhold. CAP-modellen 

ses i ligning 3:60

Hvor 

 

𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽�𝑟𝑚 − 𝑟𝑓� +  𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 

ke = ejernes afkastkrav 

rf = risikofrie rente 

β = egenkapitalens systematiske risiko 

rm = afkast på markedsporteføljen 

Modellen er en funktion af den risikofrie rente og et risikotillæg, der består af sammenhængen 

mellem den enkelte virksomheds aktieafkast og afkastet for hele markedsporteføljen. Ligningen for 

ejerafkastkravet bliver ofte beregnet Security Market Line (SML). De enkelte led i modellen bliver 

gennemgået nedenstående. 

6.1.3.1 Estimering af beta-værdi 
Beta viser den relative risiko for selskabet i forhold til markedsporteføljen. Udsving i aktiekursen 

vil derfor være udtryk for usikkerheden, som investor ønsker kompensation for. Dermed justeres 

risikopræmien afhængigt af risikoen i det specifikke selskab. Som gennemgået overstående og i 
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afsnittet vedr. følsomhedsanalyserne, er beta et vigtigt led i værdiansættelsen og CAP-modellen. 

CAP-modellens grundide er, at investor kun vil betale for den risiko, der ikke kan diversificeres 

bort. Det er således kun den systematiske risiko (beta), der skal prissættes. Den del der kan 

bortdiversificeres kaldes den usystematiske eller tilfældige risiko. Udledningen af beta ses i ligning 

4:61

Hvor 

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘, 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
 

β = beta 

Cov(rstock,rm) = covariansen mellem markedsporteføljen og Harboes aktiekurs 

Var(rm)  = variansen af markedsporteføljen 

Den typiske SML figur viser, at ejerafkastkravet stiger i takt med den systematiske risiko vokser. 

Dette betyder, at jo større den systematisk risiko er i virksomheden, jo mere kræver investor for at 

investere i virksomheden. Derfor gælder følgende definitioner:62

 

 

Beta = 0: risikofri investering 

Beta = 1: investeringen har samme risiko som markedsporteføljen 

Beta < 1: investeringen har mindre risiko end markedsporteføljen 

Beta > 1: investeringen har større risiko end markedsporteføljen 

 

Beta er blevet estimeret via historiske aktiekurser. Dette er dog et kompromis med modellens 

forudsætninger, da den teoretisk foreskriver brugen af ex-ante kursdata. Brugen af ex-post data 

forudsætter, at både den driftsmæssige og finansielle risiko er uændret over tid. Samtidig tages der 

ikke hensyn til andre variable og yderligere stiller det krav til den underliggende likviditet i 

aktien.63

 

 På grund af mangel på bedre data vurderes det dog, at de historiske aktiekurser giver det 

bedste datagrundlag, da den driftsmæssige og finansielle risiko ikke har ændret sig væsentligt i 

perioden. Mht. den underliggende likviditet i aktien, bliver der indirekte korrigeret for denne, i 

forbindelse med udledningen af ligning 4. 
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62 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 218 
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Litteraturen er generelt inkonsistent mht. valget af målingsperiodens længde og ikke mindst 

hyppigheden af observationerne. Fx argumenterer fx Alexandar og Chevany64 for, at denne bør 

være af mindst 5 års månedlige data. Af praktiske årsager vurderes dette primært at gælde, hvor 

virksomheden ikke har lavet afgørende om på sin risiko eller kapitalstruktur. Da virksomheden ikke 

har foretaget sådanne ændringer i perioden anvendes en 5 årig periode. Mht. hyppigheden af 

observationerne argumenterer fx Robert Merton65

 

 for, at afkastene bør blive målt mere hyppigt, fx 

på daglig basis. 

På baggrund af opgavens problemstilling vil nedenstående beskrevet databehandling, ikke undergå 

nærmere statistiske undersøgelser eller beregninger. For at imødegå dette, estimeres beta kun med 

månedlige og daglige data, i perioden 01-01-04 til 01-06-10, via ligning 4 og underbygget ved 

regressionsmodeller. 

 

Beta er estimeret ved simpel regression mellem afkastet på Harboes B-aktie og markedsafkastet, i 

overstående periode. Det er ikke selve aktiekursen, men aktiens afkast pr. observation, der 

benyttes.66

 

 Afkastet beregnes ud fra ”Total Return Index”, der i modsætning til almindelige 

prisserier, medberegner geninvestering af udbetalte dividender og giver således et mere retvisende 

billede af aktiens og markedsporteføljens reelle afkast. 

Som markedsporteføljen er valgt OMX C20 indekset. Nationale indeks kan i midlertidig være 

biased mod visse industrier. Derfor anbefales det i fx KGW,67

 

 at anvende MSCI World som 

markedsportefølje. Det vurderes dog, at OMX C20 indekset ikke er væsentligt vægtet mod visse 

industrier, hvorfor denne benyttes om markedsportefølje. Beregningerne i bilag 5-8 viser, der 

ligeledes er anvendt ligning 4 og regression mod Small Cap indekset og disse resultater viser endda 

højere samvariation og forklaringsgrader, end på OMX C20 indekset. På trods af dette vurderes 

OMX C20 indekset, at være bedre egnet, dels fordi indekset er mere likvid og dels fordi 

spredningen ikke vurderes at være tilstrækkelig i Small Cap indekset. 

Regressionsoutputtene fra daglige observationer i OMX C20, ses i bilag 8 og viser en 

forklaringsgrad (R-kvadreret) på kun 0,08, hvorimod regressionsoutputtet i bilag 6 fra månedlige 

observationer viser en forklaringsgrad på 0,17. Afkastet på dagsbasis er sandsynligvist biased af, at 
                                                 
64 Journal of Financial and Quantitative Analysis, 15 (1980): "On the Estimation and Stability of Beta" s.123-137 
65 Journal of Financial Economics, 8 (1980): "On Estimating the Expected Return on the Market" s. 323-361 
66 KGW s. 312 
67 KGW s. 316 
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aktien i perioder har været illikvid. Yderligere vurderes det, at der kan opstå en vis ekstern 

påvirkning, der kan få betydning for den statistiske måling, den såkaldt systematic biases, i 

forbindelse med den relative begrænsede dybde i markedet. Observationer på længere intervaller 

mindsker alt andet lige denne effekt.68

 

 

Den forholdsvis lave forklaringsgrad, underbygger en generel forventning om, at kun en lille del af 

aktiens totale risiko kommer fra bevægelser i markedet. Resten er den risiko, som kun knytter sig til 

den pågældende aktie. 

Fuld bevidst om bekræftelsesbiaset, hvor analytikeren har en tendens til at opdage ting, der 

understøtter allerede kendte hypoteser og holdninger, argumenteres der for at fastholde 

konklusionen fra Alexandar og Chevany´s forskning og ikke mindst praktikerne fra fx Standard & 

Poor´s, mht. brugen af den 5 års månedlige observationsperiode.69

 

 

Beta beregnes dermed på basis af månedlige afkast og regresseret mod OMX C20 giver det en beta 

på 0,5983.70 Støjen i aktiekursens afkast måles i standard fejl, som angiver omfanget af mulig 

fejlmåling. For at imødegå dette udregnes konfidensintervallet med 95 % sandsynlighed, at ligge 

inden for +/- 2 standard fejl. Konfidensintervallet viser, at der er 95 % sandsynlighed for, at beta 

ligger inden for et relativt bredt interval på 0,45 og 0,75.71

 

 

At regressionerne og beregningerne resulterer i et betaestimatet med relativ lav forklaringsgrad og 

bredt konfidensinterval, indikerer med al tydelighed estimationens sårbarhed og er sammen med 

den generelle usikkerhed, medvirkende til et ønske om at forbedre det estimerede beta. 

 

For veldefineret industrier som bryggeribranchen, anvendes fx industri-beta, for at komme frem til 

den "sande" beta. Pga. den forholdsvise lave fokus på konkurrenterne og specielt deres risiko, 

anvendes dog i stedet den såkaldte smoothing-teknik for beregning af den anvendte adjusted beta:72

Brugen af denne forbedringsteknik "smooths" den rå beta mod 1. Den adjustet beta er efterfølgende 

anvendt til beregning af WACC´en. 

 

 

Adjusted Beta = (0,33) + (0,67) * Raw Beta = 0,33 + 0,67 * 0,5983 = 0,731 
                                                 
68 KGW s. 314. Det ligger uden for opgavens omfang, nærmere at definere forklaringsfaktorer til denne mulige variable. 
Men det kan fx skyldes en stor-investor, der pludselig ønsker at sælge ud i aktien. 
69 KGS s. 314 
70 Regressionsanalysen er yderligere underbygget af en traditionel betaberegning via ligning 4. 
71 Corporate Finance s. 219 
72 KGW s. 320 
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6.1.3.2 Estimering af beta ud fra fundamentale faktorer 
En alternativ metode til estimering og underbygningen af virksomhedens beta, sker ved at tage 

udgangspunkt i virksomhedens samlede risikoprofil. Betaen kan betragtes som en funktion af den 

driftsmæssige og finansielle risiko, der ses i ligning 5:73

 

 

β =  βu + (βu − βd) ∗
D

EK
 

Hvor 

β = egenkapitalens systematiske risiko (gearet beta) 

βu = aktivernes systematiske risiko / driftsmæssige risiko (ugearet beta) 

βd = gældens systematiske risiko 

D/EK = virksomhedens kapitalstruktur (gæld/egenkapital) 

 

Det første led i funktionen måler den driftsmæssige risiko, mens det sidste led måler den finansielle 

risiko. Vurderingen af virksomhedens risiko og adskillelsen mellem drifts- og finansielle risiko er 

foretaget i risikoanalysen. Nedenstående gennemgang indeholder derfor kun en kvantificering af 

virksomhedens risikoprofil. 

 

I risikoanalysen blev det vurderet, at Harboes driftsmæssige risiko er forholdsvis middel, mens den 

finansielle risiko er forholdsvis lav. Umiddelbart burde dette resultere i en beta på ca. 0,6-0,85, 

ifølge figuren bilag 4, som konventerer den driftsmæssige og finansielle risiko til et beta-estimat, 

hvilket stemmer overens med overstående gennemgang. Der hersker dog usikkerhed på beta-

værdien fremadrettet, primært pga. den stigende finansielle risiko og ikke mindst den faldende evne 

til værdiskabelse. Dog vurderes den estimeret beta, at være retvisende på skæringsdatoen. 

 

6.1.4 Estimering af risikopræmien 
Markedsporteføljens risikopræmie, (rm - rf), kan betegnes som forskellen mellem afkast på 

markedsporteføljen og den risikofrie rente. Der er traditionelt to metoder til opgørelse af 

risikopræmien, enten ved ex-post eller ex-ante metoden. Ved ex-post metoden forudsættes, at 

markedsporteføljens historiske risikopræmie er en tilstrækkelig indikator for den fremtidige. 

Hvorimod ex-ante metoden anvender forecasts omkring virksomhedernes fremtidig udvikling og 
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deraf udlede den implicitte præmie. Diverse undersøgelser på området giver store udsving i 

estimationen, både for ex-post og ex-ante, hvilket bl.a. dækker over betydelige metodiske 

estimationsproblemer og ikke mindst om risikopræmien er estimeret med udgangspunkt i 

geometrisk eller aritmetisk gennemsnit.74

 

 

I PwC´s undersøgelse af den anvendte praksis fra 2001, har den anvendte gennemsnitlige 

markedsrisikopræmie blandt danske analytikere i perioden 1998-2001 ligget på et niveau omkring 

4-4,5 %.75

 

 På baggrund af den nuværende finansielle krise vurderes det, at risikopræmien er steget, 

alt andet lige. Derfor anvendes en risikopræmie i den høje ende af skalaen på 4,5 %, i forbindelse 

med værdiansættelsen. Det understreges at den finansielle krise kun har betydning på relativ kort 

sigt, mens størstedelen af værdien ligger på langt sigt. Argumenter vedr. den finansielle krise 

gælder kun på kort sigt. 

6.1.5 Estimering af illikviditetspræmien og beregning af ke og WACC 
Illikviditetspræmien fremkommer som følge af de omkostninger, der er forbundet med ikke at 

kunne konvertere en aktie til kontanter. Manglende likviditet i aktien kan derfor påvirke aktiekursen 

i nedadgående retning.76

 

 

Årsagerne til virksomhedens illikviditet vurderes primært, at være begrundet i virksomhedens 

relativ begrænsede omsætning og dybde af aktiehandlen på Small Cap indekset, set i forhold til de 

mest likvide aktier i C20 indekset.77

Et yderligere argument for illikviditetstillægget er virksomhedens ejerstruktur. Fordelingen af A- og 

B-aktier giver, alt andet lige, en stor gruppe aktionærer, der reelt holdes udenfor 

beslutningsprocessen. Dette kan være et argument for, at investorer ønsker et tillæg til 

ejerafkastkravet, da de skal have kompensation for de manglende muligheder i virksomheden. I 

praksis estimeres illikviditetspræmien subjektivt og faktoren er derfor behæftet med en betydelig 

usikkerhed. På baggrund af overstående vurderes, at illikviditetstillægget udgør 2 %. 

 Det kan dermed være vanskeligt og dyrt for aktionæren, at 

konvertere over et vist antal aktier til kontanter, i kraft af kursfald som følge af et stigende 

aktieudbud. 

                                                 
74 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 221 
75 FSR s. 60 
76 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 223 
77 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3351 og 
http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=DX0000001376 
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Ejernes afkastkrav kan nu beregnes til: 

ke = 2,66 % + 0,731*(7,16 % - 2,66 %) + 2 % = 7,95 % 

På baggrund af den overstående analyse kan WACC nu beregnes til: 

WACC = 7,95 % * 75 % + 4,57 % * 25 % = 7,10 % 

 
6.2 EVA-modellen og værdiansættelsen 
Economic value added (EVA) modellen benyttes som værdiansættelsesmodel af virksomheden. 

Modellen tager udgangspunkt i en to-periodisk model, hvor første led indeholder hhv. den 

estimerede budgetperiode og sidste led terminalværdien. 

I teorien antages det, at virksomheden har et uendeligt liv. Det stiller reelt krav om opstilling af et 

uendeligt budget. I praksis er analytikerne sjældent i stand til, at estimere en virksomheds 

økonomiske udvikling i mere end 5-10 år ud i fremtiden. Derfor benyttes en terminalperiode, der 

ikke stiller restriktive krav til udviklingen af value drivers i terminalperioden. Terminalperioden 

starter i det første år hvor væksten er normaliseret. Dermed er budgetperioden et estimat på 

virksomhedens fremtidige udvikling, indtil væksten ikke er atypisk mere. Budget- og 

terminalperioden bliver begge tilbagediskonteret med WACC´en og mht. terminalperioden tages 

der yderligere hensyn til væksten g. Som forventet udgør terminalperioden langt størstedelen af 

virksomhedens samlede værdi, i nedenstående gennemgang. Modellen ses i ligning 6:78

Hvor 

 

𝐸𝑉𝐴0 = 𝑘𝑎𝑝0 + �
(𝑅𝑁𝑂𝐴𝑡 −𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝑘𝑎𝑝𝑡−1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

(𝑅𝑁𝑂𝐴𝑛+1 −𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝑘𝑎𝑝𝑛
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

𝑛

𝑡=1

∗
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

n  = antallet af år med atypisk vækst i EVA 

n+1  = terminalåret med normaliseret vækst i EVA 

RNOAt  = Return on Net Operating Assets på tidspunkt t 

RNOAn+1 = det normaliseret niveau for virksomhedens RNOA 

kapt = Investeret kapital på tidspunkt t 

kap0  = Investeret kapital primo 

g = vækst i terminalperioden 

EVA-modellen består af to led, den investerede kapital og det fremtidige overnormale afkast. Det 

fremtidige overnormale afkast defineres som differencen mellem afkastet på den investerede kapital 

                                                 
78 FSR s. 82-84 og KGW s. 64 
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(RNOA) og afkastkravet (WACC). WACC er udtryk for det krævede afkast på den investerede 

kapital, der er afhængig af risikoen og såfremt virksomheden er i stand til at genere en RNOA, der 

oversiger WACC, skaber virksomheden værdi og merafkast. Jo større positiv forskel mellem 

afkastet på den investerede kapital og afkastkravet, og jo større vækst i den investerede kapital, jo 

mere vil virksomhedens estimerede markedsværdi stige og afvige fra den bogførte værdi. Ud fra 

denne betragtning er et regnskabsmæssigt overskud ikke nødvendigvis værdiskabende, da der bl.a. 

ikke tages højde for risikoen. Formuleret anderledes er investor kun interesseret i, at betale en 

merpris over den bogførte værdi af den investeret kapital, såfremt aktiverne kan genere et fremtidigt 

merafkast.79

Estimeringen af vækstraten g i terminalperioden, skal afspejle forventningerne til væksten i EVA, i 

virksomhedens resterende levetid. Estimeringen sker med udgangspunkt i den strategiske analyse af 

virksomheden og ikke mindst det langsigtede vækstpotentiale i branchen. Samtidig tages der højde 

for den langsigtede vækst i verdensøkonomien og inflationsniveauet. Med det nuværende 

inflationsniveau på ca. 2 %,

 

80 en relativ begrænset men stabil vækst i verdensøkonomien og en 

konkurrencepræget og moden branche, vurderes g at være på 2 %. Årsagen til dette niveau hænger 

yderligere sammen med, at økonomisk teori tilsiger, at på langt sigt vil konkurrencen eliminere 

atypiske afkast i størstedelen af branchen og empirien understøtter dette.81

 

 Givet 

konkurrencesituationen antages dette, at være gældende for virksomheden og branchen generelt. 

EVA-modellen hviler på en forudsætning om, at totalindkomstbegrebet eller clean surplus, bliver 

anvendt. Med andre ord, at alle indtægter og omkostninger passerer resultatopgørelsen. Såfremt 

denne forudsætning overholdes er modellen ufølsom, overfor forskellige indregningsmetoder og 

regnskabsprincipper, hvilket alt andet lige gør den sammenlignelig med andre virksomheder.82

 

 

Yderligere bygger modellen til forskel fra fx den teoretiske ækvivalente DCF-model, på allerede 

udledte begreber fra regnskabsanalysen. Ved brug af denne model forbedres koblingen alt andet 

lige, mellem den historiske og budgetterede fremtidige værdiskabelse. 

 

Via EVA-modellen er muligt, at skabe en indikation af virksomhedens værdiskabelse eller 

performance i de enkelte perioder, både historisk set og i budgetperioden. Den historiske udvikling 

ses i tabel 6.2 og den budgetterede ses i tabel 6.3. 
                                                 
79 FSR s. 83 
80 www.statisikbanken.dk 
81 Regnskabsanalyse for beslutningstagere s. 198-199 og KGW s. 85 
82 FSR s. 85 
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De værdiskabende faktorer er analyseret i regnskabsanalysen. Udviklingen i faktorerne i 

budgetperioden og terminalperioden bygger på fremtidsforventningerne, som er analyseret i 

scenarioanalyserne. For nærmere gennemgang af faktorerne henvises til de respektive afsnit.

Tabel 6.2 Udviklingen i EVA historisk t.kr. Egen tilvirkning. 
Tabel 6.2 og 6.3 illustrerer direkte konsekvensen af udviklingen i konkurrencesituationen i 

branchen og virksomhedens omverden. Det ses, at udviklingen har en direkte effekt på 

virksomhedens evne til værdiskabelse og samlede værdi. Ledelsens styring af den strategiske, 

driftsmæssige og finansielle risiko, under påvirkning fra konteksten, har betydet, at virksomheden i 

slutningen af den historiske periode, ikke har formået at skabe værdi til aktionærerne. Denne 

destruktion af værdi forventes at fortsætte indtil ca. år 2015, hvor ledelsen efterfølgende endelig 

formår at skabe værdi igen, under den ændrede kontekst. 

 

På baggrund af overstående analyser kan værdiansættelsen af bryggeridelens estimerede 

egenkapitalværdi nu foretages. Et eksempel på værdiansættelse, under det normale scenario, ses i 

tabel 6.3. 

 

 
Tabel 6.3: Værdiansættelse af bryggeridelens estimerede egenkapitalværdi i normalt scenario. Egen tilvirkning. 

 

EVA historisk 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Investeret kapital (t) 528.946 581.523 640.963 705.035 713.998 
RNOA (t) 11,86% 9,77% 8,30% 0,25% 2,35% 
WACC (t) 8,73% 7,70% 7,85% 8,11% 7,61% 

      EVA (t) historisk 16.539 12.039 2.885 -55.384 -37.553 
 

Budgetperiode tkr. E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 Terminalp. 
RNOA (t) 5,59% 5,62% 5,59% 6,81% 6,48% 7,13% 7,33% 7,48% 7,48% 
WACC 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 
Investeret kapital (t) 813.824 838.686 864.169 893.485 920.337 955.054 989.819 1.031.145 1.073.370 

          EVA (t) -11.992 -12.077 -12.696 -2.569 -5.585 267 2.171 3.738 3.898 
Nutidsværdi af EVA (t) -11.197 -10.528 -10.333 -1.952 -3.963 177 1.343 2.159 

  

WACC i terminalperioden 7,10% 
g Den forventede vækst i virksomhedens EVA i uendelighed 2,00% 

  Nutidsværdi af budgetperioden -34.295 
Nutidsværdi af terminalperioden 61.989 
Market value added (MVA) 27.694 
Investeret kapital primo 790.644 
Enterprise Value 818.338 
Nettorentebærende gæld 197.661 
Estimeret værdi af egenkapitalen 620.677 
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Værdiansættelsen af up og down scenarioerne, ses hhv. i bilag 9 og 10. Metodikken er den samme 

for alle tre scenarioer. 

 

Væksten i den investerede kapital er yderligere en værdiskabende faktor, men denne vurderes 

sekundær i forhold til de konkrete problematikker mellem RNOA og WACC. Derfor er denne 

faktor kun illustreret, som en afledt del af udviklingen i scenarioanalyserne.  

 

I tabel 6.4 ses værdiansættelsen af bryggeridelen under hensyntagen til de øvrige scenarioer. Her 

bliver scenarioernes estimerede værdi af egenkapitalen vægtet i forhold til den estimeret 

sandsynlighed for hvert scenario. Den samlede estimerede værdi af egenkapitalen for bryggeridelen, 

beregnes til at udgøre 592.753 t.kr. 

 
Tabel 6.4: Samlet estimering egenkapitalværdien for bryggeridel 

 

6.3 Værdiansættelse af fødevaredelen via multipler 
Brugen af multipler eller relative værdiansættelsesmetoder er stor i praksis. Dette sker bl.a. som 

følge af, at det er en quick-and-dirty metode, i forhold til cash flow baseret modeller, der er 

betydelige mere sofistikerede redskaber.83

 

 

Ved værdiansættelse af børsnoterede virksomheder sker brugen af multipler ved, at sammenligne 

selskaber inden for samme branche, den såkaldte peer-gruppe. Principielt gælder samme 

fremgangsmåde for værdiansættelse af unoterede virksomheder. Dermed er en af nøgleantagelserne 

i multipler, at de sammenlignelige virksomheder forventes at have nogenlunde identisk værdi pr. 

enhed af et givet nøgletal. 

 

Da der i praksis aldrig eksisterer perfekte sammenlignelige virksomheder, er dette samtidig 

fremgangsmådens største kritikpunkt. Der skal i værdiansættelsen derfor typisk tages højde for 

                                                 
83 FSR s. 93 

T.kr. Estimeret værdi af egenkapital 
 

Estimeret sandsynlighed for scenario 
Normal scenario 620.677 

  
60,0% 

Up scenario 682.117 
  

15,0% 
Down scenario 472.118 

  
25,0% 

     Est. værdi af egenkap, bryggeridel (vægtet gns.) 592.753 
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forskelle i forbindelse med den fremtidig omsætnings- og indtjeningsvækst, likviditeten i aktien, 

regnskabsprincipper og kapitalstruktur.84

 

 

På trods af simpelheden kræver værdiansættelsen via multipler, et grundigt kendskab til 

virksomheden og peer-gruppen, for at minimere risikoen for værdiansættelsen afviger væsentligt fra 

den "sande" værdi. 

 

I nedenstående afsnit sker værdiansættelsen ud fra gennemsnitlige beregnede P/E, EV/EBIT og 

EV/EBITDA-værdier fra peer-gruppen. De sammenlignelige konkurrenter er: Läntmänn Danpo 

A/S, Hanegal A/S og Danish Crown. 

De udvalgte konkurrenter er fødevaredelens største og disse er de bedst sammenlignelige 

virksomheder til Harboe Farm A/S (fødevaredelen). Der forekommer dog stadig forskelle imellem 

kerneaktiviteterne og størrelserne, men disse er valgt af mangel på bedre datagrundlag. Det vurderes 

dog, at datagrundlaget stadig giver et retvisende grundlag og virksomhederne er tilnærmelsesvis 

sammenlignelige, i forhold til formålet. 

 

På Harboe Farm A/S største konkurrenter kan markedsværdien af egenkapitalen ikke direkte 

observeres, da disse ikke er børsnoteret. Som bedste estimat anvendes den bogførte egenkapital, 

som estimat for markedsværdien. Yderligere er der kun foretaget mindre korrektioner i de anvendte 

regnskabstal. Disse forhold er yderligere kritikpunkter til den relative værdiansættelsesmodel. 

 

På baggrund af fødevaredelens uvæsentlighed og hensynet til besvarelsens omfang, er der ikke 

foretaget en nærmere analyse og beskrivelse af konkurrenterne. For nærmere informationer om 

konkurrenterne henvises til de pågældendes hjemmesider og årsrapporter for 2009. Yderligere 

udgør fødevaredelen en relativ lille andel af koncernen og betydningen for koncernens estimerede 

egenkapital, er i følsomhedsanalysen estimeret til at være lille i forhold til aktiekursen. 

 

Det vurderes, at den budgetterede indtjening et år i fremtiden er en bedre indikator for den 

fremtidige indtjening end den historiske. I nedenstående afsnit er det budgetterede år 1 resultat efter 

skat, EBIT og EBITDA derfor anvendt, for at bevare konsistensprincippet. Disse er estimeret med 

udgangspunkt i selskabernes årsrapport 2008/09. 

 

                                                 
84 FSR s. 94 
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6.3.1 P/E 
P/E-multiplen (price/earning) afspejler prisen for at få en del i en indtjeningskrone efter skat hos 

virksomheden. Den estimerede værdi af fødevaredelens egenkapital, fremkommer ved at 

multiplicere konkurrenternes gennemsnitlige P/E værdi, med fødevaredelens forventede resultat 

efter skat år 1.85

 

 

Estimeret værdi af fødevaredelens egenkapital = 

Budgetteret Harboe Farm A/S resultat efter skat for budget år 1 t.kr (4.000) * gns. (5,3) 

 = 21.354 t.kr. 

 

6.3.2 EV/EBIT 
For at undgå effekten af forskelle i den finansielle gearing, anvendes EV/EBIT multiplen 

(enterprisevalue/earning before interest and tax). Estimeringen sker ved, at sætte enterprisevalue 

over resultat af primær drift før renter og skat. Den estimerede værdi af fødevaredelens egenkapital 

fremkommer ved, at multiplicere konkurrenternes gennemsnitlige EV/EBIT værdi, med 

fødevaredelens forventede resultat før renter og skat år 1 og derefter fratrækker, virksomhedens 

nettorentebærende gæld.86

 

 

Estimeret værdi af fødevaredelens enterprisevalue = 

Budgetteret Harboe Farm A/S resultat før renter og skat for budget år 1 t.kr (4.750) * gns. (10,3) 

 = 49.007 t.kr. 

Estimeret værdi af fødevaredelens egenkapital =  

Estimeret værdi af fødevaredelens enterprisevalue (49.007 t.kr.) - Nettorentebær gæld (32.843 t.kr) 

= 16.164 t.kr. 

                                                 
85 FSR s. 94 
86 FSR s. 95 

Navn / t.kr. Egenkapital Årets resultat efter skat P/E 
Danish Crown 3.806.400 1.020.700 3,7 
Läntmännen Danpo A/S 275.561 29.371 9,4 
Hanegal A/S 3.215 1.107 2,9 

    Gennemsnit 
  

5,3 
 

Navn / t.kr. Egenkapital Nettorentebærende gæld EBIT EV/EBIT 
Danish Crown 3.806.400 11.900.000 1.638.000 9,6 
Läntmännen Danpo A/S 275.561 295.552 29.610 19,3 
Hanegal A/S 3.215 1.462 2.254 2,1 

     Gennemsnit 
   

10,3 
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6.3.3 EV/EBITDA 
I forhold til EV/EBIT, tager EV/EBITDA ligeledes højde for evt. forskelle i den benyttede 

regnskabspraksis, mht. afskrivninger på goodwill og materielle anlægsaktiver. Den estimerede 

værdi af fødevaredelens egenkapital fremkommer som ved overstående gennemgang. Eneste forskel 

er dermed, at den værdiskabende faktorer bliver målt længere oppe i resultatopgørelsen, i forhold til 

det tidligere nøgletal. 

 
Estimeret værdi af fødevaredelens enterprisevalue = 

Budgetteret Harboe Farm A/S resultat før renter og skat for budget år 1 t.kr (5.200) * gns. (9,7) 

 = 50.495 t.kr. 

 

Estimeret værdi af fødevaredelens egenkapital =  

Estimeret værdi af fødevaredelens enterprisevalue (49.007 t.kr.) -  

Nettorentebærende gæld (32.843 t.kr) 

= 17.652 t.kr. 

 

Den estimerede værdi af fødevaredelens egenkapital, skal ses i forhold til den bogførte værdi af 

Harboe Farm A/S egenkapitalen år 2008/09, som udgør 116.286 t.kr. Hvilket alt andet lige får den 

estimerede egenkapitalværdi til at virke lav. Derfor anvendes den højeste estimerede værdi som 

bedste approksimation. Dog har virksomheden i alle sine regnskabsår ikke formået, at skabe stabile 

regnskabsmæssigt overskud eller overføre investeringerne til positive cash flows. Yderligere har 

virksomheden i 2008 foretaget kapitalnedsættelse som følge af, at virksomheden havde tabt mere 

end halvdelen af sin aktiekapital. På trods af den lave estimering af egenkapitalværdien i forhold til 

den bogførte, vurderes at der er gode indikatorer, som understøtter den estimerede 

egenkapitalværdi, set fra investorens synspunkt.  

 

Det vurderes, at den lavt estimerede egenkapitalværdi for fødevarevirksomheden, sandsynligvis kan 

forklares ved brugen af bogførte værdier i stedet markedsværdier for konkurrenternes egenkapital. 

Pga. usikkerheden der knytter sig til værdiansættelsen via multipler og den umiddelbare lave 

Navn / t.kr. Egenkapital Nettorentebærende gæld EBITDA EV/EBITDA 
Danish Crown 3.806.400 11.900.000 1.646.700 9,5 
Läntmännen Danpo A/S 275.561 295.552 31.610 18,1 
Hanegal A/S 3.215 1.462 3.065 1,5 

     Gennemsnit 
   

9,7 
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estimering af egenkapitalværdien, er egenkapitalværdien for fødevarevirksomheden analyseret i 

følsomhedsanalysen. 

 

6.4 Værdiansættelse af koncernen 
Efter estimeringen af fødevaredelens egenkapitalværdi er det muligt, at beregne koncernens 

estimerede aktiekurs. Den estimerede egenkapitalværdi for koncernen består af bryggeri- og 

fødevaredelen. Koncernens estimerede egenkapitalværdi sættes over antallet af aktier, for at 

estimere den teoretiske aktiekurs. Tabel 6.4 viser det samlede koncernestimat og den teoretiske 

aktiekurs ligger på 105,38 kr., mod skæringsdagens lukkekurs på 113,5 kr. i Small Cap indekset.87

Tabel 6.4 Beregning af koncernens teoretiske aktiekurs. Egen tilvirkning. 

 

Det vurderes derfor, at den aktuelle aktiekurs på skæringsdatoen er overvurderet med ca. 7,2 %. 

Estimeringen af koncernen bliver underbygget af en multipel værdiansættelse jf. bilag 16. Den 

multiple værdiansættelse af koncernen Harboe Bryggeri A/S tager udgangspunkt i de mest 

sammenlignelige konkurrenter, Carlsberg A/S og Royal Unibrew A/S. Forudsætningerne og 

modellerne er identiske med gennemgangen af værdiansættelsen af fødevaredelen. Bortset fra, at i 

dette tilfælde er begge konkurrenter børsnoterede, hvilket betydet, at markedsværdien anvendes i 

stedet for den bogførte egenkapital. Ved et gennemsnit af den estimerede egenkapitalværdi 

fremkommer en estimeret aktiekurs på 111 kr., som i lighed med overstående betyder, at den 

faktiske aktiekurs er overvurderet. 

 

                                                 
87 http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=206685 

T.kr. Estimeret værdi af egenkapital 
 

Estimeret sandsynlighed for scenario 
Normal scenario 620.677 

  
60,0% 

Up scenario 682.117 
  

15,0% 
Down scenario 472.118 

  
25,0% 

     
     Estimeret værdi af egenkapital, bryggeridel 592.753 

   Estimeret værdi af egenkapital, fødevaredel 21.354 
   Koncernens estimerede egenkapitalværdi 614.107 
   

     Antal udestående aktier 2008/09 t.stk. 5.827 
   

     Estimeret aktiekurs DKK 105,38 
   

     Lukkekurs d. 15-06-2010 113,5 
   

     Forskel -7,2% 
    

http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=206685�
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6.5 Følsomhedsanalyse 
Formålet med følsomhedsanalyserne er, at analysere sensitiviteten af udvalgte valuedrivere og 

forudsætninger, i forhold deres påvirkning på den teoretiske aktiekurs. Disse analyser er vigtige i 

forhold til at belyse risikoen ved investering i virksomheden og ikke mindst som en form for 

kontrol af realismen af budgetforudsætningerne og evt. fejl i beregningerne. 

 

Adskillige valuedrivers har væsentlig betydning for værdiansættelsen. Nedenstående er udvalgt 

efter hvor det vurderes, at der er stor usikkerhed omkring fastsættelsen af forudsætningen eller 

niveauet for valuedriveren. Nedenstående tabeller er opbygget som en tovejstabel, hvor 

følsomheden af faktorerne kan aflæses i de tilhørende beregnede aktiekurser og alle andre faktorer 

er uændret. 

 

Tabel 6.5 viser aktiekursens følsomhed ved ændringer i væksten g og RNOA i terminalperioden. Jf. 

afsnittet vedr. EVA-modellen forudsættes væksten i terminalperioden til 2 % og RNOA beregnes til 

ca. 7,5 %, dette resulteret i en aktiekurs på ca. 106. Det ses ud fra tabellen, at aktiekursen er relativ 

følsom inden for ændringer i RNOA i terminalperioden. Ved en ændring på kun +/- 0,5 % i forhold 

til det forventede RNOA, svinger aktiekursen med over +/- 10 %. Lidt anderledes ser det ud i 

væksten g. Den er relativ ufølsom overfor niveauændringer, hvilket umiddelbart virker ulogisk. 

Årsagen til dette skal findes i den meget lille værdiskabelse, i form af EVA, virksomheden vurderes 

at skabe på langt sigt. En relativ stor procentvis ændring i væksten, vil derfor ikke have den store 

betydning for virksomhedens samlede værdi, når det sker fra et lavt niveau. Problemstillingen 

understreger endnu engang virksomhedens strategiske problemstillinger og er medvirkende til, at 

sætte spørgsmålstegn ved forretningsmodellen i den nuværende form. 

 
Tabel 6.5. Egen tilvirkning. 
 
Tabel 6.6 viser aktiekursens følsomhed ved ændringer i kapitalstrukturen og WACC´en. Som 

forventet, er aktiekursen ekstrem følsom for ændringer i WACC´en, der anvendes både i budget- og 

terminalperioden. En yderligere årsag til den store følsomhed, skyldes virksomhedens lave spread 

mellem RNOA og WACC´en. Såfremt spreaden bliver negativ destruerer virksomheden værdi og 

   
Væksten g i terminalperioden 

   
1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 
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n 7,00% 96,54 96,67 96,87 97,18 97,81 

7,25% 100,81 101,78 103,22 105,59 110,20 
7,50% 105,08 106,89 109,57 113,99 122,60 
7,75% 109,36 112,00 115,93 112,39 134,99 
8,00% 113,63 117,11 122,28 130,79 147,38 
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hvis spreaden bliver tilstrækkelig negativ, er der i teorien ikke nok primo investeret kapital, til at 

retfærdiggøre en positiv aktiekurs. Denne følsomhed understreger endnu engang virksomhedens 

pressede situation. 

 

Ændringer i kapitalstrukturen ikke er nær så følsom og tendensen viser stigende aktiekurs ved 

stigende egenkapitalandel, hvilket som udgangspunkt ikke virker logisk. Årsagen til denne ulogiske 

sammenhæng, set i forhold til Modigliani og Millers propositioner,88

 

 skal primært findes i, at 

modelopbygningen ikke har taget højde for det ændrede renteskjold og tilhørende marginale 

ændringer i ejer- og fremmedkapital afkastkravene, ved stigende gæld. Denne variabel er derfor 

primært medtaget for, at synliggøre kritikken af den statiske modelbrug i følsomhedsanalyserne, der 

typisk ikke tager højde for de dynamiske sammenhænge mellem variablerne, da kun en variabel 

ændres af gangen. 

Tabel 6.6: Egen tilvirkning 

Tabel 6.7 viser aktiekursens følsomhed ved ændringer i ejerafkast- og 

fremmedkapitalafkastkravene. Ud fra tabellen ses det, at ved at fastholde 

fremmedkapitalomkostningskravet på ca. 4,5 %, variere aktiekursen fra ca. 250 til 32 kr. ved 

ejerafkastkrav på hhv. 6 og 10 %. Hvorimod hvis fremmedkapitalafkastkrav variere ved et 

ejerafkastkrav på 8 %, ændres aktiekursen sig fra 145 til 78 kr. ved brug af 

fremmedkapitalafkastkrav på hhv. 2,5 og 6,5 %. Baggrunden for denne forskel i følsomheden, 

skyldes kapitalstrukturens store vægt mod egenkapital i forhold til nettorentebærende 

fremmedkapital. Dermed slår en ændring i ejerafkastkravet meget hårdere igennem på WACC´en 

og efterfølgende aktiekursen. 

 

                                                 
88 Corporate Finance kapitel 17 

 
Egenkapitalandel 

W
A

C
C

  
50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 

5,50% 232,68 246,25 259,82 273,56 286,95 
6,50% 121,90 135,47 149,03 162,77 176,17 
7,50% 51,68 65,25 78,82 92,56 105,95 
8,50% 3,29 16,85 30,42 44,16 57,56 
9,50% 0,00 0,00 0,00 8,84 22,24 

 

   
Ejerafkastkrav 

  
  

6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 

Fr
em

m
ed

ka
pi

ta
lo

m
ko

st
ni

ng
er

 

2,50% 326,56 218,31 145,36 92,93 53,48 
3,50% 285,10 191,02 126,08 78,60 42,41 
4,50% 249,39 166,88 108,69 65,49 32,20 
5,50% 218,31 145,36 92,93 53,48 22,74 
6,50% 191,02 126,08 78,60 42,41 13,95 
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Tabel 6.7: Egen tilvirkning 
 
Tabel 6.8 viser aktiekursens følsomhed ved ændringer i beta og den selskabsspecifikke risiko. Ud 

fra tabellen ses det, at ved at fastholde den selskabsspecifikke risiko på ca. 1,5 %, variere 

aktiekursen fra ca. 268 til 23 kr. ved en beta på hhv. 0,25 og 1,25 %. Hvorimod hvis den 

selskabsspecifikke risiko variere ved en beta på 0,75 %, ændres aktiekursen sig fra 117 til 93 kr. ved 

brug af den selskabsspecifikke risiko på hhv. 0,5 og 2,5 %. Baggrunden for denne forskel i 

følsomheden, skyldes kapitalstrukturen som beskrevet overstående. 

 
Tabel 6.8. Egen tilvirkning 

Tabel 6.9 viser aktiekursens følsomhed ved niveauændringer i den estimerede egenkapitalværdi for 

fødevaredelen og ved ændringer i den investerede kapital i terminalperioden. Som tidligere 

beskrevet, udgør fødevaredelen kun en relativ lille del af koncernen. På trods af, at der hersker stor 

usikkerhed omkring multipelværdiansættelsen, har det ikke den store effekt i forhold til aktiekursen. 

 

Såfremt den bogførte egenkapital fra fødevaredelen (116.286 t.kr.) var anvendt i stedet for den 

estimerede (21.354 t.kr.), ville koncernen i det normale scenario have en kursværdi på 121, 68 kr. 

Hvilket svarer til 7,2 % over lukkekursen d. 15-06-2010. På trods af den meget store forskel mellem 

den estimerede og bogførte værdi af fødevaredelens egenkapital, svinger den estimerede aktiekurs 

for koncernen ca. +/- 7 %, i forhold til aktiekursen på skæringsdagen, såfremt den estimerede eller 

bogførte anvendes. 

 
Tabel 6.9: Egen tilvirkning 

Følsomheden ser anderledes ud for den investerede kapital. Det ses, at niveauet og den tilhørende 

vækst i den investerede kapital er en væsentlig valuedriver, da aktiekursen svinger mellem 200 og 

   
Beta 

   
  

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 

Se
ls

k.
sp

ec
. 

ris
ik

o 

0,50% 296,17 188,67 117,73 67,48 30,08 
1,00% 281,57 179,38 111,31 62,79 26,51 
1,50% 267,76 170,49 105,13 58,25 23,03 
2,00% 254,68 161,99 99,17 53,85 19,65 
2,50% 242,26 153,84 93,42 49,59 16,37 

 

   
Investeret kapital i terminalperioden t.kr. (kapn) 

  
800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 

Fø
de

va
re

de
l 

eg
en

ka
p.

v.
 tk

r. 5.000 198,07 160,39 122,71 85,03 47,35 
10.000 198,93 161,24 123,56 85,88 48,20 
20.000 200,64 162,96 125,28 87,60 49,92 
30.000 202,36 164,68 127,00 89,32 51,64 

40.000 204,07 166,39 128,71 91,03 53,35 
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50 kr. såfremt fødevaredelens egenkapitalværdi opgøres til 20.000 t.kr., og den investeret kapital i 

terminalperioden udgør hhv. 800.000 og 1.200.000 t.kr. Men denne er dog stadig underlagt 

forholdet mellem RNOA og WACC´en, før det kan konkluderes om det direkte er værdiskabende. 

 
6.7 Delkonklusion på værdiansættelsen 
Primært pga. muligheden for koblingen mellem den historiske rentabilitet og risikoanalyse, mod 

den historiske og forventede værdiskabelse, er EVA-modellen vurderet bedst egnet til at 

værdiansætte virksomheden. 

Fremmedkapitalens afkastkrav blev estimeret til 4,57 % efter skat. I forhold til den teoretiske 

model, er der vurderet et behov for ekstra tillæg på 1,5 %, for bedre at afspejle den rente 

virksomheden kan finansiere sine aktiviteter til. Ejernes afkastkrav estimeres til 7,95 %. Kravet er 

inklusiv et illikviditetstillæg på 2 %, som følge af aktiens manglende likviditet og ejerstrukturen. 

Med en konstant target kapitalstruktur på 75 % egenkapital, estimeres WACC´en til at udgøre 7,1 

%. 

 

Som følge af forventningerne til fremtiden, udtryk i down, normal og up-scenarioerne, estimeres 

bryggeridelens egenkapitalværdi at udgøre 592 mio. kr. 

 

Estimeringen af fødevaredelen indeholder en vis usikkerhed, som følge af manglende 

sammenlignelige børsnoterede selskaber. På baggrund af de beskrevne forudsætninger estimeres 

egenkapitalværdien for fødevaredelen at udgøre 21 mio. kr. 

 

Den samlede koncerns teoretiske aktiekurs er 105,38 kr. Den faktiske lukkekurs i Small Cap 

indekset var 113,5 kr. d. 15-06-2010. Dermed vurderes det, at den faktiske kurs er overvurderet med 

7,2 %. Det vurderes, at en del af forskellen mellem den faktiske og teoretiske aktiekurs, 

sandsynligvis kan forklares via synergieffekter, mellem bryggeri- og fødevaredelen. Synergierne 

vurderes dog, at være uvæsentlige, hvorfor er ikke er foretaget en værdiansættelse af disse. 

 

Udvalgte valuedrivere og forudsætningernes påvirkning på den teoretiske aktiekurs, er analyseret i 

følsomhedsanalyserne. På baggrund af følsomhedsanalyser kan det konkluderes, at virksomhedens 

værdi er yderst følsom over for ændringer i rentabiliteten i form af RNOA og ændringer i ejernes 

afkastkrav og dennes underliggende faktorer, samt niveauet i den investeret kapital. 
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7. Konklusion 
Pga. virksomhedens overordnede omkostningsminimeringsstrategi har fokusset ligget på optimering 

af interne produktionsprocesser og minimering af omkostningerne. Dette har betydet, at 

virksomheden besidder et forholdsvis nyt og effektivt produktionsapparat, der kan producere billige 

produkter. Denne evne har tidligere kun har været virksomhedens eneste sustainable competitive 

fordel. I midlertidig har virksomhedens kontekst og eksterne forhold ændret sig, således at denne 

fordel ikke mere er værdiskabende alene. Forbrugerne ønsker i højere grad øget branding og generel 

sundhed hos produkterne. 

 

Som følge af den finansielle krise er konkurrenterne begyndt, at sænke priserne på mærkevarerne. 

Dette mindsker prisforskellen mellem mærkevarerne og virksomhedens primære discountprodukter. 

Virksomheden er dermed både ramt af ændret behov hos forbrugeren og øget priskonkurrence på 

deres eneste sustainable competitive fordel. 

 

Virksomheden har iværksat produktion af nye brandede produktkategorier, men disse produkter 

bliver afsat i et i forvejen hårdt og konkurrencepræget marked, hvor der er konkurrenter i alle 

nicher. Yderligere vurderes de nye tiltag at komme for sent og sammen med stigende råvarepriser 

og en relativ svag forhandlingsmagt over for kunderne, er disse forhold alle betydningsfulde for 

virksomhedens forringede evne til at skabe værdi. 

 

Det har været nødvendigt, at foretage en grundig og dybdegående reformulering, af de officielle 

årsregnskaber, for at danne et bedre analytisk grundlag. I forbindelse med reformuleringer er der 

sket eliminering af datterselskabet Harboe Farm A/S, hvilket sammen med selve værdiansættelsen 

via multipler, er forbundet med en vis usikkerhed. På baggrund af bl.a. følsomhedsanalyserne, kan 

det konstateres, at usikkerhederne ikke har væsentlig indflydelse på estimeringen af den teoretiske 

aktiekurs i forhold til den faktiske. 

 

Det store fokus på virksomhedens rentabilitet og risikoanalyser, viser netop den vigtige 

sammenhæng og konsekvens af udviklingen i konteksten, som virksomheden agerer under. En 

indgående forståelse og kendskab til virksomhedens interne og eksterne situation og specielt linket 

mellem dette og estimeringen af virksomhedens fremtidige værdiskabelse, er derfor central ved 

estimering af virksomhedens værdiskabelse. 
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Tabel 3.2 illustrerer dette via den faldende udvikling af RNOA i perioden. Rentabiliteten på 

markederne som virksomheden agerer i, er generelt presset af små marginer og virksomhedens 

værdiskabelse er derfor følsom for ændringer der påvirker rentabiliteten, da risikoen i form af 

WACC´en, typisk forbliver den samme. Udviklingen har også betydning i relation til den 

driftsmæssige og finansielle risiko, der er stigende i perioden. Specielt er den nettorentebærende 

gæld steget markant. Dette sker dog fra et relativt lavt og stabilt niveau, hvor den samlede drifts- og 

finansielle risiko på nuværende tidspunkt er hhv. lav og middel, men kraftig stigende i den sidste 

del af perioden. 

 

Virksomheden har dermed ikke i tilstrækkelig grad har tilpasset strategierne til den ændrede 

kontekst og derfor ses den faldende rentabilitet og stigende finansielle risiko internt i virksomheden. 

Dette har og vil i fremtiden have en signifikant indflydelse for virksomhedens valg af strategi og 

evne til værdiskabelse. 

 

Denne forringede evne til værdiskabelse, ses i værdiansættelsen tabel 6.2 og 6.3. Ledelsens styring 

af de driftsmæssige, finansielle og specielt strategiske risici, skaber en negativ EVA i slutningen af 

den historiske periode. Denne destruktion af værdi estimeres at fortsætte indtil ca. 2015, hvor 

virksomhedens tiltag endelig forventes, at give merværdi for aktionærerne. 

 

Væsentlige valuedrivers og forudsætninger er analyseret via følsomhedsanalyser i forhold til den 

teoretiske aktiekurs. På baggrund af følsomhedsanalyser kan det konkluderes, at virksomhedens 

teoretiske værdi er yderst følsom over for ændringer i rentabiliteten og specielt ændringer i 

WACC´en og dennes underliggende faktorer. 

 

På baggrund af situationsanalysen, regnskabsanalysen og scenarioanalyserne for fremtiden, bliver 

Harboe Bryggeri A/S, via EVA-modellen og multipler, værdiansat til en teoretisk aktiekurs på 

105,38 kr. Den faktiske lukkekurs i Small Cap indekset var 113,5 kr. d. 15-06-2010. Dermed 

vurderes det, at den faktiske kurs er overvurderet med 7,2 %. 

 
8. Perspektivering 
Perspektiveringens formål er, at danne et meget kort realistisk billede af nogle få forhold. Dette skal 

dels skabe en bedre forståelse for de anførte usikkerheder og dels forstås som en indirekte kritik af 

modellerne og besvarelsen, der kun analyserer en lille afgrænset del af virkeligheden. 
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Værdiansættelsen af Harboe Bryggeri A/S er foretaget pr. 15-06-2010. Dermed er ny information 

efter denne dato ikke inkluderet i estimeringen. Der er efterfølgende offentliggjort årsrapport for 

2009/10, hvilket besvarelsens estimeringer lægger sig tæt op ad. I skrivende stund er der ikke 

identificeret efterfølgende forhold, der væsentligt ændrer de oprindelige forudsætninger. 

 

Da et estimeret tal ikke er mere værd end den tilknyttede usikkerhed, lægger opgaven vægt på at få 

analyseret og beskrevet disse usikkerheder. For at minimere usikkerhederne yderligere havde det 

krævet interne følsomme informationer fra virksomhedens selv. Det kunne fx være detaljerede 

informationer på produkt- og landeniveau, der alt andet lige, ville forbedre mulighederne for en 

mere detaljeret budgettering og risikoanalyse. 

 

Yderligere ville det sandsynligvis have mindsket usikkerheden, at interviewe udvalgte analytikere, 

omkring væsentlige elementer som fx estimeringen af beta, budgetforudsætninger, adskillelsen 

mellem drift og finansiering, estimeringen af fødevaredelens egenkapitalværdi, samt 

reformuleringen til analyseformål generelt. Dette er dog bevidst fravalgt, da sammenligningen 

sandsynligvis ville betyde, at opgaveløser tillægger deres vurderinger for meget værdi, i forhold til 

egne estimeringer. 
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Bilag 1: Ølafgifter og momssatser i Europa 2009 
 

 
Kilde: www.Bryggeriforeningen.dk 

 

  

http://www.bryggeriforeningen.dk/�
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Bilag 2: Beregning af nøgletal 
 
Rentabilitetsanalyse RNOA: 
RNOA   = NOPAT/gns. Investeret kapital 
 
Dekomponeringen af RNOA: (hhv. OG og OH) 
RNOA   =(NOPAT/nettoomsætning)*(nettooms./gns. Inv. kap) 
 
Dekomponering af omsætningshastigheden: 
Tilgodehavender fra salg turnover  = nettoomsætning/gns. Tilgodehavender fra salg 
Varebeholdning turnover   = produktionsomkostninger/gns. Varebeholdning 
Materielle aktivers turnover  = nettoomsætning/gns. Anlægsaktiver 
Leverandørgæld fra salg turnover  = produktionsomkostninger/gns. Tilgodehavender fra salg 
Gns. dage pengebinding tilgodehav.  = tilgodehavender/(nettoomsætning/365 dage) 
Gns. dage pengebinding leverg.  = leverandørgæld/(produktionsomkostninger/365 dage) 
Gns. dage pengebinding varebeh. = varebeholdninger/(produktionsomkostninger/365 dage) 
Conversation periode (antal dage)  = (dage i: varebeholdning + tilgodehavende) 
Average net trade cycle (antal dage)  = (conversion periode - leverandørgæld) 
 
Dekomponering af ROCE: 
ROCE    = RNOA +(LEV*SPREAD) 
LEV    = (gns. nettorenteb. gæld(NFO)/gns. Common equity) 
SPREAD    = (RNOA-NFR) 
NFR    = (Netto fin. omk. e. skat(NFE)/gns. nettorenteb. gæld) 
 
Kortsigtet likviditetsrisiko: 
Current ratio    = (gns. current assets/gns. current liabilities) 
Cash to current Liabilities Ratio  = (finansielle aktiver disponible for salg+ deposita + 
tilgodehavender fra associerede virksomheder + likvide finansielle aktiver)/gns. Current liabilities 
Acid-Test (Quick) Ratio   = (cash + cash eql. + tilgodeh. f. salg/gns.current liabilities) 
 
Langfristet likviditetsanalyse: 
Finansiel gearing   = (rentebærendegæld/egenkapital) eller (gæld/egenkapital) 
Rentedækningsgraden   = (EBIT / nettofinansieringsomkostninger) 
 
Vækstanalyse: 
SEGR   = (ROCE*(1-Payout rate) 
Payout rate    =(dividens/koncernresultat) 
 
Kilde: Financial statement analysis kapitel 8 + 10 og Regnskabsanalyse for beslutningstagere kapitel 5 + 8  
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Bilag 3: Analytisk/reformulerede regnskab og antagelser 
Reformuleringen er sket på baggrund af Regnskabsanalyse for beslutningstagere kapitel 4. 
 
Bryggeridel 

      Analytisk resultatopgørelse 
      

(DKK 1000) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Noter til 
reformulering 

Nettoomsætning 1.199.344 1.160.625 1.189.235 1.137.328 1.319.439 
 Produktionsomkostninger -820.872 -807.062 -838.238 -842.214 -975.643  A1, A14  

Bruttoresultat 378.472 353.563 350.997 295.114 343.796 
 Distributionsomkostninger -142.476 -143.445 -142.544 -143.589 -163.623 A1, A14 

Administrationsomkostninger -26.235 -24.686 -30.661 -30.400 -34.625  A1, A14  
Andre driftsindtægter 6.160 7.441 9.996 7.339 12.110 A2, A14 
Andre driftsomkostninger -10.202 -9.949 -10.030 -10.272 -9.969  A1, A2  
Indtægter af kapitalandele i associerede 
virksomheder 0 0 0 0 0  A3  
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 205.719 182.924 177.758 118.192 147.689 

 Af- og nedskrivninger -97.312 -107.562 -107.264 -115.951 -125.489  A1, A14  
Resultat af primær drift (EBIT) 108.407 75.362 70.494 2.241 22.200 

 Skat af primær drift (justeret skat) -30.354 -21.101 -19.738 -560 -5.550  A4, A7  
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 78.053 54.261 50.756 1.681 16.650 

 Finansielle indtægter 2.273 211 204 210 18.116 
 Finansielle omkostninger -7.534 -5.115 -4.800 -7.797 -26.921  A13, A14  

Skat af finansielle poster, netto 1.473 1.373 1.287 1.897 2.201  A4  
Koncernresultat 74.266 50.730 47.447 -4.009 10.046 

 Minoritetsinteresser 15 -19 -8 -45 -52 
 Årets resultat 74.281 50.711 47.439 -4.054 9.994 
 

       Det ses, at der kun er en uvæsentlig forskel mellem årets resultat og 
det reforumlerede årets resultat.  

    Uoverensstemmelsen skyldes forudsætningerne for 
skattesatser jf. note A4.  

     Såfremt den effektive skattesats for det offentligegjorte regnskab blev benyttet 
ville forskellen være minimal. 
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Bilag 3: fortsat  
      

       Bryggeridel 
      Analytisk balance (Aktiver) 
      

(DKK 1000) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Noter til 
reformulering 

Udviklingsprojekter 0 0 0 0 2.274 
 Rettigheder 0 0 0 5.723 5.712 
 Software 0 0 0 320 1.332 
 Immaterielle aktiver under opførelse 0 0 0 289 2.068 
 Immaterielle aktiver 0 0 0 6.332 11.386 
 Grunde og bygninger 204.747 214.072 220.728 253.520 250.067 
 Produktionsanlæg og maskiner 388.365 383.840 342.107 385.548 395.980 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.599 36.628 44.553 43.458 35.841 
 Reservedele til egne maskiner 6.534 6.511 5.298 4.707 4.210 
 Materielle aktiver under opførelse 32.683 18.120 121.970 13.216 34.444 
 Kapitalandele i ass. virksomheder 0 0 0 0 0 A3 

Leasing ændringer 47.509 48.416 48.961 54.793 51.156 A14 
Anlægsaktiver i alt 715.437 707.587 783.617 767.906 794.470 

 Varebeholdninger 77.708 85.175 97.952 110.106 114.025 
 Tilgodehavender fra salg 175.590 175.468 196.821 211.172 242.056 A5 

Andre tilgodehavender 2.885 1.605 19.429 10.850 34.677 A5 
Periodeafgrænsningsposter 4.144 2.896 1.846 8.215 7.315 

 Driftslikviditet 8.995 8.705 8.919 8.530 9.896 A6 
Hensatte forpligtelser i alt -110.308 -91.814 -82.570 -71.981 -73.642 A7 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  -186.284 -153.372 -210.831 -183.759 -194.820 

 Selskabsskat -31.891 -30.142 -30.416 -71.913 -105.678 
 Periodeafgrænsningposter - i alt -37.843 -38.530 -47.247 -61.395 -78.157 A9 

Anden gæld -89.487 -86.055 -96.558 -22.696 -36.144 A8 
Arbejdskapital, netto -186.491 -126.064 -142.655 -62.871 -80.472 

 Investeret kapital 528.946 581.523 640.963 705.035 713.998 
 

       
       Bryggeridel 

      Analytisk balance (Passiver) 
      

(DKK 1000) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Noter til 
reformulering 

Egenkapital 509.482 563.614 572.829 584.563 548.177 A10, A11 
Gæld til realkreditinstitutter - lang 7.769 7.582 3.682 6.719 306.607 

 Kreditinstitutter i øvrigt - lang 30.500 18.707 9.173 3.439 1.185 
 Leasing ændringer - lang 42.367 43.202 43.675 49.038 43.862 A14 

Langfristede gæld i alt 80.636 69.491 56.530 59.196 351.654 
 Gæld til realkreditinstitutter - kort 187 278 3.894 133 122 
 Kreditinstitutter i øvrigt - kort 10.800 11.780 23.484 60.196 135.436 
 Gæld til associerede virksomheder 0 0 0 0 0 

 Leasing ændringer - kort (lease 
obligation) 5.141 5.214 5.286 5.755 7.294 A14 
Kortfristede gæld i alt 16.128 17.272 32.664 66.084 142.852 

 Finansielle aktiver disponible for salg -2.737 -2.938 -3.047 -2.461 -288.768 A3 
Deposita, lejemål 0 0 0 0 0 A3 
Tilgodehavender hos ass. virksomheder 0 0 0 0 0 A3 
Likvider finansielle aktiver -74.564 -65.916 -18.014 -2.347 -39.917 A6 
Nettorentebærende gæld 19.464 17.909 68.134 120.472 165.821 

 Investeret kapital 528.946 581.523 640.963 705.035 713.998 
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Bilag 3: fortsat 
 
Notehenvisninger ang. reformulering af årsregnskabet 

  
   Generelt 

  Notehenvisninger vedr. reformulering benytter henvisningen A efterfulgt af et nummer. 
Øvrig notehenvisning er vedr. Harboe Bryggeri A/S Årsrapport 2008/09. 

 Poster der ikke bliver henvist til i noterne, er ikke blevet reformuleret beløbsmæssigt i den analytiske balance.  
Årsagen til dette hænger primært sammen med manglende informationer på området eller der er tale om uvæsentlige 
forhold. 
Hvor markedsværdien ikke kan indhentes er bogført værdi benyttet. 

  
A1 

     Af- og nedskrivninger - materielle og immaterielle 
anlægsaktiver 

    (DKK 1000) 
     Af- og nedskrivninger er fordelt således: 
     

 
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Produktionsomkostninger 80.524  90.692 91.714 96.360 107.642 
Distributionsomkostninger 3.049  3.115 3.527 4.479 4.877 
Administrationsomkostninger 3.274  3.430 1.660 3.841 4.658 
Andre driftsindtægter 0 0 0 0 -2.966 
Andre driftomkostninger 4.526 4.273 4.243 4.422 3.970 
Afskrivninger i alt 91.373 101.510 101.144 109.102 118.181 

      
      A2 

     Særlige poster 
     Andre driftsindtægter og 

driftsomkostninger 
     Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til 

koncernens hovedaktiviteter, herunder anlægstilskud 
og lejeindtægter samt gevinster og tab ved salg af materielle langfristede aktiver, hvis salgsprisen for aktiverne 
overstiger den oprindelige kostpris. 

      Der er tvivl om andre driftsindtægter og driftsomkostninger i virkeligheden er særlige poster, der ikke er driftsrelateret. 
Det vurderes dog, på baggrund af overstående definition,  
at transaktionerne og posterne er vedvarende, samt kan henføres til den normale drift. Ud fra denne betragtning 
bibeholdes driftsindtægter og driftsomkostninger (særlige poster)  
som en del af den primære drift.  

     
      A3 

     Finansielle anlægsaktiver (poster): indtægter og omkostninger fra værdipapirer og 
andre finanielle tilgodehavender 

  Det vurderes påbaggrund af årsrapporten 2008/09 note 1 anvendt regnskabspraksis og oversigten note 16. Kapitalandele 
i associerede virksomheder, 
at alle de accocierede virksomheder vedrører koncernrelaterede hovedaktiviteter. Indtægter fra kapitalandele i 
accocierede virksomheder samt afkastet, er  
derfor klassificeret som en del af driften. Associerede virksomheder er kun tilknyttet Harboe Farm A/S, som er blevet 
elimineret i det analytiske regnskab. 

      Det fremgår ikke af Harboes regnskab, hvorvidt regnskabsposten tilgodehavender hos accocierede virksomheder er en 
driftmæssig eller finansiel karakter.  
Da regnskabsposten kun udgør en uvæsentlig del af Harboes samlede balancesum, bibeholdes 
placeringen som et finansielt aktiv.  
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Øvrige finansielle poster, som finansielle aktiver disponible for salg består af børsnoterede værdipapirer og 
egenkapitalandele i virksomheder, som ikke er dattervirksomheder.  
Deposita, lejemål er ikke uddybet yderligere i 
regnskabspraksis.  

    Disse finansielle poster er klassificeret i note 1 
regnskabspraksis som: 

    Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på 
værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i 
frem med valuta, amortisationstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser 
under acontoskatteordningen. 

 Da virksomhedens primær aktivitet vedrører køb og salg af varer, klassificeres finansielle aktiver som en 
del af de finansielle poster. 

 
      
      A4 

     Selskabsskat 
     I den officielle årsrapport fra Harboe er selskabsskatten vist som en samlet post. Selskabsskatten dækker over effekten 

af både driftmæssige og finansielle indtægter og omkostninger. 
Noten for selskabsskat indeholder ikke yderligere information, der kan 
uddybe denne problematik.  

   Den skattepligtige indkomst er tilstrækkelig stor, hvilket understøtter brug af den marginale skattesats, da fx 
renteudgifter kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst.  
Det skal dog pointeres, at der er flere forstyrrende forhold. Fx er der blevet påtaget lån i lande med skattesatser og -
regler anderledes end de danske.  
Yderligere indeholder posterne finansielle indtægter og omkostninger mere end kun 
nettorenteomkostninger.  

  Dette fremgår af note 9 finansielle indtægter og note 10 finansielle omkostninger. Der indgår regnskabsposter som 
renter af bankindestående og tilgodehavender hos debitorer,  
udbytte af finansielle aktiver disponible for salg, renter på prioritetsgæld, bankgæld, renteudgift kreditorer og bankgæld, 
samt valutagevinster- og tab netto. 
Det fremgår imidlertig ikke om og hvordan posterne 
beskattes. 

    Da der ikke forelægger yderligere oplysninger i regnskabet til at præcisere de skattepligtige poster, benyttes den 
marginale skattesats som følgende: 

      
 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Marginale skattesats 28,0% 28,0% 28,0% 25,0% 25,0% 

      Forskellen mellem anvendelsen af den effektive og marginale skattesats er dog relativ lille, da den gennemsnitlige 
effektive skattesats i perioden er: 

31,9% 
     

      
 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Effektiv skattesats 34,1% 32,9% 33,7% 30,2% 28,3% 
Effektiv skattesats inkl. reguleret skat fra 
tidligere år 34,1% 29,6% 34,0% -30,1% 28,5% 
Posten reguleret skat fra tidligere år er ikke medtaget i den analytiske 
resultatopgørelse.  

   Dette er gjort da påvirkningen af den effektive skattesats er minimal og skaber kun støj i år 2007/08, som 
følge af ændringen i selskabsskatten. 

 
      
      A5 

     Tilgodehavender fra salg og andre 
tilgodehavender 

     Jf. note 19 og 20 fremgår det ikke om regnskabsposterne indeholder en drifts- og 
finansieringsrelateret del. 

  De bliver klassificeret som en del af driften, da det ikke er muligt at få 
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uddybet i årsrapporten. 

      
      A6 

     Likvider 
     Det er ikke oplyst hvor stor en andel af likviderne, der knytter sig til driftslikviditet. Driftslikviditeten består af 

letomsættelige værdipapirer og likvider. 
Det er dog nødvendigt for virksomheden, at have en vis driftslikviditet til finansiering af kommende investeringer, 
varelagre og uforudsete udgifter. 
Konsekvensen af denne reklassifikation er ganske beskeden. Derfor estimeres det, at driftslikviditeten udgør følgende 
procentdel af nettoomsætningen: 

0,75% 
     Det vurderes yderligere, at virksomheden daglig gennemfører overførsler til banker, hvorfor stort set al likviditet er 

rentebærende. Dette underbygger ligeledes den lave driftslikviditetsandel. 
Restlikviderne klassificeres som en del af de finansielle 
aktiver af samme årsager. 

    
      
 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Likvide beholdninger 83.559,0 74.621,0 26.933,0 10.877,0 49.813,0 
Driftslikviditet 0,75 % af 
nettoomsætningen 8.995,1 8.704,7 8.919,3 8.530,0 9.895,8 
Likvider finansielle aktiver 74.563,9 65.916,3 18.013,7 2.347,0 39.917,2 

      
      A7 

     Hensatte forpligtelser i alt 
     Denne post indeholder den væsentligste ændring i regnskabspraksis i forbindelse med 

overgangen til IFRS i år 2004/05. 
  Det ses på nedenstående beregning at hensatte forpligtelser før 2005, udgør summen af tilbagekøbsforpligtelse jf. note 

26 og udskudte skatteforpligtelser note 25. 
Posten i det reformulerede regnskab vil derfor være summen af de to poster 
i perioden 2005-2010. 

   
      
 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Hensatte forpligtelser - regnskab 110.308,0  
                               

-    
                         

-    
                                

-    
                             

-    
Tilbagekøbsforpligtelse, returemballage 60.737,0  42.933,0  31.489,0  36.298,0  35.637,0  
Udskudte skatteforpligtelser, netto 49.571,0  48.881,0  51.081,0  35.683,0  38.005,0  

Hensatte forpligtelser i alt 
                   
110.308,00  

                   
91.814,00  

             
82.570,00  71.981,0  73.642,0  

      Udskudt skat 
     Udskudt skat er medregnet i note A7 hensatte forpligtelser. Virksomheden har netto kun udskudte skatteforpligtelser i 

perioden, hvilket hovedsageligt knytter sig til skattemæssigt overskud. 
Udskudt skat er normalvis en vigtig post i forbindelse med reformulering og 
værdiansættelse af virksomheden. 

  Det vurderes dog, at posten ikke er væsentlig i forbindelse med regnskabsanalysen og værdiansættelsen, da posten er 
relativ lille og stabil over tid.  
Derfor gennemgår denne post ikke en decideret reformulering. Men fremgår som en del 
af note A7 hensatte forpligtelser. 

  
      
      A8 

     Anden gæld 
     Regnskabsposten anden gæld består jf. 

note 29 af: 
 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Skyldig løn, feriepenge, A-skat, sociale 
bidrag m.m. 

 
4.464 5.572 6.517 9.330 
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Ferieforpligtelser o.l. 
 

5.829 5.279 5.473 6.115 
Skyldig moms og afgifter 

 
23.208 17.646 24.194 42.717 

Andre skyldige omkostninger 
 

39.578 33.177 35.729 47.516 
Anden gæld i alt 

 
73.079 61.674 71.913 105.678 

      Andre skyldige omkostninger udgør over 50 % af regnskabsposten og er 
ikke nærmere specificeret.  

   Posten klassificeres som en del af driften. Denne usikkerhed er ligeledes et kritikpunkt til regnskabskvaliteten og 
reliabiliteten af reformuleringen. 

      
      A9 

     Periodeafgrænsningsposter 
     Det fremgår, at posten periodeafgrænsningsposter, både indeholder en kort 

og lang del. 
   I den analytisk balance under aktiver, er summen af de kort- og langtfristede 

periodeafgrænsningsposter summeret,  
  da der er ikke gives yderligere oplysninger vedrørende 

posterne. 
    

      
 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Periodeafgrænsningsposter - lang 31.081 31.155 38.275 44.335 63.627 
Periodeafgrænsningsposter - kort 6.762 7.375 8.972 17.060 14.530 
Periodeafgrænsningsposter - i alt 37.843 38.530 47.247 61.395 78.157 

      
      A10 

     Minoritetsinteresser  
     Spørgsmålet vedr. denne post er ikke om den skal kategoriseres som en del af driften, men om den er en del af de 

rentebærendeforpligtelser eller en del af egenkapitalen. 
Moderselskabets aktionærer kan betragte minoritetsinteresser, som en del af fremmedkapitalen på lige 
fod med den rentebærende gæld.  

 Ved værdiansættelse af virksomheden vil minoritetsinteressernes krav dog ikke svare til lånerenten, men mere til 
afkastkravet fra de øvrige aktionærer. 
I forbindelse med kreditvurdering vil posten blive sidestillet med moderselskabetsaktionærer, da de ligeledes er 
residualnydere efter indskyderne af fremmedkapital. 
Derfor vil posten blive betragtet som egenkapital. Effekten af klassificeringen er dog 
uvæsentlig jf. note A11. 

  
      
      A11 

     Egenkapital  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Koncernegenkapital 509.482 563.614 572.829 584.563 548.177 

      Egenkapitalen er øget med årets resultat og korrigeret for mindsket udloddet udbyttet. Disse poster er 
således allerede indregnet i koncernegenkapitalen. 

 Af denne årsag fremgår posterne ikke direkte i den 
analyserede balance. 

    
      
      A13 

     Finansielle omkostninger og 
valutakursdifferencer 

     Beløbene varierer over tid, men da køb og salg er knyttet til euroen vurderes 
valutakursrisikoen som relativ begrænset. 

  Dette bekræftes ligeledes af ledelsens egen risikovurdering, jf. årsrapporten 2008/09 side 26. Samt af nedenstående 
betragtning som er på koncernniveau inkl. Harboe Farm A/S. 
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De finansielle poster bliver derfor klassificeret som en del 
af de finansielle aktiver. 

    Afledte finansielle instrumenter til sikring af valutakurs- og renterisiko, 
benytter virksomheden ikke, jf.  

   årsrapporten s. 27 og note 35 finansielle risici og 
finansielle instrumenter. 

    
      Note 10 finansielle omkostninger 

 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Renter på prioritetsgæld 
 

2.213 2.103 1.905 18.415 
Renter på bankgæld 

 
2.035 1.809 5.101 8.390 

Heraf indregnet i kostprisen for 
materielle aktiver 

 
0 0 0 -1.280 

Valutakursgevinster og -tab, netto 
 

188 52 438 0 

  
4.436 3.964 7.444 25.525 

      Som det ses på note 10 finansielle omkostninger udgør posten valutakursgevinster og -tab kun følgende procentdel af de 
samlede finansielle omkostninger:  

      
  

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Valutakursdifference i procentdel af finansielle 
omkostninger 4,24% 1,31% 5,88% 0,00% 
 
 
A14 

       Omklassificering af operationel 
til finansiel leasing 

       Det vurderes, at en reklassificering af virksomhedens operationel leasing til finansiel leasing 
er nødvendig på baggrund af nedenstående gennemgang. 

  Koncernens samlede leasingforpligtelse (ikke omregnet til kapitalværdi) ved operationel leasing udgør 37.216 mio. 
DKK i 2009 jf. note 30. Virksomheden benytter ikke finansiel leasing i årsregnskabet. 
Koncernens samlede aktiver udgør 1.606.413 mio. DKK i 2009, mens de samlede 
materielle aktiver udgør 801.189 mio. DKK i 2009. 

   Da leasingkontrakterne hovedsageligt vedrører den primære drift, i 
form af leje af ejendomme, maskiner og andre anlæg,  

    vurderes det, at den samlede leasingforpligtelse er væsentlig (den rapporterede 
leasing udgør ca. 2,5 % af de rapporterede materielle aktiver). 

   Sondringen mellem operationel og finansiel leasing er ofte vanskelig at foretage. Derfor er det den samlet vurdering af 
leasingsaftalens formelle indhold, der afgør hvordan leasing skal klassificeres.   
Operationelle leasingforpligtelser af den størrelse, varighed i forhold til aktivernes levetid (uopsigelig i 20 år, 
som vurderes til at være størstedelen af aktivernes økonomiske levetid),   

 værdien af leasingydelserne og at aktivets beskaffenhed forventes at være specialiseret til 
leasingtager. Betyder at en ændring til finansiel leasing  

  vurderes at afspejler de økonomiske realiteter 
bedre, alt andet lige. 

      
        Konverteringen er baseret på følgende forudsætninger: 
(informationer fra note 30 år 2008/09 er markeret med en stjerne) 

    
        Lånerenten pr. år (før skat) 

 
6,00% 

     Denne rente er ligeledes brugt til de øvrige 
års beregninger.  

      Renten er estimeret på baggrund af årsrapporten 2008/09 note 27-28 og 
udregningen af virksomhedens vægtede kapitalomkostninger. 

   
        Det oplyses i årsrapporten, at leasing vedrører leje af ejendomme, maskiner og 
andre anlæg. Vægtningen af posterne fremgår ikke. 

   Således er det ikke muligt at give et fuldstændigt korrekt billede, af afskrivningen 
fra tilsvarende aktiver jf. note 1 årsrapporten 2008/09. 
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Derfor antages det at levetiden er som beregnet nedenstående, hvilket måske er i underkanten, 
da bygninger og anlægsaktiver typisk har en noget længere levetid. 

  Aktiverne afskrives lineært over perioden, 
hvorefter scrapværdien er nul. 

      
        
  

2008 2009 
    Minimumsleasingydelser (MLP) indregnet i 

resultatopgørelse 9.043 10.363 * 
   

        De samlede fremtidige 
minimumsleasingydelser for uopsigelige 
leasing- 

  
* 

   kontrakter forfalder til betaling 
således: 

       Inden for et år fra balancedagen 
 

9.479 10.144 
    Mellem to og fem år fra 

balancedagen 
 

24.922 22.893 
    Efter fem år fra balancedagen 

 
8.146 4.179 

    
  

42.547 37.216 
    

        Værdien afgøres af leasingkontraktens rente- og afdragsvilkår, aktivets 
økonomiske levetid samt virksomhedens afskrivningsprofil. 

   Nedenstående forudsættes, at det leasede aktiv er lig den estimerede forpligtelse. Hvilket er 
ensbetydende med at nutidsværdien slut = lease balance start. 

  
        Eksempel på beregning af leasingforpligtelserne 2009: 
(alle år er beregnet efter samme metode) 

     
        Estimering af længden på den tilbageværende 
leasing forpligtelse: (efter 5 år) 

      
        Efter fem år fra balancedagen 

  
4.179 

    Minimumsleasingydelser (MLP) indregnet i 
resultatopgørelse sidste år 

 
10.363 

    
        År ekstra fra 2009: 
(4179/10363) 

  
0,40 

    
        
År i alt: 

 

2009+5+0,
4 2015 

    
        Leasingydelserne inden for et år fra 
balancedagen er konstant 10.144 

     Leasingydelserne mellem 2 og 5 år fra 
balancedagen er konstant 7.631 

     Ydelserne der falder efter år 5 udgør konstant 
mio. DKK pr år 10.363 

     samme som sidste års MLP 
       Det er ikke sikkert hvordan leasingydelserne udvikler sig i 

årene 6-8. Her antages at de er konstante. 
 

Current 
Noncurre
nt 

  
        

År Payment 
Discount 
factor 

Nutidsv
ærdi 

Renter 
omkostnin
ger 

Lease 
obligatio
n 

Lease 
balance 

Afskriv
ninger 

      
51.156 

 2009 10.363 0,943 9.776 3.069 7.294 43.862 7.308 
2010 10.144 0,890 9.028 2.632 7.512 36.350 7.308 
2011 7.631 0,840 6.407 2.181 5.450 30.900 7.308 
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2012 7.631 0,792 6.044 1.854 5.777 25.123 7.308 
2013 7.631 0,747 5.702 1.507 6.124 18.999 7.308 
2014 10.363 0,705 7.306 1.140 9.223 9.776 7.308 
2015 10.363 0,665 6.892 587 9.776 0 7.308 

Total 64.126 
 

51.156 
   

51.156 

        Betydning: 
       Indregning af en finansiel leasingaftale i balancen indebærer, at den betalte leasingydelse ikke 

længere indregnes i resultatopgørelsen som en driftsomkostning.  
  I stedet behandles aftalen som et hvert andet køb for lånte midler. Det indebærer, at leasingydelsen 

(driftsomkostningen) erstattes med afskrivninger på aktivet, som er en driftsomkostning 
 og en beregnet renteomkostning vedrørende 

leasingforpligtelsen, som er en finansiel omkostning.  
     Set over hele leasingaftalens forløb vil den samlede belastning på resultatopgørelsen være identisk. En finansiel leasing 

vil, alt andet lige, belast driften mindre i starten end operationel leasing. 
Dette betyder, at EBITDA bliver forstørret med finansiel leasing, da nøgletallet blev påvirket 
af den fulde leasingydelse ved operationel leasing. 

  Dette sker, da der i finansiel leasing hverken indgår afskrivninger eller 
renteomkostninger og der ses bort fra udskudt skat. 

   Ligeledes bliver diverse nøgletal og ratios, fx i kreditgivning og låneomkostninger, påvirket 
som følge af den ændrede balance og resultatopgørelse. 

  
        Følgende poster har fået fjernet deres 
påvirkning fra operationel leasing: 

      
        
  

2009 
     Minimumsleasingydelser er 

fordelt således: 
       Produktion 
 

3.420 
     Distribution 

 
342 

     Administration 
 

602 
     Andre driftsomkostninger 

 
5.999 

     Total 
 

10.363 
     

        Følgende poster er ændret som følge af tilført 
finansiel leasing: 

      
        Resultatopgørelsen: 

       Finansielle omkostninger 
 

3.069 
     Afskrivning 

 
7.308 

     Total 
 

10.377 
     

        Balancen: 
       Anlægsaktiver i alt 
 

51.156 
     

        Passiver kort (lease obligation) 
 

7.294 
     Passiver lang (lease balance) 

 
43.862 

     Total 
 

51.156 
     

        Som beskrevet overstående specificerer årsrapporten ikke den operationelle leasing mellem de materielle 
aktiver/passiver. Derfor er posten vedlagt separat og ikke adderet de pågældende poster. 
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Bilag 4: Udledning af udvalgte resultater og figurer 
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Bilag 4: fortsat 
 
Dupont Pyramiden 

 
 

Konvertering af den driftsmæssige og finansielle risiko til et beta-estimat 

 

Kilde: FSR s. 59. 
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Bilag 5: Beregning af beta med månedlige og daglige data i perioden (01-01-04 
til 01-06-10) ved brug af Total Return Indeks 
Kilde til data: Datastream v5.0 

 

Månedlige data: 

Harboe 
  

SmallCap 
 

C20 
Middelværdi 0,00170 

  
Middelværdi 0,00366 

 
Middelværdi 0,00760 

Varians 0,00684 
  

Varians   0,00305 
 

Varians 0,00310 
Std. Afv 0,08271 

  
Std. Afv   0,05525 

 
Std. Afv 0,05564 

Korr C20 0,4078 
        Kovar C20 0,0019 
        Korr SmallCap 0,5343 
        Kovar SmallCap 0,0024 
        Beta C20 0,5983 
        Beta SmallCap 0,7895 
         

Den anvendte raw beta er markeret med gult.  

 

Det ses, at der er en meget lille forskel mellem betaen beregnet på den traditionelle via ligning 4 

bilag 5 og regressionsanalysen bilag 6, på ca. 0,007. Denne forskel vurderes som værende 

uvæsentlig og fremkommer pga. afrundingsfejl, da beregningen er identisk og er foretages for at 

underbygge hinanden.  

 

Daglige data: 

Harboe 
 

SmallCap 
 

C20 
Middelværdi 0,00010 

 
Middelværdi 0,00013 

 
Middelværdi 0,00042 

Varians 0,00030 
 

Varians 0,00005 
 

Varians 0,00020 
Std. Afv 0,01729 

 
Std. Afv 0,00689 

 
Std. Afv 0,01404 

Korr C20 0,2893 
      Kovar C20 0,0001 
      Korr SmallCap 0,3049 
      Kovar SmallCap 0,0000 
      Beta C20 0,3561 
      Beta SmallCap 0,7653 
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Bilag 6: Resumeoutput af regressionsanalysen ved regression mod OMX C20 
med tilhørende plot mod Harboe B-aktie i hele perioden, månedlig Total Return 
Index data 
Kilde til data: Datastream v5.0 
C20 

        RESUMEOUTPUT 

       

         Regressionsstatistik 

       Multipel R 0,40775963 

       R-kvadreret 0,16626791 

       Justeret R-kvadreret 0,15515149 

       Standardfejl 0,07602445 

       Observationer 77 

       

         ANAVA 

          fg SK MK F Signifikans F 

   Regression 1 0,08644697 0,08644697 14,9569554 0,00023242 

   Residual 75 0,43347876 0,00577972 

     I alt 76 0,51992573       

   

           Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring -0,00290746 0,00874531 -0,33245948 0,74046977 -0,02032902 0,0145141 -0,02032902 0,0145141 

X-variabel 1 0,6061703 0,15673755 3,86742232 0,00023242 0,29393309 0,9184075 0,29393309 0,9184075 

 

 

 

y = 0,6062x + 0,0071
R² = 0,1663
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Bilag 7: Resumeoutput af regressionsanalysen ved regression mod Small Cap 
med tilhørende plot mod Harboe B-aktie i hele perioden, månedlig Total Return 
Index data 
Kilde til data: Datastream v5.0 
Small Cap 

        
RESUMEOUTPUT 

       

         
Regressionsstatistik 

       
Multipel R 0,53429633 

       
R-kvadreret 0,28547256 

       
Justeret R-kvadreret 0,27594553 

       
Standardfejl 0,07038003 

       
Observationer 77 

       

         
ANAVA 

        
  fg SK MK F Signifikans F 

   
Regression 1 0,14842453 0,14842453 29,9644788 5,5943E-07 

   
Residual 75 0,3715012 0,00495335 

     
I alt 76 0,51992573       

   

         
  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring -0,00122568 0,00803834 -0,15247905 0,87921857 -0,01723886 0,01478751 -0,01723886 0,01478751 

X-variabel 1 0,79988657 0,14612517 5,47398199 5,5943E-07 0,5087903 1,09098283 0,5087903 1,09098283 

 

y = 0,7998x + 0,0031
R² = 0,2855
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Bilag 8: Resumeoutput af regressionsanalysen ved regression mod OMX C20 i 
hele perioden med daglige Total Return Index data 
Kilde til data: Datastream v5.0 

OMX C20 indekset 
       

         
RESUMEOUTPUT 

       

         
Regressionsstatistik 

       
Multipel R 0,2892589 

       
R-kvadreret 0,08367071 

       
Justeret R-kvadreret 0,08312658 

       
Standardfejl 0,01655617 

       
Observationer 1686 

       

         
ANAVA 

        
  fg SK MK F Signifikans F 

   
Regression 1 0,04214867 0,04214867 153,767302 7,4484E-34 

   
Residual 1684 0,46159593 0,00027411 

     
I alt 1685 0,5037446       

   

         
  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0% 

Skæring -5,0846E-05 0,00040339 -0,12604767 0,89970923 -0,00084204 0,00074035 -0,00084204 0,00074035 

X-variabel 1 0,35634715 0,02873699 12,4002944 7,4484E-34 0,29998317 0,41271113 0,29998317 0,41271113 
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Bilag 9: Værdiansættelse af virksomheden ved Up-scenariet  
 
t.kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terminalperioden 
RNOA (t) 7,00% 6,92% 6,88% 7,12% 6,77% 7,32% 7,50% 7,56% 7,50% 
WACC 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 
Investeret kapital (t) 826.571 856.787 887.909 941.336 997.435 1.058.178 1.120.891 1.186.373 1.267.533 

          EVA (t) -850 -1.495 -1.918 132 -3.142 2.182 4.172 5.079 4.729 
Nutidsværdi af EVA (t) -794 -1.303 -1.561 100 -2.229 1.446 2.580 2.933 

  

WACC i terminalperioden 7,10% 
g Den forventede vækst i virksomhedens NOPLAT i uendelighed 2,00% 

  Nutidsværdi af budgetperioden 1.173 
Nutidsværdi af terminalperioden 87.961 
Market value added (MVA) 89.133 
Investeret kapital primo 790.644 
Enterprise Value 879.778 
Nettorentebærende gæld 197.661 
Estimeret værdi af egenkapitalen 682.117 
 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 10: Værdiansættelse af virksomheden ved Down-scenariet  
 

t.kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Terminalperioden 
RNOA (t) 3,84% 3,84% 3,83% 3,82% 3,52% 3,60% 5,23% 6,77% 7,10% 
WACC 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 7,10% 
Investeret kapital (t) 800.357 810.167 820.075 830.082 840.189 850.598 875.003 915.537 966.302 

          EVA (t) -25.770 -26.155 -26.545 -26.938 -29.708 -29.448 -15.944 -2.882 -18 
Nutidsværdi af EVA (t) -24.061 -22.801 -21.606 -20.472 -21.079 -19.509 -9.862 -1.665 

  

WACC i terminalperioden 7,10% 
g Den forventede vækst i virksomhedens NOPLAT i uendelighed 2,00% 

  Nutidsværdi af budgetperioden -141.054 
Nutidsværdi af terminalperioden 20.189 
Market value added (MVA) -120.866 
Investeret kapital primo 790.644 
Enterprise Value 669.779 
Nettorentebærende gæld 197.661 
Estimeret værdi af egenkapitalen 472.118 
 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Bilag 11: Estimering af scenarioer 
 
Efterfølgende sider ses normal scenario 
 
Baggrunden for estimering: 
Poster hvis estimering afhænger af forholdet til nettoomsætningen fra bilag 14: 
Distributionsomkostninger, administrationsomkostninger, andre driftsindtægter og -omkostninger, minoritetsinteresser, tilgodehavender fra salg 
og andre tilgodehavender. Driftslikviditeten udgør 0,75 % af nettoomsætningen. 
 
Poster hvis estimering afhænger af forholdet til produktionsomkostninger fra bilag 14: 
Varebeholdninger og leverandørgæld.  
 
Poster hvis estimering er afledt af sidste års niveau: 
Periodeafgrænsningsposter og anden gæld.  
 
Øvrige poster: 
Finansielle indtægter og omkostninger er estimeret som gennemsnittet af forholdet mellem hhv. finansielle indtægter og overskydende likviditet i 
perioden før og finansielle omkostninger og rentebærende gæld i perioden før, i den historiske periode. 
 
Afskrivningsniveauet er estimeret ved gennemsnittet af forholdet mellem afskrivninger og afskrivningsberettigede materielle anlægsaktiver i den 
historiske periode. Dette vurderes, at være retvisende, da virksomheden i den historiske periode har bibeholdt et konstant udvidelsesniveau og 
forventer at fortsætte dette i fremtiden. 
 
Egenkapital er sat til at udgøre 75 % af den investerede kapital. Mens de resterende 25 % består af nettorentebærende gæld. Nettorentebærende 
gæld består langfristet gæld på 25 % af investerede kapital, mens den kortfristede gæld består af 10 % af den investerede kapital. Som modvægt 
består likvider af finansielle aktier disponible for salg på 1 % af den investerede kapital og likvide finansielle aktiver bliver efterfølgende anvendt 
som pluggen.  
 
Alle øvrige poster af afledt af udviklingen overstående poster.  
 
Overstående forhold er ligeledes gældende for de øvrige scenarioer, bortset fra hvis den pågældende udvikling estimeres at påvirke forholdet.  
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Bilag 11: fortsat 
 
Analytisk resultatopgørelse 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Nettoomsætning     1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 
Produktionsomkostninger     -72,3% -71,0% -71,0% -71,0% -70,0% -70,0% -69,5% -69,3% -69,2% -69,3% 
Bruttoresultat 

            Distributionsomkostninger     -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,6% 
Administrationsomkostninger     -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 
Andre driftsindtægter     0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 
Andre driftsomkostninger     -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 

            Af- og nedskrivninger     16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 
Resultat af primær drift (EBIT) 

            Skat af primær drift (justeret skat)     25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 

            Finansielle indtægter     8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 
Finansielle omkostninger     -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -11,00% -11,00% -11,00% -11,00% 
Skat af finansielle poster, netto 

            Koncernresultat 
            Minoritetsinteresser     -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% 

Årets resultat 
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Bilag 11: Fortsat 
Analytisk balance (Aktiver) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 
Udviklingsprojekter 

            Rettigheder 
            Software 
            Immaterielle aktiver under opførelse 
            Immaterielle aktiver 
            Grunde og bygninger 
            Produktionsanlæg og maskiner 
            Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
            Reservedele til egne maskiner 
            Materielle aktiver under opførelse 
            Kapitalandele i associerede virksomheder 
            Leasing ændringer 
            Anlægsaktiver i alt     63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Varebeholdninger     0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Tilgodehavender fra salg     0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Andre tilgodehavender     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Periodeafgrænsningsposter     7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 

            Hensatte forpligtelser i alt 
            Leverandører af varer og tjenesteydelser      0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Selskabsskat     -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 
Periodeafgrænsningposter - i alt     -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld     -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto 

            Investeret kapital 
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Bilag 11: fortsat 

Koncern 
            Analytisk resultatopgørelse 
            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 

Nettoomsætning 1.137.328 1.319.439 1.339.231 1.366.015 1.400.166 1.435.170 1.471.049 1.507.825 1.553.060 1.599.652 1.655.640 1.713.587 
Produktionsomkostninger -842.214 -975.643 -967.795 -969.871 -994.118 -1.018.970 -1.029.734 -1.055.478 -1.079.377 -1.108.559 -1.145.703 -1.186.659 
Bruttoresultat 295.114 343.796 371.435 396.144 406.048 416.199 441.315 452.348 473.683 491.093 509.937 526.928 
Distributionsomkostninger -143.589 -163.623 -166.219 -169.544 -173.782 -178.127 -182.580 -187.144 -192.759 -198.541 -205.490 -215.055 
Administrationsomkostninger -30.400 -34.625 -33.107 -33.769 -34.613 -35.479 -36.366 -37.275 -38.393 -39.545 -40.929 -42.361 
Andre driftsindtægter 7.339 12.110 9.725 9.919 10.167 10.421 10.682 7.539 7.765 7.998 8.278 12.443 
Andre driftsomkostninger -10.272 -9.969 -11.392 -11.620 -11.911 -12.208 -12.514 -12.826 -13.211 -13.607 -14.084 -14.577 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 118.192 147.689 170.442 191.131 195.909 200.807 220.538 222.641 237.086 247.398 257.712 267.378 
Af- og nedskrivninger -115.951 -125.489 -124.003 -131.372 -134.000 -137.350 -140.783 -144.303 -147.911 -152.348 -156.918 -162.411 
Resultat af primær drift (EBIT) 2.241 22.200 46.439 59.759 61.909 63.457 79.754 78.338 89.175 95.050 100.794 104.967 
Skat af primær drift (justeret skat) -560 -5.550 -11.610 -14.940 -15.477 -15.864 -19.939 -19.585 -22.294 -23.762 -25.198 -26.242 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1.681 16.650 34.829 44.819 46.432 47.593 59.816 58.754 66.881 71.287 75.595 78.726 
Finansielle indtægter 210 18.116 4.190 6.831 7.023 7.233 7.448 7.692 7.919 8.210 8.503 8.851 
Finansielle omkostninger -7.797 -26.921 -50.746 -28.398 -29.230 -30.123 -31.038 -32.091 -35.433 -36.770 -38.108 -39.699 
Skat af finansielle poster, netto 1.897 2.201 11.639 5.392 5.552 5.723 5.898 6.100 6.879 7.140 7.401 7.712 
Koncernresultat -4.009 10.046 -88 28.644 29.777 30.425 42.123 40.454 46.246 49.868 53.391 55.589 
Minoritetsinteresser -45 -52 -25 -25 -26 -26 -27 -28 -29 -29 -31 -32 
Årets resultat -4.054 9.994 -112 28.619 29.751 30.399 42.096 40.427 46.217 49.838 53.361 55.558 
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Bilag 11: fortsat 

Analytisk balance (Aktiver) 
            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 

Udviklingsprojekter 0 2.274 
          Rettigheder 5.723 5.712 
          Software 320 1.332 
          Immaterielle aktiver under opførelse 289 2.068 
          Immaterielle aktiver 6.332 11.386 
          Grunde og bygninger 253.520 250.067 
          Produktionsanlæg og maskiner 385.548 395.980 
          Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 43.458 35.841 
          Reservedele til egne maskiner 4.707 4.210 
          Materielle aktiver under opførelse 13.216 34.444 
          Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer 54.793 51.156 
          Anlægsaktiver i alt 767.906 794.470 841.685 858.519 879.982 901.982 924.531 947.644 976.074 1.005.356 1.040.543 1.076.962 

Varebeholdninger 110.106 114.025 151.243 154.268 158.124 162.077 166.129 170.282 175.391 180.653 186.976 193.520 
Tilgodehavender fra salg 211.172 242.056 222.907 227.365 233.049 238.875 244.847 250.968 258.497 266.252 275.571 285.216 
Andre tilgodehavender 10.850 34.677 14.985 15.285 15.667 16.059 16.460 16.872 17.378 17.899 18.526 19.174 
Periodeafgrænsningsposter 8.215 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 8.530 9.896 10.044 10.245 10.501 10.764 11.033 11.309 11.648 11.997 12.417 12.852 
Hensatte forpligtelser i alt -71.981 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  -183.759 -194.820 -210.274 -210.725 -215.994 -221.393 -223.732 -229.325 -234.518 -240.858 -248.929 -257.827 
Selskabsskat -71.913 -105.678 -59.317 -60.504 -62.016 -63.567 -65.156 -66.785 -68.788 -70.852 -73.332 -75.898 
Periodeafgrænsningposter - i alt -61.395 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld -22.696 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto -62.871 -80.472 -51.041 -44.695 -41.296 -37.813 -31.046 -27.307 -21.020 -15.537 -9.399 -3.592 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 813.824 838.686 864.169 893.485 920.337 955.054 989.819 1.031.145 1.073.370 
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Bilag 11: fortsat 

Analytisk balance (passiver) 
            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 

Egenkapital 584.563 548.177 592.983 610.368 629.014 648.126 670.114 690.253 716.290 742.364 773.358 805.028 
Gæld til realkreditinstitutter - lang 6.719 306.607 

          Kreditinstitutter i øvrigt - lang 3.439 1.185 
          Leasing ændringer - lang 49.038 43.862 
          Langfristede gæld i alt 59.196 351.654 197.661 203.456 209.671 216.042 223.371 230.084 238.763 247.455 257.786 268.343 

Gæld til realkreditinstitutter - kort 133 122 
          Kreditinstitutter i øvrigt - kort 60.196 135.436 
          Gæld til associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer -  kort (lease obligation) 5.755 7.294 
          Kortfristede gæld i alt 66.084 142.852 79.064 81.382 83.869 86.417 89.348 92.034 95.505 98.982 103.114 107.337 

Finansielle aktiver disponible for salg -2.461 -288.768 -7.906 -8.138 -8.387 -8.642 -8.935 -9.203 -9.551 -9.898 -10.311 -10.734 
Deposita, lejemål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likvider finansielle aktiver -2.347 -39.917 -71.158 -73.244 -75.482 -77.775 -80.414 -82.830 -85.955 -89.084 -92.803 -96.603 
Nettorentebærende gæld 120.472 165.821 197.661 203.456 209.671 216.042 223.371 230.085 238.763 247.455 257.786 268.343 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 813.824 838.686 864.169 893.485 920.337 955.054 989.819 1.031.145 1.073.370 
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Bilag 12: Estimeringen af up scenario 
Analytisk resultatopgørelse 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Nettoomsætning     1,5% 3,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 
Produktionsomkostninger     -72,3% -70,0% -70,0% -70,0% -70,0% -70,0% -69,5% -69,3% -69,2% -69,4% 
Bruttoresultat 

            Distributionsomkostninger     -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,6% 
Administrationsomkostninger     -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 
Andre driftsindtægter     0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 
Andre driftsomkostninger     -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 

            Af- og nedskrivninger     16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 
Resultat af primær drift (EBIT) 

            Skat af primær drift (justeret skat)     25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 

            Finansielle indtægter     8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 
Finansielle omkostninger     -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -11,00% -11,00% -11,00% -11,00% 
Skat af finansielle poster, netto 

            Koncernresultat 
            Minoritetsinteresser     -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% 

Årets resultat 
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Bilag 12: fortsat  
 
Analytisk balance (Aktiver) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 
Udviklingsprojekter 

            Rettigheder 
            Software 
            Immaterielle aktiver under opførelse 
            Immaterielle aktiver 
            Grunde og bygninger 
            Produktionsanlæg og maskiner 
            Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
            Reservedele til egne maskiner 
            Materielle aktiver under opførelse 
            Kapitalandele i associerede virksomheder 
            Leasing ændringer 
            Anlægsaktiver i alt     63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Varebeholdninger     0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Tilgodehavender fra salg     0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Andre tilgodehavender     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Periodeafgrænsningsposter     7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 

            Hensatte forpligtelser i alt 
            Leverandører af varer og tjenesteydelser      0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Selskabsskat     -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 
Periodeafgrænsningposter - i alt     -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld     -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto 

            Investeret kapital 
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Bilag 12: fortsat 
 
Analytisk resultatopgørelse 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Nettoomsætning 1.137.328 1.319.439 1.339.231 1.379.408 1.420.790 1.463.413 1.536.584 1.613.413 1.694.084 1.778.788 1.867.728 1.979.791 
Produktionsomkostninger -842.214 -975.643 -967.795 -965.585 -994.553 -1.024.389 -1.075.609 -1.129.389 -1.177.388 -1.232.700 -1.292.467 -1.373.975 
Bruttoresultat 295.114 343.796 371.435 413.822 426.237 439.024 460.975 484.024 516.696 546.088 575.260 605.816 
Distributionsomkostninger -143.589 -163.623 -166.219 -171.206 -176.342 -181.632 -190.714 -200.249 -210.262 -220.775 -231.814 -248.464 
Administrationsomkostninger -30.400 -34.625 -33.107 -34.100 -35.123 -36.177 -37.986 -39.885 -41.879 -43.973 -46.172 -48.942 
Andre driftsindtægter 7.339 12.110 9.725 10.016 10.317 10.626 11.158 8.067 8.470 8.894 9.339 14.376 
Andre driftsomkostninger -10.272 -9.969 -11.392 -11.734 -12.086 -12.449 -13.071 -13.725 -14.411 -15.131 -15.888 -16.841 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 118.192 147.689 170.442 206.799 213.003 219.393 230.363 238.232 258.614 275.102 290.725 305.945 
Af- og nedskrivninger -115.951 -125.489 -124.003 -131.372 -135.313 -139.373 -143.554 -150.732 -158.268 -166.182 -174.491 -183.215 
Resultat af primær drift (EBIT) 2.241 22.200 46.439 75.427 77.689 80.020 86.809 87.500 100.346 108.921 116.234 122.730 
Skat af primær drift (justeret skat) -560 -5.550 -11.610 -18.857 -19.422 -20.005 -21.702 -21.875 -25.086 -27.230 -29.059 -30.682 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1.681 16.650 34.829 56.570 58.267 60.015 65.106 65.625 75.259 81.691 87.176 92.047 
Finansielle indtægter 210 18.116 4.190 6.831 7.128 7.383 7.645 8.096 8.569 9.080 9.608 10.160 
Finansielle omkostninger -7.797 -26.921 -50.746 -28.398 -29.688 -30.773 -31.891 -33.810 -38.401 -40.740 -43.154 -45.675 
Skat af finansielle poster, netto 1.897 2.201 11.639 5.392 5.640 5.848 6.061 6.429 7.458 7.915 8.387 8.879 
Koncernresultat -4.009 10.046 -88 40.395 41.347 42.472 46.922 46.340 52.885 57.946 62.016 65.411 
Minoritetsinteresser -45 -52 -25 -25 -26 -27 -28 -30 -31 -33 -34 -36 
Årets resultat -4.054 9.994 -112 40.369 41.321 42.445 46.894 46.310 52.854 57.913 61.982 65.374 
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Bilag 12: fortsat 
 
Analytisk balance (Aktiver) 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 
Udviklingsprojekter 0 2.274 

          Rettigheder 5.723 5.712 
          Software 320 1.332 
          Immaterielle aktiver under opførelse 289 2.068 
          Immaterielle aktiver 6.332 11.386 
          Grunde og bygninger 253.520 250.067 
          Produktionsanlæg og maskiner 385.548 395.980 
          Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 43.458 35.841 
          Reservedele til egne maskiner 4.707 4.210 
          Materielle aktiver under opførelse 13.216 34.444 
          Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer 54.793 51.156 
          Anlægsaktiver i alt 767.906 794.470 841.685 866.936 892.944 919.732 965.719 1.014.005 1.064.705 1.117.940 1.173.837 1.244.268 

Varebeholdninger 110.106 114.025 151.243 155.780 160.453 165.267 173.530 182.207 191.317 200.883 210.927 223.583 
Tilgodehavender fra salg 211.172 242.056 222.907 229.594 236.482 243.576 255.755 268.543 281.970 296.068 310.872 329.524 
Andre tilgodehavender 10.850 34.677 14.985 15.435 15.898 16.375 17.194 18.053 18.956 19.904 20.899 22.153 
Periodeafgrænsningsposter 8.215 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 8.530 9.896 10.044 10.346 10.656 10.976 11.524 12.101 12.706 13.341 14.008 14.848 
Hensatte forpligtelser i alt -71.981 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  -183.759 -194.820 -210.274 -209.794 -216.088 -222.571 -233.699 -245.384 -255.813 -267.831 -280.816 -298.526 
Selskabsskat -71.913 -105.678 -59.317 -61.097 -62.930 -64.817 -68.058 -71.461 -75.034 -78.786 -82.725 -87.689 
Periodeafgrænsningposter - i alt -61.395 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld -22.696 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto -62.871 -80.472 -51.041 -40.365 -36.157 -31.823 -24.383 -16.570 -6.527 2.951 12.536 23.265 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 826.571 856.787 887.909 941.336 997.435 1.058.178 1.120.891 1.186.373 1.267.533 
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Bilag 12: fortsat 
 
Analytisk balance (passiver) 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Egenkapital 584.563 548.177 592.983 619.928 642.590 665.932 706.002 748.076 793.634 840.668 889.780 950.650 
Gæld til realkreditinstitutter - lang 6.719 306.607 

          Kreditinstitutter i øvrigt - lang 3.439 1.185 
          Leasing ændringer - lang 49.038 43.862 
          Langfristede gæld i alt 59.196 351.654 197.661 206.643 214.197 221.977 235.334 249.359 264.545 280.223 296.593 316.883 

Gæld til realkreditinstitutter - kort 133 122 
          Kreditinstitutter i øvrigt - kort 60.196 135.436 
          Gæld til associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer -  kort (lease obligation) 5.755 7.294 
          Kortfristede gæld i alt 66.084 142.852 79.064 82.657 85.679 88.791 94.134 99.743 105.818 112.089 118.637 126.753 

Finansielle aktiver disponible for salg -2.461 -288.768 -7.906 -8.266 -8.568 -8.879 -9.413 -9.974 -10.582 -11.209 -11.864 -12.675 
Deposita, lejemål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likvider finansielle aktiver -2.347 -39.917 -71.158 -74.391 -77.111 -79.912 -84.720 -89.769 -95.236 -100.880 -106.774 -114.078 
Nettorentebærende gæld 120.472 165.821 197.661 206.643 214.197 221.977 235.334 249.359 264.545 280.223 296.593 316.883 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 826.571 856.787 887.909 941.336 997.435 1.058.178 1.120.891 1.186.373 1.267.533 
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Bilag 13: Estimering af down scenario 
Analytisk resultatopgørelse 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Nettoomsætning     1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,5% 4,6% 
Produktionsomkostninger     -72,3% -72,3% -72,3% -72,3% -72,3% -72,3% -72,2% -71,0% -69,9% -69,8% 
Bruttoresultat 

            Distributionsomkostninger     -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,4% -12,6% 
Administrationsomkostninger     -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% 
Andre driftsindtægter     0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 
Andre driftsomkostninger     -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 

            Af- og nedskrivninger     16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 
Resultat af primær drift (EBIT) 

            Skat af primær drift (justeret skat)     25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 

            Finansielle indtægter     8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 
Finansielle omkostninger     -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -11,00% -11,00% -11,00% -11,00% 
Skat af finansielle poster, netto 

            Koncernresultat 
            Minoritetsinteresser     -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% -0,002% 

Årets resultat 
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Bilag 13: fortsat 
 
Analytisk balance (Aktiver) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 
Udviklingsprojekter 

            Rettigheder 
            Software 
            Immaterielle aktiver under opførelse 
            Immaterielle aktiver 
            Grunde og bygninger 
            Produktionsanlæg og maskiner 
            Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
            Reservedele til egne maskiner 
            Materielle aktiver under opførelse 
            Kapitalandele i associerede virksomheder 
            Leasing ændringer 
            Anlægsaktiver i alt     63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Varebeholdninger     0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Tilgodehavender fra salg     0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
Andre tilgodehavender     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Periodeafgrænsningsposter     7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 

            Hensatte forpligtelser i alt 
            Leverandører af varer og tjenesteydelser      0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Selskabsskat     -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 
Periodeafgrænsningposter - i alt     -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld     -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto 

            Investeret kapital 
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Bilag 13: fortsat 
Analytisk resultatopgørelse 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Nettoomsætning 1.137.328 1.319.439 1.339.231 1.352.623 1.366.149 1.379.811 1.393.609 1.407.545 1.421.620 1.450.053 1.500.805 1.569.842 
Produktionsomkostninger -842.214 -975.643 -967.795 -977.473 -987.248 -997.120 -1.007.092 -1.017.163 -1.026.410 -1.029.537 -1.049.062 -1.095.749 
Bruttoresultat 295.114 343.796 371.435 375.150 378.901 382.690 386.517 390.382 395.210 420.515 451.742 474.092 
Distributionsomkostninger -143.589 -163.623 -166.219 -167.881 -169.560 -171.256 -172.968 -174.698 -176.445 -179.974 -186.273 -197.015 
Administrationsomkostninger -30.400 -34.625 -33.107 -33.438 -33.772 -34.110 -34.451 -34.796 -35.144 -35.847 -37.101 -38.808 
Andre driftsindtægter 7.339 12.110 9.725 9.822 9.920 10.019 10.120 7.038 7.108 7.250 7.504 11.399 
Andre driftsomkostninger -10.272 -9.969 -11.392 -11.506 -11.621 -11.737 -11.855 -11.973 -12.093 -12.335 -12.767 -13.354 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 118.192 147.689 170.442 172.146 173.868 175.606 177.362 175.953 178.637 199.610 223.105 236.315 
Af- og nedskrivninger -115.951 -125.489 -124.003 -131.372 -132.686 -134.013 -135.353 -136.707 -138.074 -139.454 -142.243 -147.222 
Resultat af primær drift (EBIT) 2.241 22.200 46.439 40.774 41.182 41.593 42.009 39.246 40.563 60.156 80.862 89.093 
Skat af primær drift (justeret skat) -560 -5.550 -11.610 -10.193 -10.295 -10.398 -10.502 -9.812 -10.141 -15.039 -20.216 -22.273 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1.681 16.650 34.829 30.580 30.886 31.195 31.507 29.435 30.422 45.117 60.647 66.819 
Finansielle indtægter 210 18.116 4.190 6.831 6.913 6.995 7.079 7.163 7.249 7.336 7.539 7.878 
Finansielle omkostninger -7.797 -26.921 -50.746 -28.398 -28.746 -29.099 -29.455 -29.814 -32.347 -32.748 -33.688 -35.248 
Skat af finansielle poster, netto 1.897 2.201 11.639 5.392 5.458 5.526 5.594 5.663 6.275 6.353 6.537 6.843 
Koncernresultat -4.009 10.046 -88 14.405 14.511 14.618 14.725 12.447 11.599 26.058 41.035 46.292 
Minoritetsinteresser -45 -52 -25 -25 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -28 -29 
Årets resultat -4.054 9.994 -112 14.380 14.486 14.592 14.700 12.421 11.572 26.032 41.007 46.263 
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Bilag 13: fortsat 
 
Analytisk balance (Aktiver) 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 E2018/19 
Udviklingsprojekter 0 2.274 

          Rettigheder 5.723 5.712 
          Software 320 1.332 
          Immaterielle aktiver under opførelse 289 2.068 
          Immaterielle aktiver 6.332 11.386 
          Grunde og bygninger 253.520 250.067 
          Produktionsanlæg og maskiner 385.548 395.980 
          Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 43.458 35.841 
          Reservedele til egne maskiner 4.707 4.210 
          Materielle aktiver under opførelse 13.216 34.444 
          Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer 54.793 51.156 
          Anlægsaktiver i alt 767.906 794.470 841.685 850.102 858.603 867.189 875.861 884.620 893.466 911.335 943.232 986.621 

Varebeholdninger 110.106 114.025 151.243 152.755 154.283 155.825 157.384 158.958 160.547 163.758 169.490 177.286 
Tilgodehavender fra salg 211.172 242.056 222.907 225.136 227.387 229.661 231.957 234.277 236.620 241.352 249.800 261.290 
Andre tilgodehavender 10.850 34.677 14.985 15.135 15.286 15.439 15.594 15.750 15.907 16.225 16.793 17.566 
Periodeafgrænsningsposter 8.215 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 7.315 
Driftslikviditet 8.530 9.896 10.044 10.145 10.246 10.349 10.452 10.557 10.662 10.875 11.256 11.774 
Hensatte forpligtelser i alt -71.981 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 -73.642 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  -183.759 -194.820 -210.274 -212.377 -214.501 -216.646 -218.812 -221.001 -223.010 -223.689 -227.931 -238.075 
Selskabsskat -71.913 -105.678 -59.317 -59.910 -60.509 -61.115 -61.726 -62.343 -62.966 -64.226 -66.474 -69.531 
Periodeafgrænsningposter - i alt -61.395 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 -78.157 
Anden gæld -22.696 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 -36.144 
Arbejdskapital, netto -62.871 -80.472 -51.041 -49.745 -48.436 -47.114 -45.779 -44.431 -42.868 -36.332 -27.695 -20.319 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 800.357 810.167 820.075 830.082 840.189 850.598 875.003 915.537 966.302 
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Bilag 13: fortsat 
Analytisk balance (passiver) 

            (DKK 1000) 2007/08 2008/09 2009/10 E2010/11 E2011/12 E2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 E2017/18 T2018/19 
Egenkapital 584.563 548.177 592.983 600.268 607.625 615.056 622.562 630.142 637.949 656.252 686.653 724.726 
Gæld til realkreditinstitutter - lang 6.719 306.607 

          Kreditinstitutter i øvrigt - lang 3.439 1.185 
          Leasing ændringer - lang 49.038 43.862 
          Langfristede gæld i alt 59.196 351.654 197.661 200.089 202.542 205.019 207.521 210.047 212.650 218.751 228.884 241.575 

Gæld til realkreditinstitutter - kort 133 122 
          Kreditinstitutter i øvrigt - kort 60.196 135.436 
          Gæld til associerede virksomheder 0 0 
          Leasing ændringer -  kort (lease obligation) 5.755 7.294 
          Kortfristede gæld i alt 66.084 142.852 79.064 80.036 81.017 82.007 83.008 84.019 85.060 87.500 91.554 96.630 

Finansielle aktiver disponible for salg -2.461 -288.768 -7.906 -8.004 -8.102 -8.201 -8.301 -8.402 -8.506 -8.750 -9.155 -9.663 
Deposita, lejemål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likvider finansielle aktiver -2.347 -39.917 -71.158 -72.032 -72.915 -73.807 -74.707 -75.617 -76.554 -78.750 -82.398 -86.967 
Nettorentebærende gæld 120.472 165.821 197.661 200.089 202.542 205.018 207.521 210.047 212.649 218.751 228.885 241.576 
Investeret kapital 705.035 713.998 790.644 800.357 810.167 820.075 830.082 840.189 850.598 875.003 915.537 966.302 
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Bilag 14: Den historiske udvikling via common-size analyser 
 
Analytisk resultatopgørelse 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Produktionsomkostninger -82,04% -70,82% -70,49% -69,54% -68,44% 
Bruttoresultat 28,91% 24,82% 29,51% 30,46% 31,56% 
Distributionsomkostninger -13,76% -12,07% -11,99% -12,36% -11,88% 
Administrationsomkostninger -2,91% -2,56% -2,58% -2,13% -2,19% 
Andre driftsindtægter 1,02% 0,62% 0,84% 0,64% 0,51% 
Andre driftsomkostninger -0,84% -0,86% -0,84% -0,86% -0,85% 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 12,42% 9,94% 14,95% 15,76% 17,15% 
Af- og nedskrivninger -10,55% -9,75% -9,02% -9,27% -8,11% 
Resultat af primær drift (EBIT) 1,87% 0,19% 5,93% 6,49% 9,04% 
Skat af primær drift (justeret skat) -0,47% -0,05% -1,66% -1,82% -2,53% 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 1,40% 0,14% 4,27% 4,68% 6,51% 
Finansielle indtægter 1,52% 0,02% 0,02% 0,02% 0,19% 
Finansielle omkostninger -2,26% -0,66% -0,40% -0,44% -0,63% 
Skat af finansielle poster, netto 0,19% 0,16% 0,11% 0,12% 0,12% 
Koncernresultat 0,84% -0,34% 3,99% 4,37% 6,19% 
Minoritetsinteresser 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Årets resultat 0,84% -0,34% 3,99% 4,37% 6,19% 
 
 
Analytisk balance aktiver 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/2005 
Grunde og bygninger 35,02% 35,96% 34,44% 36,81% 38,71% 
Produktionsanlæg og maskiner 55,46% 54,68% 53,37% 66,01% 73,42% 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5,02% 6,16% 6,95% 6,30% 6,73% 
Reservedele til egne maskiner 0,59% 0,67% 0,83% 1,12% 1,24% 
Materielle aktiver under opførelse 4,82% 1,87% 19,03% 3,12% 6,18% 
Kapitalandele i associerede virksomheder 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Leasing ændringer 7,16% 7,77% 7,64% 8,33% 8,98% 
Anlægsaktiver i alt 111,27% 108,92% 122,26% 121,68% 135,26% 
Varebeholdninger 15,97% 15,62% 15,28% 14,65% 14,69% 
Tilgodehavender fra salg 33,90% 29,95% 30,71% 30,17% 33,20% 
Andre tilgodehavender 4,86% 1,54% 3,03% 0,28% 0,55% 
Periodeafgrænsningsposter 1,02% 1,17% 0,29% 0,50% 0,78% 
Driftslikviditet 1,39% 1,21% 1,39% 1,50% 1,70% 
Hensatte forpligtelser i alt -10,31% -10,21% -12,88% -15,79% -20,85% 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  -27,29% -26,06% -32,89% -26,37% -35,22% 
Selskabsskat -14,80% -10,20% -4,75% -5,18% -6,03% 
Periodeafgrænsningposter - i alt -10,95% -8,71% -7,37% -6,63% -7,15% 
Anden gæld -5,06% -3,22% -15,06% -14,80% -16,92% 
Arbejdskapital, netto -11,27% -8,92% -22,26% -21,68% -35,26% 
Investeret kapital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Den historiske analytiske balance passiver ses i tabel 3.3. 
 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 15: Komparativ omkostningsstrukturanalyse  
 
Komparativ omkostningsstrukturanalyse 

   2009 t.kr. Harboe bryggeridel Carlsberg A/S Harboe i forhold til Carlsberg: 
Nettoomsætning 1.319.439 59.944.000 2,20% 
Produktionsomkostninger 975.643 31.249.000 3,12% 
Salgs- og distributionsomkostninger 163.623 17.592.000 0,93% 
Administrationsomkostninger 34.625 3.934.000 0,88% 

    Afsat mio. hl. 5,7 159 3,58% 

    Nettoomsætning / afsat mio. hl. 231.481 377.006 61,40% 
Produktionsomk. / afsat mio. hl. 171.165 196.535 87,09% 
Salgs- og distributionsomk. / afsat mio. hl. 28.706 110.642 25,94% 
Administrationsomk. / afsat mio. hl. 6.075 24.742 24,55% 
 
Kilde: Harboes Bryggeri Årsrapport 2008/09 og Carlsberg A/S 2009 
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Bilag 16: Multipel værdiansættelse af koncernen 
 
P/E multiplen: 
Navn Markedsværdi tkr. Årets res. efter skat tkr. P/E Budgetteret res. e. skat for budget år 1 t.kr Estimeret værdi af egenkapitalen 
Carlsberg 40.426.545 4.167.000 9,7 

  Royal Unibrew 1.398.312 52.451 26,7 
  

      
      Gennemsnit 

  
18,2 43.000 781.761 

 
 
EV/EBIT multiplen: 
Navn Markedsværdi tkr. Nettorentebærende gæld EBIT EV/EBIT 
Carlsberg 40.426.545 35.700.000 9.390.000 8,1 
Royal Unibrew 1.398.312 2.401.000 208.440 18,2 

     
     Gennemsnit 

   
13,2 

 
Budgetteret EBIT for budget 

år 1 t.kr 
Estimeret værdi af 

Enterprise Value 
Nettorentebærende 

gæld 
Estimeret værdi af 

egenkapitalen 
64.300 846.656 

 
152.300 

  
694.356 

 
 
EV/EBITDA multiplen: 
Navn Markedsværdi tkr. Nettorentebærende gæld EBITDA EV/EBITDA 
Carlsberg 40.426.545 35.700.000 21.185.000 3,6 
Royal Unibrew 1.398.312 2.401.000 1.105.287 3,4 

     
     Gennemsnit 

   
3,5 

 
Budgetteret EBITDA for budget 

år 1 t.kr 
Estimeret værdi af 

Enterprise Value 
Nettorentebærende 

gæld 
Estimeret værdi af 

egenkapitalen 
177.276 623.197 

 
152.300 

  
470.897 

 
 
 
Gns. Est. Værdi af egenkapitalen 649.005 
Antal aktier t. stk. 5.827 

  Estimeret aktiekurs 111 

  Lukkekurs d. 15-06-2010 113,5 

  Forskel i % -1,87 % 
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