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Indledning 

Køb, sælg eller hold? Det er et godt spørgsmål og noget som de fleste investorer spørger sig selv om, 

når de handler på børsen. En virksomhed kan værdiansættes på flere måder og er præget af den enkelte 

analytikers holdning. Vi ønsker at undersøge et af Danmarks ældste bryggerier Carlsberg, som er en 

virksomhed vi ofte støder på i vores hverdag, igennem reklamer og flere forskellige produkter. Med 

denne opgave på HD finansiering søger vi at finde ud af hvilke mekanismer, der bestemmer værdien 

af aktien og hvordan værdien kan påvirkes. Her finder vi det blandt at interessant at kigge 

virksomhedens interne og eksterne forhold.  

Med sloganet ”Probably the best beer in the world” har Carlsberg, igennem næsten 150 år leveret 

uendelige mængder af øl til store dele af verden. I dag producerer Carlsberg mange forskellige slags 

drikke, både alkoholiske og non-alkoholiske og sælges på mere end 150 markeder. Bryggeriet er nu 

blevet et af verdens største og er i konstant konkurrence med både store og små konkurrenter.  

Spørgsmålet er så, er Carlsberg aktierne lige så attraktive som deres øl?  

Med en aktie, der er blandt de mest omsatte på OMX C25, indgår Carlsberg i mange forskellige 

porteføljer og er derfor interessant at værdiansætte for både små og store investorer. Som det ses i 

Figur 1 ovenfor, er der et bredt spektrum af anbefalinger på aktien. Vi vil derfor udregne den kurs og 

anbefaling, som vi mener er rigtig.  

Figur 1: Anbefalinger på Carlsberg B aktien 
Kilde: http://www.4-traders.com/CARLSBERG-1412856/consensus/ 
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Som en del af analysen i opgaven vil vi kigge nærmere på Carlsbergs kapitalstruktur og undersøge 

baggrunden for den. Årsagen til dette er, at kapitalstrukturen i høj grad er med til at bestemme værdien 

af selskabet. Derudover har kapitalstrukturen også indflydelse på flere andre parametre, blandt andet 

selskabets strategi samt muligheder for finansiering. Hertil ønsker vi at belyse, om den faldende rente 

betyder noget for kapitalstrukturen I Carlsberg og på det totale europæiske marked. 

Problemformulering 

Formålet med opgaven er at lave en værdiansættelse af Carlsberg og på baggrund af denne fastslå 

den teoretiske aktiekurs. Hertil ønsker vi at undersøge, hvordan Carlsbergs kapitalstruktur har 

udviklet sig historisk, fra 2008-2017, og om denne kan forklares teoretisk.  

Hovedspørgsmålene for opgaven vil være:  

Hvad er Carlsbergs A+B  aktiers gennemsnitlige  fair market value pr. 31-12-2017?  

Hvordan har Carlsbergs kapitalstruktur udviklet sig i perioden 2008-2017 og kan den forklares 

teoretisk? 

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmålene har vi følgende underspørgsmål:  

• Hvordan påvirker de strategiske forhold Carlsbergs forretning?  

• Hvilken handelsanbefaling kan vi give aktierne på baggrund af værdiansættelsen? 

• Hvordan har det nuværende negative rentemarked påvirket kapitalstrukturen hos såvel 

Carlsberg som det totale europæiske marked? 

Afgrænsninger 

Vi har valgt at arbejde under følgende afgrænsninger i opgaven. 

Tidsafgrænsning 

I opgaven er der brugt data fra Carlsbergs årsrapporter i perioden 2008-2017, dog bygger 

værdiansættelsen kun på data fra perioden 2013-2017. 

Carlsbergs regnskabsår følger kalenderåret og der er derfor kun medtaget data frem til 31/12 2017. 
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Data 

Opgaven baseres på indsamlet sekundær data. Det indsamlede data vil primært være årsregnskaber, 

fondsbørsmeddelelser samt information fra virksomhedens medier (hjemmeside, salgsmateriale, 

mv.)  

Den strategiske analyse bygger på Carlsbergs seneste årsrapport, samt diverse mediekilder, der 

omhandler forventningerne til Carlsberg, ølmarkedet eller andet brugbart data. 

Størstedelen af data brugt i rentabilitetsanalysen, samt budgetteringen, er taget fra Carlsbergs 

årsrapporter. Da Carlsberg selv forfatter årsrapporten, vil de i denne selvfølgelig fremlægge tingene 

så positivt som muligt og data vil derfor blive tilgået med en vis skepsis. Dog er årsrapporterne 

uden revisorbemærkninger og må derfor betegnes som retvisende. 

Værdiansættelsen 

Værdiansættelsen bygger på DCF-modellen, som ud fra det fremtidige tilbagediskonterede cash 

flow kan fastsætte fair market værdien af aktierne. Der er hertil alene taget højde for den danske 

selskabssats, selvom Carlsberg opererer i flere lande. 
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Metode  

Opgaven er delt op i tre hoveddele og vil blive udarbejdet i fælles tilvirkning. Den vil indeholde 

teoretiske samt praktiske dele som vil blive forenet i opgaven.  

I den første del af opgaven vil vi præsentere Carlsberg A/S (herefter benævnt som Carlsberg) for at 

give læseren et indblik i virksomheden og et udgangspunkt for stillingtagen til opgavens senere 

elementer. I præsentationen vil Carlsbergs nuværende situation blive beskrevet herunder ejerstruktur, 

tidligere, nuværende og fremtidige strategi, historie og markeder. Carlsbergs strategi beskrives med 

henblik på at give så grundig information som muligt om selskabets fremtidige planer. Planerne for 

virksomheden er vigtige i forbindelse med værdiansættelsen, da den er med til at give et billede af, 

hvor den er på vej hen. Markederne vil ligeledes blive beskrevet, da de også giver et indblik i de 

muligheder og udfordringer Carlsberg har. Markederne beskrives i de tre hovedmarkeder, som 

virksomheden selv har defineret og beskrives ud fra den information, der er tilgængelig i Carlsbergs 

årsrapporter. Relevante artikler samt forfatternes vinkel på den mikro- og makroøkonomiske situation 

på markederne analyseres også. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er et vigtigt punkt i værdiansættelsen af virksomheden. Med analysen 

identificeres de faktorer som påvirker virksomheden. Analysen vil belyse de finansielle værdidrivere 

samt de risici, der er forbundet med at drive virksomheden. Med analysen ønsker vi at få indblik i 

Carlsbergs fremtidige rentabilitet og værditilvækst, samt hvordan økonomiske forhold i og udenfor 

virksomheden påvirker driften og evnen til at skabe værdi.  

Til udarbejdelsen af den strategiske analyse vil vi bruge flere modeller for at give det bedst mulige 

grundlag for vores værdiansættelse.  

Vi vil lave 3 forskellige analyser i forbindelse med den strategiske analyse. Disse er: 

1. Omverdens analyse  

2. Branche analyse 

3. Intern analyse  
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PESTEL-analyse 

Til at analysere Carlsbergs omverden vil vi bruge PESTEL-analysen. Med denne vil vi belyse de 

faktorer, som har indflydelse på virksomhedens værdiskabelse. Faktorerne, der beskrives i analysen, 

vil være politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og juridiske. Der er som 

udgangspunkt uendeligt mange forhold, der vil kunne påvirke en virksomhed. Vi vil derfor beskrive 

de mest relevante, der er for Carlsberg. I PESTEL-analysen vil vi primært beskrive de punkter, der 

vedrører ølproduktionen, da det er den primære indtægtskilde. Analysen beskriver de forhold som 

Carlsberg ikke selv har indflydelse på og vil give et billede af, hvordan eksempelvis skatter og 

afgiftspolitik kan påvirke værdiskabelsen.  

Porters Five Forces 

Analysen af konkurrencen i branchen vil blive lavet med modellen Porters Five Forces. Med denne 

model vil vi forsøge at vurdere de indtjeningsmulighederne, der er for Carlsberg internt i branchen. 

Modellen anvendes, da den giver et grundigt indblik i rentabiliteten i bryggeribranchen. Overordnet 

giver modellen os mulighed for at vurdere hvor stor en del af det totale marked, altså indtjening, 

virksomheden har opnået. Herved kan vi blandt andet vurdere hvorvidt der er mulighed for at opnå 

en større indtjening ved at forsøge at ændre på et af de fem punkter. Indblikket opnås ved at analysere 

fem punkter som vist i Figur 2Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

 
Figur 2: Porters Five Forces 

Kilde: https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3415 
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Rivalisering mellem eksisterende virksomheder, truslen fra nye indtrængere og truslen fra 

substituerende produkter udgør den ene del af modellen og giver mulighed for at vurdere 

indtjeningsmulighederne i branchen. Den interne rivalisering giver et billede af, hvor svært det er at 

få en rentabilitet, der er over gennemsnittet. Altså hvilken form for konkurrence, der er i branchen.1 

Om der er monopol, duopol, delvist monopol oligopol eller fuldkommen konkurrence afhænger af 

svarene på dette punkt. 

I medicinbranchen kan det for eksempel være svært for nye indtrængere at komme ind på markedet, 

ligesom det er svært at finde substituerende produkter. Her vil der altså sjældent være fuldkommen 

konkurrence. Truslen fra substituerende produkter giver information om muligheden for prissætning.  

Anden del af modellen fastlægger, hvorledes indtjeningsmuligheden skal fordeles mellem 

virksomhederne i branchen samt deres kunder og leverandører. Her ønsker vi at finde ud af om 

virksomheden formår at holde på indtjeningen eller om det er magtfulde leverandører eller kunder, 

der tager en del af indtjeningen.  

Værdikædeanalyse 

Ved en værdikædeanalyse ønsker vi at finde ud af hvor i værdikæden, værdien skabes. Ved analysen 

opnås en større forståelse af hvorledes virksomheden hænger sammen, samt hvor de mest essentielle 

og værdiskabende processer ligger. Særligt ved en produktionsvirksomhed vurderes det relevant at 

bruge denne form for analyse. I Figur 3 ses et eksempel på en værdikæde. 

Analysen baseres på de interne processer i virksomheden. Disse kan være svære at indhente 

information omkring og analysen vil derfor være præget af forfatternes vurderinger.  

De primære aktiviteter består af indgående logistik, produktion, udgående logistik, marketing og salg, 

samt service efter salg. Denne del af værdikæden er direkte tilknyttet til produktionen af produktet 

og sørger for, at der tilføres værdi efterhånden som produktet passerer igennem kæden. 

                                                 
1 Alan Kraus and Robert H. Litzenberger 1973: A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. The Journal 

of Finance Vol. 28 No. 4 
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Værdien, der tilføres, er ikke sammenlignelig med den pris, der er på produktionen i de enkelte led. 

Med analysen søger vi at finde ud af, hvor i kæden værdien overfor slutbrugeren tilføres. 

SWOT-analyse 

Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT-analyse. Analysen bruges til at sammenfatte den 

øvrige analyse og give et overblik over de styrker, svagheder, muligheder og trusler virksomheden 

har. Analysen omfatter både de interne og eksterne forhold og er derfor god at bruge som 

opsummering. 

Rentabilitetsanalyse 

Analysen af rentabiliteten er helt essentiel for at kunne lave den endelige værdiansættelse. 

Selve analysen består af tre hoveddele: reformulering af Carlsbergs regnskaber for 2014-2017, 

nøgletalsanalyse og en analyse af den varige vækst og det permanente overskud i perioden. 

Reformuleringen danner grundlaget for identificeringen af de historiske niveauer for koncernen, samt 

den udvikling, der har været i nøgletallene. Formålet med selve rentabilitetsanalysen er at få et 

overblik over værdiskabelsen til aktionærerne, altså de valuedrivers, der senere skal skabe grundlaget 

for budgetteringen. Budgetteringen vil blive fastlagt på baggrund af de historiske regnskabstal samt 

den strategiske analyse. Perioden 2014-2017 vurderes tilstrækkelig for at kunne fastsætte en 

kvalificeret værdi af selskabet. En længere periode vurderes ikke at give en mere præcis 

værdiansættelse.  

Figur 3: Værdikæde 

Kilde: https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400 
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DCF-modellen 

Selve beregningen af aktiekursen bygger på DCF-modellen, som er en anerkendt model til 

værdiansættelse. Modellen bygger på en budgetperiode, som selv fastsættes ud fra forventningerne 

til udviklingen af virksomheden på en 5-10 års periode. Herefter beregnes alle fremtidige år som en 

samlet terminalperiode. Vi har valgt at lave vores budgetperiode på 5 år, som matcher Carlsbergs 

nuværende Sail’22 strategi. 

En værdiansættelse via DCF giver muligheden for en følsomhedsanalyse på de brugte parametre i 

værdiansættelsen og er derfor en stor hjælp til at vurdere, hvordan de beregnede nøgletal kan influere 

en endelig aktiekurs. 

Virksomhedsbeskrivelse 

Carlsberg blev stiftet i 1847 af Jacob Christian Jacobsen. Den unge brygger overtog et mindre 

bryggeri i Valby efter sin fars død i 1835. Siden da er bryggeriet vokset markant i størrelse og er gået 

fra en kapacitet på 10 tønder øl til 36 milliarder flasker solgte øl i 2015. I dag er Carlsberg 

repræsenteret i mere end 150 lande og beskæftiger ca. 41.000 medarbejdere. Med en omsætning på 

ca. 62 mia. kr. i 2017 er Carlsberg i dag den 3. største aktør på verdensmarkedet.2 Det oprindelige 

bryggeri i Valby blev i 2008 flyttet til et topmoderne bryggeri i Fredericia. Bryggeriet i Fredericia 

leverer i dag øl og læskedrikke til hele Europa og er den største af sin slags i Norden. Bryggeriet i 

Fredericia er dog langt fra det eneste Carlsberg ejer. Carlsberg har i dag et større antal bryggerier på 

sine tre hovedmarkeder, Vesteuropa, Østeuropa og Asian, der producerer et væld af forskellige 

produkter. Carlsbergs produktsortiment spænder over mange forskellige øl, alkoholfrie drikke, 

sodavand, alkoholsodavand og vand. Mange af de produkter Carlsberg distribuerer i dag er deres 

egne, der er dog også en del af sortimentet der er patenterede produkter fra eksempelvis USA.  

Ejerstruktur  

I dag er Carlsberg et børsnoteret aktieselskab og registreret på Nasdaq Copenhagen og er en del af 

OMX C25 indekset. Selskabets aktier er delt op i henholdsvis A og B aktier med en nominel værdi 

                                                 

2 https://www.avisen.dk/fakta-carlsberg-verdens-tredjestoerste-bryggeri_469106.aspx  

https://www.avisen.dk/fakta-carlsberg-verdens-tredjestoerste-bryggeri_469106.aspx
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på 20kr.. B aktien handles til en lidt højere kurs, da der er en 8% højere dividende på denne. Udover 

dividende og stemmer er der ingen forskel på aktierne.3  

 

Som det ses i Figur 3 ovenfor, er der langt flere stemmer pr. A aktie end pr. B aktie. Virksomheden 

kan altså kontrolleres ved at eje A aktierne, selvom det investerede beløb er langt mindre end ved B 

aktier.  

I dag ejer Carlsbergfondet 30%4 af Carlsberg A/S og kontrollerer ca. 75% af stemmerne, se Figur 4. 

  

 

Carlsbergfondet har altså i dag stadig fuld kontrol over deres virksomhed, selvom det investerede 

beløb er forholdsvis lille sammenlignet med de øvrige aktionærers samlede investering. De resterende 

                                                 
3 Carlsberg årsrapport 2017, side 87 

4 http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Organisationsdiagram  

Figur 3: Aktieoversigt 

Kilde: Egen tilvirkning med tal fra Carlsbergs årsrapport 2017 

Figur 4: Oversigt over ejerforhold 

Kilde: http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-

fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Organisationsdiagram 

http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Organisationsdiagram
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Organisationsdiagram
http://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Organisationsdiagram
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handles som en af de 25 mest handlede aktier i Danmark og er såkaldte ”free float”. Den næststørste 

aktionær er ”Massachusetts Financial Services Company” som er i besiddelse af ca. 5% af 

aktiekapitalen. I slutningen af 2016 havde Carlsberg ca. 41.400 aktionærer. Carlsberg A/S driver i 

dag flere forskellige underliggende datterselskaber som er 100% ejet af Carlsberg A/S. Blandt andet 

Carlsberg Supply Company, som står for indkøb.  

Strategi 

”Den uendelige historie om ikke-indfriede løfter”, sådan starter en artikel på Business.dk.5 Sætningen 

beskriver desværre en længere årrække for netop Carlsberg, i hvert fald ifølge flere professionelle 

investorer. Efter flere år med manglende resultater fik bestyrelsen i Carlsberg til sidst nok og 

afskedigede topledelsen. Dette betød bland andet at Jørgen Buhl Rasmussen måtte se sig om, efter et 

nyt job. 

I 2015 blev en hollænder ved navn Cees T. Hart udpeget til at være manden, der skulle få Carlsberg 

tilbage på sporet. Med en fortid som manden bag en succesfuld sammenlægning af to mejerigiganter 

var han meget interessant for Carlsberg. Carlsberg havde igennem en længere årrække opkøbt flere 

større og mindre konkurrenter og stod i 2015 med mange forskellige mærker samt en lang række 

bryggerier, der var overtaget i forbindelse med opkøb. Med ansættelsen af Cees T. Hart som CEO 

blev der ændret på måden Carlsberg blev drevet på, samt gjort op med flere dele af de overvejelser 

den tidligere direktør Jørgen Buhl Rasmussen havde gået med. Regnskabet blev revurderet og især 

balancen fik en større overhaling. Dette betød blandt andet en nedskrivning på hele 10.000 mio. kr., 

noget den tidligere direktør ikke havde gjort, da han mente det var en bølgedal. Cees T. Hart har 

derimod bidt i det sure æble og derfor både nedskrevet og fyret ved ansættelsen. Dette var med 

bestyrelsens accept, trods det har været alt andet end sjovt for verdens 3. største bryggeri. Dette kunne 

også ses på resultatet for 2015, der landede på et underskud på mere end 1.700 mio. kr..  

Bestyrelsen har med ansættelsen af hollænderen fået en konsekvent mand ved roret, der i den grad 

har rystet posen. Selv Carlsbergfondet udfordrede han på deres ejerandel. Med en virksomhed og 

kontrollerende fond, der er så tæt forbundet kan den tålmodighed fonden udviser over længere tid 

vise sig at være mere skadelig end god. Samtidig kan det få de øvrige aktionærer til at tvivle på 

selskabet, da de kun i ringe grad har mulighed for at få medindflydelse. Den eneste måde de så kan 

                                                 
5 https://www.business.dk/foedevarer/mission-skab-vaerdi-til-ejerne  
 

https://www.business.dk/foedevarer/mission-skab-vaerdi-til-ejerne
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udvise deres mening på, er ved at købe eller sælge aktierne. Strategien har tidligere været at vækste 

mest muligt, noget som efter flere års forsøg må siges at have fejlet. Særligt udfordringerne på det 

russiske marked har været med til at sætte en kæp i hjulet for Carlsberg og strategien om vækst. 

Den tidligere strategi om vækst via opkøb af andre bryggerier er nu foreløbig lagt på hylden. 

Strategien efter finanskrisen var ellers at vokse mest muligt, en strategi som til sidst virkede utopisk, 

selv for den del af bestyrelsen, der havde bakket op om den. Fremover er strategien et stærkere 

Carlsberg og ikke nødvendigvis et større Carlsberg. Værdiskabelse stod nu øverst på menukortet. 

Kort efter ansættelsen af den nye CEO blev en plan for Carlsberg iværksat. En ambitiøs strategi, der 

over de næste 7 år skulle få Carlsberg på sporet, en nødvendighed når selskabet ikke havde udviklet 

sig økonomisk i de forrige 6-7 år. Det skal nu vise sig om Cees T. Harts fortid med sammenlægning 

af større virksomheder også kan konverteres til Carlsberg. Med den nye strategi skal Carlsberg samles 

om sin kerneforretning og butikken skal strømlines.  

Sail’22 

I 2016 blev Sail’22 ”søsat”. Ambitionen med planen var og er at gøre Carlsberg A/S til en stærkere 

virksomhed indenfor fremstilling af øl og læskedrikke frem mod år 2022. Intentionen er at revurdere 

den tidligere strategi og samtidig indføre nye retningslinjer og guidelines for de kommende år. 

Overordnet går strategien ud på at drive en bæredygtig og omkostningsbevidst virksomhed, der 

muliggør en succesfuld, professionel og attraktiv forretning. Den underliggende strategi på de enkelte 

markeder tilpasses nærmere således, at Carlsberg rammer det enkelte marked bedst muligt.  

Den overordnede strategi består af tre punkter, som er beskrevet ved:  

Styrke kernen ved at: 

• Fastholde og udvikle deres stærke positioner 

• Eksekvere hurtigere  

• Finansiere den videre rejse 

Positionere sig til vækst ved at:  

• Vinde vækstprodukter (eks. alkoholfri øl) 

• Øge fokus på store byer 

• Vækst i Asien 
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Skabe vinderkultur ved: 

• Teambaseret performance  

• Forbedre samarbejde og sociale forhold i virksomheden  

• Indføre kodeks og forretningsgange 

Carlsbergs strategi er at forbedre de tre punkter og derved gøre dem i stand til at øge værdien for 

aktionærerne. Dette skal ske gennem organisk vækst i indtjeningen, øget ROIC og optimal allokering 

af kapital. En stor del af planen handler om at skære i omkostninger og strømline virksomheden. 

Under navnet ”funding the journey” er planen at spare 1,5-2 milliarder kroner. Noget som Carlsberg 

allerede opnåede i 2016-2017, hvorfor målet nu er sat op til 2,3 milliarder kroner. Cirka halvdelen af 

besparelsen reinvesteres for at effektivisere forretningen yderligere og dermed forsøge at øge top og 

bundlinje. Bundlinjen skal altså i første omgang øges ved at spare og derved øge overskudsgraden.  

To år inde i planen beskriver Carlsberg den selv som en succes og har tillid til, at den øger både top 

og bundlinje, noget aktionærerne i den grad har sukket efter. Hvorvidt den nye strategi har ført til en 

mere effektiv og rentabel virksomhed, synes der dog ikke at være et entydigt svar på. Carlsberg har i 

deres regnskab fremhævet flere punkter, som er i positiv udvikling. Den stagnerende omsætning samt 

de svingende resultater på bundlinjen synes dog ikke at være i bedring - endnu. Strategien er dog kun 

inde i sit andet år ud af syv.  

Markeder 

Carlsberg opererer på flere forskellige markeder verden over og er derfor nødt til at have en strategi, 

der er tilpasset hvert enkelt marked og disses undermarkeder. Som nævnt tidligere, sælges Carlsberg 

på mere end 150 forskellige markeder med forskellige præferencer, økonomier og sociokulturelle 

forhold. Carlsbergs markeder kan deles op i tre forskellige hovedmarkeder. Disse er Vesteuropa, 

Østeuropa og Asien.  

 

 

Vesteuropa 

Dette marked må siges at være hjemmebanen. Regionen står for 59% af Carlsbergs omsætning i 2017. 

Markedets største områder er Frankrig, Schweiz, Polen og Storbritannien. Carlsberg vurderer selv, at 
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de ligger nr. 1-2 på 13 af markederne i Vesteuropa og står derfor stærkt. Særligt i Nordeuropa er 

Carlsberg markedsledende. Traditionen for øl er stærk i Europa og markedet er præget af konkurrence 

fra flere forskellige store aktører. Der er dog en tendens til, at Carlsberg er ved at miste en del af taget 

i markedet. Alene i England tabte Carlsberg 6% af volumen i 2017. Flere af markederne er dog i 

fremgang, men dette ses ikke på omsætningen, som siden 2015 har været faldende.  

Østeuropa  

Det Østeuropæiske marked står for ca. 17% af nettoomsætningen og er dermed det mindste marked, 

målt på omsætning. Geografisk er det dog langt det største i og med, at det blandt andet dækker hele 

Rusland. Særligt Rusland vurderes som værende et kæmpe marked for ølsalg og anslås at være det 6. 

største marked i verden. Carlsberg er dog de seneste år løbet ind i flere forskellige uheldige 

omstændigheder, der har gjort det besværligt at få ordentlig fat i markedet. Særligt indførelsen af 

mindre flasker6 har fået ølforbruget til at dale. Den Russiske Duma har forbudt salg af PET-flasker 

(store plastikflasker/dunke), hvilket i første omgang får indflydelse på volumen. De øgede 

spændinger mellem øst og vest har ført til sanktioner, hvilket igen gør det sværere at eksportere øl til 

Rusland. Det Tyrkiske bryggeri Erfes7 har taget en del af det russiske marked fra Carlsberg. En del 

af forklaringen ligger i det pris/miks Carlsberg har lavet på markedet i 2017. En anden del af 

forklaringen kan måske og ligge i den alliance Rusland og Tyrkiet har på den politiske scene og at 

den russiske befolkning dermed støtter en allieret producent. Dette er der dog ikke empiri for. En af 

de mere dominerende årsager til et fald i Carlsbergs omsætning på dette marked har været indførelsen 

af strengere lovgivning samt skatter på alkohol i Rusland og en generelt svag økonomi. 

Generelt er det østeuropæiske marked blevet en væsentlig mindre del af Carlsbergs samlede 

forretning.8 I deres årsrapport for 2017 udgør regionen 22% af den samlede ”operating profit”, hvor 

den i 2010 udgjorde 45%. Store nedskrivninger på Baltika-mærket på 4,8 milliarder kroner har i disse 

år gjort Rusland til en torn i øjet på virksomheden. De tidligere store forhåbninger til regionen og 

satsninger på bryggerier har vist sig at give bagslag. En afskrivning i den størrelse er ikke et 

ønskescenarie, men har efterhånden presset sig på, da der har været manglende resultater fra regionen. 

                                                 
6 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/344578/optakt_rubel_og_pris-

miks_giver_carlsberg_fremgang_i_lille_kvartal.html  

7 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article10202596.ece  

8 https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-topchef-elendighederne-i-rusland-er-slet-ikke-ovre  

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/344578/optakt_rubel_og_pris-miks_giver_carlsberg_fremgang_i_lille_kvartal.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/344578/optakt_rubel_og_pris-miks_giver_carlsberg_fremgang_i_lille_kvartal.html
https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article10202596.ece
https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-topchef-elendighederne-i-rusland-er-slet-ikke-ovre
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Afskrivningen indikerer, at det i disse år er svært at sælge Carlsbergs øl på dette marked. Et helt 

åbenlyst eksempel på dette, er et fald i omsætningen på 14% i 2017 på det russiske marked. Carlsberg 

er dog opmærksomme på, at der er mulighed for et ”rebound”, bland andet fordi de har flere 

forskellige lokale, regionale og nationale brands. Carlsberg vurderer, at de ligger nr. 1-2 på fem 

markeder i regionen. Valutaudviklingen i denne region er enormt vigtig, da der er en lille korrelation 

med den danske krone, euroen og dollaren. En af de store valutaer i dette område, Rubelen, har stor 

indflydelse på, hvordan indtjeningen udvikler sig. En styrket Rubel har i første kvartal 2017 været 

årsagen til en stigende omsætning i området.  

Hvis Carlsberg får godt fat i markedet igen og kan udnytte de makroøkonomiske ændringer, vurderes 

dette marked meget lukrativt for Carlsberg.  

Asien 

Asien udgør 24% af nettoomsætningen og er derfor det næststørste hovedmarked. Kina er vokset til 

det største enkeltmarked overhovedet og er primært drevet af salget af premium øl. Kina udgør nu 

55% af volumen og 35% af operating profit i området. De øvrige markeder består af blandt andet 

Indien, Vietnam, Malaysia, Singapore og Nepal. Generelt er Asien blevet et vigtigere og vigtigere 

marked for Carlsberg og de forsøger også at styrke deres position og tilstedeværelse. Potentialet for 

vækst vurderes at være stort, blandt andet på baggrund af en vækst i økonomien, en stigende andel af 

yngre mennesker og et, endnu, lavt forbrug af øl. Carlsberg vurderer at de ligger nr. 1-2 på syv 

markeder. Asiaternes smag for premium øl giver gode vilkår for at vækste på dette område. Premium 

øl på det europæiske marked kan prissættes 30-40% dyrere end en almindelig øl. Til sammenligning 

kan den på det asiatiske marked sælges 3 gange dyrere end den almindelige øl.9 

Markedet vurderes vigtigt for Carlsbergs fremtidige indtjening, men det kræver rettidig omhu idet 

konkurrenter også har fået øjnene op for det lukrative marked.  

  

                                                 
9 https://www.fodevarefokus.dk/carlsberg-vil-saelge-flere-premium-oel-i-kina/ 

https://www.fodevarefokus.dk/carlsberg-vil-saelge-flere-premium-oel-i-kina/


Side 20 af 92 

 

Strategisk analyse af Carlsberg 

Med udgangspunkt i Porters Five Forves, PESTEL og en værdikædeanalyse vil vi undersøge 

Carlsbergs værdiskabende aktiviteter. Ved hjælp af de tre modeller undersøges Carlsbergs omverden 

samt interne forhold. Ved en analyse af disse forhold søger vi at få indblik i Carlsbergs udsigter for 

fremtiden og dermed kunne lave en realistisk værdiansættelse af selskabet. 

Til opsamling og konklusion af analyserne vil vi bruge SWOT-modellen til at opsummere styrker, 

svagheder, muligheder og trusler.  

Porters Five Forces 

Denne analyse bruges til at analysere konkurrencesituationen i den branche Carlsberg befinder sig i. 

Med denne kan vi få et indblik i, hvor godt virksomheden står i branchen. Nedenfor har vi lavet en 

analyse af de forhold, der gør sig gældende for Carlsberg. 

Truslen fra nye indtrængere 

Der har de seneste år været massiv interesse for brygningen af øl, hvilket har betydet at flere 

mikrobryggerier er skudt op rundt omkring i Danmark10 og det er derfor blevet muligt at brygge øl 

sammen med andre i fælles små bryggerier. En del af de nye indtrængere har dog også måttet erfare, 

at der er få aktører, der sidder tungt på markedet, dette er gældende nationalt såvel som internationalt. 

Det kræver held og dygtighed på flere forskellige punkter, hvis man skal have succes på et nyt 

marked. I nogle henseender lader det til, at nye indtrængere kunne have haft god gavn af denne 

analyse. Ofte lader det til, at et bryggeri opstartes på en passion og drøm, mens den egentlige 

konkurrenceanalyse synes at mangle. Der er ikke empiri for dette, men et marked, der er domineret 

af så få aktører, der sidder så tungt på salget, burde give anledning til ekstra overvejelser. De store 

indtrædelsesomkostninger burde blandt andet give anledning til en ekstra overvejelse. Omkostningen 

til opstart af et bryggeri med en mulighed for produktion i salgsøjemed er store. En stor del af 

kapitalen bindes derfor i materiel, der skal give indtjening indenfor forholdsvis kort tid. Hertil 

kommer de stordriftsfordele de nuværende producenter allerede har, dette giver fordele, når det 

kommer til produktions-, distributions- og markedsføringsomkostninger.  

                                                 
10 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8395635.ece  

https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8395635.ece
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De store nuværende producenter som Carlsberg, Heineken og Sabmiller har opbygget stærke brands 

igennem massiv markedsføring og branding. Igennem sponsorater af fodboldhold og fodboldligaer 

er Carlsberg blevet stærkt associeret med fodbold og som værende en del af oplevelsen på stadion. 

Carlsberg har også haft eksklusivaftaler med restaurationer og værtshuse, hvilket har gjort det svært 

for mindre konkurrenter at trænge ind. 

Få mindre bryggerier har dog fået fat i markedet med et udvalg af specialøl, blandt andet bryggeriet 

Skovlyst i Danmark. Carlsberg har derfor prøvet at positionere sig stærkere ved lanceringen af 

”treenigheden”, hvilket også er lykkedes med flotte vækstrater. Carlsberg vurderer selv, at specialøl 

vil få en langt større markedsandel frem mod 202211. På det globale marked forventes det ikke at 

Carlsbergs indtjeningen i branchen er truet af nye indtrængere, her er det nærmere de nuværende 

konkurrenter der er den største trussel.  

Samlet set vurderes truslen fra nye indtrængere ikke som en væsentlig risiko for Carlsberg, da det er 

svært at etablere sig og blive en potentiel trussel indenfor kort tid.  

Kundernes forhandlingsstyrke 

Carlsberg afsætter deres produkter til to grupper af kunder. I deres regnskab omtales disse som off-

trade og on-trade. On-trade er restuaranter, beværtninger, barer, diskoteker m.m.. Off-trade er salg til 

supermarkeder, kiosker og andre butikker. Forbrugerne skaber efterspørgslen og on- og off-traden 

søger så at efterkomme efterspørgslen ved at distribuere Carlsbergs produkter. Som tidligere nævnt, 

står Carlsberg stærkt på ølmarkedet og har derfor en god mulighed for at forhandle og distribuere 

deres produkter. Grundet Carlsbergs stærke position på off-trade markedet, er der skabt en stor 

efterspørgsel på deres produkter, hvilket kan gøre det svært for en distributør at undlade at købe 

Carlsbergs øl. Der er dog flere eksempler på at Carlsbergs kunder alligevel har en ret stor 

forhandlingsstyrke. Dette er blandt andet sket ved Coops boykot af Carlsberg ifm. prisstigninger. Her 

har Coop, bestående af SuperBrugsen, Fakta, Kvickly og Irma valgt at fjerne Carlsberg produkter fra 

hylderne grundet uenigheder. Da Coop i dag består af mere end 1200 butikker er det en stor kunde 

der pludselig udviser sin styrke og mulighed for at reducere Carlsbergs indtjening. Derudover har 

Carlsberg også oplevet problemer med grænsehandlen grundet mere etiske holdningsspørgsmål.12 På 

                                                 
11 https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-specialoel-trio-skal-baere-vaekst-og-indtjening  

12 https://www.dr.dk/nyheder/penge/graensebutikker-boykotter-carlsberg 

https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-specialoel-trio-skal-baere-vaekst-og-indtjening
https://www.dr.dk/nyheder/penge/graensebutikker-boykotter-carlsberg
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on-trade markedet vurderes Carlsberg at stå stærkere, da de allerede har godt fat i markedet. Det kan 

derfor være svært for restaurationer m.m. at få en anden leverandør ind, da de muligvis ikke har 

samme produktionskapacitet, service og anlæg, der kan stilles til rådighed. 

Kunder vurderes alt i alt til at have en stor forhandlingsstyrke, da det ofte er supermarkeder bestående 

af flere hundrede butikker, der sælger og distribuerer Carlsbergs produkter. Kunderne kan dermed 

afskære store dele af forbrugerne fra at købe deres produkter. Øl vurderes at være et forholdsvis 

homogent produkt, hvorfor en fare for Carlsberg kan være, at de har svært ved at vinde de samme 

forbrugere tilbage efter et boykot.  

Substituerende produkter  

Hvorvidt truslen fra substituerende produkter er stor, kommer an på, hvilken del af Carlsbergs 

forretning, der kigges på. I denne del af analysen tages der udgangspunkt i ølsalget. Truslen fra 

substituerende produkter vurderes stor i forhold til ølforretningen, da der efterhånden er ved at være 

mange alternative produkter til øl. Her tænkes på eksempelvis alkoholsodavand, cider, vin og juice, 

der vinder stadig større markedsandele. Alkoholfri øl og vin er også på vej frem, hvorfor den 

traditionelle pilsners markedsandel kan være truet af en større og større efterspørgsel på et alkoholfrit 

alternativ. Ølsalget har igennem flere år siden 2010 været dalende, men er dog blevet stoppet grundet 

en større efterspørgsel på specialøl13. Energidrikke vurderes at kunne trænge ind på markedet for øl 

og erstatte en del af markedet. Markedet for energidrik er i stigning og vil efter euromonitors analyse 

eksplodere over de kommende år.14 Energidrikke bliver promoveret stærkt i forbindelse med sport og 

andre større events. De er heller ikke underlagt samme lovgivning som øl, der i stigende grad bliver 

underlagt større og større krav og censur.  

Herudover er der med den øgede fokus på sundhed en risiko for, at øl erstattes af andre sundere 

alternativer. Igennem flere kanaler oplyses vi om alkoholens skadelige virkninger, ligesom det er 

blevet mere socialt acceptabelt at vælge andet en alkohol som drikkelse.  

                                                 
13 https://dhblad.dk/aartiers-faldende-oelsalg-er-stoppet-24/04-2017  

14 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8772823.ece  

https://dhblad.dk/aartiers-faldende-oelsalg-er-stoppet-24/04-2017
https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8772823.ece
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Lovgivning i Rusland søger at reducere alkoholforbruget, og på det indiske marked må der ikke 

sælges alkohol nær større befærdede veje. Dette vil muligvis få forbrugerne til at vælge alternativer, 

da der stadig vil være en efterspørgsel på drikkelse.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

I og med Carlsberg igennem en lang årrække har vokset sig til et af markedets største bryggerier, 

giver det en række fordele i forhandlingen med leverandører. Carlsberg kan i kraft af sin størrelse 

placere meget store ordre hos den enkelte leverandør og kan derfor blive en vigtig aftager af deres 

produkter. Med mulighed for at placere store ordre kan Carlsberg også gennemtrumfe vilkår, der er 

mere gunstige for dem selv. Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes derfor for lille, da 

Carlsberg forholdsvis nemt vil kunne skifte til en anden leverandør. Jævnfør flere artikler15, har 

Carlsberg reduceret deres antal af leverandører for at opnå stordriftsfordele såsom bedre priser, 

hurtigere levering og længere betalingsfrist. Især den længere betalingsfrist er en stærk parameter, da 

det øger likviditeten i Carlsberg, dog på bekostning af deres leverandørs. Dette har dog mødt en del 

kritik, blandt andet i England, da de små leverandører knækker halsen på nogle meget lange 

betalingsfrister. Hvis der generelt opstår modvind overfor Carlsbergs forretning blandt 

leverandørerne vil de samlet set kunne udgøre en trussel. Det kræver dog, at de samler sig.  

Landbruget er en af hovedleverandørerne til Carlsberg i og med de primære ingredienser består af 

humle, malt og gær. Markedet for dette vurderes at være underlagt fuldkommen konkurrence og 

Carlsberg kan altså forholdsvis nemt skifte leverandør, hvis der skulle opstå problemer vedrørende 

vilkårene. Her kan leverandørernes forhandlingsstyrke altså ikke kaldes stærk. 

Leverandørerne har dog en enkelt trumf, som består i leveringen af reservedele. Det koster millioner 

af kroner for hver time produktionen går i stå. En langsommelig eller besværlig leverandør kan altså 

hurtigt stikke en kæp i hjulet på produktionsapparatet. Det er derfor vigtigt at Carlsberg sørger for at 

have tæt kontakt og samarbejde til disse samarbejdspartnere.  

 

 

                                                 
15 https://www.idag.dk/article/view/566860/carlsberg_samler_indkob_sadan_gar_de_fra_300_til_150_leverandorer  

https://www.idag.dk/article/view/566860/carlsberg_samler_indkob_sadan_gar_de_fra_300_til_150_leverandorer
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Konkurrencesituationen i branchen 

Carlsberg befinder sig i en branche der er præget af hård konkurrence. Uanset hvilket af de 3 

markeder, er der konkurrenter der er på konstant jagt efter markedsandele. Carlsbergs konkurrenter 

er kapitalstærke bryggerier med gode muligheder for at ekspandere. Samtidig er der få 

konkurrenter, hvilket bevirker at konkurrencen bliver hård og intensiteten lav. Dermed er den 

største trussel for Carlsberg, således de eksisterende spillere på markedet. Som det tidligere er 

beskrevet, er der vidt forskellige forhold der gør sig gældende på de 3 hovedmarkeder. Dermed er 

Carlsberg nødt til at følge deres konkurrenters udvikling nøje, da en forkert strategi ifht. pris/miks 

eller markedsføring kan give tabte markedsandele. At genvinde markedsandele vil være en dyr og 

langsommelig proces der i mellemtiden vil kunne resultere i laver indtjeningsmarginer. 

Kunder og leverandører er med til at øge konkurrencen på det totale marked. Carlsberg vurderes 

dog ikke at være særligt truet af disse to kategorier. Dette baseres på Carlsbergs størrelse, samt det 

brand de har fået skabt. Truslen fra de substituerende produkter vil forventes at kunne øge 

konkurrencen samt indsnævre indtjeningen i ølbranchen. Dette er dog stadig ikke på et stadie som 

truer Carlsberg indtjening, i øjeblikket.       

 

PESTEL 

Til at undersøge Carlsbergs omverden vil vi kigge nærmere på de seks makroøkonomiske faktorer 

som PESTEL-analysen indeholder. Disse er politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, teknologiske, 

miljømæssige og juridiske. Med en analyse af de seks punkter får vi et samlet overblik over 

Carlsbergs udsigter på de markeder, de agerer på.  

Politik 

Ølmarkedet har eksisteret i flere hundrede år, men reguleringen og lovgivningen er dog først i nyere 

tid blevet en væsentlig faktor i produktionen og distributionen af øl. Nu er den til gengæld også blevet 

en væsentlig del af strategien omkring ølproduktionen. Med en øget fokus på sundhed, levealder og 

alkoholkultur er det løbende blevet sværere at sælge øl. For så vidt angår politikken, er det især 

afgifter, der er en udfordring for Carlsberg. I dag udgør ca. 40% af den pris kunden betaler, moms og 

afgifter. Indtil medio 2013 udgjorde afgiften 65,91kr. pr. liter 100% ren alkohol, denne blev dog 
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nedsat til 56,02kr. pr. 1/7-2013 hvilket faktisk var med til at øge salget af øl, dette skal dog også ses 

i lyset af en utrolig god sommer det år.  

En analyse udfærdiget af skatteministeriet fra 2000-200416 viser, at salget af øl ved grænsehandel til 

del styres af ændringer i afgifter. Analysen konkluderer, at salget ved grænsehandel vil stige med 41. 

mio liter pilsnerøl såfremt prisen nedsættes svarende til 10kr. pr. kasse/ramme. Analysen er af ældre 

dato, men viser, at forbruget stiger og falder i takt med afgiften på øllen. Analysen viser dog også, at 

de kroner danskerne vinder på den lavere pris, i sidste ende koster samfundet flere kroner, som følge 

af alkoholrelaterede sygdomme og behandlinger. Især grænsehandlen er et godt eksempel på, hvordan 

salget af øl kan reguleres af politisk indgriben.  

Når det kommer til Carlsberg kan man ikke sige øl uden også at sige Rusland. Det store rige mod øst 

aftager en væsentlig del af Carlsbergs ølproduktion. Men det er efterhånden mere historie end realitet. 

Flere tiltag har gjort det utrolig svært for Carlsberg at drive deres forretning i Rusland. Her er det 

særligt politikken, der er vedtaget i Dumaen, der har gjort det besværligt for Carlsberg. To af de 

faktorer, der har gjort det svært for Carlsberg er sundhed og de stigende spændinger overfor Vesten. 

Hver anden russiske mand dør i dag af alkoholrelaterede problemer.17 Dette har blandt andet været 

med til at øge afgifterne på øl samt lave restriktioner på annonceringen omkring alkohol.  

Med de stigende spændinger mellem Vesten og Rusland kan Carlsberg også løbe ind i problemer. 

Stigende afgifter samt forhold, der søger at besværliggøre liberale vestlige erhverv i Rusland, er med 

til at begrænse Carlsbergs muligheder for at agere i markedet. 

Fremadrettet ser vi flere udfordringer for Carlsberg, hvor den øgede fokus på sundhed især er med til 

at tvinge Carlsberg til at tænke nyt. Med indførelsen af rygeforbud og stigende priser på tobak kan 

Carlsberg sandsynligvis forvente samme politik på den lange bane, når det kommer til øl. Derfor 

vurderer vi, at især priser på øl grundet afgiftsstigninger vil føre til et faldende ølsalg. Carlsberg bør 

derfor have fokus på eksempelvis alkoholfri øl.  

                                                 
16 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/oktober/rapport-om-graensehandel-2004/kapitel-

viii-oelafgift  

17 https://www.fyens.dk/udland/Halvdelen-af-russiske-maend-doer-af-druk/artikel/1271307 

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/oktober/rapport-om-graensehandel-2004/kapitel-viii-oelafgift
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/oktober/rapport-om-graensehandel-2004/kapitel-viii-oelafgift
https://www.fyens.dk/udland/Halvdelen-af-russiske-maend-doer-af-druk/artikel/1271307
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Økonomi 

I gamle dage drak man øl i stedet for vand, da vandet som udgangspunkt indeholdt for mange 

bakterier. I dag drikkes øl for fornøjelsens skyld. Fornøjelser og prisen på dem, styres historisk set af 

konjunkturer, på godt og ondt. Øl og sodavand er i dag blevet en normal vare i forbrugermæssig 

sammenhæng, men den øl vi vælger styres blandt andet af, hvor godt det går. I lavkonjunkturer, hvor 

pengene synes færre, har flere måske en tendens til at vælge en billigere øl, når der handles. Derudover 

afhænger en del af Carlsbergs salg blandt andet også af arrangementer såsom koncerter, fodbold og 

festivaller. I krisetider kan det forventes, at der ikke er lige så stort salg i disse arrangementer som i 

opgangstider. Dette vil påvirke Carlsbergs salg. Omvendt kan der også argumenteres for, at Carlsberg 

kan have glæde af en lavkonjunktur, da flere måske vil fravælge det lidt dyrere alternativ, vin. Hvis 

væksten i Carlsbergs salg har en nogenlunde sammenhæng med forventningen til udviklingen i 

samfundet, er det nærliggende at kigge nærmere på udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP). I 

Figur 5 ses den forventede vækst i BNP for Kina, et af Carlsbergs største og vigtigste markeder. Som 

det ses, forventes der en fortsat flot vækst i BNP, hvilket vi vil vurdere vil give vind i sejlene for 

Carlsberg på dette marked.  

Et andet stort marked, er som tidligere nævnt Rusland. Her forventes der også vækst i BNP over de 

næste par år, uagtet de politiske forhold. Hvorvidt Carlsberg kan forvente at få udbytte af en stigende 

Russisk BNP, kan være svært at sige. En stigende BNP vil dog formentlig styrke Rubelen, hvilket vil 

gavne Carlsberg.  

 

 Alt andet 

lige vil den økonomiske udvikling påvirke Carlsbergs salg af øl. Som alle andre forventes det også, 

at Carlsberg har det bedst i højkonjunktur, da flere vil bruge de penge de tjener, blandt andet på øl. I 

Figur 5: BNP vækst for Kina 

Kilde: https://tradingeconomics.com/china/forecast 

Figur 6: BNP vækst for Rusland 

Kilde: https://tradingeconomics.com/russia/forecast 
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højkonjunktur kunne det forventes, at den stigende tendens til selv at ville brygge øl, kunne true 

Carlsberg, dette synes dog ikke at være en trussel for Carlsberg. Carlsberg har blandt andet 

positioneret sig stærkt på markedet for specialøl og har oplevet en vækst på 30% det sidste års tid.18  

Valuta 

Da Carlsberg agerer i mere end 150 lande, er valutarisici en stor faktor i deres regnskab. Derfor vil 

ændringer i valutakurser også være medvirkende til at ændre på de resultater, Carlsberg kan lande. Et 

stærkt salg i Kina kan altså ødelægges af en faldende Yuan. Ifølge en aktieanalyse foretaget af 

Sydbank i 2016 har valutakursudviklinger haft stor indvirkning på Carlsbergs indtjening.19  

 

Som det ses i Figur 7 er risikoen fordelt over en del forskellige valutaer. Her ses det altså ret tydeligt, 

at Carlsberg er temmelig eksponeret på dette punkt. Euroen vurderes ikke som en reel risiko på 

baggrund af fastkurspolitikken. Derimod ses det, at den russiske Rubel og kinesiske Yuan samlet 

udgør 25% af den samlede indtjening. En presset russisk Rubel har gjort det svært for Carlsberg at få 

den del af forretningen til at være rentabel. Rubelen har over en længere periode oplevet et fald, 

hvilket har ødelagt en del af indtjeningen på markedet.20 2017 viste sig dog at være et år, hvor en 

mindre stigning i rubelen bidrog positivt, se Figur 8. 

                                                 
18 https://dhblad.dk/carlsberg-specialoel-tager-snart-30-pct-af-markedet-09/09-2016  

19 https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-036034  

20 http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx 

Figur 7: Nettoomsætning fordelt på valuta 

Kilde: Carlsbergs årsrapport 2017 

https://dhblad.dk/carlsberg-specialoel-tager-snart-30-pct-af-markedet-09/09-2016
https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-036034
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx
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Carlsberg hedger sig ud af en del af deres valutarisici, men har eksempelvis på det østeuropæiske 

marked undladt at bruge mange ressourcer på det, da det er meget omkostningstungt over længere 

tid. Derimod prøver de at flytte en del af deres produktion over i dollars, såfremt det er muligt. 

Valutarisikoen i Asien vurderes forholdsvis lille, da en del af forretningen allerede er baseret på 

dollars samt at de asiatiske valutaer har en høj korrelation med USD.  

Carlsberg har selv inddelt deres forretning i tre markeder, Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Strategien 

på de tre markeder er tilpasset individuelt og adskiller sig hver især med forskellige koncepter og 

vækststrategier. Virksomheden har i deres årsrapport selv defineret korte og præcise muligheder for 

udvidelse af deres markeder og derudover defineret, hvor de selv ser sig på markederne. De er 

nærmere beskrevet tidligere. 

Sociokulturelle forhold 

De sociokulturelle forhold beskriver de ændringer i samfundet, der vil have indvirkning på Carlsbergs 

forretning. Her tænkes for eksempel på kultur, livsstil og værdier. 

Figur 8: Valutaudvikling af RUB 

Kilde: http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/Default.aspx 



Side 29 af 92 

 

 

Som det ses i Figur 9 varierer ølforbruget en del fra land til land. Derudover er der også en tendens 

til at forbruget varierer fra kontinent til kontinent. I Europa har vi en ret stærk kultur omkring øl og 

det ses også ret tydeligt. Øl er socialt accepteret som en tørstslukker og som alkoholisk drik, der nydes 

i sociale lag. Sydamerika er repræsenteret i bunden af statistikken sammen med flere asiatiske lande.21 

Ølkulturen er altså ikke så stærk her. En ændring i de sociokulturelle forhold kan altså påvirke 

Carlsberg, da de agerer i stort set alle lande på listen. Virksomheden er derfor nødt til at følge med i 

de her forhold og agerer hensigtsmæssigt, hvis der sker ændringer. Disse forhold kan være svære at 

påvirke især for en enkelt virksomhed. Som udgangspunkt er virksomheden nødt til at tilpasse sig de 

forhold, der er. Et godt eksempel på et socialt forhold, der vendte op og ned på salget af en vare, må 

være boykottet af de franske vine midt i 90’erne. Her blev en vare, der i visse sammenhænge er nært 

beslægtet med øllen, boykottet fordi producentens land, Frankrig, foretog atomprøvesprængninger. 

Carlsberg skal derfor være opmærksom på, at en branding som værende en dansk øl både kan have 

fordele og ulemper. Den tidligere omtalte fokus på sundhed, der i stigende grad betyder mere og mere, 

kan også have en indvirkning på Carlsbergs salg og distribution. Øl og sundhed er to ting, der er svære 

at kombinere og der kan derfor være risiko for, at flere vælger øl fra i fremtiden.  

                                                 
21 http://www.humleporten.dk/oelforbug-og-produktionen 

Figur 9: Lande med højeste ølsalg pr. Person 

Kilde: http://www.leifshows.dk/hvem-drikker-mest-oel-i-verden/ 
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Efterspørgslen efter mere specielle øl er steget igennem de seneste par år og interessen for specialøl 

fra de mindre bryggerier ses tydeligt i antallet af mindre producenter. Ifølge tal fra bryggeriforeningen 

er antallet steget kraftigt siden 2002, se Figur 10. 

Dette skal 

dog 

samtidig ses i lyset af et faldende forbrug af øl, vin og alkohol. Danskerne er altså ved at flytte en del 

af deres ølforbrug over mod andre former for øl end den danske pilsner jf. tal fra Danmarks statistik 

som vist i Figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Antallet af bryggerier 

Kilde: https://www.bryggeriforeningen.dk/tal/tal-om-ol/marked/antal-danske-bryggerier/ 

 

Figur 11: Salg af alkohol, type fordelt 

Kilde: Danmarks statistik 

https://www.bryggeriforeningen.dk/tal/tal-om-ol/marked/antal-danske-bryggerier/
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Teknologiske forhold 

Ølbrygningens grundprincipper blev opdaget for flere hundrede år siden og har i princippet ikke 

ændret sig meget siden. De teknologiske forhold kan dog få en betydning, hvis eksempelvis 

distributionen kan gøres billigere og hurtigere, eller ressourcerne, der bruges i produktionen kan 

udnyttes mere effektivt. Umiddelbart vurderes de teknologiske forhold at have en mindre vigtig 

betydning for Carlsbergs produktion, men ifølge en artikel fra børsen22 er der dog muligheder for at 

optimere salget og distributionen. Ved hjælp af et nyt patenteret system kan øl i ølankre holde sig 

næsten fire gange længere, hvilket vil give Carlsberg mulighed for at bide sig bedre fast i markedet 

for fadøl. I og med systemet er patenteret kan Carlsberg udnytte, at de har et nemmere produkt, der 

ikke skal skiftes så ofte.  

Miljø 

Som en af de førende ølproducenter i verden, sætter Carlsberg også et fodtryk på miljøet. Det er de 

dog også klare over ifølge deres årsrapport 2017. Med et program kaldet ”zero” arbejder de på at 

påvirke miljøet mindst muligt. En af de risici Carlsberg kan løbe ind i, er højere afgifter på 

udledning af CO2, stigende priser på vand og afledningen heraf samt stigende udgifter til 

transporten af deres produkter. Derudover vil ændringer i klimaet også kunne gå hen og påvirke de 

råvarer Carlsberg skal bruge, eksempelvis humle og hvede. Miljøet kan altså gå hen og blive en 

langt vigtigere spiller i driften af Carlsberg end den har været tidligere. I Carlsbergs arbejde på at 

blive mere miljøvenlig har de lavet en CSR-politik, der målrettet søger at mindske belastningen af 

miljøet.  

Juridisk 

Som den største spiller på ølmarkedet i Danmark kan der opstå problemer ved opkøb af andre 

bryggerier, da Carlsberg vil nærme sig monopol. Derudover kan der også opstå ændringer i de regler 

og love som Carlsberg opererer efter i dag. Her kan blandt andet nævnes grænse for promille ved 

kørsel, aldersgrænse for salg af alkohol og reklameringen for alkohol generelt. Carlsberg har oplevet 

udfordringer ved indførelsen af rygeforbuddet. Med dette forbud blev det ulovligt at ryge på 

restauranter og beværtninger. Det har været med til at mindske forbruget af øl på denne del af 

                                                 
22 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/332321/carlsberg_vil_kapre_oelmarkedet_med_ny_fadoelsteknologi.ht

ml 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/332321/carlsberg_vil_kapre_oelmarkedet_med_ny_fadoelsteknologi.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/332321/carlsberg_vil_kapre_oelmarkedet_med_ny_fadoelsteknologi.html
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markedet.23 Specielt for Carlsberg vurdereres det, at det dog kun er opkøb af andre bryggerier, som 

er en særlig juridisk udfordring. Andre ændringer vil påvirke hele branchen som helhed.  

Værdikædeanalyse  

Ved en analyse af Carlsbergs værdikæde ønsker vi at identificere Carlsbergs interne ressourcer. Med 

analysen af disse får vi et indblik i, hvor Carlsberg står stærkt og svagt i forhold deres samlede proces 

og produktion. Nedenfor ses den værdikæde Carlsberg har udformet. Kæden består af: Forskning og 

udvikling, indkøb, produktion, logistik, markedsføring og slutteligt forbrugere og kunder, og er 

illustreret i Figur 12. 

Forskning og udvikling 

Carlsbergs første led består af forskning og udvikling. Virksomheden foretager selv sin forskning og 

udøver den i flere forskellige led i laboratoriet i Valby. Denne del af værdikæden har igennem årene 

haft utrolig stor betydning for Carlsberg, da forskerne flere gange har gjort banebrydende opdagelser. 

Det er faktisk ikke kun Carlsberg, der har haft glæde af laboratoriets forskning. PH-skalaen blev 

opfundet af Professor S.P.L. Sørensen, leder for Carlsberg laboratorium i 1909. Skalaen bliver i dag 

blandt andet brugt i produktionen af øl for at opnå den korrekte surhed og smag. 

Udviklingen har primært fokus på råmaterialer, gær og fermentering (en kemisk proces, der nedbryder 

organismer), ingredienser og teknologien omkring brygningen.  

Som eksempel kan det nævnes, at Carlsberg-forskere er lykkedes med at kortlægge byggens genetiske 

arvemasse. Forskningen er i international verdensklasse og har gjort det muligt at skabe nye maltbyg-

egenskaber og forbedre processen omkring brygningen. Som noget helt unikt er det nu også muligt 

at bruge forskningen til at optimere forholdende i takt med ændringerne i klimaet. Landmændene får 

                                                 
23 https://www.dr.dk/nyheder/penge/rygeforbud-rammer-oelsalget  

Figur 12: Carlsbergs værdikæde 

Kilde: Carlsbergs årsrapport 2013 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/rygeforbud-rammer-oelsalget
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bedre mulighed for at dyrke og pleje byggen, således at de opnår så højt et muligt afkast af 

produktionen som overhovedet muligt.24  

Forskningen har over tid haft stor betydning for Carlsbergs placering på markedet, da det er et marked 

præget af stor konkurrence. Muligheden for at udvikle unikke produkter og anvende dem før 

konkurrenterne har altså været med til at stille Carlsberg stærkt. Forskningen skal ikke nødvendigvis 

kunne give afkast fra dag et, men skal være med til at sikre, at Carlsberg kan blive ved med at tilbyde 

øl i topkvalitet. Denne del af værdikæden vurderes altså derfor at have stor betydning for Carlsberg i 

og med udviklingen har været med til at gøre Carlsberg markedsførende på flere forskellige områder 

samt differentiere produkterne i forhold til deres konkurrenters.  

Indkøb 

For en international virksomhed, der agerer på flere forskellige markeder, er indkøb en meget vigtig 

del af værdikæden. Indkøbet skal koordineres og planlægges ned til mindste detalje, da hvert enkelt 

bryggeri har forskellige behov, produktionshastigheder og produktsortiment.  

Produktionsomkostningerne udgør lidt over 50% af nettoomsætningen i 2017, hvorfor det er ekstremt 

vigtigt for virksomheden at kontrollerer sine indkøb nøje. Carlsbergs indkøb styres i dag af Carlsberg 

Supply Chain (CSC) som står for en løbende levering af råvarer og kontrollerer samtidig kvaliteten. 

Med en samlet enhed, der står for indkøb og distribution, sikrer Carlsberg, at der er overblik over 

indkøb og at det samtidig sker med så få omkostninger som muligt.  

Indkøbet er en vigtig del for tilførsel af værdi, da gode råvarer er med til at sikre kvaliteten af øllet 

og fastholde kunderne med produkter af god kvalitet. Et effektivt og nøjagtigt indkøb sikrer, at 

virksomheden konstant er i topform og kan klare uforudsete udfordringer. Ved et driftsstop er det 

vigtigt, at produktionen hurtigt kan genoptages, da produktet ellers kan miste værdi ved at blive 

leveret for sent eller blive ødelagt i den igangværende produktion.  

Carlsberg bruger flere forskellige råvarer i deres produktion og da disse handles på linje med andre 

aktiver som guld, aktier og obligationer på en børs, har virksomheden mulighed for at hedge indkøbet. 

De primære råvarer, der bruges er korn, hvede og byg samt aluminium til brug for produktion af 

emballage. Indkøbet af råvarerne hedges for at styre Carlsbergs risiko på dette område. Ifølge 

                                                 
24 https://ing.dk/artikel/carlsberg-forskere-kortlaegger-byggens-genetiske-arvemasse-197823  

https://ing.dk/artikel/carlsberg-forskere-kortlaegger-byggens-genetiske-arvemasse-197823
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årsrapport 2017 bruger Carlsberg ”fixed-price agreements” for at sikre, at prisen på råvarekøb, der 

skal foretages i fremtiden, kendes. Størstedelen af indkøbet for 2018 er allerede hedged i 2017. 

Procentdelen af det samlede indkøb, der er hedged er højere i Vest- og Østeuropa end Asien. 

Carlsberg nævner ikke hvorfor, men det kan muligvis være på baggrund af markedernes størrelse.  

Indkøbet fordeler sig over flere afdelinger og vedrører ikke kun produktionen. Udover indkøbet af 

råvarer består denne del også af indkøb til produktionsapparatet, distribution og transport og meget 

mere. Indkøb er naturligvis en af de helt grundlæggende processer i værdikæden, da der uden indkøb 

for eksempel ikke ville være råvarer til produktion.  

Carlsberg har løbende fokus på at afsætte så få miljømæssige spor som muligt, derfor har de en CSR-

politik, der sikrer, at indkøbet er effektivt og klimavenligt. De forsøger blandt andet at overgå til 

klimavenlige energiressourcer såsom biogas og grøn el. I 2017 lancerede Carlsberg ”Together 

towards Zero” som er et program, der skal sikre at fire punkter opfyldes: Ingen ”carbon footprint”, 

ingen vandspild, ingen uansvarlig indtag af alkohol og ingen ulykker, der indebærer alkohol. En 

klimavenlig tilgang til indkøb vurderes også at tilføre værdi til produktet overfor slutbrugeren.  

Indkøbet vurderes at være meget vigtigt for tilførslen af værdi.  

Brygning og tapning 

Denne del af værdikæden tilfører naturligvis også værdi i og med, det er her produktet produceres. 

Produktionsfaciliteterne i form af bryggerier er en dyr proces at holde i gang og bør derfor reduceres 

til det absolut nødvendige. Samtidig er det dyrt at transportere øl, særligt når den er emballeret, det 

kan derfor ikke betale sig at transportere varerne over større afstande. Carlsberg har bryggerier i stort 

set alle lande, hvor de forhandles og transporten er dermed forholdsvis begrænset. I de seneste år har 

Carlsberg haft fokus på at reducere antallet af bryggerier, især efter tilgangen af den nye CEO. Da 

Carlsberg tidligere har opkøbt mindre bryggerier på mange af deres markeder, er det nu nødvendigt 

at reducere antallet og samle aktiviteterne. I Kina har Carlsberg lukket flere bryggerier, da standen på 

de købte bryggerier har været for dårlig til, at man ville investere yderligere i dem.25 Øl er som sådan 

ikke svært at producere, hvorfor det giver god mening at reducere antallet af bryggerier. Det kræver 

ikke en høj grad af specialisering at producere de forskellige produkter og det er derfor forholdsvis 

                                                 
25 https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-lukker-stribevis-af-bryggerier-i-kina  

https://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-lukker-stribevis-af-bryggerier-i-kina
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nemt at lukke og flytte produktionen til et andet sted. Ved flytningen af produktionen fra Valby til 

det nye bryggeri i Fredericia sparede Carlsberg årligt omkring 100 mio. kroner.26  

Denne del af værdikæden er også præget af de voksende krav til de miljømæssige belastninger, der 

er ved produktionen. Ved at reducere mængden af ressourcer, der spildes og går tabt under 

produktionen, kan Carlsberg spare penge.  

Logistik 

Distributionen af Carlsbergs produkter er utrolig vigtig. Som nævnt tidligere har Carlsberg bryggerier 

i mange forskellige lande. Det er derfor et større apparat, der skal sørge for, at produkterne leveres 

løbende i rette mængde. Dette punkt i værdikæden vurderes at være et sted, hvor der konstant kan 

optimeres og tilpasses, således at logistikken forløber så billigt og effektivt som muligt. Alternative 

transportmidler, nye distributionsruter samt smartere lagre er nogle af de ting, som løbende kan 

optimeres.27 Carlsberg har en fordel i at stå stærkt på det vesteuropæiske marked, da der her er gode 

distributionsmuligheder i form af infrastruktur af høj kvalitet samt sikkerhed i topklasse. Erfaringerne 

herfra kan bruges på de andre markeder for at sikre, at de i den løbende udvikling har så effektiv en 

logistik som muligt. Logistikken af varerne skal tilpasses den enkelte kunde og dennes efterspørgsel. 

Da Carlsberg både opererer på on- og off-trade markedet er de nødt til at have flere forskellige måder 

at distribuerer deres produkter på. Da kundeporteføljen spænder over mindre supermarkedskæder til 

Roskilde festival er der stor variation i, hvordan produkterne skal leveres. Under Roskilde festivalen 

er der en enorm efterspørgsel efter øl, hvorfor levering og midlertidig opbevaring skal planlægges 

nøje. Værdien for kunden i en effektiv logistik vurderes høj, da en forsinket leverance kan få aftagerne 

til at søge alternativer for at få dækket deres behov.  

Bryggeriet i Fredericia blev taget i brug i 2008 og er et af de mest effektive af sin slags. Her har en 

effektiv logistik baseret på avanceret teknologi nedbragt lagerdage med 20%. Derudover er der sparet 

170 stillinger væk, ligesom antallet af lastbiler er nedbragt fra 330 til 250. Ovenstående er et godt 

eksempel på, hvordan effektivisering af logistikken kan spare både tid og penge for virksomheden.  

Markedsføring og kommunikation 

                                                 
26 http://scm.dk/14-milliard-flasker-%C3%B8l-k%C3%B8rer-p%C3%A5-skinner-i-fredericia 

27 http://scm.dk/teknologisk-tigerspring-l%C3%B8fter-carlsberg-sveriges-logistik  

http://scm.dk/14-milliard-flasker-%C3%B8l-k%C3%B8rer-p%C3%A5-skinner-i-fredericia
http://scm.dk/teknologisk-tigerspring-l%C3%B8fter-carlsberg-sveriges-logistik
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Carlsberg er ikke blevet en af verdens største ølproducenter uden grund. Massiv markedsføring har 

blandt andet været med til at markere Carlsberg på det internationale marked.  

Vigtigheden af at have et stærkt brand er med til at tilføre produktet meget stor værdi overfor 

slutbrugeren. Med et off- og on-trade marked distribueres Carlsbergs produkter på to forskellige 

måder. Fælles for dem begge er dog, at de som oftest ender hos den samme forbruger, blot på 

forskellige tidspunkter.  

Med et svagt faldende salg i Vesteuropa, betydelige problemer på dele af det østeuropæiske marked 

og et kæmpe potentiale på det asiatiske marked må det siges, at markedsføring i den grad er en vigtig 

faktor for Carlsberg. Virksomheden har i flere omgange satset massivt på markedsføringskampagner 

og har også opnået resultater på det. Ved EM i 2016 lagde Carlsberg 400 mio. kroner på bordet for at 

få lov til at kalde sig ”officiel beer of Euro2016”. På det tidspunkt forventedes et mersalg alene i 

Frankrig på 30%. 

Carlsberg har øget sin markedsføring i Asien for at få fat på markedet, da de vurderer, at massiv 

markedsføring kan føre til øget salg. Salget af premium øllene kommer ikke af sig selv og skal derfor 

markedsføres massivt. Præferencen i forhold til produkterne skal både opstå via god kvalitets øl, men 

lige så meget igennem den identitet forbrugeren opnår ved at købe produktet.  

På de sociale medier søger Carlsberg også at vinde markedsandele, blandt andet ved brug af hashtags, 

Instagram profiler for hver enkelt produkt og konkurrencer.  

Markedsføring og kommunikation vurderes som et meget vigtigt led i Carlsbergs værdikæde og som 

et led i værdikæden, der skal prioriteres. 

Forbrugere og kunder 

Igennem flere initiativer ønsker Carlsberg, at deres produkter bliver brugt i en sammenhæng, som de 

selv kan stå inde for. Igennem kampagner og oplysning omkring alkoholmisbrug ønsker de at 

reducere overforbruget af alkohol hos deres slutbruger.  

Herudover ønsker Carlsberg at styrke arbejdet for en mindre miljømæssig belastning igennem 

udvikling og genbrug af emballage.  
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Alt i alt udføres ovenstående som en del af den fælles opgave, vi alle sammen har i at passe på vores 

miljø og samfund. En del af arbejdet vurderes dog også at have en forebyggende effekt samt PR-

værdi. Hvis Carlsberg bliver associeret med alkoholisme og miljøsvineri, har andre eksempler vist, 

at det kan være svært at ryste et sådan image af sig. Dette sidste led af værdikæden vurderes også at 

give værdi til slutbrugerens oplevelse.  

Konklusion på strategisk analyse 

Til brug for opsamling af ovenstående analyse bruges SWOT-modellen.  

(S)Styrker:  

• Stordriftsfordele 

• Stærke brands 

• Flere forskellige eksisterende produkter, der kan lanceres på nye markeder 

• Stærk og konkret strategi  

• Stærk forhandlingsstyrke overfor leverandører 

• Stærk forskning og udviklingsafdeling 

(W)Svagheder: 

• Faldende markedsandele i Østeuropa  

• Stort og dyrt logistik apparat 

• Eksponeret mod mange forskellige valutaer 

• Dyre markedsføringsomkostninger 

• Stor kapitalbinding i bryggerier 

 

(O)Muligheder  

• Mulighed for stor vækst på det asiatiske marked 
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• Mulighed for resultater igennem forskning  

• Ændring i pris/miks  

• Udvikling af logistik 

(T)Trusler  

• Stigende alkoholafgifter  

• Ændring i sociokulturelle forhold  

• Valutakursudsving  

• Stigende råvarepriser  

• Øgede miljøkrav 

• Stærke konkurrenter  

Samlet set står Carlsberg stærkt, der er dog både trusler og muligheder i den situation, virksomheden 

står i lige nu. Med salg på tre forskellige markeder og en stor produktportefølje har de mulighed for 

at differentiere forretningen fra land til land. De har godt fat i det vesteuropæiske marked, som dog 

er præget af tæt konkurrence og kapitalstærke konkurrenter. Det østeuropæiske marked præges af 

dårlige forhold i Rusland, men der er dog fremgang på mindre markeder i regionen samt muligheder 

på det russiske marked. Det asiatiske marked vurderes som havende et stort vækstpotentiale for 

Carlsberg, der er dog ved at opstå forholdsvis stor konkurrence på både premium og lavpris øl.  

Carlsbergs forskning og udvikling vurderes at stille virksomheden stærkt, da de historisk er blevet 

hjulpet godt på vej af nye produkter samt mere effektive processer og systemer. Her har de mulighed 

for at imødekomme eventuelt stigende råvarepriser ved at udnytte dem bedre i produktionen.  

En af virksomhedens store trusler er eksponeringen overfor flere forskellige valutaer, der kan påvirke 

indtjeningen i takt med udviklingen i valutaen. Muligheden for hedging er dyr og kan både være en 

ulempe og tabsgivende, hvis markedet udvikler sig i en anden retning end ventet.  

Ændringer i miljømæssige krav samt skatte og afgifter er også en stor trussel for virksomheden. En 

ændring i disse forhold kommer ofte med kort respons og medfører bøder, hvis de ikke overholdes. 

Skatter og afgifter kan også være med til at ændre i de forbrugsmønstre forbrugerne har. 
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Muligheden for at ændre i pris/miks på produkterne vurderes at give Carlsberg mulighed for at stå 

stærkere på sine markeder. Det kræver dog tæt opfølgning og en grundig samt korrekt analyse af 

markedet.  

Alt i alt vurderer vi, at Carlsberg i disse år står overfor en del udfordringer, som skal håndteres korrekt, 

hvis de fortsat ønsker at stå stærkt.  
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Rentabilitetsanalyse 

Analysen af rentabiliteten er helt essentiel i værdiansættelsen af Carlsberg. 

Selve analysen består af tre hoveddele: Reformulering af Carlsbergs regnskaber for 2014-2017, 

nøgletalsanalyse og en analyse af den varige vækst og det permanente overskud. Reformuleringen 

danner grundlaget for identificeringen af de historiske niveauer for koncernen samt den udvikling, 

der har været i nøgletallene. Formålet med selve rentabilitetsanalysen er at få et overblik over 

værdiskabelsen til aktionærerne, altså de valuedrivers der senere skal skabe grundlaget for 

budgetteringen. Budgetteringen vil blive fastlagt på baggrund af de historiske regnskabstal samt den 

strategiske analyse. Perioden 2014-2017 vurderes tilstrækkelig for at kunne fastsætte en kvalificeret 

værdi af selskabet. En længere periode vurderes ikke at give en mere præcis værdiansættelse.  

Regnskabsanalyse 

Anvendt regnskabspraksis og regnskabskvalitet 

Carlsberg er underlagt IFRS, som er den internationale regnskabsstandard. Virksomheden har ikke 

ændret deres regnskabspraksis imellem de årsrapporter, der er analyseret på i denne opgave. 

Selskabets ledelse har mulighed for at lave skøn på visser regnskabsposter. Ud fra de fire rapporter 

er der ikke observeret væsentlige ændringer, hvilket understøtter, at rapporterne kan sammenlignes 

på lige fod. Ved konstateringen af uændret regnskabspraksis i perioden sikrer vi, at de enkelte års 

nøgletal er sammenlignelige.  

Reformulering af årsrapporter 

Reformuleringens formål er at adskille driftsaktiviteterne og finansieringsaktiviteterne, samt give 

overblik for Carlsbergs værdiskabende kernedriftsaktiviteter. Ved at gøre dette fjernes aktiviteter, der 

ikke er kernedriftsaktiviteter samt eventuelle engangsposter. 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalopgørelsen reformuleres for at finde totalindkomsten, idet der medtages reguleringer, som 

direkte har ændret på egenkapitalen udenom resultatopgørelsen. Altså indtjening, der ikke kan 

relateres til den normale drift. Disse reguleringer kan være hyperinflation, valutakursreguleringer 

eller et unormalt stort salg af bygninger. 
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Opgørelsen opdeles mellem transaktioner med ejerne og anden totalindkomst efter skat. Formålet 

med opdelingen er at gøre det klart, hvorledes egenkapitalen påvirkes af transaktioner med 

ejerne/aktionærerne og Carlsbergs egen værdiskabelse. Hertil justeres der for eventuelle 

minoritetsinteresser med det formål at værdiansætte aktionærernes andel af egenkapitalen. 

Reformulering af resultatopgørelsen 

I Carlsbergs egen årsrapport har de opdelt totalindkomsten i to. Den ene er den standardopdelte 

resultatopgørelse og viser nettooverskuddet. Den anden del viser anden totalindkomst og skal altså 

tillægges nettooverskuddet således: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡 ± 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 

Opgørelserne vil til brug for analysen blive samlet til én indkomst, denne udledes fra 

driftsoverskuddet efter skat (DO) og netto finansielle omkostninger efter skat (NFO). Herfra 

fratrækkes så minoritetsinteressers resultatandel, som samlet giver totalindkomsten. Se skitsen 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsoverskuddet i forbindelse med 

salget skilles her fra andet driftsoverskud, særlige og usædvanlige poster samt engangsdriftsposter. 

Dette gøres for, at vi i højere grad kan analysere på værdiskabelsen ved Carlsbergs kerneaktiviteter.  

Tabel 1: Reformulering af resultatopgørelsen 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra, ”Regnskabsanalyse & 

værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Sørensen, Ole side 219 
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”Dirty surplus”, særlige poster og andet driftsoverskud er ikke medtaget, da de kan være svære at 

budgettere. I den senere budgettering er disse poster sat til 0kr., da det primært er Carlsbergs evne til 

at skabe værdi gennem driften, vi analyserer. Der har de tidligere år været ændringer i posterne, 

hvilket vi er opmærksomme på i den endelige værdiansættelse.  

For at kunne beregne EBITDA, er af- og nedskrivninger reformuleret. De berørte afskrivninger er på 

produktionsomkostninger, salgs og distributionsomkostninger og administrationsomkostninger, de er 

alle inkluderet i posten i årsrapporten. Beregnet som følger i tabel 2. 

Skat af årets resultat er fordelt på de enkelte resultatposter og der er i posten kalkuleret for 

skattefordelen af netto finansielle omkostninger. Særlige poster indeholder i 2017 nedskrivning af 

deres Baltika brand på i alt 4.847 mio. kr.28  

Reformulering af balancen 

Carlsbergs balance består af aktiver og passiver, som er fordelt i kortfristede og langfristede. Disse 

reformuleres for at kunne vurdere i hvilken grad, at Carlsberg er i stand til at skabe værdi. 

Via reformuleringen opdeles balancen i driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter i form af netto 

driftsaktiver (NDA) og netto finansielle forpligtelser (NFF). Carlsbergs netto driftsaktiver viser 

hvordan den investerede kapital anvendes og NFF udtrykker investeringen i virksomheden. 

I forbindelse med reformuleringen er posten, likvide beholdninger, blevet reklassificeret med 1,5% 

af nettoomsætningen. Dette beløb anføres som et driftsaktiv og det resterende beløb anføres som et 

finansielt aktiv som posten overskydende likvide beholdninger.29 Vi har vurderet 1,5% som et 

passende niveau på baggrund af Carlsbergs forholdsvis høje pengestrømsvolatilitet. I det nuværende 

rentemiljø vurderes det, at posten ikke tilskrives renter. Det er muligt, at Carlsberg betaler negative 

                                                 
28 Årsrapport 2017 for Carlsberg A/S, side 81 

29 ”Regnskabsanalyse & værdiansættelse – en praktisk tilgang” Sørensen, Ole, side 207  

Tabel 2: Af- og nedskrivninger 

Kilde: Årsrapport 2014-2017 og egen tilvirkning 
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renter for en del af sit indlån, beløbet vurderes dog så lille, at det ikke er relevant at indregne. Det er 

ikke udspecificeret hvad posten ”andre tilgodehavender” dækker over. Derfor antages det, at posten 

ikke er en del af kerne driftsaktiverne. Der er ikke fundet andre poster på balancen, der har givet 

anledning til nærmere gennemgang.  

Analyse af nøgletal 

Denne del af analysen tager udgangspunkt i Carlsbergs historiske regnskaber i perioden 2014-2017. 

Analysen vil sammen med den strategiske analyse være grundlaget for budgetteringen og 

værdiansættelsen. 

I denne del vil de centrale nøgletal i den udvidede DuPont pyramide blive beregnet. Først analyseres 

Egenkapitalforrentningen (ROE), herefter beregnes de underliggende niveauer.30 Tallene beregnes 

ud fra de reformulerede balancer og resultatopgørelser for perioden. 

Til beregning af nøgletallene benyttes de gennemsnitlige værdier af primo- og ultimobeløb, derved 

tages der højde for betydelige beløbsændringer i enkeltstående regnskabsår. Ved at gøre dette får vi 

et mere retvisende billede af perioderne.  

Der tages udgangspunkt i følgende nøgletal:  

• Egenkapitalforrentningen, ROE (return on equity)  

• Afkast på den investerede kapital, ROIC (return on invested capital)  

• Overskudsgrad, OG.  

• Aktivernes omsætningshastighed  

  

                                                 
30 ”Regnskabsanalyse & værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Sørensen, Ole, side 280 
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Analyse af ROE 

Egenkapitalforrentningen (ROE) viser det samlede afkast til Carlsbergs aktionærer (eksklusiv 

minoritetsaktionærer). Her kan investor altså se, hvor meget profit virksomheden genererer af de 

investerede midler. For at udregne ROE divideres nettoresultatet med aktionærernes egenkapital. 

Nettoresultatet (EAT) og ikke resultatførte poster er indregnet i totalindkomsten. Ikke resultatførte 

poster er ”Dirty surplus”, idet ændringerne inden reformuleringen kun har en påvirkning på 

Carlsbergs balance. Poster som betegnes ”Dirty surplus” er b.la. valutakursreguleringer af 

udenlandske aktiver (enheder) og værdiregulering af finansielle derivater. Udviklingen og 

beregningen af ROE for Carlsberg er vist nedenfor i Tabel 3. 

Tabel 3: Beregning af ROE 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I perioden er der sket store ændringer i Carlsbergs egenkapitalforrentning. De har vendt to år med 

store minusser til et positivt resultat i 2016, efterfulgt af mindre tab i 2017. Årsagen til udviklingen 

kan ses i Tabel 4. 

Tabel 4: Totalindkomst af driften 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen kan det ses, at de primære ændringer i totalindkomsten skal findes på posten 

valutakursreguleringer af udenlandske enheder samt nedskrivninger på Goodwill og varemærker. 

Hertil er der også større udsving på Carlsbergs pensionsforpligtelser. Ovenstående er, som tidligere 
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nævnt, til dels opstået på baggrund af de nedskrivninger som Cees T. Hart gennemførte ved sin 

tiltrædelse. I 2014 var der store fald på kurserne Rusland (RUB) og Ukraine (UAH) for samlet          -

20.563 mio, kr., dog steg CNY, LAK og VND, som gav en modregning på 1.825 mio. kr.31 Her kan 

det altså ses, at Rusland er en temmelig stor hovedpine for Carlsberg. 

Konsekvenserne af ovenstående ses på Carlsbergs egenkapital, som er faldet fra 55.798 mio. kr. til 

40.684 mio. kr. i perioden 2014-2017. 

Carlsbergs finansielle gearing (FGEAR) findes ved at dividere netto finansielle forpligtelser (NFF) 

med egenkapitalen (EK+MIN).  

FGEAR var i 2014 0,57 og er derefter steget de to efterfølgende år, hvorefter den er faldet til 0,51 i 

2017. Årsagen til faldet skyldes, at Carlsberg med sin nye strategi søger at nedbringe deres gæld.  

Carlsbergs spread, som viser differencen mellem afkast på den investerede kapital og afkastkrav på 

fremmedfinansieringen (ROIC – r), har i samme periode haft negativt afkast i 3 ud af 4 år. Kun i 2016 

har de formået at skabe et positivt spread, som skyldes en positiv ROIC på 15,12%. I 2017 var ROIC 

tæt på breakeven med -0,32% og derfor ender spreadet med et lille minus på -2,55%. Med investors 

øjne er spreadet i perioden ikke tilfredsstillende og Carlsberg får langt fra nok ud af sin 

fremmedfinansiering.  

I beregningen af r er der taget højde for de finansielle indtægter, da NFO er sat i forhold til NFF. 

Samlet set er der dog en omkostning på NFF. 

Afkastet af den investerede kapital, har i perioden udgjort et gennemsnitligt minus på -5,39%, dette 

skal holdes op imod den gennemsnitlige gældsomkostning, som har været på 2,89%. Med disse tal 

kan det konstateres, at Carlsberg i perioden har haft en negativ gearing, da fremmedkapitalen ikke 

har tilført virksomheden mere værdi end de samlede finansieringsomkostninger.  

Analyse af ROIC 

ROIC er afkastet af den investerede kapital og er opstillet i Tabel 5. I analyseperioden er der store 

udsving på ROIC, som er gået fra at være i et meget stort minus til et plus i 2016, efterfulgt af et 

                                                 
31 Carlsberg årsrapport 2014, side 100 
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minimalt minus i 2017. I en tilfredsstillede drift af en virksomhed skal der over tid i gennemsnit være 

en positiv ROIC, da det ellers ikke vil kunne betale sig at drive virksomheden. 

Tabel 5: ROIC 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I den yderligere nedbrydning af ROIC ses det, at der har været flere forskellige faktorer, der har skabt 

udviklingen i ROIC hen over de fire regnskabsår. I 2014 var det de store reguleringer på valuta, der 

gav et stort minus på det øvrige driftsresultat. I 2015 var det nedskrivning af deres Baltika brand, der 

gav den samlede negative ROIC. 2016 var et rimeligt år på indtjeningen, som landede stort set på 

samme niveau som i 2015, dog blev det hjulpet af en indtjening på valuta, samt at der ikke var nogle 

særlige engangsposter på året af væsentlig indflydelse. Med andre ord, der har ikke været massive 

nedskrivninger i 2016, som kunne ødelægge ROIC. 

Analyse af overskudsgraden  

Overskudsgraden giver et billede af hvor gode Carlsberg er til at tilpasse omkostningerne i forhold til 

deres nettoindtægter. Nettoomsætningen er stigende fra primo 2014 til ultimo 2017 med indeks 108. 

I samme periode udvikler overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) sig 

hovedsageligt positivt, som det fremgår i Tabel 6 nedenfor. Overskudsgraden er steget fra -19,02% 

til -0,33%, dog med et flot 2016 ift. overskudsgraden. AOH steg voldsomt fra 2014 til 2015 og har 

herefter været forholdsvist stabilt. 

Tabel 6: OG og AOH, 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Carlsberg opnår i 2017 en nettoomsætning svarende til 0,97 af nettodriftsaktiverne, som er en flot 

udvikling. Dog også nødvendigt i betragtning af, at de er en produktionsvirksomhed.  
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Nedenstående tabel er en dekomponering af overskudsgraden for at afdække udviklingen af 

Carlsbergs udgifter. 

Tabel 7: Dekomponering af OG 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Overskud fra før salg er forholdsvis stabil i hele perioden med en smal stigning fra 13,1% til 13,96% 

Dette skyldes en kombination af stigende bruttoavance, men samtidig højere 

administrationsomkostninger og større af- og nedskrivninger. 

Det er altså ikke ændringerne i kernedriftsaktiviteterne, der er årsagen til de store udsving i Carlsbergs 

resultater de seneste 4 år, men som tidligere nævnt, dels valutaomkostningerne og nedskrivning af 

brand værdi.  

Aktivernes omsætningshastighed 

AOH angiver den mængde omsætning som generes pr. krone. Dette giver altså et billede af, hvor 

mange penge Carlsberg har bundet i sine netto driftsaktiver for hver krones omsætning. 

Aktivernes omsætningshastighed, kan nedbrydes som følger i Tabel 8 og 9. 
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Tabel 8: AOH 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 9: AOH, invers 1/AOH 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af Tabel 9, har Carlsberg et forholdsmæssigt stort beløb investeret i både 

immaterielle og materielle aktiver. Det dækker hovedsageligt over Carlsbergs produktionsapparat og 

antageligt opkøb gennem tiderne. Med opkøb i blandt andet Kina er der tilføjet en del bryggerier. 

Ændringen til aktivernes omsætningshastighed ses også at fremkomme af de samme to poster fra 

Carlsbergs balance, da både de materielle- og imaterielleaktiver er faldet stødt hen over alle 4 

regnskabsår. I beregningen af AOH er det altså hovedsagligt et fald i NDA, der har fået AOH til at 

stige. 

Budgetteringen 

For at kunne bruge en værdiansættelsesmodel er det en forudsætning, at der er udformet et budget. 

Formålet med budgetteringen er at foretage et skøn af Carlsbergs fremtidige værdiskabelse ud fra 

fastlagte valuedrivers. Carlsbergs valuedrivers har alle relation til udviklingen i nettoomsætningen og 

derfor er nettoomsætningen vigtig for de øvrige valuedrivers. I budgetperioden er der taget stilling til 

udviklingen på de tre hovedmarkeder for at kunne lave et samlet estimat på udviklingen. Estimatet 

laves på baggrund af den strategiske analyse, da denne har analyseret udviklingen nærmere.  
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Forudsætninger for værdiansættelsen 

DCF-modellen bygger på et going-concern princip. Dette baseres på en uendelig række af budgetår, 

hvor fremtidige resultater tilbagediskonteres til nutidsværdi ved hjælp af WACC. Det er dog ikke 

muligt at benytte et uendeligt antal budgetår i praksis, i stedet anvendes en terminalperiode efter 

budgetfasen. Terminalperioden er udtrykket for den konstante forøgelse af selskabets værdi efter 

budgetperioden. I denne opgave er budgetperioden som sagt fastsat til 5 år. 

Derved er budgetfasens 5 år de mest retvisende, da der her kan laves ændringer år for år. 

Budgetperioden er den periode, der ligger tættest på beregningens udgangspunkt, hvorfor der vil være 

mere information tilgængelig vedrørende driften og strategien for virksomheden. Væksten i 

terminalperioden tager udgangspunkt i en konstant vækstrate, kaldet g. Terminalperioden vil være 

den mest usikre del af beregningen, da det kan være svært at ramme en vækstrate, der er korrekt så 

langt ude i fremtiden. 

Valuedrivers 

Følgende valuedrivers vil danne grundlag for budgetteringen. 

• Vækstraten i nettoomsætningen 

• Overskudsgraden (OG) fra salg 

• Selskabsskatten 

• Netto driftsaktiver (NDA) 

• Vægtede kapitalomkostninger (WACC) 

Vækstraten i nettoomsætningen 

For at kunne vurdere den forventede udvikling i nettoomsætningen, i budget og terminal perioden, 

vurderes Carlsbergs tre kernemarkeder individuelt, da omsætningen og væksten er meget forskellige 

på de tre markeder. Overordnet har Carlsbergs historiske nettoomsætning forandret sig jævnfør Tabel 

10. 
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Tabel 10: Nettoomsætning, fordelt på markeder 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vesteuropa 

I perioden, er nettodriften faldet en smule over de 4 regnskabsår, fra 37.598 mio. kr. til 36.306 mio. 

kr. Vesteuropa er et marked, der er præget af tæt konkurrence blandt kapitalstærke konkurrenter. Det 

er stadig Carlsbergs vigtigste marked, men som tidligere omtalt i den strategiske analyse, har 

Carlsberg mistet en smule af taget i markedet. Blandt andet det engelske marked har til dels vendt 

Carlsberg ryggen. Med Carlsbergs nye strategi forventes det dog, at virksomheden over tid vil kunne 

vinde en del af markedet tilbage, samt reducere omkostningerne.  

Det forventes derfor at væksten på det europæiske marked vil falde de næste 2 regnskabs år, for 

herefter at have en positiv udvikling og med en terminalperiodeværdi på 1,5, som fastsættes ud fra at 

slå inflationsmålet med 0,5%-point. Den budgetterede udvikling ses herunder i Tabel 11. 

Tabel 11: Forventet vækst i Vesteuropa 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Østeuropa 

Regionen har været et meget presset område for Carlsberg de senere år. Grundet kold luft mellem 

bl.a. Rusland og Vesten, samt øget beskatning af alkohol og krav om mindre flasker, har Carlsbergs 

omsætning i Østeuropa været på en rutsjetur. Nettoomsætningen er de seneste 4 år faldet fra 14.086 

mio. kr. til 10.878 mio. kr. 

Med de nuværende udsigter, blandt andet krigen i Ukraine, vurderer vi, at problemerne vil fortsætte 

i hele budgetperioden, dog med en positiv vækst. På sigt forventes det, at Østeuropa kan blive et 

stabilt marked for Carlsberg, hvor ca. 15% af deres omsætning vil komme fra, jf. Tabel 12. For 



Side 51 af 92 

 

budgetperioden er der indregnet en positiv udvikling omend tallene er negative. I terminalperioden 

regnes med 0,5%. En vækst i terminalperioden på 0,7% er muligvis for lavt, men i betragtning af 

historikken på markedet sættes væksten konservativt. Med andre ord, så tror vi altså ikke meget på, 

at denne region bliver afgørende for Carlsbergs vækst det næste lange stykke tid. 

Tabel 12: Forventet vækst i Østeuropa 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Asien 

Det asiatiske marked har haft en voldsom høj vækst de sidste mange år, dog endte hhv. 2016 og 2017 

med en mindre tilbagegang i væksten. Som beskrevet i den strategiske analyse, satser Carlsberg 

fortsat at vækste på det asiatiske marked, hvor Kina er deres største undermarked i Asien. Vi forventer 

en positiv vækst i Kina målt på BNP, samt at Carlsberg har dette marked som største fokusområde. 

Forventningen er, at dette marked vil vokse fra de nuværende 23,55% til at nærme sig 29% i 

terminalperioden. Udviklingen i budgetperioden starter negativt, men bliver efterfulgt af særdeles 

positive år og ender med en terminalperiode på 4%. Terminalperiodens udvikling vurderes høj, men 

realistisk i betragtning af hvor stort markedet er samt populationen på markedet, som udgør tæt på 2 

milliarder mennesker. 

Tabel 13: Forventet vækst i Asian 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Samlet for de tre markeder kan vi derfor nu fastlægge vores samlede forventninger til væksten i 

budgetperioden som vist i Tabel 14. 
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Tabel 14: Carlsbergs vækst i budgetperioden 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vækstraten g er helt essentiel i værdiansættelsen af Carlsberg. Denne bruges i terminalperioden og 

vil formentlig udgøre den største andel af den totale værdi.  Vækstraten er samlet set budgetteret til 

2% i terminal perioden. Årsagen til den beregnede vækstrate skal findes i de forhold der 

fremadrettet vil påvirke Carlsberg. Først og fremmest har vi en forventning om, at Carlsbergs 

sail’22 strategi vil strømline forretningen og være med til at øge top og bundlinje. Gennem vores 

reformulering ses at det vækstraten i den analyserede periode ikke har været særlig positiv. Vi 

forventer dog at denne tendens vender og at den vil være positiv i 2020. 2022 er det sidste år i 

budgetperioden og har en vækst på 1,75%.  

Det er primært vores forventning til det asiatiske marked, der løfter g op på 2%. Vi har stadig tiltro 

til at Carlsberg kan vækste på det vesteuropæiske marked, grundet deres stærke position. Dog slet 

ikke i samme grad som det asiatiske. Som tidligere omtalt har Carlsberg en stærk produktportefølje 

og vi forventer at deres premium øl vil hente en stor del af væksten i asien. Premium øllenes succes 

på det europæiske marked, vurderes at kunne smitte af på det asiatiske marked. Det østeuropæiske 

marked vil i vores øjne stadig være en klods om benet på Carlsberg, især i budgetperioden. Væksten 

på dette marked er i terminalperioden minimalt positiv, den er dog bestemt til at være positiv, da vi 

ikke tror markedet afvikles. Årsagen til at vi stadig forventer lidt vækst i Østeuropa er at Carlsberg 

stadig vækster på flere af de mindre markeder i regionen. Rusland forventes at blive en mindre del 

af den samlede forretning fremadrettet og vil derfor ikke, forstyrre billedet så meget på lang sigt. 

Med Carlsbergs nye strategi de ikke en forventning om at skulle vækste enormt fremadrettet. Deres 

mål er at få styr på forretningen og store nedskrivninger skal undgås i fremtiden. Dette har vi også 

valgt at afspejle i g, hvordan af/nedskrivninger er sat til 0 i budgetperioden samt terminalperioden. 

Overskudsgraden (OG) fra salg  

Den historiske overskudsgrad fremgår af nedenstående Tabel 15. 
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Tabel 15: Historiske overskudsgrader 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som følge af Carlsbergs Sail’22 strategi forventes en gradvis forbedring af overskudsgraden, som 

hovedsageligt vil skabes på baggrund af en optimering af Carlsberg. Vi har blandt andet stor tiltro til 

strategien om at reducere omkostninger, da de foreløbige resultater har vist, at det virker. Herudover 

forventes en stabil nettoomsætning som vist i Tabel 16 og 17 herunder. Årsagen til en stabil 

nettoomsætning er på baggrund af Cees T. Harts strategi om en mere effektiv virksomhed og ikke 

nødvendigvis større omsætning. Vi satser altså på, at Carlsberg kan forbedre sine 

indtjeningsmarginer. I den strategiske analyse vurderes konkurrencen på markedet hård, vi forventer 

dog at Carlsberg vil kunne fastholde sin del af den totale indtjening på markedet. Vi har ikke 

forventning om at Carlsberg øger sin overskudsgrad markant på bekostning af de øvrige konkurrenter. 

Dog håber vi at konkurrencen blandt de få konkurrenter, vil øge Carlsbergs motivation til at afvikle 

de produkter med lavest omsætning og dækningsbidrag og dermed øge fokus og overskudsgrad på 

denne måde.Truslen fra substituerende produkter, kan muligvis senere hen, påvirke overskudsgraden.   

Tabel 16: Budgetterede overskudsgrader 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 17: Driftsoverskud efter skat 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den effektive skatteprocent 

Selskabsskatten er i analyseperioden faldet fra 24,5% i 2014 til det nuværende niveau på 22%. Der 

kendes pt. ikke til fremtidige ændringer på selskabsskatten, hvorfor 22% er benyttet i både budget- 

og terminalperioden. Såfremt der skulle ske en ændring i skatten vil det have en indvirkning på 

resultatet. Forventningen er dog jf. den strategiske analyse at det er på afgiftssiden, at der vil opstå en 

højere omkostning.   

Nettodriftsaktiverne (NDA) 

Til brug for budgetteringen skal vi også kigge på den forventede udvikling i NDA. Til brug for dette 

har vi kigget på, hvordan Carlsbergs netto driftsaktiver har udviklet sig tidligere. I Tabel 18. nedenfor 

vises forholdet mellem de forskellige aktiver og nettoomsætningen. 

Tabel 18: Inverse ændring af aktivernes omsætningshastighed 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi vurderer at NDA falder med -4% pr. år i budgetperioden. Dette er med baggrund i Carlsbergs 

Sail’22 strategi om at optimere virksomheden og nedbringe omkostningerne. Dette vil i samme 

ombæring nedbringe Carlsbergs samlede nettodriftsaktiver. 
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NDA er faldet fra 90.947 mio. kr. i 2014 til de nuværende 63.396 mio. kr. for 2017. Dette fald 

vurderes i midlertidig ikke forsættende, da de nødvendige nedskrivninger på blandt andet det russiske 

marked nu burde være foretaget. Om der skal ske yderligere større nedskrivninger, kan vi ikke 

vurdere, da det kræver kendskab til eksempelvis standen på bryggerier. Vi har dog tillid til, at Cees 

T. Hart har foretaget de nødvendige tiltag for nu. Carlsbergs løbende forskning (jf. værdikæden) kan 

forhåbentlig være med til at sikre at Carlsberg kan effektivisere sine bryggerier og processer.   

I terminalperioden forventes det igen, at nettodriftsaktiverne vil stige med 2% i takt med den 

forventede vækstrate (g) 2%. Dette er blandt andet på baggrund af væksten i asien, hvor der forventes 

at skulle være bedre og større faciliteter fremadrettet. 

WACC 

For kunne finde en værdi af Carlsberg i de senere beregninger er det helt essentielt, at Weighted 

Average Cost of Capital (WACC) findes. Formlen til fastlæggelse af de vægtede 

kapitalomkostninger, CAPM: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[E(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] 

hvor 

re = Ejernes afkastkrav 

rf = Risikofri rente 

β = Beta 

E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsportefølje 

E(rm) – rf = Markedets risikopræmie 

WACC’en indikerer om Carlsberg skaber en større værdi end afkastkravet for fremmed- og 

egenkapitalen. 

Fra ovenstående kan vi udlede, at Carlsbergs forhold mellem egenkapital og fremmedkapital vægtes 

i forhold til hinanden. Kapitalstrukturen har altså betydning for WACC og skal derfor fastlægges. 
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Fastlæggelse af kapitalstrukturen 

Til beregning af de vægtede kapitalomkostninger skal den langsigtede kapitalstruktur for Carlsberg 

fastlægges. Altså den kapitalstruktur som vi regner med vil være gældende for Carlsberg 

fremadrettet. Vi har kigget på den historiske fordeling af fremmed- og egenkapitalen for at 

fastlægge en fremadrettet kapitalstruktur og samtidig estimere markedsværdi af egenkapitalen, se 

Tabel 19. Markedsværdien af egenkapital samt NFF er tallene fra regnskabsåret 2017 og er vist i 

Tabel 20. 

Tabel 19: Kapitalstruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 20: Kapitalstruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi vurderer, at Carlsbergs nuværende kapitalstruktur i regnskabsåret 2017 afspejler den langsigtede 

kapitalstruktur, dog med en lille korrektion, der blandt andet skyldes Carlsbergs nye strategi. 

Derved fastsættes Carlsbergs kapitalstruktur til 70% egenkapital og 30% fremmedkapital. Vi 

forventer dermed ikke, at Carlsberg nedbringer yderligere gæld, men bruger fremtidig indtjening til 

yderligere besparelser. En af årsagerne er blandt andet sammensætningen af den nuværende 

fremmedkapital, som hovedsagligt består af virksomhedsobligationer.  

Risikofri rente 

Til brug for analysen er der også behov for, at den risikofri rente anslås. Den risikofrie rente 

udtrykker den garanterede rente, som en investor kan investere sine midler til i markedet, risikofrit. 

Vi har brugt den danske 10-årige statsobligation som reference. Den anses for at være så tæt på 

risikofri som muligt samt gennemsigtig i sin opbygning. 

Den risikofrie rente er fastsat til 𝑟𝑓 = 1,31% som beregnet jf. Bilag A. 

Beta 



Side 57 af 92 

 

Til brug for værdiansættelsen skal beta også beregnes. Beta er nødvendig da den udtrykker, hvor 

kursfølsom Carlsberg er i forhold til den samlede markedsportefølje. Med andre ord er beta altså et 

udtryk for den systematiske risiko, som investor ikke kan bortdiversificere. Derfor er den vigtig for 

at få en korrekt beregning af værdien af selskabet.  

Hvis en aktie har en beta på 1 er den perfekt korreleret med markedet, da markedsporteføljens beta 

altid er 1. Carlsbergs beta skal derfor holdes op imod markedsporteføljen. Relationen mellem dem 

afgør altså, om investering i Carlsberg er mere eller mindre risikofyldt end investering i 

markedsporteføljen. Afkastet bør derved også afspejles i beta. 

For vurderingen af en aktivs beta gælder nedenstående:  

Beta = 0: Risikofri investering 

Beta ≥ 0: Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

Beta = 1: Samme risiko som markedsporteføljen 

Beta > 1: Investeringen har højere risiko end markedsporteføljen 

 

Carlsbergs beta-værdi baserer sig på den historiske volatilitet i aktierne i forhold til den samlede 

markedsportefølje. Dette betyder altså, at vi estimerer beta på baggrund af den historiske 

kursudvikling og dermed kan begrunde valget af den fremtidige. 

Til estimeringen af beta har vi valgt at anvende tre kilder. Disse ses i Tabel 21. Hertil er beta for 

Carlsbergs nærmeste konkurrenter også beregnet og kan ses i Tabel 22. 

Tabel 21: Beta for Carlsberg 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Finbox.io, Ycharts.com og Reuters.com 
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Tabel 22: Beta for Carlsbergs konkurrenter 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Ycharts.com og Reuters.com 

  

Som vi kan se af tabellerne, har Carlsberg en højere beta end markedsporteføljen og ligeså en højere 

beta end deres nærmeste konkurrenter. Beta for Carlsberg fastslås til 1,06 i denne opgave. 

Sammenlignet med konkurrenternes beta vurderes Carlsbergs realistisk.  

Markedets risikopræmie 

Risiko og afkast hører sammen. Da vi netop har fastslået beta for Carlsberg, kan vi konstatere, at 

risikoen for virksomheden ligger en smule over markedets. Markedets risikopræmie er det 

merafkast, som investorerne kræver for at investere i aktierne frem for i et risikofrit aktiv. 

Risikovillighed skal altså give afkast. Med en beta lige over 1 burde Carlsberg over tid give en 

smule mere afkast end markedsporteføljen. 

Risikopræmien kan fastsættes på flere måder, der er dog udfordringer ved dem alle. Investorer fra 

forskellige lande, brancher eller markeder, kan have forskellige forventninger til afkastkravet og 

dermed er afkastkravet altså et temmelig subjektivt emne. Som ”investor” i kryptovaluta vil man 

formentlig have et noget større afkastkrav end på obligationer, da risikoen er så stor.  

Afkastkravet fastsættes i denne opgave ud fra historisk data, da det er det afkast en investor tidligere 

har kunnet regne med. Til beregningen har vi valgt OMX Nordic 40. Vi kunne have valgt andre 

indeks, men grundet kendskabet til de fleste selskaber i indekset samt udviklingen i det, har vi valgt 

at bruge dette. Indekset er aktiebaseret og indeholder de 40 mest omsatte aktier på OMX børsen i 

Norden. Indekset er markedsvægtet, hvilket betyder, at hvert enkelt selskab ikke vægter det samme 

i indekset. Som det fremgår nedenfor i Tabel 23 er det gennemsnitlige afkast, beregnet til 6,56% i 

perioden 31. marts 2010 til 29. marts 2018. Vi har vurderet, at 8 års gennemsnitlig afkast er 

repræsentativt for det forventede afkast fremadrettet. Perioden indeholder både gode og dårlige år 

og vi undgår at få ekstremer som finanskrisen i 2008 samt det efterfølgende år 2009 med i 

beregningen. 
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Tabel 23: Markedets risikopræmie 

Kilde: Egen tilvirkning, http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

 

Forudsætningen for vores værdiansættelse er, at det beregnede afkastkrav er svarende til 

investorernes afkastkrav for investering i aktier, vi mener derfor, at der er tale om det fulde marked. 

Vi kan nu beregne E(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 som: 6,56% - 1,31% = 5,3% (afrundet fra 5,258%). 

Dette stemmer fint overens med en undersøgelse af investorernes skøn over markedets 

risikopræmie, hvis gennemsnit var 5,3% i 2016.32 Det antages at være retvisende set i forhold til de 

korrektioner, der har været i markedet siden april 2015.  

  

                                                 
32 ”Regnskabsanalyse & Værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Sørensen, Ole, side 39 
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Ejernes afkastkrav 

For at beregne ejernes afkastkrav indsættes de fundne værdier i CAPM: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[E(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] ⇒ 𝑟𝑒 = 1,31% + 1,06 ∙ [6,56% − 1,31%] = 6,88% 

Da en del af data bygger på en, af os, estimeret risikofri rente og at beta er et gennemsnit fra flere 

eksterne kilder, er ejernes afkastkrav forbundet med en del usikkerhed. For at kunne analysere 

usikkerheden nærmere vil vi senere lave en såkaldt følsomhedsanalyse.  

Fremmedkapitalens afkastkrav 

De finansielle omkostninger bruges til at beregne fremmedkapitalens afkastkrav. Informationer til 

dette har vi udledt ved hjælp af reformuleringen af resultatopgørelsen samt balancen. Den 

gennemsnitlige rente på fremmedkapitalen er 6,14% over de 4 regnskabsår. Som vist i Tabel 24 

herunder. 

Tabel 24: Finansielle forpligtelser 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Skattesatsen er tidligere beregnet og ganges nu på renten for at finde renten efter skat. 

6,14% ∙ (1 − 0,22) = 4,79% 

Vi ser i perioden, at Carlsberg har betydeligt nedbragt deres samlede finansielle forpligtelser. Dog 

kan det udledes, at det er deres billigste finansierings form, som er nedbragt størst, hvilket har 

medført en stigende rente. Hertil er der tale om historiske tal, som ikke nødvendigvis udtrykker det 

retvisende billede af fremmedkapitalens afkastkrav på sigt. 
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Beregning af WACC 

Med baggrund i de ovenstående afsnit kan WACC nu udregnes og er vist nedenfor i Tabel 25. Det 

endelige resultat af WACC er beregnet til 6,21%. 

Tabel 25: Beregning af WACC 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Værdiansættelse 

Vi har nu kigget nærmere på alle de faktorer, der skal bruges i forbindelse med en værdiansættelse. 

På baggrund af den strategiske analyse, rentabilitetsanalysen, budgetteringen samt fastsættelsen af 

beta og dermed WACC’en, kan vi nu gå i gang med at værdiansætte Carlsberg. Vi har beregnet 

værdien af Carlsberg ved hjælp af DCF-modellen. 

I Tabel 26 beregnes Carlsbergs fremtidige cash flows og tilbagediskonteres med vores fundne 

WACC til nutidsværdi. Herefter tillægger vi den tilbagediskonterede terminalværdiperiode og 

fratrækker så henholdsvis NFF og minoritetsinteresser. Når dette er gjort, kan markedsværdien af 

egenkapitalen udledes. Som det ses udgør terminalværdiperioden en stor del af den samlede værdi, i 

vores tilfælde ca. 67%. For at gøre vores værdiansættelse sammenlignelig med markedets dividerer 

vi egenkapitalen med det totale antal af aktier. 
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Tabel 26: Værdiansættelse af Carlsberg 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Carlsbergs samlede antal A+B aktier er 152.390.460 eksklusiv Carlsbergs egen beholdning, dette 

sammenholdt med den estimerede nutidsværdi af egenkapitalen giver en aktiekurs svarende til 807 

DKK, pr. aktie pr. 31/12-2017 

D. 1/1 2018 var lukkekursen 703 DKK på Carlsberg A aktien og 745 DKK på Carlsberg B aktien, 

hvilket giver en gennemsnitlig vægtet aktiekurs på 733 DKK.  A aktien udgør 28,35% og B aktien 

udgør 71,65% af selskabets værdi. Den teoretiske vægtede gennemsnitskurs aktiekurs er derved 

10,1% over den faktiske gennemsnitlige aktiekurs. Dette betyder, at markedet ifølge vores analyse 

har undervurderet Carlsbergs aktier. 

Sammenholdes den beregnede kurs med kursmålene fra flere store finansielle institutioner vil det 

ses, at der er stor uenighed blandt analytikerne som vist i Figur 14. Som det kan ses, er der et stort 

spring fra det laveste kursmål omkring kurs 580 til det højeste kursmål på 890 som er med 

udgangspunkt i data fra januar 2018. Gennemsnitsmålet, har været stigende frem til årsskiftet. 
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Følsomhedsanalyse 

For bedre at kunne underbygge værdiansættelsen har vi lavet en følsomhedsanalyse af flere 

parametre. Dette er med henblik på at kunne vise konsekvensen for værdiansættelsen ved en 

ændring af de bagvedliggende parametre.  

Følgende parametre er udvalgt på baggrund af sandsynligheden for ændring, samt den effekt de har 

på værdiansættelsen: 

• WACC 

• Vækstraten 

I beregningen er intervallet for ændringer inddelt 0,25-point. 

Figur 13: Kursmål for Carlsberg 

Kilde: http://www.4-traders.com/CARLSBERG-1412856/consensus/ 
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Tabel 27: Følsomhedsanalyse 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel kan det ses, at ændringer i WACC og vækstrate har signifikant betydning for 

aktiekursen. WACC har en smule højere indvirkning på kursen end vækstraten, hvilket giver god 

mening. Korrigeres WACC med +0,25%-point rammes lukkekursen d. 1/1 2018 med en lille 

margin.  

Delkonklusion på værdiansættelsen af Carlsberg 

Vores overordnede syn på Carlsberg er positivt. Dette gør sig gældende i budgetperioden, hvor vi 

forventer et fald i omsætningen i 2019, men herefter forventer en stigning frem til terminalperioden. 

I terminalperioden forventer vi en vækst på 2% som hovedsageligt er drevet af forventningerne til 

det asiatiske marked. I samme periode vil Carlsberg fortsætte med at minimere deres totale 

omkostninger fordelt på alle deres store udgiftsposter: Produktion, distribution, administration og 

af/nedskrivninger i henhold til Sail’22 strategien. Vi forventer hertil, at de reducerer deres NDA 

kraftigt i hele budgetperioden for herefter, at NDA følger vækstraten på 2% i terminalperioden. 

Som vist i følsomhedsanalysen vil meget små ændringer i WACC såvel som vækstraten ændre 

aktiekursen voldsomt. Den beregnede aktiekurs pr. 31/12 2017 på 807, er i den høje ende ift. de 

professionelle analytikere, der følger aktierne. Aktiekursen underbygges dog af vores positive 

tilgang til Carlsbergs nuværende strategi, samt forventningerne til særligt det asiatiske marked.  
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Kapitalstrukturteori 

I følgende afsnit vil kapitalstruktur blive præsenteret, samt de mest gængse teorier indenfor emnet. 

Afsnittet vil senere danne grundlag for en diskussion af Carlsbergs kapitalstruktur med henblik på at 

kunne forklare deres valg ud fra en af de beskrevne teorier i dette afsnit. Følgende teorier vil blive 

gennemgået: 

• Miller og Modigliani prop. 1, 2 og 3 

• Hakkeordensteorien (pecking order theory) 

• Trade off teorien 

Teorierne er udvalgt på baggrund af deres forskellige tilgang til emnet samt at de betragtes som 

værende de alment mest gængse.  

Alle virksomheder har en kapitalstruktur og kan bruge den som et redskab i driften af den. Her kan 

der være penge at tjene, samt strategiske muligheder for at øge væksten. Omvendt kan en ”forkert” 

kapitalstruktur også være medvirkende til, at en virksomhed løber ind i udfordringer som i en vis 

grad ellers kunne være undgået. Valget af kapitalstruktur kan ikke nødvendigvis defineres ud fra 

teori eller empiri. Det er derfor også svært at definere den perfekte kapitalstruktur for en given 

virksomhed. Den teoretiske tilgang kan være total modsat den empiriske. Derudover er der flere 

forskellige teorier omkring strukturen og disse kan også være modstridende. Nogle teorier vil 

argumentere for høj gældsandel, hvor andre vil argumentere for en lav gældsandel og dermed en høj 

grad af egenkapital. Hvorvidt en bestemt kapitalstruktur er rigtig eller forkert kan være svært at 

sige, da forskellige grader af gæld både kan give fordele og ulemper. Kapitalstrukturen kan påvirkes 

af forhold som:  

• Konkurrencesituation  

• Konjunkturer  

• Renteniveau  

• Forventninger til virksomheden  

• Branche  
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Miller og Modigliani 

En af de vel nok mest omdiskuterede teorier må siges at være Miller og Modiglianis. Teorien er 

umulig at overse ved en diskussion af kapitalstruktur og er efterhånden blev den mest anerkendte. 

Teorien er udtænkt af to professorer indenfor økonomi. Begge er anerkendte indenfor økonomi og 

særligt finansiering. De har vundet nobelpriser på baggrund af deres studier indenfor finansiering og 

har løbende udviklet deres syn på kapitalstruktur. Teorien tager udgangspunkt i værdien af et 

selskab med en given kapitalstruktur og søger at forklare, hvornår gældsstrukturen 

omkostningsmæssigt er mest favorabel. Teorien består af tre propositioner: 

Proposition I: 

Miller og Modiglianis (herefter M&M) teori blev første gang publiceret i 1958 og antog en mere 

simpel form end den vi kender i dag. Teorien i sin spæde form var forudsat en del simple antagelser. 

Antagelserne var blandt andet :  

• Ingen skatter, 

• Ingen transaktion og konkursomkostninger 

• Perfekte kapitalmarkeder  

• Ingen agentomkostninger 

I et sådan scenarie viste M&M, at kapitalomkostningen (WACC) og værdien af selskabet ikke blev 

bestemt af valget af kapitalstruktur. Værdien af selskabet bliver ved denne antagelse udelukkende 

vurderet ud fra den aktivside virksomheden har, samt det cash flow denne kan generere. 

Aktivsidens risiko afhænger af den branche virksomheden befinder sig i. Det antages at alle 

virksomheder kan inddeles i risikoklasser for at kunne fastslå det korrekte afkastkrav.  

Propositionen kan udtrykkes ved: 𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 

𝑉𝐿 er den gearede virksomhed og 𝑉𝑈 er den ugearede virksomhed. I og med at ovenstående 

forudsætninger gælder, har kapitalstrukturen ikke indflydelse på værdiskabelsen. Det er de 

aktiviteter virksomhedens ledelse har sat i gang, der bestemmer værdien. Med denne antagelse kan 

investeringsbeslutningen adskilles fra finansieringsbeslutningen.  
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Proposition II: 

I dette scenarie introduceres konkursomkostningen, dog stadig uden en tilstedeværelse af skat til at 

påvirke selskabets kapitalomkostninger. Dette kan udtrykkes ved sætningen:  

𝐾𝑒 = 𝐾𝑜 + (𝐾𝑜 − 𝐾𝑑) ∙
𝐷

𝐸
 

hvor 

Ke= Afkastkrav til egenkapital 

Ko= Afkastkrav til egenkapital i ugearet virksomhed 

Kd= Lånerente på fremmedkapital 

D= Andel af fremmedkapital  

E= Andel af egenkapital 

Sætningen viser, hvordan kapitalstrukturen påvirker afkastkravet.  

Scenariet baseres på risikoen for konkurs, når et selskab geares. Kapitalomkostninger er som 

udgangspunkt altid større på egenkapitalen end på fremmedkapitalen. Ved konkurs vil 

egenkapitalen stå dårligere end fremmedkapitalen og risikoen på egenkapitalen vil således stige ved 

en øget gearing. Antagelsen i dette scenarie baseres på, at långiver ikke kræver en højere 

risikopræmie selvom der sker en øget gearing, altså forudsætter det en risikofri investering fra 

långivers side.  

Afkastkravet ændres som resultat af ændringen i forholdet mellem fremmed- og egenkapital. En 

højere gearing vil altså føre til et øget afkastkrav og omvendt. Dette forudsættes, at lånerenten er 

konstant. I en ugearet virksomhed vil afkastkravet til egenkapitalen være lig virksomhedens 

afkastkrav, 𝐾𝑒 = 𝐾𝑜. 

I dette scenarie er en investering rentabel, hvis fremmedkapitalomkostningen er mindre end 

afkastkravet. 
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Proposition III: 

I dette scenarie inddrages de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger. Propositionen bruges til 

at beslutte om en investering skal igangsættes eller ej. I scenarie II kunne en investering 

igangsættes, hvis afkastet var større end lånerenten på fremmedkapitalen. Dette scenarie er under 

forudsætning af, at afkastet skal være større end den gennemsnitlige vægtede kapitalomkostning 

også kaldet WACC (weigthed average capital cost). Beregning af WACC er tidligere beskrevet. 

Hvis investeringen giver et lavere afkast end WACC, vil investeringen ikke være rentabel. Scenariet 

er dog stadig under forudsætning af udeblivelse af skat. Hvis skat tilføjes scenariet falder det dog 

efter fleres mening til jorden, idet beskatningen kan ændre beslutningen.  

Miller og Modigliani inkluderer skat 

I 1963 inddrager de to forskere skattefradraget i deres proposition 1. I en ny artikel vurderer de nu 

skattefradraget for værende vigtigt for den samlede vurdering af kapitalstrukturen. Proposition I 

ændres nu således, at skattefradraget indregnes. Propositionen tilføjes et led mere og ser nu således 

ud: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑉𝑇𝑆 

Skattefradragets værdi beregnes at tilbagediskontere de fremtidige skattefradrag virksomheden kan 

opnå. Fradraget diskonteres med den risikofrierente RF. Det er selvfølgelig en forudsætning at 

skattesats og andelen af gæld i perioden, er konstant.  

Skattefradraget "omdøbes" af Miller og Modigliani til skatteskjold i og med det er med til at værne 

virksomheden mod en del af den skat, de ellers skulle have betalt uden fradraget. Værdien af 

skatteskjoldet kan udtrykkes ved nedenstående formel: 

𝑉𝑇𝑆 = 𝑇 ∙ 𝐷 ∙
𝐾𝑑

𝑅𝑓
 

Som tidligere omtalt var antagelsen at fremmedkapitalen var risikofri uanset graden af gearingen i 

virksomheden. Derfor vil 𝐾𝑑 = 𝑅𝑓. Formlen kan derfor forenkles til 𝑉𝑇𝑆 = 𝑇 ∙ 𝐷. 

Som det ses på ovenstående graf stiger værdien af virksomheden som følge af en højere 

gældsætning. Gæld er godt og meget gæld er således meget godt. I dette scenarie vil 100% 
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gældsfinansiering således være det mest optimale i forhold til værdien af virksomheden. 

Skatteskjoldets værdi øges altså i takt med gældssætningen. I dette scenarie er der ingen 

konkursomkostninger ligesom det ikke vil være realitisk med en 100% gældsætning. 

Konklusion på Miller og Modigliani 

M&M's teori omkring irrelevansen af kapitalstrukturen fungerer kun under en række forholdsvis 

urealistiske undtagelser. Teorien fungerer i sin grundform fint under disse antagelser, men kan i 

praksis ikke bruges. Den har dog været med til at bidrage til tankerne omkring en effektiv 

kapitalstruktur. Med inddragelse af skat i ligningen blev teorien som sådan mere realistisk, men 

uden kalkulationen for konkursomkostninger, er teorien dog stadig ikke brugbar i praksis.  

Miller og Modiglianis teori fungerer altså i praksis kun hvis konkursomkostninger tilføjes til 

ligningen. Dette har de dog også selv konkluderet.  

Trade off teorien 

Trade off teorien beskriver den konsekvens der vil være ved at optage yderligere gæld. Når 

virksomheden forøger gældsandelen, vil de samtidig øge værdien af skatteskjoldet.  Det er dog ikke 

omkostningsfrit at øge skatteskjoldet da der både er stiftelses omkostninger samt renteudgifter. 

Virksomheden er altså nødt til at lave et såkaldt ”trade off”, hvilket betyder at gælden i 

virksomheden kun skal øges op til det punkt hvor omkostningen ved mere gæld, overstiger 

værdiforøgelsen af skatteskjoldet. Virksomheden skal altså hele tiden vurdere hvornår gældsandelen 

er optimal i forhold til udgiften og dermed skatteskjoldet. 

Ovenstående forudsætter at virksomheden har mulighed for at optage gæld uden begrænsninger. 

Det vil i praksis ikke kunne lade sige gøre, hovedsagligt fordi en långiver ikke vil acceptere det. 

Långivers risiko vil blive vurderet ved hjælp af en kreditvurdering fra långivers side. Jo højere 

gearing en virksomhed har, jo dyrere vil den næste krones ny gæld være, ganske enkelt fordi 

långiver kræver en højere risikopræmie på udlånet. Långivers risiko i forhold til en eventuel 

konkurs samt omkostningerne eller tab forbundet med dette, er den største faktor til at en 

virksomhed, ikke kan optage ubegrænset gæld. 

I M&M’s tidligste antagelse, var en af forudsætningerne at omkostningerne ved konkurs ikke 

eksisterende. 
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I 1973 introducerede Kraus og Litzenberger  (Kraus, Litzenberger 1973 ) et nyt led til M&M’s teori. 

I deres nye antagelse tilføjede de konkursomkostninger og formlen kom derfor til at se således ud: 

Vl = Vu + Vts – K 

I denne nye formel udgør K nu konkursomkostningerne. Såfremt en virksomhed ikke har 

konkursomkostninger, vil MM’s oprindelige proposition altså forsat være gældende, dette vil altså 

kun være gældende i den ugearede virksomhed. Med den nye tilføjelse til propositionen kan vi 

udlede at værdien af virksomheden vil øges ved optagelse af gæld, så længe at: Vts > K. I det punkt 

hvor skatteskjoldet er lig konkursomkostningerne vil værdien af virksomheden være optimeret i 

forhold til trade off teorien. Yderligere gæld, vil derfor have en negativ indvirkning på værdien af 

virksomheden. I nedenstående figur 14, har vi forsøgt at illustrere eksemplet. 

 

Figur 14: Trade off teorien, kilde: Egen tilvirkning 

Konkursomkostningerne varierer fra virksomhed til virksomhed og bestemmes blandt andet af 

hvilken branche virksomheden befinder sig i. En ejer af en virksomhed med mange anlægsaktiver 

vil som eksempel miste en større sum, en ejeren af en vidensbaseret virksomhed, der kun har få 

fysiske aktiver.  
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Når vi kigger på figur 14, vil toppunktet for den blå kurve, altså afhænge af konkursomkostningerne 

for den enkelte virksomhed. Som en del af konkursomkostningerne er det blandt andet også relevant 

at kigge på hvilket land virksomheden opererer i. Årsagen er at der fra land til land er forskellige 

love for hvordan konkursramte virksomheder bliver behandlet. Lovene vil omhandle processen for 

en rekonstruktion, tvangsopløsning, rettigheder for virksomhedens kreditorer, samt hvem der kan 

overtage kontrol og styring af virksomheden, i forbindelse med konkursen. De ovennævnte vil alle 

have en indflydelse på de samlede konkursomkostninger for virksomheden. 

For at sikre at virksomheden opretholder den optimale kapitalstruktur, skal den hele tiden justere på 

deres samlede gældsætning.  Imidlertidig er Trade-off teorien dog statisk. Justeringen skal blandt 

andet ske i takt med at værdien stiger eller falder. At justere på gælden vil derfor rent praktisk være 

forbundet med en række transaktionsomkostninger, som formentlig vil være med til at ændre på 

hvornår, det kan betale sig at ændre kapitalstrukturen. 

Pecking order teorien 

Pecking order teorien, eller hakkeordens teorien på dansk, blev fremsat i 1984 af Meyers (Meyers 

1984). Teorien tager udgangspunkt i den asymmetrisk information og forsøger at forklare, hvorfor 

det ikke er alle virksomheder der vælger at optimere deres værdi, ud fra M&M’s teorier omkring 

skatteskjoldet. Med den asymmetriske information er både ledelse og investor bekendt med at de 

ikke ved lige meget om selskabets situation. Problemstilling er også kendt som ”the lemon 

problem”.  Citron-problemet går i sin enkelthed ud på at den viden hhv. sælger og køber har 

omkring et produkt, i dette tilfælde en citron, ikke er ens. Det er altså kun en af parterne der ved, om 

citronen er god eller dårlig. I forbindelse med handlen, er det kun sælger der har alle oplysninger 

omkring produktet, informationen er derfor asymmetrisk. Køberen af produktet, er selvfølgelig klar 

over dette, og han vil derfor ikke betale fuld pris for en citron, han ikke kender kvaliteten af. Denne 

markedsfunktion vil resultere i, at forhandlere af udelukkende gode citroner, ikke vil kunne sælge 

deres vare til fuld pris. Dette vil medføre at interessen for udelukkende at forhandle gode citroner, 

vil stoppe. 

Teorien definerer en ”hakkeorden” for, hvordan en virksomhed ønsker at finansiere sig. Denne 

hakkeorden er opdelt i prioritetsrækkefølge hvor 1 er det mest foretrukne. 

1. Virksomheder foretrækker en intern finansiering. Eksempelvis likvide midler.  
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2. Virksomheder tilpasser deres dividende politik i forhold til deres investeringsmuligheder. De 

søger dog så vidt muligt at have en stabil dividende der ikke er udsat for pludselige ændringer. 

3. Hvis ændringerne til dividende politikken ikke er tilstrækkelig, eller det genererede cash flow 

ikke er stort nok, vil den 3. prioritet være at trække på kreditfaciliteter, eller frasælge, finansielle 

aktiver. 

4. Den sidste mulighed og ”nødbremse” er at optage ekstern finansiering. Så vidt muligt vil ledelsen 

forsøge at finansiere sig med konvertible obligationer. Som allersidste prioritet, vil virksomheden 

udstede aktier. 

Teorien centreres omkring ideen om, at virksomheder ikke ønsker pludselige ændringer i deres 

dividende politik. Hertil antages det, at hvis de genererede cash flows, er større end udgifterne til 

investeringer, vil virksomheden nedbringe bankgæld, eller investere pengene i værdipapirer der er 

let omsættelige. Dette vil være for at stille sig bedst muligt.  

Hakkeordens teorien, udspringer som sagt fra problemet omkring citronen og den asymmetriske 

information. Hvis ledelsen så er nødsaget til at udstede nye aktier, vil de handle ud fra 

nedenstående.  

Ledelsen af virksomheden vil til hver en tid være i besiddelse af en større og bedre mængde af 

information end køberen af aktien, aktionæren. Dette er aktionæren selvfølgelig bekendt med og vil 

derfor være skeptisk, da han ikke kender den reelle værdi, når virksomhedens ledelse udsteder ny 

aktiekapital. Udstedelse af ny aktiekapital sker oftest for at finansiere nye investeringer i 

virksomheden, f.eks. et opkøb af en anden virksomhed, eller etablering af nye 

produktionsfaciliteter. Aktionæren forventer som udgangspunkt at virksomhedens ledelse, til hver 

en tid, vil forsøge at time udstedelsen af aktiekapitalen, til når denne er overvurderet, og de derfor 

kan rejse ”billig” kapital. På grund af denne ”citron-effekt” udstedes nye aktier normalt til en lavere 

kurs end den reelle markedskurs, for at imødegå investorernes skepsis omkring kvaliteten. 

Ud fra ovenstående, vil ledelsen altså ikke udstede ny kapital hvis de finder den nuværende 

aktiekurs undervurderet og vil virksomheden vil derfor afvente udstedelse af nye aktier. Dette er 

aktionærerne også bekendte med. Prissætningen af aktien, vil altså derfor blive ramt af samme 



Side 73 af 92 

 

problematik som ”the lemon problem” beskriver. På baggrund af dette, er udstedelse af ny kapital 

jf. hakkeordensteorien den sidste udvej for finansiering for virksomheden. 

Med andre ord er den finansielle handlefrihed, altså vigtig, dette er beskrevet af (Myers og Mujaf 

1984). Virksomheder skal ikke foretage investeringer, hvis det vil medføre udstedelse af aktier, da 

dette vil gå ud over den finansielle handlefrihed. 

I tider med dårlige investeringsmuligheder, skal virksomheden søge at betale mindste muligt 

dividende til investorerne. På den måde kan de, som tidligere nævnt, opbygge kapital til fremtidige 

investeringsmuligheder. Denne mulighed vil give adgang til opkøb af andre virksomheder, som har 

en lav finansiel frihed. Derudover, vil det give virksomheden friheden til at foretage andre attraktive 

investeringer, hvis mulighederne skulle opstå. Alt i alt handler det altså om at time sine 

dividendeudbetalinger og dermed opnå det største frihed. 

Det er dog ikke kun en fordel at have finansiel frihed. Friheden vil resultere i øgede 

agentomkostninger. 

Agentomkostninger 

I det tidligere afsnit om trade off teorien, blev konkursomkostninger inkluderet i spørgsmålet 

omkring virksomhedens valg af kapitalstruktur. Tre år efter dette introducerer (Jensen, Mecling 

1976) endnu en type omkostning, nemlig agentomkostningen. Denne relaterer sig til de konflikter 

der kan opstå mellem ledelsen og ejerne. Mulighederne for konflikter gør sig gældende når den ene 

part, agenten (ledelsen), handler på vegne af ejerne (principalen). Konflikter er som udgangspunkt 

ment som interessekonflikter i forbindelse med driften.  

Interessekonflikt mellem ledelsen(agent) og ejerne (principal) 

I tilfælde, hvor ejer og leder af en virksomhed er samme person, vil deres interesser selvsagt være 

ens. Det er som regel kun i mindre virksomheder. Lederen ønsker at maksimere sin egen nytteværdi 

og han vil derfor i samme omgang, også tilgodese ejerens interesser. 

I de tilfælde hvor ledelsen og ejerne ikke er de samme personer, kan der opstå en interessekonflikt. 

Det kan for eksempel være i en familieejet virksomhed, der har vokset sig så stor, at de behøver en 

professionel ledelse. Normalt er ledelsen i en virksomhed en del af aktionærerne, det kan dog være i 

større eller mindre grad. I nogle virksomheder tildeles ledelsen aktier, som en del af lønningen, 
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blandt andet for at give incitament til en sund og fornuftig ledelse. Ved investering i et nyt projekt, 

der vil skabe værdi for virksomheden, vil ledelsen ikke altid drage nytte af det. Hvis ledelsen 

derimod vælger at investere i f.eks. privatfly, dyre firmabiler til eget forbrug, eller et nyt 

hovedkontor vil de kunne drage nytte af investeringen. Dette kendes blandt andet også som en slags 

imperiebyggeri, dette kommer vi ind på senere i opgaven. 

For at undgå at ledelsen ikke bruger kapital på investeringer, der ikke forøger virksomhedens værdi, 

ønsker ejerne at holde et vågent øje med ledelsen. En overvågning af ledelsen vil medføre 

agentomkostninger, da overvågningen vil være direkte forbundet kontrol og opfølgning. En 

overvågning vil typisk foregå via intern kontrol, revision samt restriktioner af ledelsens 

handlefrihed. En ”agent” kan altså blandt andet være et revisionsfirma eller et uafhængigt 

sekretariat.  

Foruden de allerede nævnte overvågningsomkostninger, findes yderligere to 

agentomkostningskategorier (Jensen, Meckling 1976) kalder disse for bonding- og 

residualomkostninger. 

Bondingomkostninger opstår når ledelsen tager beslutninger, der fra ejernes synspunkt er den 

bedste løsning. Så selvom ledelsen har en større grad af information, vil ledelsen afholde sig fra en 

investering som kan virke forkerte eller uhensigtsmæssige for ejerne. Bondingomkostningen opstår 

når ledelsen fravælger de investeringer som har den største nutidsværdi. Hvis investering med den 

største NPV blev valgt, vil dette kunne virke som en adfærd, der ikke tilgodeser ejernes interesse.  

Tiltrods for at ejerne bruger omkostninger på overvågning, og ledelsen på bonding, vil der altså til 

tider alligevel ske afvigelse fra ejernes ønske. Denne form for omkostning kaldes for 

residualomkostninger. 

Residualomkostninger kan reduceres ved en højere gældsandel. (Jensen 1986) tager udgangspunkt i 

det samlede frie cash flow, som kan forklares som værende det resterende beløb, efter 

virksomheden har fortaget alle investeringer med en positiv nutidsværdi. Ideen er, som tidligere 

nævnt, at nogle ledelser ønsker at bygge et imperium. Ledelsen kan have et incitament til at bygge 

virksomheden større, end det der må antages at være optimalt, blandt andet på baggrund af prestige. 

Ejerne ønsker at de frie cash flows bliver udbetalt som dividender. Ledelsen ønsker i stedet at 

beholde pengene, enten i form af investering i projekter, som muligvis kan have en negativ NPV. 
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Alternativt kan ledelsen gemme midlerne til fremtidige investeringer, som nævnt under pecking 

order teorien. 

Problematikken omkring det frie cash flow, kan dog løses ved at optage gæld. Med en større 

gældsandel, vil ledelsen i højere grad være forpligtet og beskæftiget med at betale de tilhørende 

ydelser, som løbende forfalder på gælden. Ydelserne, vil reducere størrelsen af virksomhedens frie 

midler samt cash flows. For at kunne overholde gældsforpligtelserne vil ledelsen ligeledes blive 

motiveret til at effektiviserer den samlede drift i virksomheden. 

Interessekonflikt mellem ledelsen(agent) og kreditorer(principal) 

Foruden de agentomkostninger der kan opstå ved egenkapitalfinansieringen, vil der også kunne 

være agentomkostninger ved gældsfinansieringen. Ideen om at en højere gældsforpligtelser vil 

reducere det frie cash flow, vil lede hen til at maksimal gældsætning vil fjerne 

agentomkostningerne. Det er dog ikke helt sådan det er tiltænkt ifølge teorien, for når mængden af 

fremmedkapital stiger, vil ejernes og ledelsens incitament til at foretage risikable investeringer også 

styrkes. Dette kan vi begrunde med, at jo mere risikabel investeringen vil være, jo større kan 

gevinsten blive. Gevinsten i sådan et tilfælde, vil kun tilfalde ejerne, kreditorerne får derfor ingen 

gevinst ud af at udlåne penge til en risikabel forretning, anden end den der blev opkrævet ved 

låneaftalen. Ejerne har derfor interesse i at virksomheden foretager risikofyldte investeringer, da det 

er långivers penge der bliver spillet med. Det klassiske ”hvem har hånden på kogepladen”. Denne 

form for investering kaldes også for ”moral hazard”2. 

Kreditorerne kan benytte sig af flere forskellige metoder, for at undgå ”moral hazard”. De 

nedenstående punkter er eksempler: 

• Aftale omkring, bestemte grænseværdier i virksomhedens nøgletal. Gearing, spread, m.m. 

• Aftale om politik for udbyttebetaling i perioden. 

• Aftale omkring eventuel yderligere gearing. 

I lånekontrakten vil kreditor ligeledes også skulle lave et trade off mellem betingelserne, som skal 

afgrænse virksomhedens risikoappetit men samtidig vil indskrænke ledelsens råderum. Bliver 

indskrænkelsen for voldsom vil det kunne afholde virksomheden fra, at foretage nødvendige 

investeringer, som derefter kan gå udover tilbagebetalingsevnen af lånet. 
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Opsamling på Pecking order teorien og agentomkostninger 

Hakkeordensteorien baseres på virksomhedens finansieringskilde og tager ikke højde for 

betydningen af et skatteskjold. I dette nye alternativ til ”trade off” teorien er det prioriteringen af 

finansiering der er opmærksomhed på og især timingen heraf. Hertil er hakkeordensteorien baseret 

på asymmetrisk information for de involverede parter. Pecking order, bygger altså på antagelsen af 

at et finansielt ”slack” er attraktivt for virksomheden.  

Carlsbergs valg af kapitalstruktur 

Baseret på den tidligere beskrevne teori, vil denne del af opgaven forsøge at klarlægge hvilken teori 

Carlsberg har for deres kapitalstruktur, samt hvordan denne gennem tiden har udviklet sig. 

Perioden for diskussionen af kapitalstrukturen er fra 2008 frem til 2017, dette er for at følge 

Carlsbergs kapitalstrukturs udvikling siden finanskrisen, samt opkøbet af Scottish & Newcastle i 

2008. Det er i denne del af opgaven relevant at inkludere finanskrisen i tidslinjen, da krisen havde 

indvirkning på, hvordan blandt andet produktionsvirksomheder indrettede deres kapitalstruktur 

efterfølgende. 

Som vist nedenfor i Tabel 28, har kapitalstrukturen haft en del større justeringer undervejs. 

Gennemsnittet af egenkapitalen i % er over de 10 regnskabsår 61,75%.  

Tabel 28: Carlsbergs historiske kapitalstruktur, kilde: Egen tilvirkning 

 

I forbindelse med opkøbet, foretog Carlsberg en emission med et provenu på ca. 3.100 mio. kr. som 

blev brugt til en delvis finansiering af S&N. Derudover steg mængden af fremmedkapital voldsomt, 

hvilket var nødvendigt for at foretage opkøbet.  

Allerede året efter i 2009, havde Carlsberg igen fået balance i kapitalstrukturen og i 2010 havde de 

den største egenkapital i den analyserede periode.  

Fra 2010 frem til 2015 steg deres fremmedkapital dog igen i en større grad. Det største hop kom i 

2015, da Carlsberg påbegyndte deres Sail’22 strategi på ordre fra den nye CEO. Året bød på et 
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overordnet minus på det samlede resultatet og blev finansieret gennem indhug egenkapitalen. Dette 

medvirkede derfor til, at den aktuelle gearing steg, til trods for at Carlsberg afbetalte 5.483 mio. kr. 

af på deres samlede netto finansielle forpligtelser i regnskabsåret. 

Carlsberg valgte altså at finansiere et år med tab på bundlinjen i henhold til Pecking order teorien 

ved at fastholde deres dividende politik og afbetale på gæld. 

De største tab på egenkapitalen i 2015 kom fra tre poster. Nedskrivninger på fremmedvaluta (3.824 

mio. kr.), det overordnede tab på regnskabsåret (2.582 mio. kr.), samt udbetaling af dividende til 

investorerne på i alt 1.373 mio. kr., som svarede til 9 DKK pr. aktie.  

I 2016 havde de en dividendebetaling på 10 DKK pr. aktie. 

Carlsbergs nuværende kapitalstruktur kan derfor overordnet opsummeres således. De har et 

overordnet mål om at afbetale gæld, løbende. Dette ses med baggrund i, at de nærmest kun er 

finansieret gennem udstedte virksomhedsobligationer, samt en mindre mængde bankgæld. 

Realkreditfinansieringen er afbetalt i 2017 og kunne relateres til byggeriet af bryggeriet i Fredericia. 

Carlsberg forsøger altså med den nuværende strategi at forøge deres finansielle frirum, men uden 

nuværende forventninger om at lave opkøbe eller ekspandere deres produktion. Tværtimod bygger 

Sail’22 strategien på et mere strømlinet Carlsberg, som nu har det formål at forbedre Carlsbergs 

bundlinje. På samme tid ønsker de at holde omkostningerne nede, således at bundlinjen også 

forstærkes denne vej. I 2017 regnskabet skriver Carlsberg, at de har skaffet de midler, der er 

nødvendige for at færdiggøre deres Sail’22 strategi. De har i alt fremskaffet 2.300 mio. kr. til 

strategien heraf blev 500 mio. kr. af dem brugt i løbet af 2017. Deutsche Banks analytikere skriver, 

at Carlsberg vil være i stand til at købe aktier tilbage for hvad, der svare til 20% af den samlede 

markedsværdi hen over de næste 4 år. Dog har Carlsberg ikke selv offentlig gjort planer omkring et 

tilbagekøbsprogram for deres egne aktier. 

Carlsberg har på baggrund af det stærke resultat i 2017 valgt at forøge dividenden med 60% til 16 

kr., som må siges at være noget af et spring i forhold til de tidligere år. Dette kan blandt andet 

indikere, at de hælder til hakkeordensteorien. Carlsberg har altså lavet store ændringer på dividende 

området, men alle disse ændringer er kommet aktionærerne (ejerne) til gode i form af større del af 

overskuddet. Dette kan ses som et værktøj for at fastholde investorernes syn på Carlsberg og 
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fastholde aktionærernes tillid, som har været på prøve siden finanskrisen. Årsagen til, at vi mener, 

at tilliden har været på prøve, er blandet andet den værdiudvikling, der har været af selskabet i 

perioden. Udviklingen i indtjeningen har blandt andet været på baggrund manglende afdækning på 

valutasiden, samt større nedskrivninger af forskellige brands. Carlsbergs kombination af egenkapital 

og fremmedkapital kan også ses som en oprustning til eventuelle højere renter i fremtiden, som alt 

andet lige burde forøge WACC og altså give fald i aktiekursen. En høj gældsætning vil ved 

rentestigninger give en lavere værdi af selskabet, da der tilbagediskonteres med WACC.  Dette 

underbygges af (Møller, Parum 2017), som beskriver den optimale kapitalstruktur i et 

nulrentesamfund. Artiklen bliver opsummeret med følgende hovedkonklusion:  

Citat: ”Ved de nuværende lave risikofri renter, lav selskabsskattesats, og ved de nuværende ganske 

høje rentemarginaler, hvor bankerne samtidig søger at nedbringe risikoen på deres lån (dvs. at 

tabsrisikoen fremad må forventes at være relativt lav), så er det svært at argumentere for, at 

gældsfinansiering ud fra skattemæssige argumenter er en god idé.”33 

I artiklen argumenteres for at optagelse af gæld vil kunne give et forøget skatteskjold, dog vil 

omkostningerne forbundet med låneoptagelsen ikke blive opvejet af denne fordel. Dette vil i sidste 

ende lede til, at en del af udgiften bliver finansieret direkte af aktionærerne. Dette skal også ses i 

lyset af en væsentligt lavere selskabsskat, som er medvirkende til en lavere effekt af skatteskjoldet. 

Det er ganske enkelt for dyrt at optage gæld i forhold til den værdi man opnår ved skatteskjoldet. 

Carlsbergs nedbringelse af gæld og dermed mindre skatteskjold underbygger ikke ”trade off” 

teorien. Derimod lader det til, at virksomheden søger at øge deres kontrol over selskabet igennem 

nedbringelse af gæld. Dermed mindskes interessekonflikten mellem Carlsberg og deres kreditorer. 

Et andet punkt, der kan underbygge hakkeordensteorien, er det ”imperiebyggeri” som den tidligere 

strategi omkring vækst motiverede til. Igennem opkøb af mindre bryggerier og ønsket om at vækste 

mest muligt fra 2008 og en årrække frem voksede Carlsberg markant i størrelse. Indtjeningen har 

dog ikke udviklet sig med samme grad. Carlsberg var i løbet af nogle år vokset markant når det kom 

til produktpaletten samt antallet af bryggerier. Virksomheden var dog ikke blevet mere rentabel. 

Om den tidligere CEO Jørgen Buhl Rasmussen har haft intentioner om at ”imperiebygge”, er jo 

                                                 
33 Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund. / Møller, Michael; Parum, Claus. In: Finans/Invest, No. 6, 2016, p. 13-

18.  
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svært at sige. Men den nye strategi Sail’22 lægger i højere grad op til, at det ikke skal kunne lade 

sig gøre. 

Kapitalstruktur på det europæiske totale marked. 

Med udgangspunkt i de meget svingende renter har vi valgt at kigge nærmere på udviklingen af 

kapitalstrukturer i forskellige brancher, herunder det totale marked i Europa. Med det totale marked 

menes 6655 børsnoterede selskaber indenfor en bred vifte af brancher.34 Vi finder det interessant at 

undersøge om faldende renter har en direkte indvirkning på det overordnede valg af kapitalstruktur. 

Tidligere i opgaven blev gennemsnitsrenten beregnet via en dansk 10-årig statsobligation som 

værende 1,31%. For at vurdere ændringerne år for år er hhv. kapitalstrukturen på det totale marked i 

Europa og renten blevet indekseret som vist herunder i Figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi kan se i figuren, er både den totale kapitalstruktur, såvel som renten faldet siden 2011. De 

bagvedliggende tal er vist herunder i Tabel 29. 

Tabel 29: Kapitalstruktur på det totale marked og renten, kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                 
34 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 

Figur 15: Rente og kapitalstruktur, indekseret 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Renten er altså faldet kraftigt siden 2011 og er nu blot 1/10 af hvad renten var 2011. I samme 

periode er den generelle mængde af FK set henover alle brancher i Europa faldet. Dette er med 

baggrund i den analyserede data fra database oprettet af Aswath Damodaran, som underviser på 

Stern School of Business, ved New York University.35 

Inkluderet i det totale marked er selvfølgelig også finansielle virksomheder, som har en meget høj 

gearing, herunder banker. Ud fra det brugte datasæt er der dog kun lavet beregning for det totale 

marked uden finansielle virksomheder for årene 2016 og 2017. I 2016 var den gennemsnitlige 

fremmedkapital på 30,06% og i 2017 26,36% for det totale eksklusiv finansielle virksomheder. 

Disse tal hænger altså meget godt sammen med Carlsbergs kapitalstruktur. Som hertil underbygges 

af (Møller, Parum 2016) i et marked med negativ eller nulrenter. 

Vi kan derfor forvente, at med den fortsatte meget lave rente vil den totale kapitalstruktur 

forventeligt falde stødt frem til, at renterne igen er oppe på, hvad der historisk set kan kaldes for et 

mere normalt niveau. Dette vil være med både kort, som lange renter, der ligger i plus, herunder 

renter på statsobligationer og indskudsbeviser. ECB har pt. en rente på -0,4% som blev introduceret 

16. marts. 2016 på indskud. Den danske nationalbank har en indskudsbevisrente på -0,65%, som har 

været gældende siden 8. januar 2016. Der har ikke været renteændringer på de to 

indskudsbevisrenter siden de anførte datoer. Disse bekræfter altså, at vi fortsat er i et negativt rente 

miljø og må forvente, at dette varer ved i den nærmeste fremtid. 

Om virksomhedernes kapitalstruktur fortsætter sammen udvikling er usikkert. Men umiddelbart ser 

det altså ud til, at renteudviklingen er en af de faktorer, der har indflydelse.  

Delkonklusion på kapitalstruktur i forhold til markedet 

Vi kan som følge af det nuværende rentemarked konkludere følgende: Carlsberg følger 

hovedsageligt hakkeordensteorien og hertil tager de også højde for de nuværende negative 

konsekvenser ved optagelse af gæld som behandlet i analysen. Carlsberg er i en position, hvor de 

kan fortsætte med at fastholde en stor dividende betaling til deres aktionærer og på samme tid få 

nedbragt gæld. Dette tolker vi positivt med hensyn til fremtiden. Dette er i overensstemmelse med 

                                                 

35 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 
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(Møller, Parum 2016), som konkluderer på det nødvendige ændrede syn på kapitalstruktur i et 

marked med negativ rente. 

Carlsbergs, strategi er altså med til at optimere værdien af selskabet og derved tilfredsstille deres 

aktionærer. Strategien burde alt andet lige også hjælpe Carlsberg til en billigere fremtidig funding 

gennem fremmedkapital, såfremt dette skulle blive nødvendigt. 

Ser vi på det totale marked, er tendensen på flere punkter den samme. Mængden af fremmedkapital 

er reduceret i takt med, at renterne er faldet. Dette må forventes at være med baggrund i at forsøge 

at optimere virksomhederne til at kunne agere i den nye rentesituation, samt at være polstret mod 

fremtidige rentestigninger. 
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Konklusion 

Problemformuleringens første hovedspørgsmål er blevet behandlet igennem den strategiske analyse, 

rentabilitetsanalysen, budgetteringen og værdiansættelsen. Det andet hovedspørgsmål er behandlet 

gennem teoretisk diskussion af kapitalstruktur for Carlsberg og det totale marked i Europa. 

Strategisk analyse 

På baggrund af den strategiske analyse, med udgangspunkt i PESTEL, Porters Five Forces og en 

værdikædeanalyse, konkluderes følgende ud fra den strategiske analyse: Samlet set mener vi at 

Carlsberg stadig står stærkt på ølmarkedet, men ændringer i de strategiske forhold kan muligvis ændre 

på dette. De har førende markedspositioner som de har på flere af deres undermarkeder. Med en solid 

portefølje af produkter, der spænder over flere kvalitetstyper af øl, har de mulighed for at tilpasse sig 

efterspørgslen på de enkelte markeder. De har ligeledes en mulighed for at differentiere deres 

produkter via pris/miks og er dermed i stand til at tilpasse sig de enkelte markeder optimalt. Carlsberg 

har godt fat i det vesteuropæiske marked, som dog er præget af tæt konkurrence og kapitalstærke 

konkurrenter, som fører til fald i nettoomsætningen på kort sigt. Det østeuropæiske marked præges 

af dårlige forhold i Rusland, men der er dog fremgang på mindre markeder i regionen. 

Markedsandelen er dog faldende og regionen er målt på andelen i omsætning, på tilbagegang. Det 

asiatiske marked vurderes som havende et stort vækstpotentiale, der er dog ved at opstå forholdsvis 

stor konkurrence på både premium og lavpris øl.  

Carlsberg har stærke interne funktioner, som sikrer en effektiv drift samt udvikling i forretningen. 

Driften sikres igennem løbende forskning og udvikling som historisk har givet dem et godt fundament 

for den videre udvikling.  

Ændringer i forholdende på de respektive markeder har de seneste år givet Carlsberg en del 

udfordringer. På økonomisiden kæmper de med udsving i valutakurser samt nedskrivninger af 

udvalgte brands, i milliardklassen. Nedskrivningerne har været nødvendige, da de har været udskudt 

i flere år.  

Lovgivning omkring distribution samt ændringer i skatte- og afgiftspolitikker har vist sig at være en 

trussel for Carlsbergs drift på de enkelte markeder. Derudover er der en høj grad af konkurrence 

blandt få store aktører på markedet. Disse udfordrer Carlsbergs markedsandel konstant.  
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Alt i alt vurderer vi, at Carlsberg i disse år står overfor en del udfordringer som skal håndteres korrekt. 

Hvis de fortsat ønsker at fastholde markedsandele samt skabe bedst mulige afkast til deres aktionærer, 

har de brug for at deres strategi fortsat eksekveres planmæssigt. 

Rentabilitetsanalyse, budgettering og værdiansættelse  

Vores overordnede syn på Carlsbergs værdi er på lang sigt positivt. På den korte bane forventer vi 

dog fortsatte udfordringer på omsætningen og nettoresultatet. Dette gør sig gældende i 

budgetperioden, hvor vi forventer et fald i omsætningen i både 2018 og 2019. I 2020 forventer vi 

igen en stigning i omsætningen frem til terminal perioden. I terminalperioden forventes en vækst på 

2% som hovedsageligt er drevet af forventningerne til det asiatiske marked, men vi forventer 

ligeledes vækst på de to andre markeder i terminalperioden. Carlsberg vil fortsætte med at minimere 

deres totale omkostninger fordelt på deres store udgiftsposter, produktion, distribution, 

administration og af/nedskrivninger i henhold til Sail’22 strategien.  

Vi forventer hertil, at de fortsat reducerer deres netto driftsaktiver i hele budgetperioden, for 

herefter at følge vækstraten på 2% i terminalperioden. Som vist i følsomhedsanalysen, vil meget 

små ændringer i WACC såvel som vækstraten ændre aktiekursen markant.  

Den beregnede fair market kurs pr. 31/12 2017 på 807 kr. pr. er et gennemsnit af Carlsbergs A 

og B aktier. Dette er i den høje ende ved sammenligning med de professionelle analytikeres 

forventninger til selskabet. På sammenligningstidspunktet havde analytikerne dog ikke adgang til 

årsrapporten for 2017. Denne har vi brugt som argumentation for en stor del af værdiansættelsen. 

Vores anbefaling er derfor køb på Carlsberg både A+B aktierne med udgangspunkt i den 

gennemsnitlige lukkekurs på 733 kr. pr. aktie pr. 31/12 2017.  

Carlsbergs kapitalstruktur, samt kapitalstrukturen på det totale marked 

Carlsbergs kapitalstruktur har ændret sig en del over perioden 2008-2017. Gælden er faldet markant 

og egenkapitalen er steget. Kapitalstrukturen er i 2017 bestående af 70% egenkapital og 30% 

fremmedkapital.  Vi kan konkludere, at Carlsberg hovedsageligt følger hakkeordensteorien og tager 

højde for de nuværende negative konsekvenser ved optagelse af gæld. Carlsbergs nuværende 

position tillader dem at forsætte med store dividende betalinger til deres aktionærer og på samme tid 

få nedbragt gæld. Dette stemmer overens med (Møller, Parum 2016), som konkluderer på det 
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nødvendige ændrede syn, på kapitalstruktursteori i et marked med negativ rente. Med nedbringelsen 

af gæld over de sidste 10 år, vurderes det at Carlsberg ikke følger ”trade off” teorien. 

Ser vi på det totale marked, er tendensen den samme. Den samlede mængde af fremmedkapital er 

reduceret, i takt med at renterne er faldet. Dette konkluderer vi må være med henblik på at optimere 

virksomhederne til at kunne agere i denne nye markedssituation. Selskaber med en høj gearing i 

dag, må forventes at forsøge at afbetale så meget gæld som muligt, før renten igen stiger. Der er 

altså ikke tendens til at værdien af et skatteskjold på nuværende tidspunkt, bliver tillagt værdi.  
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Bilag A 

Beregning af den risikofrie rente. 
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Øvrige bilag 

Følgende øvrige bilag, danner grundlag for beregninger af nøgletal i rentabilitetsanalysen. 
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