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ABSTRACT  

The main objective of this master thesis is to determine a fair value of Carlsberg Group A/S (Carlsberg in the 

following) equity and hence a fair value of Carlsberg’s stock. Furthermore, the thesis tries to explain how the 

growing markets of Asia and Eastern Europe will affect Carlsberg’s fair value. 

Carlsberg is a Danish based beer company and is placed as the third beer company in the world and listed on 

Copenhagen stock exchange. Their products are sold in more than 150 countries and have a broad portfolio 

of different product.  

In order to estimate a fair value of Carlsberg’s stock, the analysis is split into a strategic and financial analysis. 

Based on assumptions derived from these two analyses, the stock value at 22nd of August 2018 has been 

calculated. 

The strategic analysis is split into an analysis at a macro-, meso- and micro level. It shows that Carlsberg are 

facing great competition in the industry and are competing on the share of market with the two biggest beer-

companies in the world. Furthermore, Carlsberg has delivered solid cost-cutting through their program 

Funding The Journey. Models such as PESTEL, Porters 5 Forces, Porters Value Chain and Ansoff’s Matrix of 

Growth is used to carry out the analysis.  

Furthermore, the thesis analysis Carlsberg’s historic financial performance, in which the future predictions is 

based on. The fair value is estimated through a Discounted Cash Flow model (DCF). The DCF-model is based 

on a fundamental analyses of the company’s strategic and financial side. The analysis shows that Carlsberg 

is facing both challenges from competition from other breweries and different preferences from consumers. 

The financial analysis tries to eliminate how the different emerging markets are affecting the value of 

Carlsberg. Here it is concluded that the two respective markets, Asia and East-Europa, has an important 

impact on the value of Carlsberg. Asia is predicted to deliver 30 pct. of the groups EBIT which will be 

substantially higher than Eastern Europe, that are predicted to deliver 20 pct. of the group’s EBIT.   

A sensitivity analysis is made to ensure the quality of the valuation, since it is based on several different 

assumptions, regarding the estimated variables in the model. The result was, that the different incremental 

changes do not alter the calculated price significantly.   

The estimated fair value of Carlsberg in the analysis on the 22th august 2018 was 692 DKK. The observed 

share price on the marked on the same day was 797 DKK. Thus, the thesis suggests that the estimated 

valuation on the market was overstated. 
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1 INDLEDNING 

Følgende afhandling omhandler en fundamental analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S. Carlsberg A/S 

er en dansk virksomhed i NASDAQ OMXC20 og er verdens tredje største øl-producent, med en markedsandel 

på 6,1 % (Ritzau, 2018). Carlsberg A/S er en af Danmarks største virksomheder og opnår naturlig interesse i 

danske medier og i investerings sammenhænge, som følge af dette. Endvidere opererer Carlsberg A/S på 

spændende og udfordrende markeder med høj konkurrenceintensitet og makroøkonomiske udfordringer, 

der gør deres strategiske kurs interessant at følge.  

Selskabet blev grundlagt i 1847 af I.C. Jacobsen, der opførte sit første dampbryggeri i Valby, København. Indtil 

1950’erne var Carlsbergs primære marked fortsat hjemmemarkedet i Danmark, særligt centreret i 

Hovedstaden, dog med en voksende eksport til England og en opstart af eksport til Sydøstasien. I 1970’erne 

fusionerede Carlsberg med det andet dominerende bryggeri i Danmark, Tuborg. Dette for at opnå en 

stærkere position i de friere internationale handelsforhold, der åbnede for den begyndende 

internationalisering efter 2. verdenskrig (carlsberggroup.com). Fusionen betød en øget vækst i koncernen, 

hvor eksporten fortsat var fokuseret på England frem til 90’erne. Efter murens fald i 1989 opstod der en 

mulighed for indtrædelse på det øst-europæisk marked og der blev igangsat en øget global trend i 

konsolidering af øl selskaber. Carlsbergs ledelse reagerede på denne trend efter årtusindeskiftet, hvor man 

opkøbte flere internationale bryggerier. Her blev købet af det britiske bryggeri Scottish & Newcastle særligt 

banebrydende, da det nu betød at Carlsberg besad 40 % af det russiske marked og dermed var førende i 

Østeuropa, med største andel i Rusland (danmarkshistorien.dk, artikel 1). Det Østeuropæiske marked har 

derfor en stor betydning for Carlsberg A/S værdi, siden det udgør en væsentlig del af deres omsætning 

(carlsberggroup.com). Derfor synes det naturligt for Carlsberg at fokusere på hvordan der fortsat opnås vækst 

på markedet, og hvilke udfordringer markedet har for at Carlsberg kan fortsætte med at opretholde deres 

position på markedet.  

Foruden det østeuropæiske marked har det været interessant for Carlsberg at vurdere hvilke markeder, man 

også har kunne opnå markedsandel og vækst på og som vil øge værdien af virksomheden. I starten af 

årtusindeskiftet oplevede bryggerierne i Vesteuropa et fald i salgsvolumen og da det ikke har været muligt 

for Carlsberg at operere på det amerikanske og afrikanske marked, har Asien med deres økonomiske 

fremgang, været et oplagt marked for Carlsberg at fokusere på. Carlsberg har således satset dels på det 

kinesiske marked samt det østasiatiske marked, hvor de har opnået en stærk markedsposition 

(danmarkshistorien.dk). Asien er i dag fortsat et marked der er i stor fokus for Carlsberg, hvor man fortsat 
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ønsker at forbedre sin markedsposition, hvorfor det er interessant at undersøge hvorledes væksten i Asien 

kan påvirke værdien af Carlsberg (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017).  

I årsregnskabet for 2017 fremgår det at Carlsberg har oplevet fald i salgsmængderne på deres markeder med 

4 pct. fra 2016 til 2017. Endvidere er deres samlede omsætning faldet med 1 pct. fra året før (Carlsberg A/S 

Årsrapport, 2017).  

Det ovenstående resultat forklares dels ved, at der har været ændrede markedsvilkår i Rusland, der har ført 

til fald i salgsmængderne på det østeuropæiske marked. De ændrede markedsvilkår i Rusland er blandt andet 

en ændret lovgivning, hvor øl-producenter kun må producere øl i flasker, der er mindre end 1,5 liter og 

endvidere har de russiske valutakurser være præget af store udsving, der alt andet lige har påvirket 

Carlsbergs indtjeningsevne (børsen.dk, artikel 1 og 2).  

På det asiatiske marked oplever Carlsberg forskellige trends afhængigt af regionen. På det kinesiske marked 

har Carlsberg oplevet høj konkurrenceintensitet på deres discount ølmærker, som følge af at kineserne 

drikker færre øl. Dette har medvirket til at Carlsberg har måtte lukke flere bryggerier i Kina, hvorfor 

salgsvolumen er faldet. Denne tendens har betydet at Carlsberg har ville ændre deres strategi og vil forsøge 

at ramme den rigere befolkning i Kina og sælge færre øl til en højere prisklasse (finans.dk, artikel 1). Foruden 

fokus på Kina har Carlsberg ligeledes fokuseret på at foretage en række investeringer i bryggerier rundt 

omkring i Asien, for at tage del i den øget vækst der forekommer. Det er bryggerier der dels producerer i 

Indien og Vietnam, der skal medvirke til at øge Carlsbergs markedsandel på de respektive markeder 

(børsen.dk, artikel 3).  

På baggrund af ovenstående vil det være interessant at undersøge de forhold, som har gjort sig gældende, 

og hvordan Carlsbergs strategi på de to respektive markeder har haft indflydelse på værdien af virksomheden 

og hvordan den fremtidige værdi er påvirket af dette.  

 

Ved aflæggelse af Carlsberg A/S halvårsrapport for 2018 den 22. august 2018 lukkede aktiekursen for B-aktien 

i 796,6 DKK (nordnet.dk).  
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Ovenstående problemfelt fører til følgende problemformulering:  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Hvilken indflydelse har væksten på henholdsvis det østeuropæiske og asiatisk marked på Carlsberg A/S 

værdi? 

Følgende underspørgsmål skal være med til at underbygge den ovenstående problemformulering og opdeles 

i henholdsvis en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og afslutningsvis en budgettering og 

værdiansættelse:  

A. Strategisk Analyse: 

a) Hvilke udviklingstendenser i samfundet kan påvirke Carlsbergs indtjeningsevne? 

b) Hvordan kan konkurrenceintensiteten på ølmarkedet i Østeuropa og Asien karakteriseres og 

hvilke strategiske og eksterne udfordringer står Carlsberg overfor? 

c) Hvilke interne forhold kan være med til at skabe værdi for Carlsberg?  

1) Regnskabsanalyse: 

a) Hvordan vurderes Carlsbergs rentabilitet, risiko og vækst? 

b) Hvordan kan udviklingen i Carlsbergs rentabilitet forklares ud fra en dekomponering af 

egenkapitalens forretning? 

c) Hvordan har Carlsbergs rentabilitet udviklet sig i forhold til branchen? 

d) Hvordan vurderes Carlsbergs samlede risiko på nuværende tidspunkt? 

 

2) Værdiansættelse:  

a) Hvilken værdiansættelsesmodel vil passe bedst til at besvare problemformuleringens 

hovedspørgsmål? 

b) Hvilken WACC findes mest retvisende at anvende til estimering af Carlsbergs markedsværdi – 

hvilken beta-værdi skal indgå? 

c) Hvilken markedsværdi af Carlsbergs aktier estimeres ud fra den valgte værdiansættelsesmodel 

og hvorledes afspejler det markedsprisen? 
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1.2 OPGAVENS STRUKTUR 

Dette afsnit skal give et overblik over hvordan opgaven er opbygget. Nedenstående figur og beskrivelse viser 

hvordan opgaven er opbygget over følgende dele: 

1. Problemformuleringen 

2. Opgavens design 

3. Den fundamentale analyse 

a) Strategisk analyse 

b) Regnskabsanalyse 

c) Budgettering og værdiansættelsen 

4. Konklusion og perspektivering 

ad 1) Problemformuleringen  

Afhandlingens første del vedrører den ovenstående problemformulering og danner grundlag for opgavens 

analyse.  

ad 2) Opgavens design 

Afhandlingen indledes med det metodiske grundlag og forsøger at afklare opgavens design. Dette efterfølges 

af en redegørelse for det teoretiske grundlag for opgavens analyse, hvorefter en indledning af selskabet 

Carlsbergs historie og strategi fremlægges.  

ad 3) Den fundamentale analyse 

Den fundamentale analyse er kernen af afhandlingen og skal forsøge at besvare den fremlagte 

problemstilling. Den består af tre faser, der udarbejdes i kronologisk rækkefølge:  

A. Den strategiske analyse, hvor værdidrivere og fremtidige udfordringer skal identificeres. 

B. Regnskabsanalysen, hvor Carlsbergs regnskab, rentabilitet og risiko skal analyseres. 

C. Budgetteringen og værdiansættelsen, hvor budgetteringen bliver en sammenkobling af 

regnskabsanalysen og den strategiske analyse, der efterfølgende skal udmøntes i den egentlige 

værdiansættelse 
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Alle afsnit af de respektive analyser afsluttes med en delkonklusion, der vil opsummere det fundne resultat.  

Nedenstående strukturoversigt skal give overblik over hvordan opgavens problemformulering besvares fra 

dataindsamling til konklusion:  

Figur 1: Strukturoversigt 

 

ad 4) Konklusion og perspektivering 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion og perspektivering af valgte metode, teori og de resultater 

analysen måtte fremlægge.    

1.3 METODE 

For at danne det bedste vurderingsgrundlag til værdiansættelse af Carlsberg, skal der principielt tages hensyn 

til alle faktorer og informationer, der har indflydelse på virksomhedens nuværende- og fremtidige drift. 

Opgavens metode vil tage udgangspunkt i Saunders, Lewis and Thornhills “Research Onion”, der er beskrevet 

i deres bog “Research Methods for Business Students” fra 2015. I deres metode arbejder man sig metodisk 

gennem lag af undersøgelsen for at ende i kernen af analysen.  

Det såkaldte “Research Onion” (Læs: På dansk “Undersøgelses Løg”) er bygget op af flere lag, der hver især 

leder frem til dataindsamling og -analyse. De seks elementer er som følger:  

1. Research Philosophy (Undersøgelses filosofi) 

2. Research Approaches (Undersøgelses tilgang) 
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3. Research Strategy (Undersøgelses strategi) 

4. Choices (Valg) 

5. Time Horizons (Tidshorisonter)  

6. Techniques and Procedures (Teknikker og Procedurer) 

Alle ovenstående elementer vil blive gennemgået, og der vil foretages en redegørelse for hvilken tilgang 

denne opgave vil have indenfor hver af de seks elementer.  

 

Ad 1) Research Philosophy - Opgavens Videnskabsteori 

Opgaven vil arbejde indenfor et naturvidenskabeligt felt, hvilket alt andet lige vil bære præg af et positivistisk 

paradigme, hvoraf en sand virkelighed vil accepteres. I sin realistiske form er det positivistiske paradigme dog 

ofte kun en tilnærmelse af virkeligheden, da den i sin sande form er helt objektiv. Det kan diskuteres hvorvidt 

det er muligt at opnå en fuldkommen objektivitet, da alle mennesker er udstyret med subjektive tanker og 

handlinger. Opgaven vil i den forbindelse bevæge sig inden for det neo-positivistiske paradigme. 

Epistemologien er modificeret objektiv, da vi ved at der er en virkelig derude, men vores begrænsede viden 

gør at vi ikke helt kan forstå og beskrive denne virkelighed på en fuldstændig objektiv måde (Saunders et Al, 

2015, s. 103). Ontologien er begrænset realistisk, da det anerkendes at den fundne teoretiske værdi og 

kreditvurderingen af Carlsberg A/S ikke er endelig. Endvidere er metodologien modificeret eksperimentel, 

da analysen foretages under naturlige forhold (Saunders et Al, 2015: s. 108). 

 

Ad 2) Research Approaches 

I Saunders et Als “Research Onion” arbejdes der med to forskellige tilgange til undersøgelsen: Den deduktive- 

og induktive tilgang. Den deduktive tilgang er den mest benyttede tilgang under den naturvidenskabelige 

videnskab, og anses for at være en videnskabelig undersøgelsestilgang. Denne afhandling vil derfor 

beskæftige sig med en deduktive tilgang, hvor der vil blive opstillet en række hypoteser med tilhørende teori 

og derefter blive designet en undersøgelses strategi for at teste den opstillede hypotese. Opgaven vil 

afsluttes med en konklusion på opgavens problemformulering og de forventninger, der har været i forhold 

til den samlede værdiansættelse og de opstillede hypoteser.  
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Den induktive tilgang beskæftiger sig med at udarbejde en teori ud fra data, hvilket ikke vil være tilfældet i 

denne opgave og dermed heller ikke blive uddybet nærmere (Saunders et Al, 2015, s. 117-119).  

 

Ad 3) Research strategy 

Undersøgelsesstrategien er en del af den proces der skal beskrive undersøgelsesdesignet i opgaven. Her skal 

det vurderes hvilken strategi undersøgelsen skal bære præg af, givet ud fra det problemfelt der er valgt. 

Saunders et Al giver flere forskellige bud på strategier et projekt kan arbejde efter. Siden denne afhandling 

arbejder indenfor det neo-positivistiske paradigme vil strategien være af en eksperimentel og manipulativ 

karakter. Ved at benytte denne strategi vil de økonomiske resultater og historiske observationer danne 

grundlag for det færdige produkt, hvorefter det kan afstemmes i forhold til forventninger om den endelige 

konklusion. I opgaven vil der under budgetteringen foretages undersøgelse af de faktorer der kan påvirke 

fremtidige resultater. Strategien for undersøgelsen vil således være af modificeret eksperimentel karakter 

modsat et klassisk eksperiment (Saunders et Al, 2015, s. 136-138).  

 

Ad 4) Choices 

Det fjerde punkt i Saunders et Al’s “Research Onion” er fortsat en del af undersøgelsesdesignet. Teorien 

argumenterer for, at der er tre valg der skal træffes ved et undersøgelsesdesign, der vedrører 

dataindsamlingen: herunder “Mono-Method”, “Multi-method” og “The Mixed Method”. Der skelnes mellem 

enten at benytte sig af kvalitativ- eller kvantitative data og de tre forskellige modeller beskriver således 

hvorvidt man benytter sig af den ene metode, den ene metode med flere tilgange eller en kombination af 

både kvalitativt og kvantitativt data (Saunders et Al, 2015, s. 146). Dette undersøgelsesdesign vil benytte 

“Mono-Method”, da opgaven i høj grad tager afsæt i den kvantitative data der vil blive indsamlet. Dog kan 

det argumenteres at der i overvejende grad vil blive benyttet en kombination af flere metoder indenfor den 

kvantitative data i forhold til undersøgelse af problemfeltet.  

 

Ad 5) Time Horizons 

Tidshorisont-aspektet er fortsat en del af undersøgelsesdesignet. Her skal det vurderes hvorvidt man 

beskæftiger sig i et konkret tidspunkt, om der skal undersøges ved et øjebliksbillede eller om ens 

undersøgelse vil strække sig over en længere fastsat periode (Saunders et Al, 2015, s. 148). I denne opgave 
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er tidshorisonten nøje afsat og skal leve op til en given deadline, hvorfor denne vil være af typen “cross-

sectional”. 

 

Ad 6) Data Collective and Analysis 

De ovenstående valg i de 5 lag af “Reseach Onion” danner således grundlag for den dataindsamling som 

denne opgave skal indhente, for at forsøge at besvare den opstillede problemformulering. Dette gøres, som 

beskrevet ovenstående, ud fra den deduktive metode. Her vil data blive inddelt i henholdsvis primær- og 

sekundærdata. I afsnit 1.5 Kildekritik vil det respektive data blive målt på validitet og reliabilitet, som 

Saunders et Al også argumentere for, er en væsentlig del af undersøgelsesdesignet. Der foretages, som 

nævnt ovenfor, først en redegørelse af opgavens primær- og sekundærer data: 

 

i) Primærdata:  

Primærdata vedrører data, der skal indhentes for første gang og skal belyse et særligt formål. Opgaven vil 

analyseres ud fra en ekstern analytikers tilgang, hvorfor der ikke vil lagt stor vægt på den interne del i den 

strategiske analyse. Det har endvidere ikke været muligt at indhente primærdata i form af interviews af 

relevante personer, der f.eks. ville kunne give uddybende input til forventninger i fremtiden og som ville 

kunne bidrage til den strategiske analyse. Det har ligeledes heller ikke været muligt at fremskaffe eventuelle 

ekstra nøgletal, der ikke er repræsenteret i årsrapporten og som kunne være relevante for analysen.  

 

ii) Sekundær Data:  

Opgaven vil udelukkende benytte sig af sekundær-data ved dataindsamling til den forestående analyse. 

Sekundært data er kendetegnet ved at være udarbejdet og indsamlet af andre personer, institutioner mv. og 

kan opdeles i kvantitative og kvalitative data. Afhandlingen gør både brug af kvalitativt og kvantitativt data i 

form af procesdata, registerdata og forskningsdata (den skinbarlige virkelighed, 2013: s. 159). Til den 

strategiske analyse vil der blive benyttet procesdata af kvalitativ karakter i form af publikationer, referater 

og artikler, der primært vil findes på internettet og andre relevante databaser. I opgavens regnskabsanalyse 

vil der gøres brug af registerdata i form af kvantitativ art og vedrører årsrapporter for Carlsberg A/S over en 

femårig periode. Forskningsdata er anvendt i opgaven til værdiansættelsen, og er data indhentet fra 
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databaser, der skal benyttes til estimering af diverse variabler til brug for analysen. Endvidere er der anvendt 

en række lærebøger inden for metode, værdiansættelse og regnskabsanalyse. 

 

1.4 AFGRÆNSNING 

Afhandlingen omhandler en undersøgelse af den reelle markedsværdi for Carlsberg A/S. I den forbindelse er 

der valgt en skæringsdato for data pr. 1. september 2018, hvilket således betyder at senere afgørende data, 

der kan have haft indflydelse på værdien af Carlsberg A/S ikke vil tages i betragtning. Offentlige 

regnskabsdata, som vil analyseres i opgaven er frem til første halvår af 2018. Budgetteringen vil således også 

tage sit udgangspunkt i halvårsrapporten for 2018, men i regnskabsanalysen vil det kun være årsrapporterne 

frem til 2017, der vil blive benyttet.  

Afhandlingen vil ses fra en ekstern analytikers vinkel, hvorfor der udelukkende vil blive anvendt sekundære 

data i afhandlingen, som nævnt ovenstående. På baggrund af dette er fokus også primært lagt på den 

eksterne del af den strategiske analyse, da det vurderes, at den sekundære data ikke vil kunne bibringe 

fyldestgørende indsigt i de interne forhold i Carlsberg A/S.  

I den strategiske analyse fokuserer der udelukkende på øl-industrien. Det betyder således at de virksomheder 

der vil medvirke i opgaven som dels er konkurrenter i branchen og som sammenlignelige selskaber 

udelukkende vil være selskaber, der producerer øl. Således vil der ikke tages højde for producenter der kunne 

afdække andre dele af Carlsbergs portefølje, herunder f.eks. energi- eller sodavands drikke.  

Problemformuleringen afgrænser sig derudover til kun at beskæftige sig med nogle udvalgte markeder af 

dem Carlsberg A/S operere i. Der er afgrænset til at opgavens fokus vedrører det østeuropæiske- og asiatiske 

marked. Dette resultere i at Carlsbergs position på det vesteuropæiske marked samt de resterende markeder 

i verden som Carlsberg operere i ikke vil blive analyseret. Dette er gjort for at opnå en mere dybdegående 

analyse af den opstillede problemstilling, der vedrører særligt udvalgte vækstmarkeder.  

De afgrænsede markeder er valgt ud fra flere forskellige grunde, hvoraf den primære grund findes i 

Carlsbergs overvejende store markedsandel og at markederne afdækker markeder med vækst. Det 

østeuropæiske marked er Carlsbergs største marked, og findes dermed interessant i forhold til en 

værdiansættelse af Carlsberg. Ydermere har Carlsberg opnået udfordringer på dette marked af 

makroøkonomisk karakter, hvilket alt andet lige må kunne afspejles i værdien af Carlsberg, hvorfor det er 

blevet genstand for analysen i opgaven. Det asiatiske marked er et marked Carlsberg gerne vil opnå en højere 
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markedsandel på gennem nye og allerede etablerede strategier, hvorfor det er interessant at undersøge i 

forhold til Carlsbergs værdi.  

De to markeder (Østeuropæisk og asiatisk) er endvidere afgrænset til at fokusere på bestemte lande, for 

derved at kunne opnå en endnu dybere analyse og forståelse af undersøgelsens resultater. På det 

østeuropæiske marked har man valgt at fokusere på Rusland og Ukraine. Rusland udgør den største volume 

for Carlsbergs salg i Østeuropa og er generelt Carlsbergs 4. største enkeltmarked, hvilket resulterer i en 

naturlig interesse. Ukraine er ligeledes et marked, hvor Carlsberg har en stor markedsandel og særligt her 

fokuseres der på at sælge en dyrere øl og dermed komme under Premium-øl-segmentet. 

På det asiatiske marked vil der være fokus på Kina og Indien, samt de sydasiatiske markeder som Vietnam og 

Cambodia. Der er afgrænset hertil siden disse markeder er Carlsbergs primære fokus og her selskabet har 

oplevet øget priskonkurrence og konkurrence om markedsandele.  

Regnskabsanalysen vil desuden blive udarbejdet på koncernniveau og man vil begrænse sig til Carlsbergs 

primære produktgruppe, Øl. Således vil der som nævnt ovenfor ikke indgå en analyse af Carlsbergs samlede 

produktportefølje i denne undersøgelse.  

 

1.5 KILDEKRITIK 

Saunders et Al redegøre foruden de ovenstående lag i “Research Onion”, også for at der skal tages stilling til 

kildernes validitet og reliabilitet. Validiteten skal afgøre om data afspejler det man gerne vil undersøge, mens 

reliabiliteten skal afgøre hvorvidt det man måler er korrekt (Saunders et Al, 2015: s. 150). I opgavens 

undersøgelse har man bestræbt sig på at indhente så valide data som muligt.  

Som nævnt i afsnittet om dataindsamling vil der både blive benyttet kvalitativt og kvantitativt data. De 

kvantitative data skal primært benyttes til regnskabsanalysen og der vil årsrapporter over en femårig periode 

fra 2013-2017 benyttes. Denne data vurderes valide, siden Carlsberg er en børsnoteret virksomhed og 

dermed er underlagt skrappe krav i henhold til deres årsrapport. Det antages at de udvalgte årsrapporter, 

samt halvårsrapport for 2018, givet et retvisende billede af Carlsbergs økonomiske præstationer over en 

femårig periode, og at den historiske præstation som virksomheden har udvist kan vurderes valide i forhold 

til udfærdigelsen af budgetteringen.  

Den kvalitative data omfatter artikler, forskningsdata, lærebøger, publikationer og referater og disse er 

anvendt i det omfang det vurderes at være relevant for opgaven. De fleste anvendte artikler, publikationer 
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og databaser vurderes som værende fra pålidelige kilder, herunder kilder som børsen.dk, finans.dk, ritzau.dk 

mv. og disse vurderes derfor som valide. Andet indhentet information fra f.eks. Carlsberg A/S, business.dk, 

kan dog være af mere subjektiv karakter, hvilket kan påvirke validiteten og reliabiliteten i en negativ retning.  

De lærebøger der er anvendt i opgaven forudsættes at være objektive, men med et neo-positivistisk syn skal 

dette ses ud fra et relativt perspektiv.   

 

1.6 TEORI  

Følgende afsnit skal give en beskrivelse af anvendt teori i opgaven, og vil være opdelt i forhold til de enkelte 

dele af den fundamentale analyse.  

A. Strategisk Analyse 

Den strategiske analyse ønsker at belyse Carlsberg A/S position på både et makro-, meso- og 

mikroniveau. De forhold der gør sig gældende for omverdenen for Carlsberg A/S, altså 

makroniveauet, analyseres og vurderes ud fra PESTEL-modellen. Modellen indeholder mange 

aspekter og kommer derfor grundigt rundt omkring alle eksterne faktorer, der kan have påvirkning 

på Carlsbergs fremtid. Modellen tager ikke højde for faktorerne i den egentlige branche, hvorfor 

opgaven vil benytte sig af Porters Five Forces. Denne model tager udgangspunkt i branchen, og 

opfattes derfor som både et internt og eksternt analyseredskab. Modellen giver således mulighed 

for at analysere Carlsberg på et meso- og mikroniveau. Der er ydermere integreret en 

konkurrentanalyse i Porters Five Forces og til at afslutte brancheanalysen vil Carlsbergs generiske 

strategi blive kortlagt ud fra matricen af Porter (Porter, M., 2004). 

Ansoff’s vækstmatrice skal give et indblik i hvilke produkt- og markedsudviklingtiltag Carlsberg A/S 

har udført, samt de problematikker disse vækststrategier har haft. Det er ligeledes en del af den 

interne strategiske analyse og giver en mere dybdegående analyse på mikroniveau (Ansoff, H., 1957).   

 

SWOT-modellen vil fungere som opsummering af den strategiske analyse, og er en god anledning til 

at stille sig kritisk overfor de fundne resultater af analysen og dermed foretage en vurdering af hvilke 

områder der er vigtige for den øvrige del af afhandlingen (Porter, M., 2004).   
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B. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen omhandler flere forskellige dele, herunder en analyse af anvendt 

regnskabspraksis, reformulering af Carlsberg A/S regnskaber, en rentabilitetsanalyse, en 

risikoanalyse og en analyse af de finansielle opgørelser fordelt på de forskellige markeder.   

Under reformuleringen vil regnskaberne blive opdelt i drifts- og finansieringsaktiviteter for at 

afdække den historiske rentabilitet samt skønne over den fremtidige rentabilitet. 

Rentabilitetsanalysen vil tage udgangspunkt i den udvidede Dupont-model, hvor egenkapitalen 

(ROE) dekomponeres og de individuelle komponenter analyseres. Risikoanalysen vil tage sit 

udgangspunkt i den driftsmæssige- og finansielle risiko. Analysen tager sit udgangspunkt i nøgletal 

der beregnes efter reformulering af regnskab og omfatter ROIC, OG, AOH og FGEAR. Afslutningsvis 

vil der foretages en analyse af de finansielle opgørelser fordelt på markeder, der skal anvendes til at 

sammenligne Carlsberg A/S’ væsentlige konkurrenter.  

 

C. Budgettering og værdiansættelse 

Budgetteringen opstilles på baggrund af de forstående analyser, de udvalgte årsrapporter, eksterne 

analytikers estimater samt Carlsbergs egne skøn.  

 

D. Værdiansættelse - Teori 

Værdiansættelsen vil gøre brug af værdiansættelsesmodeller, hvoraf teorien der ligger bag dem vil blive 

forklaret kort i følgende afsnit.  

Værdiansættelsesmodeller: 

Valget er værdiansættelsesmodel er en vigtig parameter når en værdiansættelse skal foretages. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i de modeller Plenborg et Al præsenterer i deres bog “ Financial 

Statement Analysis” fra 2017 og følgende afsnit er baseret ud fra forklaring fra side 298-329 i bogen.  

De opdeler de forskellige værdiansættelsesmodeller i 4 forskellige typer: 

1. The Present value approach (Kapitalbaserede modeller) 

2. The relative approach (Relative modeller) 

3. The asset-based value approach (Substansværdimodeller - Likvidation) 

4. The contingent value approach (Real-options modeller) 
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Formålet med dette afsnit skal være at give kort overordnet indblik i de forskellige 

værdiansættelsesmodeller, for derved senere at kunne træffe en afgørelse af hvilken model der passer bedst 

til analysen af Carlsberg. Den endelige afgørelse vil finde sted i afsnittet for værdiansættelse, for derved at 

sikre at der er indsamlet nok information om virksomheden til at træffe den mest fordelagtige beslutning.  

 

ad 1) Kapitalbaserede modeller 

Plenborg et Al præsentere flere forskellige modeller indenfor den kapitalbaserede metode. Fælles for disse 

modeller er, at værdiansættelsen frembringes ved at fremtidig indkomst eller cash-flows af forskellige typer 

tilbagediskonteres til en skæringsdato. De indeholder således en form for estimeret indkomst eller cash-flow 

samt en estimeret diskonteringsfaktor. Følgende afsnit vil prøve at redegøre for de vigtigste modeller 

indenfor denne metode, og beskrive deres fordele og ulemper. Der er afgrænset til kun at beskrive de 

modeller, der vurderes som relevante for den kommende undersøgelse.  

 

DDM-modellen: (Dividend Discount Modellen): 

Modellen baserer sig på, at værdien af et selskab er lig med nutidsværdien af alle fremtidige dividender, der 

udbetales. Den beregnes typisk på baggrund af en femårig periode samt en terminalperiode og det antages 

desuden, at virksomheden er “going concern”. Den tager udgangspunkt i udbyttebetalinger, og modellen 

antager at udbyttebetalinger afspejler indtjeningsevnen. Plenborg et Al argumentere for at 

udbyttebetalinger sjældent er et retvisende billede for virksomhedens indtjeningsevne, hvorfor modellen 

alene ikke er det optimale valg ved værdiansættelse. Modellen har desuden en fordel i ikke at være afhængig 

af regnskabspraksis, hvorfor dette ikke ville påvirke værdiansættelsen. 

 

 

DCF-modellen (Discounted Cash Flow-Modellen): 

Modellen har en underliggende antagelse om, at alt overskydende likviditet reinvesteres i projekter med en 

forventet Net Present Value (NPV) på 0, eller udbetales til aktionærerne som udbytte. Hvis denne antagelse 

bortkastes, kan DCF-modellen overvurdere værdien af virksomheden. Den dækker reelt over to modeller, 

hvoraf den ene måler på “enterprise value” niveau og den anden på egenkapital-niveau. Fordelen ved 
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modellen er, at den ligesom DDM-modellen er uafhængig af regnskabspraksis. Desuden tager den højde for 

pengenes tidsværdi og at alle cash-flows indgår i modellen. Udfordringen ved modellen er at estimere og 

identificere alle fremtidige cash flows eller vurderes modellen til at være relativ let tilgængelig - også rent 

regneteknisk. En ulempe i modellen ligger i terminalværdien. Terminalværdien ligger til cash-flow langt ude 

i fremtiden og denne vil således være baseret på usikre og risikobetonede skøn. Hvis virksomheden er præget 

af meget risiko, vil modellen således give udfordringer, hvorfor denne model egner sig bedst til virksomheder 

der befinder sig på et stabilt stadie.  

 

EVA-modellen (Economic Value Added (EVA):  

Denne model er modsat DCF-modellen, der er baseret på virksomhedens cash flows, baseret på nøgletal. 

Begge modeller bygger dog på samme teori, hvorfor resultaterne bør være ens og modellerne kan altså 

anvendes som hinandens kontroller. Modellen måler overnormalt afkast, der er forskellen med afkast på 

investeret kapital (ROIC) og afkastkravet (WACC). Den arbejder med en relativ model, hvor de ovennævnte 

modeller arbejder med en absolut værdi. Modellen giver således mulighed for at man kan afgøre, i hvilke 

omfang der kan skabes eller fejles i at skabe værdi for virksomheden. Modellen er god som styringsværktøj, 

f.eks. omkring en beslutning af en fremtidig investering, da den viser hvorledes indtjeningen er tilstrækkelig 

til at dække stigningen i kapitalomkostningerne. Ulempen er ens for DCF-modellen og ligger i 

terminalværdien, da det forudsætter at der er fremtidig konstant vækst.  

 

RI-modellen (Residualindkomst-modellen): 

Et alternativ til EVA-modellen er RI-modellen. Modellen måler overordnet indkomst, heri forskellen mellem 

egenkapitalforrentning (ROE) og afkastkravet (re). Modellen måler direkte egenkapitalen i stedet for 

Enterprise value og man værdiansætter på baggrund af regnskabsbaserede resultatmål frem for cash flows. 

Regnskabsbaserede mål er ikke lige så volatile som cash flow, hvilket kan ses som værende attraktivt i 

budgettering sammenhænge. Dog opstår der en ulempe ved det regnskabsbaserede resultatmål da 

regnskabsanalysen kan have indflydelse, som cash flow omvendt er fuldstændig upåvirkede af. Plenborg 

argumentere for at RI- og DCF-modellen giver samme resultat, såfremt informationsgrundlaget er ens og 

denne model kan altså også anvendes som kontrol for DCF-modellen og omvendt.  
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ad 2) Multipler - den relative metode 

Ved den multiple metode værdiansættes en virksomhed ved at sammenligne prisen med en sammenlignelig 

virksomhed ved brug af en række nøgletal som f.eks. omsætning, EBITDA, EBIT, P/E (Price-earnings) mv. Der 

er tale om en Peer-group analyse, der anvendes som en benchmark ved hjælp af de udvalgte nøgletal og 

sammenligningen skal altså give en indikation om, hvorvidt den givne aktie er over- eller undervurderet. 

Metoden er en hurtig måde at værdiansætte på, da det kræver meget få informationer og relativt kort tid til 

at foretage beregningerne på. En af ulemperne ved at bruge metoden er, at det kan være ganske vanskeligt 

at finde en fuldstændig identisk virksomhed, som teorien ellers forudsætter. Der kan opstå problemer som 

følge af asymmetrisk information, f.eks. fordi tilgængeligheden af nogle informationer som oftest er større 

for den virksomhed, der værdiansættes end for de sammenlignelige virksomheder i peer-gruppen.  

 

ad 3 og 4) Udelukkelse af modeller: 

“The asset based approach” eller likvidationsmetoden er en metode hvor værdiansættelsen findes ved det 

nettoprovenu som en virksomhed kan opnå hvis den afvikler alle sine aktiver og afregner alle sine 

forpligtelser i en tvungen salgssituation. Den afspejler kun et øjebliksbillede af virksomheden og den tager 

således ikke højde for antagelsen om Going Concern. Carlsberg ses som en virksomhed med stabil vækst og 

stor kapital, hvorfor det må formodes at de ikke er udfordret af Going Concern-princippet.  

Realoptions-metoden bygger på den ovennævnte DCF-model men udvider metoden ved at værdiansætte 

den strategiske fleksibilitet som implicit er indeholdt i et projekt. Denne fleksibilitet kan være retten til at 

forlade et projekt eller skifte ressource under udførelsen af et projekt. Det kan være vanskeligt at vurdere 

værdiskabelsen af et projekt, hvilket realoptioner netop tager højde for. Ud fra undersøgelsens omfang og 

informationsniveau er det svært at afgøre den sande fleksibilitet af Carlsbergs investeringer og dermed 

værdien af de ledelsesmæssige beslutninger.  

 

Valg af model: Valg af model vil foretages i afsnittet omkring værdiansættelsen, hvorfor der henvises hertil. 
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2 INTRODUKTION TIL CARLSBERG 

Følgende afsnit skal give en introduktion til Carlsberg-koncernen, heriblandt en redegørelse af deres 

historiske udvikling, koncernens Ejerstruktur, dens strategi samt en beskrivelse af de respektive markeder. 

Afslutningsvis vil valg af peer-group blive analyseret og forklaret.  

 

2.1 KORT HISTORIE 

Carlsberg A/S er, som nævnt i indledningen, et dansk bryggeriselskab grundlagt i 1847 af I. C. Jacobsen. Det 

er verdens tredjestørste bryggeri, med bryggerier i omkring 50 lande, og sælger deres produkter på over 150 

markeder verden rundt. Efter fusionen mellem Tuborg og Carlsberg i 1970 står Carlsberg stærkt på markedet 

og bliver en af verdens største eksportør af øl (carlsbergdanmark.dk, artikel 1). I perioden 1990-2000 er 

Carlsberg i stigende grad under pres på de internationale markeder. De lå kapitalmæssigt svagere end 

konkurrenterne og lå klemt mellem en gruppe af mellemstore bryggerier. Carlsberg indgår som følge af dette 

et partnerskab med det norske bryggeri Orkla i 2001, hvorefter de opnår en ledende position på det 

nordeuropæiske marked. Ved opkøbet sikrer Carlsberg sig ligeledes 50 % af bryggerigruppen Baltic Beverages 

Holding og opnår dermed en ledende position i Østeuropa, herunder baltikum og Rusland samt Vestkina. 

Carlsberg køber i 2008 det britiske bryggeri Scottish & Newcastle, der sikre dem den sidste ejerandel i BBH, 

hvilket giver dem fuld ejerskab over selskabet og gør Carlsberg til det fjerde største bryggeri i verden. De 

opnåede positionen som verdens tredjestørste bryggeri efter de to bryggerier Anheuser-Busch og SABMiller 

fusionerede i 2015 (carlsbergdanmark.dk, artikel 1).  

 

2.2 AKTIVITETER 

Hovedaktiviteten i Carlsberg er ølbrygning, men deres produktportefølje indeholder også salg af andre 

læskedrikke som sodavand og energidrikke. Brygningen af øl udgør 84 % af den samlede forretningsdel og 

står derfor som kerneforretningen for Carlsberg. Selskabet har i dag over 140 brands i deres 

produktportefølje, som variere både i pris størrelse og geografisk placering. Deres produkter inden for øl er 

opdelt i fire segmenter: Discount, Mainstream, Premium og Super Premium (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017). 
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2.3 EJERSTRUKTUR I CARLSBERG 

Ultimo 2017 havde Carlsberg omkring 39.000 registrerede aktionærer. Carlsbergs hovedaktionær er 

Carlsberg Fondet og ejer pr. 31. december 2017 30,33 pct. af kapitalen og har 75,34 pct. af stemmerne i 

Carlsberg (Carlsberg Fondet Årsrapport, 2017). Deres aktiekapital udgør 33.080 mio. kr. pr. 31. december 

2017. Aktiekapitalen er opdelt i A- og B-aktier, der tilsammen har en pålydende værdi på 112.218 mio. kr. pr. 

31-12-2017, og aktierne er fordelt på hhv. 33.669.252 A-aktier og 118.857.554 B-aktier. A-aktierne giver ret 

til 20 stemmer, mens hver B-aktier har to stemmer og giver ret til forlods udbytte. Carlsberg fondet ejer 

33.020.540 A-aktier og 13.243.432 B-aktier (Carlsberg A/S, årsrapport 2017). Begge aktier er noteres på 

NASDAQ OMX København, hvoraf B-aktien alene er en del af C20 indekset.  

2.4 MARKEDSBESKRIVELSE 

Forretningen i Carlsberg er helt overordnet koncentreret om tre primære markeder: Vest- og Nordeuropa, 

Østeuropa og Asien. De resterende markeder på verdensplan er udelukkende dækket ved eksport eller 

licensaftaler. Følgende afsnit vil give en kort beskrivelse af de enkelte markeder, der skal hjælpe til den 

strategiske analyse senere i opgaven. Ligeledes vil den følgende regnskabsanalyse, i afsnit 4.5, uddybe 

resultaterne af Carlsbergs position på de respektive markeder. 

 

2.4.1 VEST- OG NORDEUROPA 

Carlsbergs hovedmarked ligger i Vest- og Nordeuropa og stod i 2017 for 59 pct. af nettoomsætningen og 

bidrog til 50 pct. af Carlsbergs groups driftsresultat (Carlsberg Årsrapport, 2017). Markedet dækker over det 

meste af Skandinavien samt det vestlige Europa og de baltiske lande. Vesteuropa udgør 17 pct. af den globale 

værdi i øl industrien, der dels skyldes hø prissætning og relativ høj indkomst pr. indbygger 

(allmarketresearch.com, artikel 1). Carlsberg er positioneret som værende det næststørste bryggeri 

virksomhed på markedet og er førende i lande i Norden, Frankrig, Schweiz og Portugal. Markedet i denne 

region er modent og kendetegnet ved at have en stærk tradition for forbrug af øl, desuden har den en 

veletableret detail struktur og er præget af forbrugere der følger øl-trenden og efterspørger nye produkter 

(Carlsberg Årsrapport, 2017).  
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2.4.2 ØSTEUROPA 

Østeuropa er Carlsbergs næststørste marked og udgjorde 17 pct. af nettoomsætningen i 2017, samt bidrog 

til 22 pct. af EBITDA (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017). Denne region omfatter markeder som Rusland og 

Ukraine samt nyere ølmarkeder i Aserbajdsjan og Kasakhstan. Regionens største marked er Rusland, hvor 

Carlsberg er markedsleder og har desuden opnået af være den næststørste markedsleder i Ukraine, der 

efterfulgt af Rusland er regionens største marked. Regionen er et marked i vækst, hvilket skyldes stigende 

disponible indkomster der giver øget efterspørgsel. Regionen er dog ikke præget af fordelagtige 

demografiske faktorer, som øget befolkningsvækst, men er alligevel et potentielt vækstmarked. Markedet er 

præget af høj konkurrence på de lokale markeder, med lave priser og stigende produktionsomkostninger, 

hvorfor Østeuropa kun repræsentere 5 pct. af den globale øl industris profit (arenainternational.com, artikel 

1). Markedet har været præget af stigende afgifter og højere inputpriser, hvilket har ført til et fald i 

overskudsgraden. Carlsberg vil fortsætte med at øge deres markedsandel i regionen og har særligt fokus på 

deres salg af deres Premium øl (fodevarewatch.dk, artikel 1).  

 

2.4.3 ASIEN 

Det asiatiske marked er en blanding af både modne markeder som Malaysia og Singapore samt nye markeder 

der oplever vækst som Kina, Vietnam og Indien. Markedet er et af Carlsbergs store fokuspunkter, siden 

stigende disponible indkomster og voksende økonomier giver en forventning om en øget efterspørgsel på øl. 

Markedet er præget af højt salg af volume, særligt udløst af det høje befolkningstal. Det er et marked præget 

af lave priser, og lave marginer, hvorfor markedet, trods volumen, udgør en mindre del af den samlede profit 

i den globale øl industri (arenainternational.com, artikel 1). I 2017 stammede omkring 24 pct. af Carlsbergs 

nettoomsætning fra Asien og udgjorde 28 % af Carlsberg groups driftsresultat (Carlsberg A/S Årsrapport, 

2017). Konkurrencen varierer fra marked og udgør en blanding af store lokale bryggerier som Tsing Tao og 

China Ressource Snow Breweries, samt store internationale producenter som Anheuser-Busch Inbev, 

hvorunder SABMiller indgår efter deres fusion (arenainternational.com, artikel 1). Carlsberg ønsker at styrke 

deres position på markederne i Kina, Indien og Vietnam ved at imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter 

både pris og øl-segment (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017).  
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2.4.4 VÆKSTMARKEDET AFRIKA 

Det afrikanske ølmarked forventes at være en af de hurtigst voksende markeder i verden over de kommende 

år, hvilket er drevet af øget population, urbanisering og øget indkomst. Det ses at forbrugerne efterspørger 

multinationale brands, hvorfor dette er et oplagt marked at søge vækst for Carlsberg på. Det afrikanske 

marked er dog domineret af 4 store selskaber, herunder SAB-Miller, Heineken, Castel og Diageo, der 

tilsammen ejer mere end 90 pct. af markedsandelen (worldfinance.com, artikel 1). Carlsberg har dermed 

svært ved at indtræde markedet og fokusere således ikke herpå, når der skal findes fremtidig vækst. Det 

afrikanske marked vil således ikke indgå i opgavens følgende analyse.  

 

2.5 STRATEGIEN I CARLSBERG 

I marts 2016 fremlagde Carlsberg deres strategi Sail’22, der har tre kerne prioriteter:  

1. Strengthen the core 

2. Position for growth 

3. Deliver value for shareholders 

ad 1) Carlsbergs første punkt i deres fremlagte strategi handler om at de vil udnytte de fordele de har af 

deres kerneprodukter. Det betyder for det første at de vil få deres kunder til købe mere af deres kernebrands 

som Tuborg, Carlsberg og Grimbergen, der hører under deres super Premium/Premium segment og derfor 

udgør en øl af højere kvalitet til en højere pris. Produkterne i dette segment giver et højere dækningsbidrag 

i forhold til deres to yderligere segmenter, hvorfor der opnås en højere indtjening, der således kan øge 

værdien i virksomheden. Strategien implementeres ved øget markedsføring af disse produkter, for at skabe 

fokus herpå. Ligeledes vil strategien også afspejle et øget fokus på udvikling af produkter inden for 

Premium/super Premium segmentet, der derved kan skabe fokus ved lancering af nye produkter.  

Den anden del af denne strategi er, at ændre deres forretningsmodel i Rusland. Her vil de blandt andet øge 

fokus på markedsføringen, så de kan imødekomme deres forbrugere (Carlsberg A/S Årsrapport, 2016).  

I slutningen af 2015 fremlagde Carlsberg desuden der strategi: Funding the Journey, der skal være med til, at 

minimere omkostningerne for at øge den samlede profit. Denne strategi fremlagde Carlsberg som værende 

en del af punkt 1 i “Sail’22”, og skal således bidrage til at styrke den indre kerne. Strategien vedrører flere 

forskellige punkter og det gælder blandt andet om at effektivisere alle områder inden for Carlsbergs 

værdikæde og forbedre effektiviteten i organisationen ved at strømline alle processer. Endvidere går Funding 
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the Journey ud på at tilpasse forretningen og foretage en vurdering af den fremtidige indtjening på hvert 

enkelt forretningsområde (Carlsberg A/S Årsrapport, 2016).   

 

ad 2) Anden del af Carlsbergs strategiplan vedrører hvordan de kan positionere sig i forhold til vækst. Her er 

der særligt fokus på hvilke af deres øl-segmenter der kan give størst indtjening. Øl-branchen er præget af en 

stigende trend i salg af special-øl, særligt i form at voksende mikrobryggerier samt alkoholfrie øl. Begge øl 

segmenter kan give et højere afkast som følge af de højere priser, hvilket kan være mere rentabelt for 

virksomheden. Carlsberg ønsker således at øge markedsføringen på begge kategorier og fremme kundernes 

interesse for dette.  

Fokus på storbyerne: Carlsberg har desuden et øget fokus på at ramme verdens storbyer, både på markeder 

hvor de allerede operere, men også nye markeder med øget vækst. Dette skyldes, at man har en forventning 

om at 70 pct. af befolkningen i verden frem mod 2050 vil bo i storbyer og salget af øl vil således også centreres 

her (Carlsberg A/S Årsrapport, 2016).  

ad 3) I årsrapporten fra 2016 deler Carlsberg dette punkt om, at skabe værdi for ejerne, op i henholdsvis at 

styrke Carlsbergs kerneforretning og transformere forretningen (Carlsberg A/S Årsrapport, 2016). 

 

2.5.1 PEER-GRUPPE 

Peer-gruppen skal benyttes som sammenligningsgrundlag for betaværdien i den kommende analyse, der 

udarbejdes i afsnittet for værdiansættelsen. I dette afsnit vil Peer-gruppen blive beskrevet som 

sammenhæng til den beskrivelse af markeder samt strategi Carlsberg er underlagt.  

Plenborg et Al argumenterer for at der skal tages højde til flere forskellige elementer, når en peer-gruppe 

skal udvælges:  

1. At virksomheden anvender samme regnskabsprincippet på alle væsentlige områder 

2. Har samme rentabilitet 

3. Har samme forventet vækst i omsætning og indtjening 

4. Har samme operationelle og finansielle risici 
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Den fuldstændige sammenlignelige virksomhed kan i praksis være noget nær umulig (Plenborg et Al, 2017: 

s. 28). I denne opgave er der taget stilling til hvilke markeder Carlsberg primært operere i og deres 

konkurrenter på disse markeder. Der er valgt to forskellige virksomheder, der hver især operere på samme 

markeder som Carlsberg og dermed synes at stå overfor samme risici og udfordringer. Producenterne der er 

valgt i peer-gruppen er begge bryggerier, der har en højere markedsandel end Carlsberg, hhv. Annheuser--

Bursch Inbev og Heineken. Annheuser-Bursch Inbev blev efter fusionen med SABMiller verdens største 

producent af øl og ejer 30 pct. af hele ølmarkedet. Heineken er en af Carlsbergs største konkurrenter og ejer 

9 pct. af det samlede ølmarked. Heineken står som stor konkurrent for Carlsberg siden de opererer på de 

samme markeder og udbyder samme produktsegment (technavio.com, artikel 1). Samlet set udgør de 3 

største bryggerier 45 pct. af verdens ølmarked. Der er afgrænset til ikke at have flere bryggerier med i peer-

gruppen. Et bryggeri der med fordel kunne være interessant er China Ressource Snow Breweries, der er det 

fjerde største bryggeri i verden. Dog er det vurderet at siden bryggeriet udelukkende opererer på det 

asiatiske marked og altså kun udgør en mindre del af Carlsbergs samlede marked, kan bryggeriet ikke fungere 

som et optimalt sammenligningsgrundlag for Carlsberg.  

De udvalgte virksomheder, der er valgt til Peer-Group er præsenteret yderligere nedenfor:  

 

2.5.1.1 ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI): 

AB Inbev er efter fusionen med SABmiller blevet verdens største bryggeri og har en samlet markedsandel på 

30 pct. af verdens ølmarkeder. AB Inbev har hovedsæde i Belgien og deres produktportefølje indeholder 

mere end 200 ølmærker, herunder Budweiser, Corona, Stella Artois, mv., hvor SABMiller har hovedsæde i 

London og står bag mere end 200 ølmærker som Fosters, Miller mv. AB Inbev største markeder er Nord- og 

Sydamerika, hvor de på det amerikanske marked dominerer med 45 pct. markedsandel (forbes.com, artikel 

1).  SABMillers største markeder omfatter Central- og Østeuropa, hvor virksomhedens samlede 

markedsandele er 6,7 pct. AB Inbev er den næststørste producent på det russiske marked og har desuden 

store markedsandele på det resterende Østeuropæiske marked, hvorfor de står som stor konkurrent for 

Carlsberg her. Både SABMiller og AB Inbev er store konkurrenter på det Asiatiske marked, hvor de sammen 

med Carlsberg kæmper om at opnå større markedsandel, for derved at skabe vækst. Indtil 2017 havde 

SABMiller 49 pct. ejerandel af det store asiatiske bryggeri China Resource Enterprise, der ejer mere end 20 

pct. af det kinesiske marked, hvorfor de sagde farvel til en væsentlig indtjening (forbes.com, artikel 1).   
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2.5.1.2 HEINEKEN INTERNATIONAL N.V: 

Heineken er verdens 2. største bryggeri og har en markedsandel på 9 pct. Ølproducenten ejer over 130 

bryggerier, der er placeret i mere end 70 lande (technavio.com, artikel 1). Heineken har et meget balanceret 

geografisk mix af både modne og emergerende markeder, hvor de både ejer bryggeriet FEMSA/CCM og Asia 

Pacific Breweries (APB) (theheinekencompany.com, artikel 1). Bryggeriet er førende markedsleder i Europa 

med en markedsandel på 14 pct. og siden Vesteuropa står som en af Carlsbergs største markeder, er 

Heineken en stor konkurrent for Carlsberg her.  Endvidere har Heineken en ledende position på mange 

afrikanske markeder, hvor de opnår øget indtjening gennem en stærk prissætning og gode marginer 

(technovia.com, artikel 1).  

 

2.5.2 CARLSBERGS STRATEGIPLAN - EN OPSUMMERING: 

Carlsbergs strategi Sail’22 blev forklaret i ovenstående afsnit. De introducerede deres Sail’22 strategi i marts 

2016, hvor ambitionen er at Carlsberg skal være en succesfuld, professionel og attraktiv bryggeriproducent 

på deres markeder. Strategien bygger på tre overskrifter: “Strenghten the core”, “Position for growth” og 

“Create a winning strategy” og skal skabe øget værdi for aktionærerne (Carlsberggroup.com, artikel 2) 

Carlsberg vil gennem strategien blive på ølmarkedet og fortsat befinde sig på de tre markeder: Vest- og 

Østeuropa og Asien. De vil bygge videre på deres styrker og arv, som består af stærkt positionerede brands 

på tværs af de tre regioner, indtjeningen foregår på koncentrerede markeder, stærk portefølje af lokale 

ølmarkeder, stor ekspertise og en særpræget arv med dybe rødder der medfører engagement og kvalitet 

(carlsbergsgroup.com, artikel 2). 

Det russiske marked er fortsat et vigtigt marked for Carlsberg, grundet at det er et vigtigt marked i forhold til 

deres tilførsel af Indtjening. De vil øget indtjeningsevne ved at levere unikke nationale bryggerier, optimere 

supply-chain, levere en komplet portefølje af nationale førende markeder suppleret med attraktive regionale 

tilbud og drive en voksende moderne handel (carlsberggroup.com, artikel 2). 

På det asiatiske marked, vil de øge deres andel på marked ved at udvikle deres portefølje og have et voksende 

segment inden for premium-øllene styrke positionen på vækstmarkeder Laos, Cambodia og Nepal samt på 

de mere modne markeder Malaysia, Singapore og Hong Kong. Derudover vil de styrke deres position i Kina, 

Indien og Vietnam (carlsberggroup.com, artikel 2).  
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3 STRATEGISK ANALYSE 

Den strategiske analyse er den en del af den samlede fundamentale analyse og skal danne grundlag for den 

senere udarbejdelse af budgettering. Formålet med den strategiske analyse er dels, at gennemskue aktiens 

risiko ved bl.a. at skabe et stabilt grundlag for budgetteringen forud for selve værdiansættelsen af Carlsberg 

og dels at beskrive udviklingen i nøgletallene. Den strategiske analyse skal særligt have fokus på de 

østeuropæiske samt asiatiske marked, for på den måde at bidrage til besvarelse af problemformuleringen.  

 

Den første del af den strategiske analyse vil være på makro hvor de eksterne faktorer vil blive analyseret ved 

brug af PESTEL-modellen. Herefter vil analysen være på meso-niveau, hvor både de eksterne og interne 

faktorer i branchen vil blive analyseret gennem Porters Five Forces. Afslutningsvis vil den strategiske analyse 

foregå på mikroniveau, hvor de interne faktorer hos Carlsberg vil blive analyseret gennem en udvidet 

værdikædeanalyse og ved brug af Ansoffs vækstmatrice. Hele analysen vil blive afsluttet i en opsummering 

ved brug af SWOT-modellen, hvorefter en delkonklusion vil fremgå.  

3.1 MAKRO-NIVEAU - PESTEL 

Afsnittet skal analysere de forhold fra omverdenen, der har indflydelse på Carlsbergs fremtidige 

indtjeningsmuligheder. De eksterne faktorer er typisk faktorer den enkelte virksomhed ikke har mulighed for 

at påvirke, men kan dog have stor indvirkning på virksomhedens fremtidige beslutninger. For at afdække 

disse faktorer benyttes PEST-modellen med udvidelse af lovgivning og miljø, hvilket udmønter sig i en 

egentlig PESTEL-model. Udvidelsen er vurderet relevant for opgaven siden særligt lovgivning på de to fokus-

markeder (Østeuropa og Asien) kan have stor påvirkning på Carlsbergs indtjeningsevne.  

Modellen er illustreret nedenfor og vil blive beskrevet i de følgende afsnit.  

Figur 2: PESTEL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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P. Politiske forhold: 

De politiske forhold kan have en betydelig påvirkning af Carlsbergs indtjeningsevne særligt gennem 

restriktioner og indførte afgifter. Carlsbergs primære produktgruppe består i at producere alkoholiske drikke, 

hvorfor de er underlagt strenge krav om beskatning gennem afgifter. Beskatningen skyldes tiltag der skal 

forsøge at øge folkesundheden og dermed regulere forbruget af alkohol gennem priskontrol.  

 

Østeuropa: 

På det Russiske marked, der som nævnt udgør den største del, af det Østeuropæiske marked, kan der være 

store makroøkonomiske udfordringer gennem nye politiske tiltag. Dette har særligt været gældende de 

seneste år og har påvirket indtjeningsevnen. Markedet har frem til 2017 været præget af flere sanktioner, 

faldende oliepriser, stigende skatter, afgifter og restriktioner på annoncering og salgssteder. Fra 2016 blev 

der dog indført en lovgivning i Rusland, hvorpå det blev vedtaget af afgifterne kun ville stige med en lille 

andel i perioden 2017-19 og at alkoholfrie øl vil blive helt fritaget for punktafgifter, hvilket vurderes som en 

fordel for Carlsbergs forretning, der ellers har oplevet restriktionerne som en trussel for virksomhedens 

indtjeningsevne (finans.dk, artikel 2).  

I 2017 udgjorde de politiske forhold endnu en trussel for Carlsberg. Den russiske regering, gennem PET, 

indførte forbud som gør det forbudt for selskaber at sælge alkoholiske drikke i større beholdninger end 1,5. 

liter. Dette har medført et fald i Carlsbergs salgsvolume på det russiske marked, der fra 2016 til 2017 har 

oplevet en nedgang på 7,8 pct. Regeringen har desuden varslet, at forbuddet vil blive reguleret sådan at det 

fra 2019 er forbudt at sælge 1 liter plastflasker og fra 2020 i beholdninger af 0,5 liter (berlingske.dk, artikel 

2). Dette vil betyde en endnu større trussel mod Carlsbergs indtjeningsevne.  

 

Asien 

På det asiatiske marked, hvoraf ølforbruget er steget de sidste få år, er fokus på folkesundheden gennem 

alkoholforbrug ikke væsentligt endnu (lf.dk, artikel 1). På den måde har der ikke været den samme forøgelse 

på afgifter af øl, som der ellers har været tendens til på det vest- og østeuropæiske marked. Dog vil der være 

en sandsynlighed for at der kommer mere fokus på folkesundheden, når markedet modnes hvilket vil stå 

som en trussel for Carlsbergs indtjeningsevne.   
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E. Økonomiske forhold:  

- Konjunkturer: 

Øl kan karakteriseres som en luksusvarer, hvoraf efterspørgslen stiger jo større indkomsten bliver og siden 

øl er et let tilgængeligt produkt, vil det være et produkt der er nemt at forbruge som det første. Stigende 

indkomst kan ligeledes betyde at forbrugere vil fortsætte med at efterspørge alkoholiske drikke og eventuelt 

skifte fra billigere lokale alternativer til øl inden for premium-segmentet.  

Den disponible indkomst hos forbrugerne har en begrænset påvirkning på ølsalget på det vesteuropæiske 

marked. Her er efterspørgslen efter special-øl vokset de senere år, hvorfor et skift til substituerende 

produkter ikke ville være af betydelig karakter. Anderledes ser det ud på det Østeuropæiske- og Asiatiske 

marked, hvor store dele af befolkningen har lave disponible indkomster og således er mere prisfølsomme og 

vil skifte til billigere ølmærker eller andre substituerende produkter.  

De markeder hvor der opleves høj vækst i BNP pr. indbygger vil ligeledes være interessant for Carlsberg, siden 

dette vil betyde højere disponible indkomster, og alt andet lige vil betyde højere forbrug. Ligeledes vil salg af 

Premium brands blive forhøjet, hvorimod svagere økonomiske forhold vil betyde ændret efterspørgsel mod 

øl af en lavere prisklasse. Med henblik på at kvantificere den økonomiske udvikling over de forskellige 

markeder vil udviklingen af BNP pr. indbygger inddrages i analysen.  

Som det ses i ovenstående figur er BNP pr. indbygger i den Asiatiske region steget stødt over de sidste 10 år. 

Dette giver en indikation af at trenden fortsat vil være en stigende indkomst hos befolkningen, vil alt andet 
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lige kunne betyde en vækst på ølmarkedet. Det Vest- og Østeuropæiske marked har samme økonomiske 

udvikling. Figuren understøtter derfor den ovenstående beskrivelse af, at det Østeuropæiske marked ikke 

kan drage fordel af demografiske udvikling som stigende befolkningstal, men at stigende indkomst dog kan 

give øget indtjeningsevne for Carlsberg.  

- Råvarepriser 

Omkostningernes niveau og udvikling er ligeledes et væsentligt element for Carlsbergs indtjeningsevne, siden 

selskabet er en produktionsvirksomhed. Historisk set har produktions, distributions- og salgsomkostninger 

udgjort 84 pct. af omsætningen i 2017 (Carlsberg A/S Årsrapport 2017). Carlsberg udtrykket selv, at den 

største påvirkning på omkostningerne er indkøb af aluminium til dåser, indkøb af malt og 

energiomkostninger. Stigende priser på disse råvarer, kan derfor have en stor påvirkning på 

indtjeningsevnen. De ønsker således, gennem Sail’22-strategien, at stabilisere disse omkostninger ved at lave 

fastprisaftaler med lokale leverandører både i forhold til indkøb af aluminium og køb af malt (Carlsberg A/S 

Årsrapport 2016).  

- Valutakursrisici 

Carlsbergs indtjeningsevne er endvidere påvirket af de valutakurser de står overfor. Nord- og Vesteuropa 

benytter sig i de største tilfælde af Euroen, der ved den danske fastkurspolitik ikke har en stor usikkerhed for 

Carlsbergs omsætning. Omvendt ser det ud i lande, hvor deres indtjening i fremmedvaluta ikke er sikret 

gennem valutaudsving. I Østeuropa (særligt Rusland og Ukraine) har Carlsberg ikke foretages 

valutakurssikring, da der er høje omkostninger forbundet med dette (Carlsberg A/S Årsrapport 2017). Dog er 

valutakursrisicien i Rusland og Ukraine reduceret ved, at de opkøbte selskaber der foretager indkøb i 

henholdsvis USD og EUR (carlsberggroup.com, artikel 3). I 2017 oplevede Carlsberg et højt fald i rublen, 

hvilket førte en stor nedskrivning i salget (børsen.dk, artikel 5). Carlsberg har ikke valgt at valutasikre sig på 

det asiatiske marked på grund af lavere salg og udgifter i andre valutakurser (børsen.dk, artikel 3). Dog udgør 

salg på det asiatiske marked en stor samlet andel af Carlsbergs indtjening, hvorfor det må konkluderes at 

også her er eksponeringer overfor fremmedvaluta en trussel. 

 

- Renteniveau 

Carlsberg har optagede forskellige lån i forskellige valutaer (dog mest i DKK og EUR) i forbindelse med 

investeringer. Samlet set udgør gælden pr. 31. december 2017 25.503 mio. DKK (Carlsberg A/S Årsrapport 

2017).  
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Renteniveauet har generelt været faldende over de seneste år og opnået en historisk lav værdi, hvorfor det 

har været muligt at betale en lav pris for fremmedkapital (verdensbanken.dk). Carlsberg har gennem periode 

2013-2017 nedbragt deres gæld med 15.384 mio. DKK, hvilket har nedsat Carlsbergs risici overfor fremtidige 

rentestigninger. Det ses desuden som en fordel at Carlsberg primært har optaget lån i DKK og EUR, hvorfor 

de ikke er i risici for væsentlige valutaudsving fra fremmed valuta (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017).   

 

S. Sociokulturelle faktorer:  

Livsstilsændringer og fokus på forbrugsvaner kan have stor påvirkning på Carlsbergs indtjeningsevne. Den 

største del af Carlsbergs produkter indeholder alkohol, der ses som et skadeligt produkt og går mod en sund 

livsstil. De Østeuropæiske markeder er kendetegnet ved at have haft et højt alkoholforbrug, dog ikke 

begrænset til øl. Spiritus har været en del af den østeuropæiske kultur gennem store dele af historien, men 

ølkulturen har vundet indpas de senere år (opendemocrocy.com, artikel 1). Et større fokus på sundhed og 

livsstilsvaner kan dog have en negativ påvirkning på Carlsbergs indtjeningsevne. Her kan deres strategi med 

introduktion af alkoholfrie øl være til fordel for Carlsberg. 

Asien har som nævnt ovenstående ikke været præget af stort forbrug af øl, hvilket har ændret sig i løbet af 

de sidste par år grundet større indtag af den vestlige kultur. Øget globalisering og den asiatiske trend i at 

beundre de vestlige kulturer har skabt en større ølkultur. En tendens på det kinesiske marked har særligt 

været den stigende efterspørgsel på øl i premium-segmentet, der er produceret af udenlandske ølmærker 

(eastwestbank.com, artikel 1).   

Endvidere er det øget social kulturelle fokus på bæredygtighed også et element Carlsberg skal vurdere. Der 

er set en stigende tendens i efterspørgsel efter økologisk produceret øl, der særligt er gældende i Vesteuropa 

(ritzau-finans, 2016). Denne trend kunne ligeledes spredes til de resterende markeder og skal derfor kunne 

være væsentlig og tage til overvejelse.  

 

T. Teknologiske faktorer: 

Forbedringer af effektivitet og produktion er et højt fokusområde for Carlsberg og er, som nævnt, 

implementeret i deres Sail’22 strategi fra 2016. Metoderne til forarbejdning og produktion af øl er et vigtigt 

aspekt for Carlsberg at holde sig ajour med, for derved at kunne opnå den højest effektivisering og mindske 

omkostningerne. Deres produktion vurderes til at være moderne og der igangsættes løbende forskellige 
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initiativer med henblik på at nedbringe afledte effekter af blandt andet spildevand og CO2 

(carlsberggroup.com, artikel 2). Det kan dog have en betydning for Carlsberg på længere sigt, hvor udvikling 

af nye ingredienser og råvarer kan betyde en påvirkning på indtjeningsevnen ved øgede omkostninger. 

Endvidere er der, som nævnt ovenstående, en tendens i samfundet til at fokusere på bæredygtighed for at 

sikre truslen mod klimaforandringer, hvilket kan være en trussel for Carlsbergs produktionsmetoder, der kan 

skulle omlægges.  

 

E. Miljømæssige faktorer: 

Samfundet har været præget af øget fokus på bæredygtighed og nye tiltag, der skal bidrage til truslen mod 

klimaforandringer, som nævnt ovenstående. Ligeledes har undersøgelser vist at klimaforandringerne kan 

have indflydelse på kvaliteten og prisen på humle, da høstudbyttet er faldende (landsbrugsavisen.dk, artikel 

1). Humlen er en vigtig råvare for Carlsbergs produktion af øl, hvorfor dette står som en trussel til fremtidig 

indtjening. Carlsbergs er som verdens tredjestørste bryggeri en vigtig spiller hvad angår at gå forrest i forhold 

til at udvikle nye tiltag der skal imødekomme disse udfordringer. De har med det i fokus udviklet et program: 

“Together Towards Zero”, der går ud på at forbedre det nuværende miljø og forbedre virksomheden når det 

kommer til klimaforandringer, vandressourcer og sundhedsudfordringer. Programmet indeholder fire 

punkter, der er som følger: 1) Zero Carbon Footprint, 2) Zero Water Waste, 3) Irresponsible drinking og 4) 

Accidents culture (carlsberggroup.com, artikel 2).  

Alle disse punkter præger Carlsbergs fremtidige indtjeningsevne, da det er er punkter der dels kan være mere 

omkostningsrige og kræver omstilling af dele af produktionen.  

 

L. Lovmæssige forhold: 

- Aldersgrænse: 

Det russiske marked har som nævnt altid været kendetegnet ved at have en fremtræden drukkultur. Det har 

i Rusland (og Østeuropa generelt) været muligt at købe alkohol i en ung alder, hvilket har betydet at unge 

begyndte at drikke og skabe vaner omkring alkohol fra en tidlig alder. Regeringen er i gang med at nedbryde 

denne tendens og visse love er indført de senere år for at forhindre at drikke i en usund og ukontrollerbar 

mængde (theculturetrip.com, artikel 1). Dette betyder øget aldersgrænse for køb af alkohol, hvilket kunne 

gå ind og påvirke Carlsbergs indtjeningsevne. 
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Landende i Asien har forskellige aldersgrænser for køb af alkohol, hvilket typisk er omkring 18 år. Dog er 

reglerne ikke altid håndhævet, hvorfor det ikke er svært for dem at købe alkohol (berlingske.dk, artikel 6). 

Dog kan øget fokus på sundhed betyde strengere regler og krav om ID-fremvisning ved køb, hvilket kunne 

udgøre en trussel for Carlsbergs indtjeningsevne.  

- Tidsbegrænsning:  

Den russiske regering har ligeledes indført tidsbegrænsning for hvornår på døgnet man har mulighed for at 

købe alkohol. Det er særligt op til de enkelte lokale instanser/regioner og bestemme hvornår på dagen det 

er muligt, men typisk vil det ikke være muligt at købe alkohol mellem 23-08 om morgenen. Dog er det stadig 

muligt at købe alkohol på barer og restauranter uden for tidsrummet (theculturetrip.com, artikel 1). Dette 

kunne potentielt godt påvirke Carlsbergs indtjenings, men vurderes ikke til at udgøre en stor trussel.  

 

- Annoncering: 

I 2013 nedsatte regeringen i Rusland en række stramninger på alkohol. I blandt dette blev der nedlagt forbud 

mod annoncering af alkohol (dr.dk, 2013: artikel 1), hvilket kunne være en trussel mod Carlsbergs 

indtjeningsevne, siden de ikke vil kunne markedsføre sig på samme måde.  

I Asien har man ligeledes oplevet skærpende regler ift. annoncering af alkohol, hvorfor det på samme måde 

kan påvirke indtjeningsevnen for Carlsberg på dette marked (berlingske.dk, 2012: artikel 2).  

I Asien oplevede Carlsberg desuden fald i salgsmængden i Indien som følge af ny lovgivning, der gjorde det 

delvist forbudt at sælge øl i nærheden af store veje (berlingske.dk, 2017: artikel 3).  

 

 

3.1.1 OPSUMMERING AF PESTEL 

Nedenstående figur angiver en opsummering af de fundne resultater af PESTEL-analysen. Dette er endvidere 

opsummering på den strategiske analyse på makroniveau og vil ikke blive uddybet yderligere, men der 

henvises til de enkelte afsnit for uddybning af opsummering i nedenstående figur:  
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Figur 5: Opsummering af PESTEL   
    

P: Politiske Forhold T: Teknologiske Forhold 
- Restriktioner - Produktionsforbedringer 
- Afgifter - Effektiviseringsforbedringer 
- Rusland: Forbud mod størrelse af flasker   
- Asien: Skærpet fokus på folkesundhed   
--> Indførsel af afgifter/restriktioner   
    

E: Økonomiske Forhold E: Miljømæssige forhold 
- Svingende konjunkturer - "Together towards zero" 
--> Øl som luksusvarer - Klimaforandringer 
- Asien: Stigende BNP pr. Capita --> Stigende pris på humlen 
- Usikkerhed på råvarepriser --> Ændre produktionsmetoder 
--> Sikre fastprisaftaler m. Leverandører   
    

S: Sociokulturelle Forhold L: Lovmæssige forhold 
- Fokus på sundhed og livsstilsændringer - Adersgrænse på køb af alkohol 
- Asien: Skabe endnu større ølkultur - Rusland: Tidsbegrænsning på køb af alkohol 
- Rusland: Større ølkultur frem for spiritus - Restriktioner på markedsføring 
--> Sponsoraftaler v. kulturelle events   
    
Kilde: Egen tilvirkning   
   

3.2 MESO-NIVEAU: PORTERS FIVE FORCES 

Denne del af den strategiske analyse skal være mere koncentreret om den enkelte branche Carlsberg 

opererer i, og analysen bevæger sig dermed ned på et mesoniveau. Brancheanalysen foretages gennem 

Michael Porters Five Forces, og skal give en indikation af de indtjeningsmuligheder der findes i branchen både 

på kort- og lang sigt. Hele det marked Carlsberg opererer i er medtaget i analysen, dog med særligt fokus på 

de udvalgte virksomheder i Peer-gruppen der blev præsenteret i afsnit 2.5.1. De fem delelementer vil blive 

vurderet og udmunde i en karakter fra 1 til 5, hvor 5 vil betyde at de udgør en stor trussel.  

Truslen fra potentielle indtrængere 

Truslen fra potentielle indtrængere skal afdækkes ved adgangsbarrierne. Adgangsbarriererne kan give en 

indikation af, hvordan det vil være for nye virksomheder, i samme branche, at indtræde markedet (Porter M, 

2004). Carlsbergs primære konkurrenter på både det Vesteuropæiske, Østeuropæiske- og Asiatiske marked 

er alle store internationale producenter. På ølmarkedet er stordriftsfordele, velkendte brands, stærke 
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distributionskanaler og et godt leverandørnetværk en afgørende faktor for øget indtjening og bedre 

konkurrencefordele. Der er stort fokus på effektivitetsoptimering for at nedbringe omkostningerne, hvilket 

gør at etablerede virksomheder med stort know-how medfører at nye potentielle indtrængere møder store 

adgangsbarriere. Dette er adgangsbarriere i form af netop særlige produktionsmetoder, leverandøraftaler, 

gode distributionskanaler samt øget annoncering af produkter, der alle er omkostningsrige elementer og 

kræver øget kapital. Carlsberg er gennem deres portefølje af produkter repræsenterede i flere forskellige 

produktgrupper, hvor de ved opkøb af flere lokale- og internationale bryggerier både sælger øl indenfor 

premium- og mainstreamsegmentet. Ved ændrede makroøkonomiske forhold som konjunkturændringer 

samt ændret efterspørgsel, er Carlsberg således udbyder af begge produktgrupper. Carlsbergs strategi om 

fortsat at styrke deres internationale produktportefølje og opnå større markedsandel, vil fortsat svække 

truslen fra potentielle indtrængere på markedet. Truslen fra nye indtrængere på markedet vurderes derfor 

til at være svag og gives karakteren 2.  

Kundernes forhandlingsstyrke 

Carlsbergs kundesegment kan opdeles i to kategorier, dels “on-trade”- og “off-trade”-kunderne. “On-trade”-

kunderne er forskellige forhandlingssteder i form af restauranter og barer, hvor kunden som udgangspunkt 

ikke har nogle præferencer over for det enkelte ølmærke (carlsbergdanmark.dk, artikel 3). Øllen forbruges 

på selve lokationen og slutbrugeren er stort set indifferent overfor hvilket ølmærke der er tilgængeligt. “On-

trade”-kundesegmentet er derfor særligt afhængigt af Carlsbergs evne til at forhandle sig til de enkelte 

salgssteder (restauranter/barer), da det kan være en stærk markedsføringskanal og give en stor udbredelse 

af deres brand. Ligeledes kan “on-trade”-kunderne være sponsorater, der også kan give en kommerciel fordel 

for Carlsberg. Barer/restauranter og særlige events som Festivaler, sports-events mv. kan ligeledes betyde 

større indtjening for Carlsberg foruden den større eksponering. “On-trade”-kundernes forhandlingsstyrke 

skal således “bekæmpes” ved at være beværtningens foretrukne samarbejdspartner og det kræver gode 

forhandlingsstrategier for at imødekomme denne fordel. I Nord-, Vest- og Østeuropa er Carlsberg stærk 

repræsenteret ved store events som f.eks. Roskilde Festivalen samt VM i Rusland og har allerede et stærkt 

samarbejde, hvorfor deres forhandlingsstyrke må anses for værende stærk.  På det asiatiske marked udgør 

on-trade handlen den største andel af salget og markedet er her præget af flere mindre spillere med en 

relativ lav købekraft. Høje omkostningerne ved skift til andre leverandører og faste leverandøraftaler gør det 

svære for forbrugerne at skifte til en anden udbyder, hvorfor kundernes forhandlingsstyrke vurderes svag.  

“Off-trade”-kunderne foregår i detailhandlen, der er Carlsbergs direkte salg til slutbrugeren 

(carlsbergdanmark.dk, artikel 3). Detailhandlen er oftest supermarkeder og store varehuse, og udgør en stor 

del af den samlede distribution af øl verden over og står dermed med en stærk forhandlingskraft. Endvidere 
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må deres omkostninger til eventuelt skift af andre leverandører synes som lave, da der ikke vurderes at være 

store omkostninger forbundet med skiftet. Dermed må kundernes forhandlingsstyrke ses som stærk. Hvis 

man omvendt antager at kunderne i detailledet har en forventning om at særlige brands er repræsenteret 

giver det Carlsberg en højere forhandlingsstyrke, siden de er et stort kendt bryggeri. Her handler det særligt 

for Carlsberg om at være et stærkt brand, der kræver forbrugerens efterspørgsel således at den enkelte 

detailkæde vil sikre at have Carlsberg repræsenteret i deres sortiment. I hele den europæiske region er 

Carlsberg stærkt repræsenteret gennem deres forskellige produktportefølje i detailhandlen og deres 

forhandlingsstyrke vurderes således stærk her.  

Truslen fra kundernes forhandlingsgstyrke vurderes således både stærk og svag og får karakteren 3.  

Substituerende produkter 

Under mulige substituerende produkter fra Carlsbergs primære produktportefølje i form af øl findes både 

andre alkoholiske drikke som de klassiske vine og spiritus. Ydermere findes ikke alkoholiske drikke som 

sodavand, hvoraf det gennem Carlsbergs opkøb af blandt andet Coca Cola må vurderes at afdække den 

produktgruppe godt og der vil således ikke gå mere i dybden med den del. Cider og andre flavoured alcoholic 

beverages (FAB), som Barcadi Breezer og Mokai har vundet stor markedsandel de senere år og målretter sig 

ikke øldrikkende forbrugere (berlingske.dk, artikel 5). Det har derfor været i Carlsbergs interesse at 

imødekomme denne målgruppe og finde på nye produkter der kan afdække den. Det kan diskuteres hvorvidt 

hård spiritus og vin er et direkte substituerende produkt. En øl er mere tilgængelig i forhold til deres 

beholdning og har en lavere alkoholprocent. Det vurderes derfor at truslen fra substituerende produkter ses 

stærkest i form af FAB og Cider. Dog er ølkulturen så etableret og bliver efterspurgt i mange sammenhænge 

når det gælder socialt samvær hvorfor truslen fra substituerende produkter samlet set ses svag.  

Truslen fra substituerende produkter får derfor karakteren 2.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Carlsberg er som verdens tredjestørste bryggeri omfattet af væsentlige stordriftsfordele, hvorfor 

leverandører i høj grad vil være villige til at tilpasse Carlsbergs vilkår. Carlsberg vurderes derfor til at have en 

høj forhandlingsstyrke, da de ved langt samarbejde mellem forskellige leverandører kan have gjort 

leverandørens indtjening afhængig af Carlsbergs produktion. Man må dermed formode at Carlsberg kan 

forhandle fordelagtige priser, dog med den formodning om at der også må være store omkostninger 

forbundet med et eventuelt skift af leverandør. Årsrapporten for 2017 giver desuden ingen bemærkninger 
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om eventuelle udfordringer ved leverandører. på baggrund af ovenstående vurderes det at leverandørernes 

forhandlingsstyrke er svag.  

Truslen fra forhandlingsstyrk fra leverandører får derved karakteren 2.  

 

Rivalisering i bryggeribranchen 

Øl-industrien er præget af høj konsolidering, hvoraf de tre største bryggerier, som nævnt, besidder 45 pct. af 

den samlede markedsandel. Det er således et marked der er domineret af få stærke aktører, hvilket medfører 

høj konkurrence på både pris og produktion. Alle dominerende aktører er repræsenteret på alle markeder 

både med lokale og internationale brands, hvorfor konkurrenceintensiteten vurdere høj i alle regioner 

Carlsberg operere i. Carlsbergs strategi mod den høje konkurrenceintensitet er at vinde markedsandel ved 

opkøb af flere bryggerier, være innovative og have en massiv kommerciel tilstedeværelse.  

Rivalisering i bryggeribranchen vurderes til at være høj, hvorfor der gives karakteren 4.  

 

3.2.1 OPSAMLING PÅ PORTERS FIVE FORCES 

Nedenstående figur illustrerer et sammendrag af de resultater, der blev fundet under analysen på meso-

niveau ved brug af Porters Five Forces. Dette vil ikke blive uddybet yderligere, hvorfor der henvises til 

ovenstående afsnit for dybere forklaring.  

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 6: Opsummering på Porters 5 Forces
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3.3 MIKRONIVEAU – VÆRDIKÆDEANALYSE OG ANSOFFS VÆKSTMATRICE 

Den afsluttende del af den strategiske analyse foregår på mikroniveau og fokuserer på de interne faktorer i 

Carlsberg, der påvirker den samlede værdi. Hvor den strategiske analyse indtil nu har fokuseret på faktorer 

der påvirker virksomheden i henholdsvis omverden og i branchen, vil Carlsbergs interne styrke og svagheder 

nu blive analyseret. Analysen vil starte med en partiel analyse af den udvidede værdikæde, for derefter at 

afslutte i en vækstanalyse ved brug af Ansoffs vækstmatrice.  

 

3.3.1 UDVIDET VÆRDIKÆDEANALYSE: 

Forskellen mellem en simpel- og udvidet værdikæde ligger i støtteaktiviteterne, der som i ordet støtter de 

primære aktiviteter. Der vil kun udføres en partiel analyse, da det vurderes at ikke alle områder er relevante 

for opgavens problemstilling. De udvalgte relevante dele af værdikæden, der vil blive analyseret er som følger 

og er fremhævet i nedenstående figur: 

Figur 7: Værdikædeanalyse, Porter 

 
Kilde: Porter, M., 2004 + egen tilvirkning 
 

Carlsberg er en produktionsvirksomhed, hvoraf værdikæden typisk er et vigtigt styringsredskab og det er 

gennem effektivisering af processer at virksomheden kan mindske sine omkostninger, og på den måde skabe 

varig vækst og indtjening. I første del af den udvidet værdikædeanalyse vil der således først fokuseres på 

produktionen, fra indkøb over produktion til ind- og udgående logistik. Afslutningsvis vil der fokuseres på en 
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analyse af værdikædens element indenfor markedsføring af salg, da dette ligeledes ses som en væsentlig 

faktor af Carlsbergs indtjeningsevne.  

 

Carlsbergs strategi Funding the Journey basere sig særligt på at udarbejde et omstruktureringsprogram, der 

gennem besparelse og tilpasninger skal sikre en øget indtjeningsforbedring (carlsberggroup.com, 2016: 

Sail22 strategi).  

 

Indkøb og indgående logistik 

Carlsberg ejer, som nævnt tidligere, et større antal bryggerier fordelt på de tre regioner: Nord- og 

Vesteuropa, Østeuropa og Asien. I 2017 udgjorde produktionsomkostningerne over 50 pct. Af den samlede 

omsætning, hvorfor det må vurderes at indkøb spiller en central rolle i Carlsbergs værdikæde (Carlsberg A/S 

Årsrapport, 2017). Siden indkøb udgør en så stor andel af de samlede produktionsomkostninger, har man i 

opgaven valgt at placere denne som en primær værdikæde, frem for et supplerende led. Indkøb af råvarer 

og den indgående logistik er i analysen således sammenlagt under et. Indkøbsfunktionen skal sørge for at der 

foretages en stabil levering af inputs og at de kan forhandle fordelagtige priser, samt undgå for høj 

kompleksitet. Carlsberg forsøger således at få en indkøbsfunktion, der kan skabe omkostningsbesparelse, 

give mindre kompleksitet og opnå fordelagtige vilkår i forbindelse med forhandling af leverandører 

(carlsberggroup.com, 2016). 

Som nævnt har Carlsberg haft et stort fokus på at omkostningsminimere over de seneste år. Strategien 

omfatter blandt andet at hele forsyningskæden skal effektiviseres, således at der kan opnås besparelse der 

kan bidrage til øget investering og øget indtjening for aktionærerne. Funding The Journey har til formål at 

tilpasse deres produktion og logistik, således at det møder efterspørgslen på de respektive markeder. Således 

har man i 2015 foretaget nedskrivninger, omstruktureringer og lukninger af flere bryggerier. I 2015 og 2016 

har man i alt lukket syv bryggerier i Kina, samt to bryggerier i Rusland. Ligeledes vil man ved hjælp af 

strategierne sørge for at effektivisere ved logistikfunktionen vil blive standardiseret og centraliseret, som 

derved vil skabe mere strømlinede processer og mindske distributionsomkostningerne (Carlsberg Årsrapport, 

2016).  

 

 



 36 

Produktion 

Carlsberg har bryggerier placeret over alle tre regioner. Brygningsprocessen er en relativt standardiseret 

proces, hvorfor den vurderes nem at omstille fra region til region. Transport af øl er omkostningsrigt og 

vurderes ikke fordelagtigt som en modsætning til at have bryggerier placeret i selve regionen. Produktionen 

er en relativ simpel proces og kræver ikke konstant udvikling og optimering for at minimere omkostningerne. 

Dog er det et fokus for Carlsberg at blive ved med at have en god og effektiv brygningsproces, hvoraf der 

bliver investeret i stærkere produktionsanlæg. Her omfatter strategien for Funding the Journey, at man 

ønsker at aktiviteter skal have en bedre tilpasning i forhold til størrelsen. Dette er for eksempel gældende på 

det russiske marked, hvor man ønsker at tilpasse produktionskapaciteten (Carlsberg A/S Årsrapport, 2016). 

Som nævnt ovenstående har lukning af flere bryggerier altså også kunne være med til at imødekomme 

omstilling af produktionen i forhold til markedets efterspørgsel. Dette er sig gældende både på det 

Østeuropæiske- samt Asiatiske marked.  

 

Udgående logistik 

Carlsberg har flere store bryggerier, der er spredt over alle tre regioner, hvorfor styring og effektivisering af 

logistik vil have væsentlig betydning for Carlsbergs fokus på omkostningsminimering og procesoptimering. 

Deres logistik og supply-chain skal sørge for at få distribueret Carlsbergs produkter ud til kunder som 

supermarkeder, barer, restauranter og events mv. Funktionen skal bidrage til at styring af lager, 

varestrømme, distribution og transport fungere mest effektivt.  

 

Markedsføring og salg 

Branding af Carlsbergs varemærke er en vigtig faktor, for at opretholde og udvide deres markedsposition. I 

Årsrapporten fra 2017 fremgår det af markedsføringsomkostninger udgjorde 9,7 pct. af de samlede 

omkostninger i perioden. I Østeuropa og Asien skal de kommercielle investeringer være med til at forbedre 

kendskabet til Carlsberg som brand og dermed udvikle en synliggørelse og være et foretrukne ølmærke både 

for on-trade og off-trade kunderne. Carlsbergs markedsføringsstrategi er centraliseret, men den 

kommercielle tilgang til de enkelte regioner er styret lokalt for dermed at efterleve kulturelle forskelle og 

gøre den målrettet de enkelte forbrugere (Carlsberg Årsrapport, 2017). Deres markedsføring sker ofte 

gennem massemedier og sponsorater af flere musik- og sportsbegivenheder.  
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Det vurderes særligt at markedsføring ved sponsorering til store sportsbegivenheder bidrager til øget 

indtjening i virksomhed, også som følge af den eksponering virksomheder opnår under hele perioden. Ud fra 

det seneste afholder VM i Rusland viser halvsårsrapporten en markedsvækst på 5,4 pct. på det russiske 

marked (Carlsberg A/S halvårssrapport 2018). Den direkte effekt af markedsføringen på salget er svært at 

måle, da en stor del af væksten med stor sandsynlighed også skyldes selve salget under VM-slutrunden i 

Rusland. Dog har den store eksponering Carlsberg har opnået gennem VM betyder større indtjening, hvorfor 

brandet alt andet lige er blevet mere synliggjort både på det russiske marked, men også for alle verdens seer.  

I kundesegmentet der vedrører on-trade er Carlsbergs tilgang via forhandling og samarbejde at nå 

slutbrugeren særligt ved events mv. Carlsberg vælger således at synliggøre sig ved sponsorater og skaber 

dermed opmærksomhed omkring deres brand ved at involvere forbrugeren og profilere sig til forskellige 

events.  

I Østeuropa og Asien vil markedsføringen basere sig på at fremme produkterne i premium-kategorierne, 

hvilket stemmer overen med deres strategi: “Sail22”. Her vil de forsøge at sælge de produkter, der giver det 

højest afkast for virksomheden og dermed fokusere mindre på den egentlige salgsvolume. 

Med den høje konkurrenceintensitet i bryggeribranchen er Carlsbergs fortsatte fokus på øget markedsføring 

en vigtig parameter for at sikre langsigtet vækst (Carlsberg A/S Årsrapport 2017). Ud over sponsorater er det 

svært at måle effekten af Carlsbergs øvrige markedsføringstiltag, men det må forventes at det giver øget salg 

og skaber en større kundebase.  

 

Opsummering af den udvidede værdikædeanalyse 

Ud fra ovenstående analyse af udvalgte del af Carlsbergs værdikæde, kan det konkluderes at Carlsberg har 

en stærk værdikæde. Carlsberg er udsat for massiv konkurrence, hvorfor der konstant skal være fokus på at 

procesoptimere for at minimere omkostningerne og samtidig skabe fokus på deres brand. Her vurderes det 

at deres værdikæde er et stærkt aktiv og kan hjælpe dem til at fastholde deres position på markedet i de tre 

regioner.  
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3.3.2 VÆKSTSTRATEGI VED ANSOFF’S VÆKSTMATRICE 

Følgende afsnit vil forsøge at afdække Carlsbergs vækststrategi gennem Ansoffs vækstmatrice. Modellen 

opdeler virksomhedens valg af vækststrategi i fire dele: Markedspenetrering, produktudvikling, 

markedsudvikling og diversifikation. Carlsberg benytter sig af flere vækststrategier, der er tilpasset til det 

enkelte marked. Figur 8 viser Ansoffs vækstmatrice og giver et overblik over hvordan de enkelte strategier er 

karakteriseret. I figuren er der indsat en trekant, der skal afspejle i hvor høj grad der er mulighed for at opnå 

vækst ud fra den valgte strategi. Der er således størst mulighed for vækst gennem en diversifikationsstrategi 

og mindst mulighed ved en markedspenetrering. Risikoen der er forbundet til den enkelte vækststrategi er 

omvendt proportionel med vækstmuligheden, således at der er højere risiko ved at udføre en 

diversifikationsstrategi og lavere ved en markedspenetrering.  

 

Carlsberg har en høj ambition omkring vækst, hvilket er udtrykt både i deres årsrapport og annonceringer på 

hjemmesider og andre steder. De har et ønske om organisk vækst, der skal ske dels via nye og eksisterende 

markeder, nye segmenter og produktudvikling afhængig af hvilken region de opererer i og hvordan 

efterspørgslen er. Som nævnt tidligere i opgaven er det Vesteuropæiske marked modent, og man forventer 

derfor ikke at kunne opnå øget vækst her. Omvendt ser det ud på det Østeuropæiske og asiatiske marked, 

hvor der ses dels en mulighed i demografiske forhold samt i ændrede forbrugsvaner ved køb af flere special-

øl i en højere prisklasse.  

På det østeuropæiske- og asiatiske marked har Carlsbergs strategi særligt været at følge med udviklingen i 

øl-branchen, hvor bryggerier fusionere for derved at opnår langsigtet vækst og øge indtjeningsevnen. Denne 

strategi er karakteriseret ved at bruge horisontal integration på de respektive markeder. Her indtræder 

Carlsberg på et nyt marked ved at opkøbe et lokalt bryggeri, for at udnytte det lokale bryggeris varemærker 

på markedet. Opkøbet af det lokale bryggeri kan også udskiftes med et egentligt samarbejde, hvor Carlsberg 

også kan få indsigt i det lokale bryggeris kendskab til det respektive marked.  
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Carlsberg har, som nævnt ovenstående en stærk markedsposition på det Østeuropæiske marked og står som 

en af markedslederne i blandt andet Rusland og Ukraine. De har over de senere år oplevet større 

efterspørgsel på deres premium-produkter, hvorfor deres strategi vil være at introducere og markedsføre 

flere af disse problemer for dermed at opnå øget vækst (berlingske.dk, artikel 3). Grundet Carlsbergs store 

markedsposition på det østeuropæiske marked vurderes det, at de primært vil have fokus på en organisk 

vækst frem for yderligere opkøb på markedet. Deres strategi i Rusland og det østeuropæiske marked bygger 

således på, at skabe en forretning der er mere rentabel og benyttet sig af vækststrategierne 

markedspenetrering og produktudvikling.  

I Asien har Carlsberg over de senere år foretaget en række opkøb af bryggerier, specielt i vestasien med store 

opkøb i Kina samt Østasien i lande som Vietnam og Cambodia. I Vestasien vil Carlsbergs strategi være på at 

sikre salg af mere rentable produkter indenfor deres premium-segment, og dermed nå ud til den rigere 

befolkning i Kina (Carlsberg A/S Årsrapport, 2017). 

Carlsberg baserer sig, som nævnt, fortsat på opkøb af bryggerier for dermed at positionere sig bedre i særligt 

central- og Østasien og sikre fortsat vækst.  Carlsbergs vækststrategi i Asien baserer sig derfor overvejende 

på markedsudvikling, gennem opkøb af nye bryggerier. Den organiske vækst sikres gennem vækststrategien 

markedspenetrering. En af udfordringer for Carlsberg er den store konkurrence på det asiatiske marked. 

Carlsberg fokus har indtil år 2014 været at få øget markedsandel på det Vestasiatiske marked. Imens har flere 

konkurrenter opnået at vinde markedsandele på det østasiatiske marked, hvorfor adgangsbarrierne for 

Carlsberg er blevet væsentligt større (børsen.dk, artikel 3). Carlsberg fokus er således at opnå endnu større 

markedsandele på hele det asiatiske marked for derved at kunne få gevinst ved stordriftsfordele og stå 

stærkere i forhold til konkurrenterne. Denne vækststrategi skal altså sikre, at de opretholder deres position 

på markedet, således at de kan opnå øget indtjeningsevne ved den fremtidige vækst.   

 

3.3.3 OPSUMMERING AF MIKRONIVEAU 

For at vurdere de interne dele af Carlsberg, og dermed vurdere mikroniveauet, er der anvendt dels en partiel 

udvidet værdikædeanalyse, hvor kun dele af værdikæden er analyseret, og dels Ansoffs vækstmatrice, for at 

kortlægge strategien for vækst for Carlsberg. Her blev det vurderet, at de aktiviteter der hovedsageligt 

bidrager til værdiskabelsen i Carlsberg er inden for indkøb, produktion, udgående logistik og salg og 

markedsføring. Det blev vurderet at indgående- og udgående logistik samt produktion i form er brygning 

spiller en central rolle for Carlsbergs indtjeningsevnen og de skal dermed sikre at processen foregår mest 

effektivt med færrest omkostninger for at sikre at være konkurrencedygtige. Carlsberg ejer et stort antal 
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bryggerier og har gennem deres strategi for Funding the Journey forsøgt at optimere deres indkøbsfunktion 

ved at centralisere alle globale indkøb. Under produktion blev det vurderet at Carlsberg opnår 

stordriftsfordele og dermed kan producere til lavere enhedsomkostninger.  Den udgående logistik er prøvet 

at blive yderligere effektiviseret gennem Funding The Journey ved at eliminere flere produkter, for at 

effektivisere og skabe mere en mere overskuelig produktportefølje, der medfører mere optimal supply-chain. 

Salg og markedsføring er et vigtigt element for Carlsberg for at fastholde kundeloyalitet og skabe øget 

præference efter brandet, for på den måde at kunne modstå den hårde konkurrence i branchen. Særligt 

vurderes det blandt andet at store sponsoraftaler som VM i Rusland, Festivaler mv. bidrager til værdiskabelse 

hos Carlsberg som følge af stor eksponering. Endvidere har Carlsbergs brand en stor værdi for virksomheden 

også når det skal indtræde nye markeder i Østeuropa og Asien. Her kan de respektive regioners fokus og 

tiltrækning af den vestlige kultur være en fordel for Carlsberg, der repræsentere en europæisk kvalitets øl. 

Carlsbergs vækststrategi blev vurderet til at fokusere på enten at vinde markedsandele fra konkurrenter eller 

at sikre produktudvikling, særligt gennem øl indenfor Premium segmenter, der har opnået større 

efterspørgsel de senere år. Carlsberg har foretaget opkøb af flere bryggerier på nye markeder, der har højt 

vækstpotentiale som Østeuropa og Asien.  

 

3.4 DELKONKLUSION AF DEN STRATEGISKE ANALYSE 

Som afslutning på den strategiske analyse vil SWOT-modellen blive benyttet, der dermed skal opsamle 

resultaterne og give et overblik over Carlsbergs styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Den strategiske analyse blev indledt med en analyse af Carlsbergs situation i forhold til de makroøkonomiske 

aspekter. Analysen efterfulgtes af en strategisk vurdering af den branche Carlsberg opererer i gennem 

Michael Porters Five Forces. Afslutningsvis blev analysen foretaget på mikro-niveau, hvor Carlsbergs interne 

aspekter blev vurderet gennem en udvidet værdikædeanalyse samt en vækstanalyse gennem Ansoffs 

vækstmatrice. De fundne resultater er opstillet i SWOT-modellen, der følger på næste side.   

 

Den makroøkonomiske del af den strategiske analyse skulle afdække omverdens faktorer og blev udarbejdet 

ved brug af PESTEL-modellen. I forhold til de demografiske forhold blev det fundet at Carlsberg er eksponeret 

overfor markeder, der er optræder i en forskellig modnes grad. I opgaven er der størst fokus på 

vækstmarkederne Østeuropa og Asien, hvorfor en analyse af det Vesteuropæiske marked indgår i mindre 

grad. Det østeuropæiske marked vurderes at være overvejende modent og Carlsberg har gennem opkøb 
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opnået at være markedsleder på det store russisk marked, hvilket giver dem en klar fordel. Carlsberg har dog 

oplevet fald i salgsmængderne over en årrække, hvorfor der er indført ny strategi for at fremme den mere 

rentable produktgruppe, Premium-segmentet. Det asiatiske marked er omvendt præget af overvejende 

umodne markeder, med stort vækstpotentiale. Dette ses gennem vækst i de disponible indkomster og en 

fortsat voksende optagelse af vestlig kultur (læs: og deraf ølkultur). Velstanden er forøget, hvilket betyder en 

større middelklasse, der efterspørger Premium øl-segmentet, der giver højere afkast. Dette giver således 

både Carlsberg mulighed for at vokse ved opkøb af lokale bryggerier, samt introduktion af egen 

produktportefølje til den voksende middelklasse. Carlsberg er dog ikke repræsenteret i hele verden, og har 

svært ved at indtræde markeder med potentiel vækst som Sydamerika og Afrika. Disse markeder står som 

en svaghed for Carlsberg, der i form af dette går glip af en mulighed for vækst.  

 

Efter den makroøkonomiske analyse bevægede den strategiske analyse sig ned i et meso-niveau, der skulle 

vurdere Carlsbergs brancheforhold. Brancheanalysen blev foretaget ved en Porters Five Forces, hvoraf det 

blev vurderet, at Carlsbergs primære trussel består i den intense konkurrencesituation med eksisterende 

internationale bryggerier.  

Den strategiske analyse afsluttes på mikro-niveau, hvor der blev foretaget en udvidet værdikæde analyse og 

vækstanalyse gennem Ansoffs vækstmatrice. I værdikædeanalysen blev det fundet at Carlsberg har en række 

fordele i hele deres indkøbs-, produktions- og distributionsproces. Under deres strategi Funding the Journey 

har det været deres mission, at procesoptimere og foretage kapacitetstilpasning. Taget det i betragtning 

sammen med deres stordriftsfordele kan det konkluderes, at Carlsberg har nogle stærke dele i værdikæden, 

der bidrager til deres forretning. I analysen af Carlsbergs vækststrategi blev det belyst at deres store ambition 

er at flytte markedsandele fra discount-mærkerne over til premium-segmentet. De vil således ved massiv 

markedsføring skabe opmærksomhed omkring deres forskellige produkter og opnår vækst herigennem både 

på det østeuropæiske og asiatiske marked. Endvidere skal der sikres vækst på det asiatiske marked gennem 

opkøb af nye lokale bryggerier, der skal øge Carlsbergs markedsandel og give dem både øget stordriftsfordele 

samt mere “knowhow” om markedet.  

Se opsummering ved SWOT-model på næste side.  
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De strategiske overvejelser er således afdækket, hvilket kan lede videre til den regnskabsmæssige del af den 

fundamentale analyse.   

 

Figur 9: SWOT – opsamling på strategisk analyse         
              
S: STYRKER      O: Muligheder      
- Stærk markedsposition i Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og 
Asien 

- Økonomisk fremgang på vækstmarkedet Asien 

- Markedsleder på det russiske ølmarked, der har en høj 
salgsvolume 

- Øget efterspørgsel efter premium-segment øl på 
det Vesteuropæiske- og østeuropæiske marked 

- Stærk produktportefølje med over 500 brands 

- Øget efterspørgsel efter alkoholfrie øl på det 
Vest- og Østeuropæiske marked 

- Stærke varemærker i produktporteføljen 
- Mulighed for øget indtjening ved specialøllene i 
Kina 

- Procesoptimering i værdikæden med minimering af 
omkostninger 

- Billig finansiering ved det lave renteniveau 

- værdiskabende markedsføring 

- Øget ølforbrug i Østeuropa og Asien efter øget 
fokus på den vesteuropæiske kultur 

- Stordriftsfordele     

- Voksende salg af Premium produkter, der 
oplever øget efterspørgsel 

- Højt fokus på at udvikle og forbedre produkterne (særligt 
Premium øl og alkoholfrie øl) 

- Mulighed for opkøb af lokale bryggerier samt 
fusioner, der på den lange bane kan give øget 
indtjening 

- Gode sponsoraftaler, der skaber branding og øget omsætning         
              
W: Svagheder      T: Trusler        
- Afhængig af modne og faldne markeder i Vesteuropa - Makroøkonomiske udfordringer på det russiske 

og asiatiske marked ved lovændringer 

- Afhængig af ustabilt og usikkert marked i Rusland - Restriktioner på markedsføring af alkoholiske 
drikke 

- Manglende markedsandele på det Østasiatiske marked - Klimaforandringer, der skaber trusler for råvarer 
samt procesoptimering 

- Manglende valutakurssikring og følsomt overfor dette - særligt 
Rublen 

- Konkurrenters stordriftsfordele i Asien, herunder 
China Ressources Enterprise 

- Manglende markedsandel i flere af verdens lande heraf Afrika 
og Amerika 

- Stigende afgifter på de respektive markeder 

- Væsentlig mindre størrelsen end de to største konkurrenter - Mere fokus på sundhed og livsstil på de enkelte 
markeder 

      

- Opkøb og fusioner mellem konkurrenter, der kan 
give øget vækst og stordriftsfordele 

      
- Faldende vækst på det modne Vesteuropæiske 
marked 

      
- Stigende 
renteniveauer 

    

 Kilde: Egen tilvirkning             
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4 REGNSKABSANALYSE 

Opgaven bevæger sig nu ind i anden del af den fundamentale analyse og omfatter en regnskabsanalyse. 

Formålet med regnskabsanalysen er, at analysere Carlsbergs økonomiske situation over en historisk periode 

og undersøge hvilke faktorer der ligger til grund for dette. Den strategiske analyse vil sammen med 

regnskabsanalysen danne grundlag for den senere budgettering af Carlsberg, der endvidere skal danne 

grundlag for selve værdiansættelsen. 

 

Regnskabsanalysen indledes med en redegørelse af de væsentlige ændringer og forskelle, der har været i 

regnskabspraksis i de benyttede årsrapporter. Sådanne ændringer vil netop gøre det vanskeligt, at vurdere 

udviklingen i den økonomiske situation i virksomheden, hvorfor dette er nødvendigt (Plenborg et Al, 2017: s. 

108). Som grundlag for budgetteringen er det nødvendigt at afgøre hvor selskabet skaber dens værdi, hvorfor 

aktiver og forpligtelser opdeles i to kategorier: drift og finansielle. Aktiviteter i resultatopgørelsen og 

pengestrømsopgørelsen vil opdeles efter samme princip. Efter reformuleringen af regnskaberne vil de 

økonomiske nøgletal for den aktuelle periode blive analyseret ud fra den udvidede DuPont pyramide, hvor 

egenkapitalforrentningen (ROE) dekomponeres, og de individuelle komponenter analyseres. Endvidere vil 

der blive analyseret på den finansielle opgørelse baseret på de enkelte markeder. Dette for at isolere hvori 

Carlsberg opnår vækst fra og dermed komme nærmere at besvare den overordnede problemstilling. 

Afslutningsvis vil den aktuelle risici som Carlsberg er eksponeret over for blive analyseret.  

 

4.1 ANALYSE AF REGNSKABSKVALITET 

Revisorpåtegning 

Carlsberg A/S har siden 2013 haft tilknyttet KPMG som revisionsselskab, mens de fra 2017 har skiftet til PWC 

(Carlsberg A/S Årsrapporter, 2013-2017). Denne opgave tager ikke udgangspunkt i historisk data, der ligger 

før denne periode hvorfor det ikke er nødvendigt at undersøge tidligere forhold. Både KPMG og PWC har i 

alle årene udfyldt den uafhængige revisionspåtegning og den er afgivet uden forbehold eller supplerende 

oplysninger for alle årene i regnskabsperioden. Ligeledes har ledelsesberetningen heller ikke givet nogle 

anmærkninger (Carlsberg A/S Årsrapporter, 2013-2017). Dette betyder at revisorerne giver erklæring på at 

ledelsen handler inden for lovens retningslinjer og samtidig giver en vis sikkerhed for, at den givne 

regnskabspraksis bliver overholdt. Endvidere antyder påtegningen at regnskaberne giver et retvisende 
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billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling. At revisionspåtegningen er afgivet uden forbehold 

betyder ligeledes, at selskabet opfylder forudsætningen om Going Concern hvorfor selskabet forventes at 

kunne opfylde sin betalingspligt og fortsætte drift af selskabet (Carlsberg A/S Årsrapporter, 2013-2017). 

 

Anvendt regnskabspraksis og regnskabskvalitet 

Carlsberg er under hele den analyserende periode et børsnoteret selskab i regnskabsklasse D, hvilket 

betyder, at de befinder sig i den regnskabsklasse, der er underlagt de skrappeste krav til rapportering. 

Carlsberg har i opgavens relevante periode aflagt deres koncernregnskab i overensstemmelse med 

retningslinjer der følger IFRS (International Financial Reporting Standards), der er godkendt af IASB 

(International Accounting Standard Boards) og EU, med enkelte yderligere krav der følger årsregnskabslovens 

bestemmelser. Kravene vurderes dog ikke til at være af betydelig karakter i forhold til bestemmelserne i IFRS, 

hvorfor det ikke vil skabe problemer for regnskabsanalysen.  

Carlsberg har ikke ændret deres regnskabspraksis under hele perioden, og der er heller ikke opstået 

væsentlige forhold, der ved nye standarder har betyder korrektioner af tallene. Noterne bekræfter denne 

oplysning om, at der ikke er foretaget korrektioner i årsrapporten som følge af nye standarder eller ændret 

praksis (Carlsberg A/S Årsrapporter, 2013-2017).  

Regnskabskvaliteten for Carlsberg vurderes både retvisende og tilfredsstillende, og informationsniveauet 

vurderes til at være fyldestgørende og indsigtsgivende. Alle periodens regnskaber er udarbejdet på engelsk, 

hvilket gør den relevant for alle udenlandske interessenter. Carlsberg vandt desuden “Årsrapportsprisen” i 

2017, der gives af Dansk Industri og FSR og vandt derfor prisen som værende den mest kvalitetsfyldte 

årsrapport ud af 130 indstillede danske selskaber (fsr.dk, artikel 1). Dette indikere således også, at 

regnskabskvaliteten er i top, og at der således ikke skal tages forbehold for dette i den videre analyse. 

 

4.2 REFORMULERING 

For at skabe et mere detaljeret billede af Carlsbergs økonomiske situation vil det, som nævnt ovenstående, 

være fordelagtigt at reformulere regnskabet således at regnskabsposterne i Carlsbergs aflagte årsrapporter, 

opdeles i driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. De driftsmæssige aktiviteter  er de elementer der skaber 

værdi for aktionærerne, hvorfor finansielle aktiviteter skal adskilles fra driftsaktiviterne. Dette omfatter 

rentebærende aktiviteter, der således ikke direkte kan kobles på den primære drift. Reformulering udgør 
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dermed en større anvendelighed når det gælder en egentlig værdiansættelse og fjerner unødig støj fra 

nøgletallene (Plenborg et Al, 2017: s. 107).  

 

4.3.1 REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSEN 

Reformuleringen tager sit udgangspunkt i resultatopgørelsen, hvor totalindkomsten og driftsoverskuddet 

efter skat kan blive identificeret. Der er foretaget en opdeling af resultatet af driftsoverskuddet i henholdsvis 

driftsoverskud fra salg og andet driftsoverskud. Hermed bliver det muligt at analysere og identificere hvilke 

regnskabsposter, der påvirker driftsoverskuddet.  

Tabel 1: Resultatopgørelse            

Reformuleret           

(mio.kr., 31. dec. Y/E)  2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomsætning         64.350              64.506              65.354              62.614              61.808      

Produktionsomkostninger -       32.423      -       32.725      -       33.429      -       31.195      -       30.325      
Bruttofortjeneste         31.927              31.781              31.925              31.419              31.483      

            
Salgs- og distributionsomkostninger -       18.181      -       18.695      -       19.158      -       18.476      -       18.105      
Administrationsomkostninger -         4.415      -         4.633      -         4.909      -         5.220      -         4.877      
Driftsoverskud fra salg før skat           9.331                8.453                7.858                7.723                8.501      

            
Skat af driftsoverskud -         2.053      -         1.860      -         1.729      -         1.699      -         1.870      
Driftsoverskud fra salg efter skat            7.278                6.593                6.129                6.024                6.631      

            

Andre driftsposter, netto                22                   369                   235                   198                   113      
Andel af resultat efter skat i associerede 
virksomheder              370                   408                   364                   324                   262      
Særlige poster, netto -            435      -         1.353      -         8.659                   251      -         4.565      
Resultat af primær drift før skat (EBIT)           7.235                6.017      -         1.931                6.797                2.441      

            
Skat af driftsposter                  9                   127                1.773      -            170                   922      
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT)           7.245                6.144      -            158                6.627                3.363      

            

Finansielle poster, netto -         1.506      -         1.191      -         1.531      -         1.247      -            788      
Skat af finansielle poster              331                   262                   337                   274                   173      
Konsolideret profit           6.070                5.215      -         1.352                5.654                2.748      

            
Konsolideret profit (fratrukket særlige poster)           6.409                6.270                5.402                5.458                6.309      

Minoritetsinteresser andel af årets resultat              478                   524                   344                   371                   806      
Totalindkomst til moderselskabets aktionærer           5.931                5.746                5.058                5.087                5.503      

            
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning  
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Minoritetsinteresserne er fratrukket totalindkomsten, for således at finde den totale indkomst for de 

tilknyttede aktionærer.  

Der er derudover foretaget en justering af den konsoliderede profit således at særlige indtægter/udgifter er 

fratrukket den samlede profit. På den måde kan der analyseres på hvor stor en andel investorerne kan 

forvente i indtjening udelukkende ud fra ”rene” driftsaktiviteter.  

 

Effektive skattesats 

I den reformulerede resultatopgørelse er “skat af årets resultat” allokeret ud på de forskellige 

overskudskomponenter, for at få de korrekte nøgletal. Den effektive skatteprocent er benyttet, således at 

det er muligt at analysere ud fra overskuddet fra Carlsbergs kerneaktivitet. Den effektive skattesats er 

beregnet som forholdet mellem den betalte skat og overskuddet før skat og angivet nedenfor.  

Tabel 2: Effektiv skattesats           
(pct., 31. dec. Y/E)  2013 2014 2015 2016 2017 
Effektiv skattesats 24,10% 26,10% 28% 33% 29% 
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 

  
 

Den effektive skat beregnet ovenstående er udført ud fra en simpel beregning, hvoraf beregningen i 

realiteten er meget mere kompliceret grundet flere forhold. Dels fordi de finansielle omkostninger beskriver 

flere forskellige poster, der har forskellige skattesatser og renter, og at skatten er beregnet på et koncern-

niveau, der har forskelige skatter ud fra forskellige lande og andre juridiske enheder samt flere andre forhold 

(Plenborg et Al, 2017: s. 113).  

 

4.3.2 REFORMULERING AF BALANCEN 

Som nævnt ovenstående vil den klassiske officielle opstilling af balancen ikke være særlig brugbar for 

analysen, hvor formålet netop er at identificere rentabiliteten af virksomheden. Balancen er således opdelt 

efter driftsaktiviteter og driftsforpligtelser samt finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.  

Nedenstående tabel er en oversigt over den reformulerede balance på koncerniveau: 
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Balance - Carlsberg A/S           
Reformuleret           
(mio.kr., 31. dec. Y/E)  2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiver           
Immaterielle Aktiver              94.236                82.409              72.920              76.736              67.793      
Materielle Aktiver              31.738                29.173              26.678              25.810              24.325      
Kapitalandele i associerede 
virksomheder                3.771                  4.277                4.676                4.701                4.266      
Tilgodehavender                2.049                  2.130                1.854                1.071                   952      
Varebeholdninger                4.592                  4.239                3.817                3.963                3.834      
Tilgodehavender hos Kunder                7.681                  6.851                5.729                5.485                4.611      
Tilgodehavende fra skat                   203                     196                   324                   278                   181      
Andre Tilgodehavender                1.795                  2.609                2.532                2.488                2.138      
Periodeafgrænsningsposter                1.501                     949                1.074                1.137                   102      
Driftsaktiver i alt            147.566              132.833            119.604            121.669            108.202      

            
Netto driftsaktiver           
            
Udskudt skatteaktiver                1.130                  1.430                1.697                1.610                1.663      
Hensatte forpligtelser                      -                    3.770                3.330                3.353                      -        
Gæld til Leverandører              12.927                12.031              12.260              13.497              13.474      
Anden gæld                9.764                  9.308                9.620                8.233                7.645      
Ikke rentebærende gæld, TOTAL              25.404                23.679              23.513              23.473              21.630      

            
Nettodriftsaktiver            122.162              109.154              96.091              98.196              86.572      

            
Nettofinansielle aktiver/forpligtelser           
            
Lån              40.211                40.525              36.028              30.204              24.189      
Likvider                3.612                  2.418                3.131                3.502                3.462      
Værdipapirer, pensionsaktiviteter mv.              14.562                15.773              16.432              17.969              16.320      
Anden gæld                1.629                  3.349                3.242                3.338                3.098      
Aktiver bestemt for salg                      -                       723                   469                   125                      -        
Rentebærende gæld, TOTAL              51.161                54.603              49.798              44.796              37.047      

            
Aktiver/forpligtelser netto              71.001                55.997              47.231              53.650              49.525      

            
Minoritetsinteresser                3.688                  3.560                3.742                2.839                2.595      
Aktionærer              67.313                52.437              43.489              50.811              46.930      
Egenkapital i alt              71.001                55.997              47.231              53.650              49.525      

            
Afstemning                      -                         -                        -                        -                        -        
 Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 
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Gennemgang af poster i balancen 

Der foretages nu en gennemgang af de poster i balancen, hvoraf det er nødvendigt at foretage en vurdering 

af deres klassifikation.  

 

Tilgodehavende:  

Regnskabsposten afdækker både de kort- og langfristede tilgodehavender der består af tilgodehavender fra 

kunder, og for de lån der er udstedt til kunder. I den reformulerede resultatopgørelse vil denne klassificeres 

som en del af driften, hvorfor de aktiver der indgår i perioden også vil klassificeres som driftsaktiver i 

balancen.  

 

Kapitalandele i associerede virksomheder: 

I resultatopgørelsen blev indtjeningen fra kapitalandele i associerede virksomheder i perioden klassificeret 

som driftsindtægter, hvorfor de optrædende aktiver indenfor samme kategori ligeledes vil blive præsenteret 

som et driftsaktiv. De associerede virksomheder er selskaber, Carlsberg udøver kontrol over og langt 

størstedelen er andre bryggerivirksomheder, hvorfor det vurderes til at være en del af driften.  

 

Værdipapirer: 

Da det er givet, at Carlsbergs primære indtjening ikke er gennem investeringer, er regnskabsposten placeret 

under rentebærende aktiver.  

 

Likvide beholdninger:  

Regnskabsposten er, som for værdipapirer, placeret som et rentebærende aktiv, da Carlsbergs likviditet ikke 

direkte er tilknyttet driften. Der kan dog argumenteres for, at en del af likviditeten kan klassificeres som 

driftsaktiv, da det oftest er en nødvendighed for fremtidige drift. Det er dog vurderet at det ikke direkte 

tilknytter sig driften, men mere ses som en overskydende likviditet.  
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Anden gæld: 

Regnskabsposten er opdelt og repræsenteret dels under driftsaktiviteterne “anden gæld” og under den 

rentebærende gæld, hvoraf skyldige renter og derivater er repræsenteret og fratrukket den samlede post for 

Anden Gæld. Anden Gæld omfatter desuden resultaterne for aktiebaseret vederlæggelse og udnyttelse af 

aktieoptioner fra egenkapital, da disse er fratrukket den samlede egenkapital (Carlsberg A/S Årsrapport, 

2017).  

 

Aktiver bestemt for salg: 

Da et salg af et aktiv vil betyde en reducering af den rentebærende gæld og således mindske 

renteomkostninger, er denne regnskabspost klassificeret som et rentebærende aktiv og altså ikke som et 

driftsaktiv.  

 

Hensatte forpligtelser: 

Regnskabsposten omfatter hovedsageligt opsigelsesgodtgørelse som følge af omstrukturering projekter, 

hvorfor det vurderes at den er opstået som et resultat af driften og dermed er denne placeret som en ikke 

rentebærende gæld (Carlsberg A/S Årsrapport 2017).  

 

Efter reformulering af resultatopgørelsen, balancen samt egenkapital vil det nu være muligt at udføre en 

rentabilitetsanalyse på baggrund af de historiske resultater, hvilket vil udføres i det næste afsnit. Endvidere 

vil der foretages en redegørelse af de finansielle opgørelser opdelt efter de forskellige markeder. Dette skal 

være med til at give en indikation af, på hvilke markeder Carlsberg opnår vækst og dermed være et redskab 

til at besvare problemformuleringen.  

4.4 RENTABILITETSANALYSE 

Formålet med dette afsnit er at foretage en analyse af, i hvor høj grad selskabet har kunne skabe værdi i de 

regnskabsperioder der er valgt i opgaven. Analysen vil tage sit udgangspunkt i den udvidede DuPont 

pyramide, der dekomponerer egenkapitalens forrentningen (ROE) i dens underliggende drivere.  
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Den udvidede DuPont model analyserer komponenterne i tre niveauer (Sørensen, 2017: s. 280):  

1. Første niveau beskriver nøgletallet ROE gennem driftsaktivitetens værdidrivere, ROIC og den 

finansielle aktivitets værdidrivere, FGEAR. 

2. Andet niveau beskriver nøgletallet af ROIC gennem overskudsgraden (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH) og den finansielle gearing mellem FGEAR og SPREAD.   

3. Tredje og sidste niveau er en analyse af underliggende marginer og omsætningshastigheder.  

Hele afsnittet afsluttes med en delkonklusion for opsamling af rentabilitetsanalysen. 

 

Egenkapitalforrentningen 

Return on Equity (ROE) måler egenkapitalens forrentning set ud fra aktionærernes synspunkt. Nøgletallet 

indikerer hvordan virksomheden klarer sig på nuværende tidspunkt, hvoraf en høj forretning alt andet lige 

vil betyde en positiv udvikling, hvorimod en lav forrentning kan indikere at virksomheden står overfor nogle 

udfordringer (Sørensen, 2017: s. 280).  

Udviklingen I ROE for Carlsberg i periode 2013-2017 er afspejlet nedenfor: 

Carlsberg A/S - Nøgletalsanalyse           
Tabel 3: ROE 2013-2017           
(mio.kr., 31. dec. Y/E)  2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 11,35% 9,13% 8,60% 9,99% 8,53% 

Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning    
 

Tabel 3 viser en positiv ROE for hele den analyserede periode, hvilket alt andet lige indikere, at der er tale 

om en sund forretning. Nøgletallet har været nogenlunde stabilt over hele perioden, med et betydeligt fald i 

2015 på 8,60 pct. hvorefter den stiger igen i 2016 og oplever derefter et fald i 2017 til 8,53 pct. Det betyder, 

alt andet lige, at virksomhedens rentabilitet er faldet og at Carlsberg således har generet færre penge ud fra 

de penge investorerne har lagt over den analyserende periode.  
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Ad niveau 1) ROE + EVA 

ROE kan også udtrykkes ved ROE = ROIC + SPREAD + FGEAR og afhænger således af samtlige parametre i 

formlen. En analyse af nøgletallene kan således give en dybere årssagsforklaring på de svingninger af ROE 

Carlsberg har oplevet under perioden.  

ROE kan således også blive beskrevet som følger: 

!"# = %!"&' + )
*+,..//

*+,.012*+,.34.
∗ (!"&' − 8):; ∗ <&=, 

Hvor Gns. NFF beskriver periodens gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser, 

Gns. EK beskriver periodens gennemsnitlige egenkapital, 

Gns. MIN beskriver periodens gennemsnitlige minioritetsinteresser,  

ROIC er afkastet på driftsaktiverne,  

r beskriver forholdet mellem de netto finansielle omkostninger og Gns. NFF og 

MIA beskriver minioritetsaktionærernes andel 

 

Nedenstående tabel angiver således nøgletallene, der skal give en vurdering af udviklingen på første niveau,  

 

ROIC angiver hvor effektivt virksomheden kan udnytte de ressourcer den har til rådighed og dermed hvor 

meget profit, der kan skabes ud fra denne. Et større ROIC betyder alt andet lige at virksomheden formår at 

udnytte sine ressourcer godt og skabe mere profit og dermed et højere afkast til aktionærerne. 

Carlsberg A/S - Nøgletalsanalyse             
Tabel 4: ROE Komponenter 2013-2017             
    2013 2014 2015 2016 2017 
ROIC   18,52% 16,69% -0,46% 18,89% 10,57% 
r (netto låneomkostninger)   3,60% 2,25% 2,93% 2,64% 1,93% 
Spread   14,91% 14,44% -3,39% 16,25% 8,64% 
Finansiel gearing   0,5639 0,7878 0,9445 0,8803 0,7536 
Minoritetsinteressernes andel (MIA)   0,9696 0,9638 0,9969 0,9809 0,9049 
              
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 
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Den finansielle gearing giver en indikation af hvordan finansieringskilderne påvirker driftsaktiverne og 

dermed egenkapitalens forrentning. SPREAD giver en indikation af om en virksomhed har formået at skabe 

værdi ved den gæld den har optaget. Den gennemsnitlige lånerente, r, defineres ved at finde forholdet 

mellem de netto finansielle omkostninger og de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser. Hvis ROIC 

overstiger den gennemsnitlige lånerente i procent, vil egenkapitalens forrentning overstige ROIC. Den 

finansielle gearing samt SPREAD vil afgøre hvor stor denne overstigning vil være (Plenborg et Al, 2017: s. 142-

146).  

I hele den analyserende periode ses det, at ROIC overstiger de gennemsnitlige låneomkostninger, med 

undtagelse af år 2015. Det ses således, at den finansielle gearing for alle årerne medfører at ROE overstiger 

ROIC, med undtagelse af år 2015 hvor der findes en negativ SPREAD, der dermed giver en lavere forrentning 

på egenkapitalen. Det indikerer således, at Carlsberg har formået at skabe et højere afkast til ejerne, i de år 

hvor virksomheden har formået at tjene mere på deres driftsaktivitet end det de har lånt til. Omvendt ses 

det i 2015, at ejerne har fået et negativt afkast som følge af den modsatte effekt.  

 

ad Niveau 2) Dekomponering af ROIC 

Det andet niveau af Dupont-modellen omhandler de faktorer, der driver ROIC. Dermed foretages en de-

komponering af ROIC, der kan beregnes på følgende måder (Sørensen, 2017: s. 286): 

!"&' = 	
?"@=A

?B=
= "C ∗ ="D 

Hvor NDA beskriver netto driftsaktiver, OG er overskudsgraden og AOH er aktivernes omsætningshastighed.  

Overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed finder på følgende måder: 

"C = 	
?"@=A

?EFFGGHIæFKLKM
 

="D =	
?EFFGGHIæFKLKM

CKI. ?B=
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Carlsbergs overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed er angivet i nedenstående tabel: 

 

Overskudsgraden beskriver overskuddet pr. omsætningskrone og aktivernes omsætningshastighed 

beskriver, hvor meget der omsættes for per investeret krone (Plenborg et Al, 2017: s. 142). Udviklingen i 

Carlsbergs overskudsgrad gennem den analyserede periode ses til at følge udviklingen for ROIC. I 2017 

generede Carlsberg et overskud på 4,95 pct. I NOPAT for hver omsat krone i forhold til at selskabet omsatte 

for 10,96 pct. I NOPAT pr. omsatte krone i 2013. Det ses således at de ikke har formået at skabe et lige så 

stort overskud. Dog har det oplevet en væsentlig stigning fra 2015, hvoraf de generede en negativ værdi af 

NOPAT for hver omsatte krone.  

Som nævnt ovenstående beskriver aktivernes omsætningshastighed hvorledes de foretagende investeringer 

har formået at skabe omsætning. Her gælder det, at jo lavere værdi AOH optager, dets større pengebinding 

per omsatte krone er nødvendig for virksomheden. Hvis AOH er høj vil det altså betyde, at aktivitetsniveauet 

er højt og at omsætningshastighed for hver enkel vare har en høj værdi og defineres som stærk. Udviklingen 

i tabel 5 viser at Carlsberg har formået at forbedre deres investerede kapital, siden der generes et afkast på 

2,13 øre pr. krone i 2017 mod et afkast på 1,69 øre per investeret krone i starten af den analyserende periode, 

år 2013.  

 

Ad 3) Niveau 3 – dekomponering af OG + AOH 

På niveau 3 dekomponeres overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, for at tydeliggøre hvor 

værdien skabes og hvor virksomhedens omkostninger typisk er placeret. Det giver et overblik over historisk 

rentabilitet og dermed et godt udgangspunkt for budgetteringen der skal foretages senere i opgaven 

(Sørensen, 2017: s. 293). Nedenfor er de relevante marginer beregnet, for at dekomponere 

overskudsgraden.   

Carlsberg A/S - Nøgletalsanalyse             
Tabel 5: Niveau 2 - Dekomponering af 
ROIC             
    2013 2014 2015 2016 2017 
ROIC   18,52% 16,69% -0,46% 18,89% 10,57% 
Overskudsgrad (OG)   10,96% 9,02% -0,22% 9,09% 4,95% 
Aktivernes omsætningshastighed (AOH)   1,69 1,85 2,05 2,08 2,13 
Kontrol   0% 0% 0% 0% 0% 

Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 
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Som beskrevet ovenstående er overskudsgraden faldet over den analyserede periode. Særligt i 2014 er der 

et fald fra 9,33 pct. i 2015 til 2,79 pct. Dette skyldes særligt, som nævnt ovenstående, den kapacitetstilpasning 

Carlsberg har gennemført ved Funding The Journey. Det giver derfor endnu en indikation på at 

årsagsforklaringen på fald i overskudsgraden ikke findes i kernedriftsaktiviteterne. Som det ses ligger EBIT 

core (Salg) netop på et mere stabilt niveau, hvorfor de store svingninger i overskudsgraden kan forklares ved 

de særlige poster.  

 

Aktivernes omsætningshastighed udgør det andet ben af ROIC og giver en indikation af hvor effektivt 

virksomheden kan foretage tilpasning af kapital. Kapitalstyringen omfatter arbejdskapitalen og 

anlægskapitalen, hvor virksomheden er nødt til at investere i arbejdskapitalen for at kunne udøve sin 

driftskapital. Arbejdskapitalen omfatter for Carlsberg varebeholdningen, tilgodehavende fra salg og gæld til 

leverandører, mens anlægskapitalen udgør Immaterielle- og materielle anlægsaktiver (Plenborg et Al, 2017: 

s. 158).  

 

 

 

Carlsberg A/S - Nøgletalsanalyse             
Tabel 6: Niveau 3 - Marginer           
    2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomsætning   100% 100% 100% 100% 100% 
Driftsomkostninger   -50% -51% -51% -50% -49% 
Andre driftsindtægter   0,03% 0,57% 0,36% 0,32% 0,18% 
Salgs- og distributionsomkostninger   -28,25% -28,98% -29,31% -29,51% -29,29% 
Administrationsomkostninger   -6,86% -7,18% -7,51% -8,34% -7,89% 
EBIT-core (salg)   14,53% 13,68% 12,38% 12,65% 13,94% 

Skat på EBIT-core   -3,49% -3,42% -3,37% -4,07% -3,99% 
NOPAT-core (salg)   11,04% 10,26% 9,02% 8,58% 9,95% 

NOPAT-core (andet driftsoverskud)   0,58% 0,71% 4,11% 0,25% 2,34% 

Særlige poster, efter skat   -0,53% -1,64% -10,33% 0,31% -5,76% 
Overskudsgrad (OG)   11,09% 9,33% 2,79% 9,14% 6,52% 

              
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 
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Tabel 7 angiver de beregnede komponenter til vurdering af aktivernes omsætningshastighed: 

Ovenstående tabel viser at aktivernes omsætningshastighed har haft en faldende trend over den analyserede 

periode for både arbejds- og anlægskapitalen. Den inverse omsætningshastighed beskriver, hvor mange øre 

af arbejdskapitalen, der skal til for at skabe én krones salg. Den faldende tendens af begge aktivers 

omsætningshastighed indikerer at Carlsberg har foretaget flere kapacitetstilpasninger og færre investeringer 

for at imødekomme strategien om at mindske omkostningerne. 

 

Afslutningsvis kan det vurderes at overskudsgraden har haft en negativ udvikling i periode, særligt med en 

væsentlig nedgang i 2015. Hvis man derimod isolerer de særlige poster og udelukkende fokusere på 

kernedriftsaktiviteterne har der været en svagere negativ trend.  

 

 

 

Carlsberg A/S - Nøgletalsanalyse             
Tabel 7: Analyse af Aktivernes 
Omsætningshastigheden           
    2013 2014 2015 2016 2017 

Arbejdskapital               2,55                  2,79                  3,00                  2,73                  2,82      
Anlægskapital               5,00                  5,04                  5,18                  5,40                  5,33      
              
Arbejdskapital             
Varebeholdninger             0,071                0,066                0,058                0,063                0,062      
Tilgodehavender fra salg             0,119                0,106                0,088                0,088                0,075      
Leverandørgæld             0,201                0,187                0,188                0,216                0,218      
Inverse AOH på arbejdskapital   -         0,010      -         0,015      -         0,042      -         0,065      -         0,081      
              
Anlægskapital             
Immaterielle aktiver           1,4644              1,2775              1,1158              1,2255              1,0968      
Materielle aktiver           0,4932              0,4523              0,4082              0,4122              0,3936      
Inverse AOH på anlægskapital           1,9576              1,7298              1,5240              1,6377              1,4904      
              
Inverse AOH på investeret kapital           1,9475              1,7152              1,4824              1,5731              1,4090      
              
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 
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4.5 REGNSKABSANALYSE EFTER REGION 

For at vurdere hvordan Carlsbergs udvikling har været indenfor de enkelte markeder, er der foretaget en 

finansiel opgørelse baseret på de enkelte regioner. Den samlede opgjorte fordeling er illustreret i bilag 1. 

Analysen skal sammen med den strategiske analyse forklare udviklingen på Carlsbergs respektive markeder.  

 

Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2017 + egen tilvirkning 

Figur 10 viser den organiske vækst i omsætningen på de respektive markeder. På det vesteuropæiske marked 

ses det hvordan udviklingen har været nogenlunde stabil, hvilket stemmer overens med vurderingen af 

Vesteuropa som et modent marked for Carlsberg, hvor der ikke kan opnås yderligere vækst. Omvendt ser 

det ud for det Østeuropæiske marked. Her har man i starten af den analyserende periode været præget af 

en negativ vækst, hvor man omvendt har oplevet en positiv vækst frem til 2017. Faldet i væksten i 2017 skal 

forklares ved de restriktioner der blev indført omkring størrelsen af PET-flasker. På det asiatiske marked 

oplevede man i starten af perioden, at der var en betydelig fremgang i vækst. Fra 2015 og frem til 2017 hat 

vækst været lavere end hidtil, hvilket skyldes øget konkurrence og ændring af forbrugsvaner hos det asiatiske 

folk.  
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Figur 10: Organisk vækst af omsætning fordelt på region

Vesteuropa Østeuropa Asien
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Tabel 8: Carlsberg Finansielle Opgørelse pr. Region       

% EBIT MARGIN           
(DKK Mio., 31 dec. Y/E) 2013 2014 2015 2016 2017 

Vesteuropa 13,90% 14,50% 13,70% 12,90% 14,40% 
Østeuropa 23,30% 21,00% 17,40% 17,90% 20,30% 
Asien 20,80% 17,60% 18,20% 19,10% 20,80% 
            
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapport 2013-2017 + egen tilvirkning       

 

Ovenstående tabel viser EBIT Margin i pct. fordelt over de respektive markeder. Som det ses kommer cirka 

30 pct. af væksten fra emergerende markeder. Udviklingen i hvor Carlsberg oplever den store vækst fra har 

udviklet sig over den analyserende periode. I 2010 udgjorde det østeuropæiske marked næsten 50 pct. af 

den samlede koncerns EBIT, mens den er faldet til omkring 20 pct. i 2017. Omvendt ser det ud for det asiatiske 

marked, der har haft en vækst fra 7 pct. i 2010 til omkring 20 pct. i 2017, dog ses det at 50 pct. af den samlede 

EBIT stadig kommer fra det modne vesteuropæiske marked (Carlsberg A/S Årsrapport, 2010+2017).  

 

4.6 RISIKOANALYSE  

Risikoanalysen tager sit udgangspunkt i de risikofaktorer, der påvirker regnskabet ud fra både den finansielle 

risiko og den driftsmæssige risiko. Analysen skal vurdere om Carlsberg levere det afkast, der kan forventes 

og er relevant siden den har indflydelse på ejernes afkastkrav. Investorer vil normalt antages, at være 

risikoaverse, hvorfor de forlanger en kompensation for at løbe en risiko ved at investere i selskabet og derfor 

er et vigtigt aspekt i værdiansættelsen. Afvigelsen i indtjeningen og forretningen kan benyttes til at måle 

virksomhedens samlede risiko, der kan opdeles i to elementer: Den driftsmæssige- og finansielle risiko. 

Samlet set vil de kunne angive om det forventede afkast kan indfries i fremtiden og hermed om et 

værdiestimat er plausibelt (Sørensen 0., 2017: s. 292).  

 

Driftsmæssig risiko  

Den driftsmæssige risiko påvirker afvigelsen i driftsoverskuddet og kan opdeles i tre elementer: eksterne, 

strategiske og operationelle risici. Alle dele er beskrevet i den strategiske analyse hvortil der henvises.   
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Finansiel risiko - analyse af pengestrømsopgørelsen 

For at foretage en vurdering af den finansielle styrke i Carlsberg, foretages der en analyse af de frie 

pengestrømme i gennem den analyserede periode fra 2013-2017. Manglende likviditet kan føre til at 

selskabet ikke kan betale sine regninger mv., og som ultimativ konsekvens må erklære sig konkurs. Derfor er 

det et vigtigt element at analysere på både de kortsigtede- og langsigtede pengestrømme (Plenborg et Al, 

2017: s. 211).   

Tabel 9: Carlsberg Pengestrømsopgørelse         

(DKK-million, 31 Dec Y/E) 2013 2014 2015 2016 2017 

Cash Flow fra Driftsaktiviteter 9.083  7.405  10.140  9.329  11.738  
Cash Flow fra Investeringsaktiviteter -8.883  -6.735  -2.618  -713  -3.154  
Cash flow fra Finanseringsaktiviteter -1.778  -1.815  -6.575  -9.205  -4.298  
            
Net Cash Flow -1.578  -1.145  947  -589  4.382  

            

Kilde: Carlsberg A/S Årsrapport 2013-2017 + egen tilvirkning     
 

Ovenstående tabel angiver, at Carlsberg har formået at skabe positive pengestrømme over de seneste år. 

Ligeledes har de formået at mindske deres negative cash flow fra investeringsaktiver, hvilket må ses som en 

positiv udvikling. Dette givere igen en indikation af at Carlsberg har formået at udføre deres strategi om 

kapacitetstilpasning, der dermed har skabt flere pengestrømme der kan geninvesteres og sikre større 

effektivitet og øget profit. Den finansielle risiko vurderes dermed til at være lav, og denne fungere som et 

sikkerhedsnet i forhold til den fremtidige drift og så står som et kapitalredskab hvis nogle trusler skulle blive 

aktuelle.  

 

4.7 DELKONKLUSION AF REGNSKABSANALYSE 

Regnskabsanalysens formål var at analysere de finansielle værdidrivere, der har haft indflydelse på 

indtjeningen over analyseperioden for Carlsberg. Først er en vurdering af anvendt regnskabspraksis samt 

regnskabskvalitet foretaget, hvoraf der ikke var nogle forhold der vurderes til at have nogle indflydelse på 

den videre analyse. Der er blevet aflagt regnskab efter IFRS over hele perioden, og det blev konstateret at 

der ingen supplerende oplysninger eller forbehold i revisionspåtegningen har været gennem årerne.  

Herefter blev der foretaget en reformulering af resultatopgørelsen, balancen samt egenkapitalen, der 

derefter blev benyttet til en rentabilitetsanalyse.  
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Ovenstående rentabilitetsanalyse er foretaget ud fra den udvidede DuPont-model, hvor egenkapitalens 

forrentning (ROE) er vurderet. Over den historiske periode fra 2013-2017 svinger ROE mellem 11,36 pct. I 

starten af perioden til 8,56 pct. I slutningen af perioden. Årsagen til udsvingene prøves at findes, ved at 

nedbryde ROE i en række underliggende parametre. Dekomponeringen gav en indikation af, at variationen i 

ROE kan findes i overskudsgraden, der har været faldende over perioden. Det blev vurderet at faldet skyldes 

den kapacitetstilapsning som Carlsberg har gennemført ved strategien Funding The Journey. Det medførte 

endvidere at årssagsforklaringen ikke fandtes i kernedriftsaktiviteterne, men derimod i de særlige poster, der 

har været gældende i perioden og haft en virkning på overskudsgraden. Aktivernes omsætningshastighed 

blev ligeledes beregnet og analyseret, hvor en faldende tendens igen indikerede, at Carlsberg har foretaget 

kapacitetstilpasninger.  

Der blev ydermere foretaget en analyse af den finansielle opgørelse ud fra de enkelte markeder. Her blev det 

fundet, at det vesteuropæiske marked har haft en lav konstant vækst, hvilket bekræfter antagelsen om, at 

markedet er modent. Omvendt sås det at for den analyserende periode, har Carlsberg opnået vækst i 

Østeuropa frem til 2016, hvorefter de oplever et fald grundet indførsel af lovgivning om størrelse af flasker. 

Det asiatiske marked har haft en faldende vækstrate fra starten af den analyserede periode frem til 2016. I 

2017 har man igen set fremgang, hvilket indikere at Carlsberg strategi om opkøb af bryggerier på markedet 

og større salg af Premium-øl har virket.  

Risikoanalysen tog udgangspunkt i den finansielle risiko, hvor den driftsmæssige risiko blev afdækket i den 

strategiske analyse. Her blev det fundet, at Carlsberg har formået at skabe positive pengestrømme over de 

senere år, hvilket giver en indikation af at Carlsberg strategi Funding The Journey om kapacitetstilpasning har 

positiv effekt.  

 

5 BUDGETTERING 

Værdiansættelsen tager sit udgangspunkt i en budgettering, der udarbejdes ud fra dels den forudgående 

strategiske analyse og dels regnskabsanalysen, hvor der vil blive beregnet forskellige budgetteringer for 

budget- og terminalperioden. Terminalperioden angiver det år, hvoraf man forudsætter en konstant 

vækstrate og således afspejle væksten for resten af virksomhedens levetid.  
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5.1 BUDGETTERING 

Følgende afsnit vil nu foretage en budgettering, der som nævnt er estimeret ud fra den forudgående 

strategiske analyse samt regnskabsanalyse, hvoraf der er beregnet forskellige budgetteringer. 

Budgetteringen af fremtidige økonomiske poster vil danne grundlag for værdiansættelsen og basere sig på 

den forudgående strategiske analyse og regnskabsanalysen.  

 

Forudsætninger 

Budgetteringen vil tage sit udgangspunkt i de opgjorte årsrapporter. Halvsårsrapporten fra 2018 vil ligeledes 

blive benyttet for benytte så meget information som muligt og dermed komme nærmest det mest nøjagtige 

resultat, men det er årsrapporterne fra 2013-2017, der udgør det væsentligste grundlag for budgetteringen.  

 

Budgetteringsperiode 

Budgetteringsperiodens længde afhænger af virksomhedens situation, hvoraf en virksomhed med høj vækst 

eller cyklus vil anvende en længere budgetteringsperiode end virksomheder i brancher med lav vækst eller 

et forholdsvist konstant indtjeningsniveau (Plenborg et Al, 2017: s. 105). Budgetperioden i denne opgave er 

valgt til at være over en 5-årig periode 2018-2022. Dette skyldes dels, at opgaven ønsker at belyse hvorledes 

væksten fra vækstmarkederne Østeuropa og Asien bidrager til Carlsberg værdi, hvorfor en tidshorisont over 

en 5-årig periode virker mere fordelagtigt. Carlsberg har ikke, alt andet lige, en bemærkelses værdi vækst og 

har over de senere år ligget på et stabilt niveau i forhold til deres indtjeningsevne. Terminalperioden er derfor 

også vurderet til at være i år 5, 2022, hvor selskabet forventes at nå et steady-state. Endvidere vil den 

budgetterede vækst blive opdelt på de tre markeder Carlsberg operere indenfor, henholdsvis Nord- og 

Vesteuropa, Østeuropa og asien, for derved at kunne klarlægge bedre hvori væksten stammer fra og dermed 

komme nærmere at besvare problemfeltet for opgaven. Det samlede budget vil afsluttende blive 

præsenteret for at afgøre de fremtidige forventninger for de væsentligste regnskabsposter. 
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5.1.1 BUDGETTERING AF RESULTATOPGØRELSEN 

Tabel 10: Resultatopgørelse - Carlsberg A/S           
BUDGETTERING 2018e-2022e           
(mio.kr., 31. dec. Y/E)  2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 
Nettoomsætning 63.026 64.355 66.724 69.239 71.905 

Driftsoverskud fra salg før skat 9.119 9.290 9.841 10.479 11.163 

SKAT af driftsoverskud -2.472 -2.485 -2.574 -2.681 -2.793 
Driftsoverskud fra salg efter skat 6.647 6.805 7.267 7.798 8.370 

Særlige poster, netto -37 -37 -37 -37 -37 
Finansielle poster, netto -655 -626 -705 -788 -876 
    Skat heraf           
Konsolideret profit 5.955 6.142 6.525 6.973 7.457 

            

Konsolideret profit (fratrukket særlige poster) 5.918 6.105 6.488 6.936 7.420 
Minoritetsinteresser andel af årets resultat 803 871 944 1.024 1.109 
Totalindkomst til moderselskabets aktionærer 5.115 5.234 5.544 5.912 6.311 
            
Kilde: Årsrapporter, carlsberggroup.com fra 2013-2017 + egen tilvirkning           

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen er afhængig af Carlsbergs vækst på de enkelte markeder, samt hvordan de formår at 

opnå markedsandele og slå konkurrenterne i deres Peer-gruppe. Nettoomsætningen har haft en faldende 

tendens over de senere år. I halvårsrapporten for 2018 har Carlsberg dog opnået et positivt resultat, der 

bliver forklaret med afholdes af VM i fodbold i Rusland, der har givet stort overskud i Østeuropa, samt den 

exceptionelle varme sommer, der har givet større efterspørgsel efter alkoholiske drikke. Samtidig har 

Carlsberg stadig en høj vækst i Asien, hvor de har øget deres salg med mere end 10 pct. (berlingske.dk, artikel 

3). Derfor forventes der en ekstraordinær stor vækst for 2018, mens væksten forsøges at finde et mere stabilt 

realistisk leje i de efterfølgende år. Det vesteuropæiske marked forventes at være modent og have en vækst 

omkring 1 pct., mens det østeuropæiske og asiatiske marked forventes, at have en højere vækst. Deres 

vækstrate vil blive uddybet i afsnit 5.1.3. Jeg forventer at Carlsberg vil have en organisk vækst på omkring 1.9 

pct. I det efterfølgende år (2019) og at de efterfølgende år opnår en organisk vækst på 3,8 pct. Og endelig 

når et steady state i år 5 på 3,95 pct. 
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Omsætning fra drift (EBIT fra salg) 

Carlsberg har i hele den analyserende periode stået overfor store udfordringer, der har betydet fald i profit, 

hvoraf flere strategier som nævnt er blevet indført for at imødekomme dette. Der er dog ikke kommet nogle 

særlig fremgang i Rusland, efter indførslen af størrelsen af PET-flasker, der vurderes at have haft en negativ 

påvirkning. I Asien har Carlsberg udvidet deres portefølje for at imødekomme markedsefterspørgslen, 

hvorfor de her har opnået vækst. I Vesteuropa har der været fokus på craft beer og specialøl, hvilket har givet 

øget vækst. Det vurderes at væksten til budgettering er på omkring 2 pct., sammenlignet med den 

underliggende rente på 3,5 pct.  

Både salgs, distribution og administrationsomkostninger forventes at ligge på et stabilt niveau.  

De besparelse der er foretaget under Funding The Journey er benyttet til at reinvestere i tre 

prioritetsområder: craft- og specialøl, alkoholfrie øl og at ramme de store byer, særligt i det vestlige Kina 

(Carlsberg A/S Årsrapport 2017). Dette ses også som at have en positiv effekt på omsætningen og det 

vurderes at dette vil fortsætte inden for den budgetterede periode.  

Særlige omkostninger 

Der er taget udgangspunkt i værdien fra halvårsrapporten for 2018 for de særlige poster. Denne værdi er 

benyttet for hele budgetperioden og optager, alt andet lige, en lav værdi set i forhold til den analyserende 

periode. Der er ikke noget der indikere at Carlsberg vil lave store investeringer, der kunne hæve 

regnskabsposten, hvorfor den vurderes til at blive på det lave niveau.  

Finansielle omkostninger, netto 

De finansielle nettoomkostninger vurderes at være på et nogenlunde stabilt niveau. Ud fra halvårsrapporten 

er det givet at de nettofinansielle omkostninger har haft en lille stigning fra 2017, og givet at Carlsberg ønsker 

at mindske omkostninger forventes de at have en positiv effekt i den budgetterede periode.  

Minioritetsinteresserne  

I opgaven er der kun valgt at værdiansætte de ordinære aktionærer andel af egenkapitalen.  Beregningen er 

foretaget ved at budgettere minioritetsinteressernes andel af Carlsbergs overskud ved at benytte et gildende 

gennemsnit af minoritetsinteressernes andel af overskuddet i pct. ud af overskuddet for de seneste fem 

perioder.  
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5.1.2 BUDGETTERING AF BALANCEN 

Driftsaktiverne relatere sig til driftsaktiviteterne, netto, i resultatopgørelsen, hvorfor disse poster vil antage 

at have samme udvikling. Ligeledes vil egenkapitalen udvikle sig på samme måde, siden denne er afhængig 

af det overskud Carlsberg måtte realisere. Der henvises til bilag 2 for opgørelse af budgetteringen af 

balancen.  

 

5.1.3 BUDGETTERING FORDELT PÅ MARKED 

Nedenstående tabel angiver budgetteringen fordelt på de tre markeder Carlsberg opererer indenfor. Dette 

for at sandsynliggøre hvorledes væksten og profitten skal komme fra i de fremtidige år.  

            

Tabel 11: Carlsberg Finansielle Opgørelse pr. Region 

(DKK Mio., 31 dec. Y/E) 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 

            

Omsætning           

Vesteuropa     35.948          35.671          36.118          36.571          37.030      

Østeuropa     10.594          10.735          11.279          11.851          12.451      

Asien     15.253          16.696          18.032          19.475          21.033      

Ikke fordelte markeder            53                 53                 53                 53                 53      

Omsætning på koncernniveau     61.848          63.155          65.482          67.950          70.567      

           

Organisk vækst på omsætning 

Vesteuropa 2,30% -0,70% 1,30% 1,30% 1,30% 

Østeuropa 7,90% 2,10% 5,10% 5,10% 5,10% 

Asien 12,80% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

            
Kilde: Carlsberg A/S Årsrapport 2013-2017 + egen tilvirkning 
  

 

Vesteuropa 

Halvårsrapporten for 2018 har givet en indikation af, at der har været øget vækst i Vesteuropa, hvor det 

vurderes at væksten skyldes den usædvanlig varme sommer, der har været. Herfra forventes stigningen at 

være på et stabilt niveau, der følger markedstrends og inflationen. Der er derfor valgt en vækstrate på 1,3 

pct.  
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Østeuropa 

Østeuropa har som Vesteuropa ligeledes oplevet en særlig stor vækst for det første halvår af 2018. Som 

nævnt tidligere er dette særligt i lys af det afholdte verdensmesterskab i fodbold, der har øget salget på det 

russiske marked betydeligt. Endvidere har Østeuropa også oplevet en ekstraordinær varm sommer, der har 

betydet større efterspørgsel på drikkevarer. Derfor er vækstraten på det østeuropæiske marked sat til 

omkring 8 pct. ud fra halvårsrapporten, hvorefter den forventes at falde til et lavt niveau i 2019 for derefter 

at nå et stabilt vækstniveau på omkring 5 pct.  

Asien 

På det asiatiske marked har Carlsberg ligeledes opnået en betydelig fremgang på det asiatiske marked. Dette 

skyldes særligt øget salg af Carlsberg Chill i det kinesiske Premium segment (børsen.dk, artikel 3). Ligeledes 

fejrede kineserne nytår i det første halvår, hvilket alt andet lige også skulle have bidraget til det gode resultat 

(fødevarewatch.dk, artikel 2). Fra 2019 og frem forventes væksten at være på et stabilt højt niveau på 

omkring 8 pct., hvoraf der således er stor forventning til at det asiatiske marked skal skabe den største vækst. 

Asien er således en vigtig del af koncernens fremtidige profit og forventes at udgøre 33 pct. af koncernens 

EBIT i 2018 (Se bilag 3).  

 

Opsummering af budgettering på markedsniveau 

Ovenstående budgettering på markedsniveau skal give en indikation, af hvordan de enkelte markeder skal 

bidrage til væksten hos Carlsberg og dermed den øgede indtjeningsevne. Ved brug af både den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen, vurderes det at det Vesteuropæiske marked vil have en organisk vækstrate 

på et nogenlunde stabilt lavt niveau, siden markedet er modent og øget forbrug og efterspørgsel ikke 

forventes. Omvendt forventes både det Østeuropæiske og Asiatiske marked at bidrage positivt til væksten 

for Carlsberg på et relativt højt niveau, henholdsvis 5 pct. Og 8 pct. Fra 2020, hvoraf der nås et steady-state 

niveau. Det giver således en indikation af at de to vækstmarkeder vil bidrage positivt til Carlsbergs værdi.  

 

5.1.4 BUDGETTERING AF PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Den budgetterede pengestrømsopgørelsen er ligeledes udarbejdet og forventes at være på et nogenlunde 

stabilt niveau. Den budgetteret pengestrømsopgørelse skal benyttes til den kommende værdiansættelse, 

men vil ikke blive analyseret yderligere på eller uddybes mere her. Der henvises til bilag 3 for opgjorte budget.  
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5.1.5 DELKONKLUSION AF BUDGETTERING 

Budgetteringen er udarbejdet ud fra flere forudsætninger, der danner grundlag for de estimerede tal. Den 

strategiske analyse, regnskabsanalysen samt rentabilitetsanalysen er alle med til at beskrive hvorledes man 

forventer at udviklingen vil blive. Der er udarbejdet budget for drifts-aktiviteterne, balancen, omsætningen 

fordelt på marked og afslutningsvis budget for pengestrømmene. Halvårsregnskabet for 2018 har betydet 

betydelig fremgang på alle markeder. Det østeuropæiske marked har opnået fremgang, dels grundet en 

usædvanlig varm sommer og dels afholdelse af VM i Rusland. Endvidere har selv det modne Vesteuropæiske 

marked opnået fremgang som følge af den gode sommer, der har betydet øget efterspørgsel på drikkevarer. 

På det asiatiske marked har man ligeledes oplevet fremgang for det første halvår af 2018 grundet kinesisk 

nytår og øget efterspørgsel på Premium-øl på det kinesiske marked. Det forventes dog ikke at denne høje 

vækst fortsætter over hele den budgetterede periode, hvorfor det er nedbragt på et mere stabilt niveau. 

Asien skal som antaget bidrage til den største vækst for Carlsberg, hvor Østeuropa også forventes at bidrage 

til positiv vækst. Carlsberg forventes at bevare samme situation som værende et modent marked, men med 

en stor andel af profit for Carlsberg.   

6 VÆRDIANSÆTTELSE 

Formålet med værdiansættelsen er at beregne prisen pr. aktie for Carlsberg. Den tager udgangspunkt i de 

resultater der er fundet i ovenstående regnskabsanalyse og budgettering.  

Analysen vil starte med at redegøre for hvilken model, der skal benyttes til værdiansættelsen. Herefter skal 

en række parametre til brug for værdiansættelsen beregnes og vurderes for derefter at udarbejde den 

egentligt værdiansættelse. 

Det ovenstående budget skal udgøre grundlaget for den egentlige værdiansættelse. Budgettet er udarbejdet 

ud fra en del forudsætninger, hvoraf nogle er mere risikobetonede end andre. Der kan altså forekomme 

ændringer, der kan have direkte indflydelse på værdien af Carlsberg både i mere og mindre grad. I 

forlængelse af værdiansættelsen vil der således blive foretaget en følsomhedsanalyse, der skal beskrive hvor 

følsom Carlsberg er overfor ændringer i forudsætninger af budgettet.  
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6.1 VALG AF MODEL 

I afsnit 1.6 blev de forskellige værdiansættelsesmodeller præsenteret. Værdiansættelsen vil tage sit 

udgangspunkt i den kapitalværdibaserede model - DCF, siden der her er fokus på de fremtidige 

pengestrømme, justeret for inflation og de forbundne risici ved investeringen, og det vurderes derfor at give 

den bedste forudsætning for at besvare problemformuleringen i opgaven om vækstmarkedernes påvirkning 

på Carlsberg værdi. Carlsbergs strategiske situation har i de sidste fem år ydermere være præget af 

effektiviteringsprogrammer og omstruktureringsprogrammer, hvorfor det vurderes at DCF er den bedste 

model, at anvende. 

 

Aktiekursen er en simpel beregning af den samlede markedsværdi divideret med antallet af udestående 

aktier. Diskonteringsrenten, der bruges til at beregne nutidsværden af de fremtidige pengestrømme, 

betegnes som den gennemsnitlige vejede kapitalomkostning (WACC). WACC vil blive estimeret i afsnit 6.2 

Fordelen ved denne model, er at der tages højde for risikoniveauet, da WACC bruges som en 

diskonteringsrente. Da alle fremtidige pengestrømme er usikre, diskonteres de med en sats, der afspejler 

denne usikkerhed frem for en risikofri rente. Endvidere afhænger modellen af de faktiske pengestrømme, 

hvorfor det vurderes, at input for denne model ikke vil blive udsat for manipulation fra virksomheden og 

derfor har høj kvalitet. Modellen er dog meget afhængig af de anvendte input og præcision af de estimerede 

værdier, der afhænger af de antagelser der blev foretaget i afsnittet for regnskabsanalyse og budgettering. 

Afsnittet omkring budgettering og de værdidrivere, der ligger til grund for prognosen afhænger endvidere af 

de resultater der blev fundet i den strategiske analyse, hvorfor præcision her også er nødvendig for at 

resultatet bliver korrekt (Plenborg et Al, 2017: s. 304).  

DCF-modellen estimere værdien af virksomheden ved følgende formel (Plenborg et Al, 2017: s. 305): 

Virksomhedens	værdi =Z
['[[\

(1 +^='')\

_

\`a

 

Hvor FCFF beskriver det frie cash-flow efter skat dom virksomheden opnår over en periode, t, og WACC 

beskriver Weighted Average Cost of Capital, der bliver uddybet nedenfor.  
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6.2 WACC - DE VÆGTEDE KAPITALOMKOSTNINGER 

De vægtede kapitalomkostninger (WACC) skal angive hvor stort et afkastkrav ejerne og långiverne har. Den 

er dermed den diskonteringsrente der skal bruges til værdiansættelsen, hvoraf der både skal tages højde for 

ejernes afkastkrav, egenkapitalomkostningerne og kapitalomkostningerne. WACC udtrykkes ved følgende 

formel (Plenborg et Al, 2017: s. 143): 

^='' = 	
?&bc

?&bc +<d#
∗ 8e ∗ (1 − F) +

<d#

?&bc + <d#
∗ 8f  

 

Hvor NIBL beskriver markedsværdien af nettorentebærende forpligtelser, MVE beskriver markedsværdien af 

egenkapitalen, rd beskriver rentesatsen på de nettorentebærende forpligtelser, re beskriver ejernes 

afkastgrad og t er virksomheden marginale skattesats.  

 

De følgende afsnit skal vurdere og analysere delelementerne i formlen for WACC for dermed at kunne 

beregne den endelige WACC, der skal benyttes til værdiansættelsen. 

 

6.2.1 BEREGNING AF EJERNES AFKASTKRAV VED CAPM 

Ejernes afkastkrav beskriver det afkast ejerne kræver ved at eje aktier i selskabet. Til beregningen af denne 

vil CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Model) blive benyttet (Plenborg et Al, 2017: s. 345): 

       

8EghLFi = 88LIjk8EE + l(8Hm8jEF − 88LIjk8EE) 

     

CAPM tager udgangspunkt i den sammenhæng, der er mellem virksomhedens aktieafkast og hele 

aktiemarkedets afkast ud fra den antagelse om at ejerne vil kræve et merafkast som kompensation for den 

risiko de påtager sig som investorer. Investorerne skal kompenseres på to måder: både ud fra værdien af de 

penge ud fra en tidshorisont, rriskfree og dels ud fra at de påtager sig en yderligere risiko. Risikoen skal beregnes 

ved at anvende en risikomåling l (beta), der sammenligner det forventede afkast for investering i en 

markedsportefølje over en periode. Forskellen mellem den risikofrie rente og afkastet af markedsporteføljen 
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angives markedspræmie og beskriver sidste del af formlen. Delelementerne af CAPM vil blive analyseret og 

vurderet i de følgende afsnit.  

 

Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente angiver det afkast en investor kan opnå uden at påtage sig en risiko. Teorien angiver at 

et afkast fra en portefølje uden korrelation med markedet og vil have en betaværdi på 0. Den risikofrie rente 

er en teoretisk størrelse, der ikke findes i praksis. Man benytter sig derfor af en rente, der er tæt på risikofri, 

f.eks. ved langfristede statsobligationer med en varighed på mellem 3 måneder og 10 år (Plenborg et Al, 

2017: s. 204). I overensstemmelse med varigheden af de frie pengestrømme, der er benyttet i 

budgetteringen, er der valgt en 5 år EURO statsobligation som den bedste værdi for den risikofrie rente, siden 

Carlsbergs primære marked er det europæiske marked.  

 

Kilde: sdw.ecb.europa.eu + egen tilvirkning 

 

Den risikofrie rente blev beregnet som et gennemsnit over perioden til 1,66 pct. Renterne er på et historisk 

lavt niveau, hvilket kunne betyde at fremtidige investorer ikke ville acceptere den lave risikofrie rente. Derfor 

er det vurderet at den risikofrie rente øges til 3 pct., for at sikre at den reelle risiko er imødekommet.  
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Figur 11: Risikofrie rente 2013-2018
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6.2.1.1 BEREGNING AF BETA-VÆRDI - DEN SYSTEMATISKE RISIKO: 

Beta-værdien udtrykker aktiens kursfølsomhed i forhold til hele markedet. Den beskriver således Carlsbergs 

systematiske risiko i forhold til markedsporteføljen, hvilket omfatter værdien af alle aktier i hele 

verdensøkonomien. Omvendt er den usystematiske risiko et udtryk for specifikke virksomhedsforhold i 

aktien, der er mulig at bortdiversificere hvorfor man ikke er udsat for denne risiko. Således er det kun den 

systematiske risiko der bliver kompenseret for i form af pris, dividende og udvikling i aktien. En virksomhed 

med en betaværdi på 0 vil være helt fri for risiko, og en betaværdi på 1 betyder at der er totalt samvariation 

mellem aktien og markedsporteføljen. Således kan betaværdien udtrykke følgende risiko (Plenborg et Al, 

2017: s. 347) 

beta = 0 Risikofri investering 

beta < 1 Aktieinvestering med mindre risiko end markedsporteføljen 

beta = 1 Aktieinvestering med samme risiko som markedsporteføljen 

beta > 1 Aktieinvestering med større risiko end markedsporteføljen 

 

Betaværdien kan ikke observeres direkte, og der vil derfor blive benyttet historisk data til at estimere 

værdien. For at gøre dette vil de rå data blive beregnet ved hjælp af lineær regression. Den mest benyttet 

metode er Markeds-metoden, hvor en given aktie og benchmark anvendes. Modellen er beskrevet ved 

følgende formel (Koller et Al, McKinsey & Co., 2005: s. 313-314): 

!n = o + l!p + q 

Der er to vigtige observationer der skal tages i betragtning ved udarbejdelse af regressionen. Først bør de rå 

regressioner bruge mindst 60 dataobservationer over 5 års månedlige afkast. For det andet bør de rå 

regressioner basere sig på månedlige afkast. Hvis man benyttede sig at kortere perioder, som ugentlige eller 

daglige, vil der kunne opnå systematiske forstyrrelser i beregningen (Koller et Al, McKinsey & Co., 2005: s. 

313-314).  
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Figur 12: Carlsbergs beta-værdi via Bloomberg 

 

Kilder: Bloomberg 

Markeds-modellen vil foretage en regression af aktiebeholdningen mod markeds afkast (MDCI World). 

Nedenstående tabel viser resultaterne af regressionen med to forskellige periode ved hjælp af månedlige 

afkast.  

Tabel 12: Resultat af lineær regression 5 år 

Beta 1,028 

Antal observationer 60 

 

For at forbedre estimeringen af beta yderligere, vil andre troværdige kilder blive benyttet. Her inddrages beta 

for hele branchen og den specifikke sektor som Carlsberg opererer i. Ifølge Reuters er Carlsbergs beta 0,75 

(reuters.com), mens deres skøn over industriens beta er 1,30. Infront Analytics vurderer, at Carlsbergs beta 

er 0,65 (infrontanalytics.com), mens Damodaran-online estimere, at øl-industriens beta optager en værdi på 

1,33. Endvidere er beta-værdien for Carlsbergs Peer-gruppe fundet, for at få en bedre indikation af hvor 

niveauet er i industrien. Nedenstående tabel angiver resultaterne af de estimerede beta-værdier:  

Tabel 13: Beta fra andre kilder 

Reuters (Carlsberg) 0,75 

Reuters (Industry) 1,29 
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Infront Analytics (Carlsberg) 0,65 

Damodaran (Industry) 1,31 

Heineken (Peer-Gruppe) 

Kilde: Bloomberg - Se bilag 4 

0,685 

AB-Inbev (Peer-Gruppe) 

Kilde: Bloomberg - Se bilag 4 

0,839 

Bloomberg regression 1,028 

Gennemsnitlig Beta 0,91 

 

Som det ses af ovenstående tabel bliver den gennemsnitlige beta-værdi estimeret til at være 0,91, hvilket vil 

blive benyttet i den følgende analyse. Som nævnt ovenstående betyder en betaværdi mindre end 1 at 

aktieinvesteringen opnår en mindre risiko end markedsporteføljen, hvilket således vurderes til at være 

tilfældet med Carlsbergs aktie.  

 

Markedsporteføljens risikopræmie 

Markedsrisikopræmien (MRP) er et udtryk for det merafkast der findes på en markedsportefølje af aktier i 

forhold til den risikofrie-rente. Afkastet skal således kompensere investorerne for den yderligere risiko, 

denne påtager sig som følge af investering i aktier frem for risikofrie værdipapirer (pwc.dk, 2016, artikel 1). 

Beregningen af parameteren er ikke ligetil, siden den er meget følsom over for forskellige 

estimationsperioder og mange eksperter og virksomheder ender ofte med forskellige resultater. 

Markedspræmien kan blive beregnet på to forskellige måder: Et skøn baseret på historisk data eller baseret 

på forventninger til fremtiden. I opgaven er beregningen valgt ud fra information om afkast baseret på både 

estimater fra historiske merafkast og professionelle investorers forventninger. De indsamlede data er angivet 

i nedenstående tabel:  

Tabel 14: Markedsporteføljens risikopræmie   

    

PWC 5,60% 
KPMG 5,70% 
Reuters 5,50% 
Citi Group 5,65% 
    
Kilder: Angivet ovenstående   
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Ved at tage et gennemsnit af disse skøn fra de forskellige finansielle institutioner findes den gennemsnitlige 

MRP over den risikofrie rente til at være 5,66 pct.  

 

CAPM-udregning 

Ved at indsætte de ovenstående fundne resultater i formlen for CAPM udregnes ejernes afkastkrav til at være 

5,66 pct. Denne værdi vil således benyttes i gennem resten af opgavens analyse.  

8EghLFi = 88LIjk8EE + l(8Hm8jEF − 88LIjk8EE) = 3 % + 0,91 * 5,66 % = 8,15 % 

 

Udregning af WACC 

Ovenstående parametre til brug for udregning af WACC er nu fundet, og denne kan nu udregnes. WACC 

benyttes, som nævnt tidligere, til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i DCF-modellen for 

værdiansættelsen og betegnes ved formlen, der blev beskrevet ovenstående. Foruden beregning af ejernes 

afkastkrav, der blev udført ovenstående skal der findes estimater for: 1) omkostninger til fremmedkapital 

(den effektive lånerente), 2) selskabets skattesats, og 3) afgørelse af kapitalstrukturen.  

 

Ad 1) Beregning af omkostninger til fremmedkapital 

Omkostningerne til fremmedkapital udtrykker de omkostninger Carlsberg har ved at optage lån. Den 

beregnes ud fra froholdet mellem den nettorentebærende gæld og renteomkostningerne for dermed at 

finde den effektive lånerente: Kd = renteudgifter/rentebærende gæld, netto.  

Nedenstående tabel angiver den effektive lånerente over den analyserede periode.  

Tabel 15: Effektiv lånerente         
  2013 2014 2015 2016 2017 

Renteudgifter                  2.205                1.989                2.007                2.165                1.591      
Nettobærende gæld                47.549              52.185              46.667              41.294              33.585      
Lånerente 4,64% 3,81% 4,30% 5,24% 4,74% 

           
Resultat (middel) 4,55%     
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Kilde: Carlsberg årsrapport 2013-2017 + egen tilvirkning 

Som det ses har den effektive lånerente haft udsving gennem perioden, hvorfor middelværdien over den 

femårige periode er beregnet. Resultatet af den effektive lånerente er rd = 4,55 pct., der vil blive benyttet i 

den følgende beregning.  

Ad 2) Skattesats 

Den danske selskabsskat udgør 22 pct., hvorfor denne vil blive benyttet til beregning af WACC (skm.dk, 2018).  

Ad 3) Beregning af kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen skal baseres på markedsværdier, siden disse reflektere den sande alternativomkostning for 

både investorer og långivere. Private virksomheder offentliggøre sjældent deres langsigtede kapitalstruktur, 

hvor analytikere må benytte andre alternative teknikker til at estimere virksomhedens kapitalstruktur, den 

er baseret på markedsværdier og ikke bogførte værdier. Dette kan dog være vanskeligt hvorfor der er i denne 

opgave er valgt at tage et gennemsnit over de bogførte værdier for både egenkapitalen og gælden. Forholdet 

mellem disse parametre er angivet nedenfor: 

Tabel 16: Kapitalstruktur - et estimat         
  2013 2014 2015 2016 2017 

Egenkapital                71.001              55.997              47.231              53.650              49.525      
Gæld                51.604              53.182              48.890              41.775              34.932      
E/(E+D) 57,91% 51,29% 49,14% 56,22% 58,64% 

D/(D+E) 42,09% 48,71% 50,86% 43,78% 41,36% 

            
Kilde: Carlsberg A/S årsrapport 2013-2017 + egen tilvirkning     

 

Resultatet af kapitalstrukturen bliver således, at egenkapitalandelen udgør 54,54 pct. og 

gældskapitalandelen udgør 45,36 pct.  

6.2.2 UDREGNING AF WACC 

Alle parametrene i WACC er nu analyseret og beregnet for Carlsberg A/S. På baggrund af dette blev ejernes 

afkastkrav beregnet til 8,15 pct., fremmedkapitalens afkastkrav til 4,55 pct., selskabsskatten er angivet til 22 

pct. og markedsværdien for egenkapital og gælden blev beregnet til henholdsvis 54,64 pct. og 45,36 pct. 

Hermed estimeres WACC for Carlsberg A/S pr. 1. september 2018 til at være 5,63 pct.  
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6.3 RESULTAT AF VÆRDIANSÆTTELSE 

Værdien af virksomheden beregnes dermed ud fra følgende ligning (Plenborg et Al, 2017: s. 305): 
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Vi finder således, som nævnt, værdien af Carlsberg ved at tilbage diskontere de frie pengestrømme i den 

budgetterede periode med den beregnede WACC. Ligningen opdeles i to dele: 1) Der hvor de budgetterede 

fremtidige frie pengestrømme diskonteres med den beregnede WACC som diskonteringsrente og 2) hvor 

nutidsværdien af terminalværdien beregnes. Terminalværdien er her hvor væksten opnår en steady-state og 

er her vurderet til, at være i år 5 – 2022. En kombination af disse to dele beregner virksomhedens samlede 

nutidsværdi. For at finde dagsværdien af aktiekursen i dag er den samlede virksomheds nutidsværdi opdelt i 

antal udestående aktier, hvilket giver en estimeret aktiekurs på 692 DKK.  

Tabel 17: Værdiansættelse af 
Carlsberg              
  0 1 2 3 4 5 
  2017  2018e   2019e   2020e   2021e   2022e  
 Profit fra driftsaktiver  8.501  9.119  9.290  9.841  10.479  11.163  
 Afskrivninger og nedskrivninger  4.707  4.664  4.589  4.564  4.562  4.583  
 Ændring i arbejdskapital  1.236  244  268  477  505  536  
 Omkostninger til restrukturering  -364  -37  -37  -37  -37  -37  
 Renter + skatter  -2.342  -3.127  -3.112  -3.279  -3.469  -3.669  
 Cash flow fra driftsaktiviteter  11.738  10.863  10.998  11.566  12.040  12.576  
 Driftsaktiver i alt  -3.154  -4.442  -1.198  -4.438  -4.551  -4.691  
 Frie pengestrømme  8.584  6.421  9.800  7.128  7.489  7.885  

 Diskonteringsfaktor  
              

1,00      
              

0,95      
              

0,90      
              

0,85      
              

0,80      
              

0,76      
 Værdi af Carlsberg  105.641            
 Antal udestående aktier  153            
 Aktiekurs  692            
              

 WACC  
         

0,056                

 Vækstrate  
         

0,039                

 Terminalværdi, diskonteringsrate  
         

0,024                
              
 Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2018H + egen tilvirkning       
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Prisen på aktien er en del lavere end den prisen ved skæringsdagen på aktiemarkedet den 22. august 2018, 

der målte 796,6 DKK. Dette indikerer, at denne analyse mener at markedet overvurderer prisen på Carlsberg. 

  

6.4 FØLSOMHEDSANALYSE 

Nøjagtigheden af resultatet af ovenstående værdiansættelse afhænger af flere forskellige antagelser af de 

estimerede værdier til brug for værdiansættelsen. Da antagelser er forbundet med usikkerhed, er det 

nødvendigt at afslutte værdiansættelsen, ved brug af DCF-modellen, med en følsomhedsanalyse. Analysen 

indikerer, hvordan ændringer i de forskellige værdidrivere påvirker den estimerede værdi af Carlsberg. 

Værdien af den tilbagediskonterede terminalværdi udgør den største del af de estimerede værdier af 

virksomheden. Derfor vil en ændring i satserne for beregningen af terminalværdien have en relativ stor effekt 

på den samlede estimerede værdi (Plenborg et Al, 2017: s, 334).  

En anden vigtig værdidriver er diskonteringsrenten, der naturligt vil have en betydelig effekt på den endelige 

estimerede værdi, hvorfor ændringer i denne sats også er testet. Endvidere vil diskonteringsrenten være 

afhængig af den systematiske risiko, udtrykt ved beta, b, der også vil blive testet.  

Tabel 18: Følsomhedsanalyse af 
Carlsberg A/S              

 Værdidriver  Price of stock 

Change 10% 5% 1% 0% -1% -5% -10% 

WACC 676,99 684,57 690,69 692,00 693,77 699,96 707,77 
Omsætnings vækstrate (TV) 693,70 692,97 692,38 692,23 692,08 691,49 690,76 
BETA 686,52 689,70 692,26 692,00 693,55 696,12 699,34 

Kilde: Carlsberg A/S Årsrapporter 2013-2018H + egen tilvirkning 

Følsomhedsanalysen indikerer, at den beregnede virksomhedsværdi, alt andet lige er mest afhængig af 

diskonteringsrenten, både gennem ændring af den systematiske risiko, beta samt den egentlige 

diskonteringsrente, WACC. Ved at teste et lavere beta ses det, at jo mere lavere værdien er dets mere positivt 

udvikler aktiekursen sig. Dette bekræfter således teorien i CAPM-modellen, der angiver at jo lavere den 

systematiske risiko er, dets mere skal investorerne betale for investering i aktien og omvendt.  

Generelt vurderes det at værdiansættelsen ikke er signifikant påvirket af ændringer i tilhørende 

værdidrivere, hvorfor værdiansættelsen vurderes til at være pålidelig.  
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7 KONKLUSION 

Formålet med denne afhandling var, at estimere en teoretisk værdi af Carlsberg pr. 22. august 2018 og 

undersøge hvordan vækstmarkederne Asien og Østeuropa kan påvirke værdien. For at finde frem til værdien 

af Carlsberg, er der udført en grundig analyse af Carlsbergs markeder og finansielle situation.  

Opgaven indledes med at introducere Carlsbergs historie, produktportefølje, Ejer struktur, strategi, en 

beskrivelse af deres hovedmarked samt klarlæggelse af deres Peer-gruppe.  Endvidere indledes opgaven 

med, at redegøre for de metodiske overvejelser i forbindelse med undersøgelsen, heriblandt kritik af 

anvendte kilder samt afgrænsninger for undersøgelsen.  

Der blev derefter analyseret på Carlsbergs strategiske situation i den første del af den fundamentale analyse, 

den strategiske analyse. Her blev der først analyseret ud fra et makroperspektiv, hvor en sektoranalyse med 

fokus på øl industrien blev udarbejdet ud fra PESTEL-modellen, der opdeler eksterne faktorer i politiske, 

økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljø og lovmæssige faktorer. Her blev det fundet, at trusler mod 

Carlsberg ses til at være politiske forhold som øget restriktioner og afgifter på øl, der dels kan komme fra de 

politiske forhold i Rusland eller som følge af øget fokus på sundhed i Asien. Endvidere blev det fundet, at 

Carlsberg kan drage fordel af den demografiske udvikling i Asien, hvor BNP per Capita har været stigende de 

seneste år. 

Den strategiske analyse antog efterfølgende et meso-perspektiv, hvor øl-branchen blev analyseret gennem 

Porters Five Forces. Her kunne branchens attraktivitet og mulighed for rentabilitet ved at operere i industrien 

analyseres for derved at afgøre konkurrenintensiteten for Carlsberg. Carlsberg er i dag verdens tredje største 

bryggeri, og opererer på 3 markeder: Nord- og Vesteuropa, Østeuropa og Asien. De har således ikke fokus på 

markeder med vækst som f.eks. Afrika, hvoraf over 90 pct. Af markedsandelen allerede er optaget af 5 store 

bryggerier. På det Nord- og Vesteuropæiske marked blev det fundet at Carlsberg er den næststørste øl-

producent og opnår over 50 pct. af deres nettoomsætning herfra.  På det Østeuropæiske marked er Carlsberg 

markedsleder, hvoraf de har en markedsandel på omkring 30 pct. og hvor Rusland står som et væsentligt 

marked i forhold til Carlsbergs omsætning. I gennemgang af Porters Five Forces blev det fundet, at den store 

trussel ligger i rivalisering i bryggeribranchen, hvor Carlsberg og deres konkurrenter kæmper om 

markedsandele på de respektive markeder.  

På mikro-niveau i den strategiske analyse, blev der foretaget en afgørelse af de interne styrker og svagheder 

gennem analyse af Porters værdikæde og Ansoff’s vækstmatrice. Her blev det fundet at Carlsbergs kerne 

værdidrivere er gennem indgående- og udgående logistik samt produktion, og at de dermed skal sikre at 

processen foregår så effektivt som muligt. Her har deres strategi Funding The Journey skulle være med til at 
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forbedre dette, ved at elimere flere produkter, effektivisere og skabe en mere overskuelig produktportefølje. 

Som følge af den høje konkurrenceintensitet i branchen, som fundet under Meso-analysen, er salg og 

markedsføring ligeledes en vigtig parameter for at Carlsberg kan fastholde kundeloyalitet, og skabe øget 

efterspørgsel for derved at opnå rentabilitet.  

Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT-analyse for at konkludere hvilke styrker, svagheder, 

muligheder og trusler Carlsberg står overfor.  

Efter den strategiske analyse bevægede opgaven sig ind i anden del af den fundamentale analyse, netop 

Regnskabsanalysen. Her blev Carlsbergs regnskaber over en femårig periode først reformuleret, for at isolere 

de finansielle aktiviteter fra driftsaktiviteterne og derefter analyseret gennem en rentabilitetsanalyse, ved 

brug af den udvidet Dupont-modellen. Formålet med dette var at identificere udviklingen i Carlsbergs 

centrale finansielle værdidrivere. Her blev det fundet at rentabilitet er faldet over den analyserende periode, 

hvor egenkapitalens forrentning (ROE) er faldet. Årsagen blev fundet til særligt at være den 

kapacitetstilpasning Carlsberg har gennemført, ved strategien Funding The Journey og dermed vurderes det, 

at årssagen fandtes i de særlige poster og således ikke i driftsaktiviteterne. Regnskabsanalysen omfattede 

afslutningsvis en analyse af de historiske resultater fordelt ud på de enkelte markeder. Analysen kunne 

dermed give en indikation af hvordan de enkelte markeder har bidraget til det økonomiske resultat, og 

dermed give en bedre forståelse for det enkelte markeds bidrag til den fremtidige vækst. Her blev det fundet, 

at Vesteuropa har haft en lav konstant vækst, der bekræfter antagelsen om det modne marked, mens både 

asien og Østeuropa har haft stigende vækstrater. Endvidere blev der foretaget en risikoanalyse for at 

klarlægge Carlsbergs finansielle risici. Her blev det fundet, at Carlsberg har formået at skabe positive 

pengestrømme over de seneste år, hvorfor deres strategi om kapacitetstilpasning igen ser ud til at have 

bidraget positivt til selskabet, og at de positive pengestrømme dermed kan give nye muligheder for 

investeringer i både bryggerier og forbedret produktion mv.    

Både den strategiske analyse og regnskabsanalysen dannede grundlag for den udarbejde budgettering, der 

endvidere skulle være grundlag for værdiansættelsen. Budgettet blev, ligesom for regnskabsanalysen, også 

opgjort ud fra hvert enkelt marked, for dermed at kunne analysere på den fremtidige vækst på det respektive 

marked. Her blev det fundet, at det vesteuropæiske marked vil, med sin modne fremgang, have en vækst på 

omkring 1,5 pct., mens det Østeuropæiske og Asiatiske marked skal bidrage positivt til væksten. Asien 

forventes særligt til at have en høj vækstrate på omkring 8 pct., hvor Østeuropas vækstrate blev vurderet til 

at være på 5 pct. Dette giver en indikation af, at Carlsbergs værdi vil blive stærkt påvirket af hvordan de to 

respektive markeder udvikler sig de kommende år.   
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Den udarbejde budgettering skulle herfra danne grundlag for den egentlige værdiansættelse af Carlsberg. 

Her blev det afgjort hvilken værdiansættelsesmodel der var mest passende for at besvare 

problemformuleringen, hvor af DCF-modellen blev valgt. På baggrund af budgetteringen blev de fremtidige 

pengestrømme anslået. I overensstemmelse med grundlæggende finansiel teori tilbagediskonteres disse 

forventede pengestrømme for at give en nutidsværdi af Carlsberg. Tilbagediskonteringsrente, WACC blev 

beregnet og den systematiske risiko udtrykt ved beta blev ligeledes estimeret. Resultatet af 

værdiansættelsen blev en værdi på 692 DKK, hvilket alt andet lige betød at Carlsberg vurderes til at være 

overvurderet af markedet. Der blev desuden foretaget en følsomhedsanalyse for at sikre nøjagtigheden af 

resultatet af værdiansættelsen. Generelt blev det vurderet, at værdiansættelsen ikke er signifikant påvirket 

af ændringer i tilhørende værdidrivere, hvorfor værdiansættelsen vurderes til at være pålidelig.  

På baggrund af ovenstående fundamentale analyse blev det fundet, at Carlsbergs værdi er meget afhængig 

af hvordan væksten er på markederne Asien og Østeuropa. Asien vurderes til at udgøre 33 pct. af koncernens 

EBIT i 2018 og kommer dermed til at udgøre en større del end Østeuropa, der udgør omkring 20 pct. af EBIT. 

Tilsammen vil de to markeder således bidrage til over 50 pct. af den samlede EBIT for koncernen, hvorfor det 

netop blev konkluderet, at de udgør en væsentlig parameter for Carlsbergs fremtidige værdi.   
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8 PERSPEKTIVERING 

Perspektiveringen skal give et overblik over de usikkerheder, der har været under opgavens undersøgelse 

samt de efterfølgende begivenheder der er indtrådt. Perspektiveringen skal dermed give en indirekte kritik 

af de modeller, der er anvendt i opgaven og de resultater der er fundet under analysen og værdiansættelsen.  

 

Antagelser og usikkerheder 

Usikkerhed ved estimater: 

- Der er en del estimater forbundet med udførelsen af værdiansættelsen, herunder beta-værdien 

og diskonteringsrenten. Følsomhedsanalysen prøvede at afdække dette, men det kunne være 

interessant at få en dybere forståelse for blandt andet Carlsbergs Kapital-struktur og inddrage 

mere information til beregning af beta.  

 

Alternative værdiansættelsesmetoder 

- Sammenlign af værdiansættelse med multipler: Man kunne med fordel have sammenlignet 

resultatet af værdiansættelsen med multipler fra Peer-Gruppen, for at vurdere om den 

estimerede værdi af Carlsberg var over- eller undervurderet.  

- Andre værdiansættelsesmetoder: Andre værdiansættelses-modeller, der er præsenteret i 

opgaven kunne også have været interessante at udføre, for at afdække resultatet med en endnu 

højere grad.  

 

Efterfølgende begivenheder 

Da afhandlingen strækker sig over en længere tidsperiode, kan forhold nå at ændre sig i løbet af perioden 

førend forfatteren har sat sig ind i området. I afgrænsningen er der besluttet at alle informationer der er 

kommet efter udgivelse af Halvårsrapporten for 2018 ikke indgår i analysen, hvorfor disse informationer 

kunne have påvirker det endelige resultat af værdiansættelsen og besvarelse af problemstillingen:  

• Halvsårsrapport for 2018: Det blev besluttet at halvårsrapporten kun indgik i det omfang der 

vedrørte budgetteringen og den blev derfor ikke medtaget i hverken den strategiske analyse eller 

regnskabsanalysen. Med inddragelse af denne kunne man med fordel være kommet nærmere 
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resultatet for 2018 og dermed have en bedre forudsætning for at afgøre Carlsbergs økonomiske 

situation. 

• Kvartalsrapport for 2018: Carlsberggroup.com offentliggøre den 1. november 2018 en meddelelse 

om, at de levere et stærkt tredje kvartal og at alle tre regioner viser høje vækstrater 

(carlsberggroup.com, artikel 4). Med inddragelse af denne information kunne man ligesom for 

ovenstående også have haft en anden vækstrate for budgettering, der alt andet lige ville betyde en 

forskellig værdiansættelse end den fundne.  
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10 BILAG 

Bilag 1 – Opgørelse af de finansielle resultater pr. region 
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Bilag 2 – Opgørelse af budgetteret balance 

 

Bilag 3: Budgettering af Pengestrømsopgørelse 
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Bilag 4: Heineken Beta – via Bloomberg 

 

Bilag 5: AB Inbev Beta – via Bloomberg 

 

 


