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Abstract 

This thesis explores the predictive value of a selected group of deal specific factors that according to 

existing empirical evidence have been able to differentiate the value creating acquisitions from the value 

destroying when viewed from the perspective of the acquirer. The study is carried out as a critical case 

study of Anheuser-Busch InBevs potential acquisition of SABMiller, in which the value potential of the 

transaction is evaluated twice; first based on the deal specific factors alone and second based on a more 

detailed strategic and financial analysis. Subsequently, the predictive value of the deal specific factors is 

evaluated based on the extent to which the two individual evaluations reach the same conclusion. 

As both of the performed evaluations predict a value creating transaction for AB InBev, the deal specific 

factors are found to be able to differentiate the value creating acquisitions from the value destroying. Even 

though this points to a verification of the predictive value of the deal specific factors in general, it is not 

considered valid to conclude anything on a generalised basis due to the critical nature of the case studied. 

Additionally, the overall result is considered highly sensitive to relatively small changes in a number of 

underlying factors. Combined with a high degree of complexity and subjectivity concerning the data 

collection and interpretation hereof, this further questions the overall validity and reliability of the findings.  
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1. Introduktion 
Afhandlingens problemafklarende del 

1.1 Indledning 
Fusioner og opkøb (i det følgende ’M&A’) er i løbet af de seneste årtier blevet et oftere og oftere anvendt 

strategisk værktøj blandt beslutningstagere i det private erhvervsliv. Siden begyndelsen af 1980’erne er den 

globale M&A-aktivitet eksploderet, både når det gælder antallet af gennemførte transaktioner og det 

værdimæssige omfang af de involverede virksomheder med en konstant stigende forekomst af såkaldte 

’mega deals’ (Cools et al., 2007). Den voksende betydning af M&A på både virksomheds- og 

samfundsniveau har naturligt medført, at emnet har vundet stor opmærksomhed fra flere akademiske 

discipliner, herunder i særdeleshed den økonomiske samfundsvidenskab, der oprindeligt blev optaget 

primært af spørgsmålet om, hvorvidt M&A skaber værdi og i givet fald for hvem (Haleblian et al., 2000). 

Den stigende interesse for M&A har resulteret i produktionen af en betydelig mængde primært statistisk 

baserede studier, der på trods af varierende resultater har skabt en generel konsensus om, at skønt M&A 

skaber værdi for økonomien som helhed, så bliver værdien oftest uligeligt fordelt således, at sælger 

modtager hovedparten, imens køber typisk opnår et nulresultat (Bruner, 2004). Derfor har forskere på 

området i stigende grad forsøgt at blive klogere på hvilke specifikke faktorer, som historisk har vist sig at 

kunne forklare forekomsten af M&A eller differentiere den minoritet af opkøb, som rent faktisk skaber værdi 

for køber. Eksempelvis har studier med dette afsæt konkluderet, at faktorer som den valgte betalingsmetode 

(aktier vs. kontanter) eller beslægtetheden mellem de kombinerede virksomheder historisk har vist sig at 

kunne differentiere de for køber værdiskabende opkøb fra de værdidestruerende (Haleblian et al., 2000). 

Set i lyst af den ovenfor beskrevne udvikling i forskningen vedrørende værdiskabelse i M&A er det relevant 

at spørge; er disse specifikke empirisk baserede faktorer med deres retrospektive forklarende værdi 

tilstrækkelig præcise i deres forklaringsevne til også at kunne sige noget meningsfyldt om fremtiden? Kan 

disse empirisk baserede faktorer eksempelvis anvendes til at forudsige forekomsten af M&A eller potentielle 

transaktioners værdimæssige potentiale? Ydermere, hvis dette ikke viser sig at være tilfældet, hvilke 

potentielle implikationer har dette så for de eksisterende empirisk baserede resultater, de videnskabelige 

metoder anvendt som grundlag for disse, og den betydelige mængde af på baggrund heraf afledte teorier?  

1.2 Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående problemfelt ønsker denne afhandling at undersøge i hvilket omfang et udvalg af de 

transaktionsspecifikke faktorer, som hyppigst har vist sig at kunne differentiere de for køber værdiskabende 

fusioner og opkøb fra de værdidestruerende, har forudsigende værdi i evalueringen af potentielle 

transaktioner. Hovedspørgsmålet i denne afhandling er derfor formuleret som følger: 

HSP1 Hvilken forudsigende værdi har empirisk baserede generaliseringer vedrørende de for køber værdidrivende 

faktorer i evalueringen af potentielle transaktioner? 



2 
 

Som led i besvarelsen af dette hovedspørgsmål er 5 underspørgsmål (USP’er) formuleret. Under-

spørgsmålenes primære formål er at indkredse undersøgelsesfeltet yderligere og sikre sammenhæng 

mellem analysen og det overordnede undersøgelsesformål: 

USP1 Hvad er værdi og værdiskabelse, hvordan opgøres den og hvad driver den? 

USP2 Hvornår kan M&A karakteriseres som værende henholdsvis værdiskabende og værdidestruerende for 

køber? 

USP3 Hvilke specifikke faktorer har ifølge den eksisterende litteratur hyppigst vist sig at kunne differentiere de for 

køber værdiskabende M&A fra de værdidestruerende? 

USP4 Med udgangspunkt i de i USP3 identificerede faktorer alene, kan det evaluerede opkøb da forventes at være 

værdiskabende eller værdidestruerende for køber? 

USP5 Med udgangspunkt i en detaljeret strategisk og finansiel analyse, kan det evaluerede opkøb da forventes at 

være værdiskabende eller værdidestruerende for køber? 

1.3 Metode 
Dette afsnit vil gennemgå et udvalg af de metodemæssige overvejelser, som ligger til grund for måden 

hvorpå, de valgte undersøgelsesspørgsmål er blevet forsøgt besvaret. For at undgå en slavisk gennemgang 

af argumenterne for samtlige metoderelaterede valg foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af denne 

afhandling, vil der i det følgende blive fokuseret på de forhold som vurderes at have central betydning for 

afhandlingens grundlæggende opbygning, og de heri fundne resultaters validitet og reliabilitet.  

1.3.1 Undersøgelsesdesign     
For at besvare det overordnede undersøgelsesspørgsmål vil denne afhandling anvende casestudiet som 

primær undersøgelsesteknik. Årsagen til valget af netop denne undersøgelsesteknik er primært, at 

afhandlingen ønskes at tage et alternativt metodemæssigt afsæt i forhold til den eksisterende litteratur, der 

vurderes i overvejende grad at være baseret på statistiske studier. Dette bør ikke fortolkes som en 

forkastelse af den kvantitative forskning men snarere som en erkendelse af, at denne metode, når det 

gælder forskning af komplekse problemfelter vedrørende eksempelvis mennesker og samfund, ikke bør stå 

alene som anvendt undersøgelsesteknik. Dette synspunkt deles bl.a. af Kuhn (1987), der konkluderer, at en 

disciplin uden et stort antal omhyggeligt udførte casestudier er en disciplin uden systematisk produktion af 

paradigmatiske eksemplarer, og at en disciplin uden eksemplarer mangler gennemslagskraft.  

Hvor de statistiske studier gennem overfladisk analyse af omfangsrige stikprøver eller hele populationer 

giver forskningsfeltet bredde, så giver casestudiet med sin tætte forbindelse med virkelige situationer og 

detaljerigdom forskningsfeltet dybde. Casestudiets fokus på enkelttilfælde og konkret kontekstbunden viden 

kan dog have betydning for forskningsmetodens reliabilitet og validitet. Eksempelvis kan det afhængigt af 

den valgte case være vanskeligt at generalisere ud fra de fundne resultater i formel forstand, og der kan 

argumenteres for, at metoden, fordi den giver større spillerum for subjektiv bedømmelse, kan have en 
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tendens til at bekræfte forskerens forudfattede meninger. Til gengæld kan den tætte kontakt med 

virkeligheden og den læringsproces, der opstår i forbindelse hermed, give anledning til avanceret forståelse 

og bane vejen for videnskabelig nytænkning, som ikke ville være opstået i de mere overfladiske statistiske 

studier (Flyvbjerg, 2006). Sådanne metodemæssige refleksioner vil blive diskuteret på mere detaljeret vis i 

kapitel 5, hvor casestudiets fundne resultater og deres betydning vil blive evalueret i et bredere perspektiv. 

Der kan med udgangspunkt i ovenstående argumenteres for, at denne afhandling indirekte har to 

undersøgelsesformål. Det første og primære undersøgelsesformål er, som det fremgår direkte af det valgte 

hovedundersøgelsesspørgsmål, at evaluere den forklarende værdi af et udvalg af eksisterende empirisk 

baserede generaliseringer vedrørende de for køber værdidrivende faktorer i forbindelse med potentielle 

fusioner og opkøb. Det andet og mere implicitte undersøgelsesformål er, at undersøge om casestudiet som 

forskningsmetode med sin virkelighedsnærhed og detaljerigdom kan bidrage med nye videnskabelige 

overvejelser til et forskningsfelt, som i dag er domineret af mere overfladiske, statistikbaserede forsknings-

teknikker. Sidstnævnte skal dog fortsat betragtes som sekundært relativt til afhandlingens primære 

undersøgelsesformål, der fortsat skal fortolkes i henhold til den valgte problemformulering. 

Mere konkret så ønsker afhandlingen med udgangspunkt i en detaljeret analyse af én udvalgt transaktion at 

undersøge, i hvilket omfang et udvalg af empirisk baserede generaliseringer vedrørende de for køber 

værdidrivende faktorer kan forudsige transaktionens værdimæssige potentiale. Grundlæggende vil dette 

tage form som en todelt analyse. Først vil den udvalgte transaktions værdimæssige potentiale blive 

evalueret med udgangspunkt i et udvalg af empirisk baserede værdidrivende faktorer, og herefter med 

udgangspunkt i en detaljeret strategisk og finansiel analyse. Afslutningsvis vil de fundne resultater blive 

sammenholdt, og de udvalgte faktorers forudsigende værdi vil blive vurderet ud fra, i hvilken grad de to 

analyser har nået den samme konklusion. Det antages derfor, at transaktionens ’sande’ værdimæssige 

potentiale kan identificeres tilnærmelsesvis præcist i en detaljeret strategisk og finansiel analyse. 

1.3.1.1 Valg af case og begrundelse herfor    
Casestudiet vil tage udgangspunkt i verdens største bryggeri, Anheuser-Busch InBevs potentielle opkøb af 

verdens andenstørste bryggeri, SABMiller. Netop denne case er blevet udvalgt af flere årsager. For det 

første er transaktionen særdeles aktuel, hvilket øger sandsynligheden for, at casen er repræsentativ for 

verden, som den ser ud i dag. Derudover har de involverede virksomheder en størrelse og opererer på et 

marked, hvor det offentligt tilgængelige informationsgrundlag vurderes at have en detaljeringsgrad, som 

muliggør en tilstrækkelig dybdegående analyse. Afslutningsvis og vigtigst af alt kan der argumenteres for, at 

transaktionen kan betragtes som værende en kritisk case3. Som det vil blive gennemgået senere i afhand-

lingen, forudser udvalget af værdidrivende faktorer nemlig i overvejende grad en for køber værdiskabende 

transaktion. Viser de udvalgte værdidrivende faktorer sig reelt ikke at have forudsigende værdi, vil dette 

som følge heraf sandsynligvis også gøre sig gældende i en lignende analyse af alternative cases. 

                                                           
3 Cases der muliggør deduktionen ’Hvis det (ikke) gælder for denne case, så gælder for alle (ingen) cases’ (Flyvbjerg, 2006). 
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1.3.2 Dataindsamlingsteknikker    
I udarbejdelsen af afhandlingen er der blevet gjort brug af flere forskellige dataindsamlingsteknikker. 

Grundet problemformuleringens grundlæggende kompleksitet og omfanget af det valgte casestudie, har det 

dog været nødvendigt at prioritere anvendelsen af disse ud fra et ressourcemæssigt perspektiv. Generelt er 

primære dataindsamlingsteknikker i form af eksempelvis strukturerede interviews med eksperter på 

relevante områder eller forskellige former for kvantitative og kvalitative observationsteknikker blevet 

fravalgt på grund af disse teknikkers ressourcemæssige omfang. Dette er sket velvidende, at sådanne 

primære data kunne have bidraget med værdifuld indsigt i flere aspekter af afhandlingens analyser. Således 

er afhandlingens analyser primært baseret på sekundære data af både kvalitativ og kvantitativ karakter. 

De sekundære datakilder varierer alt efter dataenes anvendelsesformål i afhandlingen. Den empiriske 

referenceramme er baseret på et udvalg af nyere og tilsyneladende bredt citerede videnskabelige studier på 

området, herunder både enkeltstående studier og metastudier. Casestudiet er baseret på den empiriske 

referenceramme og en kombination af de involverede virksomheders årsrapporter og pressemeddelelser, 

avisartikler fra et udvalg af pålidelige tidsskrifter, og markedsdata fra et udvalg af kvalificerede analyse-

formidlere, samt offentlige og private statistiske datasamlinger og –registre. Af sidstnævnte er Euromonitor 

bl.a. blevet tildelt en central rolle, fordi databasen med sit detaljerede udbud har været i stand til at sikre en 

analyse baseret på konsistente og sammenlignelige data. Hvor dette har været muligt og relevant, er 

pålideligheden af de anvendte data blevet testet ved at sammenholde disse med data fra alternative kilder. 

1.4 Afgrænsning 
På grund af det store omfang af potentielle interesseområder i relation til det valgte hovedundersøgelses-

spørgsmål har det, for at sikre et dybdegående resultat, været nødvendigt at foretage en afgrænsning i 

forhold til den behandlede problemmængde og det i relation hertil relevante datagrundlag. Eksempelvis vil 

gennemgangen af de eksisterende empiriske resultater vedrørende værdiskabelse i M&A ikke blive baseret 

på den eksisterende litteratur i sin helhed. I stedet vil der blive taget udgangspunkt i et udvalg af centrale og 

nyere studier på området. Derudover vil casestudiet eksempelvis ikke indeholde detaljerede analyser af 

enkeltstående geografiske områder, nærtstående konkurrenter, individuelle produktkategorier og lignende 

baseret på omfangsrige strategiske og finansielle modeller og fremgangsmåder. I stedet vil fokus med afsæt 

i afhandlingens teoretiske referenceramme konstant blive forsøgt rettet mod kun et prioriteret udvalg af de 

forhold, som vurderes at have central betydning for det undersøgte. For at undgå en detaljeret opremsning 

af samtlige afgrænsninger foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen her, vil der løbende 

blive redegjort herfor, hvor dette vurderes relevant. Afslutningsvis er der i forbindelse med udarbejdelsen 

af afhandlingen blevet fastsat en deadline for data- og informationsindsamling d. 1. marts 2016. 

1.5 Struktur 
Afhandlingen er blevet struktureret med inspiration fra Blooms taksonomi. Kapitel 2 gennemgår 

afhandlingens teoretiske udgangspunkt og det framework som senere vil danne grundlag for analysen af 

det udvalgte casestudie. Kapitel 3 gennemgår de hyppigst anvendte empiriske metoder i den eksisterende 
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litteratur om værdiskabelse i M&A og opsummerer resultaterne fra et udvalg af studier på området. I kapitel 

4 undersøges afhandlingens hovedundersøgelsesspørgsmål med udgangspunkt i et casestudie af AB 

InBevs potentielle opkøb af SABMiller. I kapitel 5 diskuteres de fundne resultater og deres betydning bliver 

evalueret i et bredere perspektiv, før afhandlingens konklusioner bliver opsummeret i kapitel 6. 

Illustration 1.1 Overblik over afhandlingens overordnede struktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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2. Teoretisk framework 
Afhandlingens teoretiske referenceramme 

2.0 Introduktion til kapitel    
I dette kapitel vil der blive redegjort for afhandlingens teoretiske udgangspunkt. Redegørelsen vil af 

ressourcemæssige årsager ikke være altudtømmende forstået på den måde, at al teori, som der vil blive 

refereret til senere i afhandlingen, vil blive gennemgået her. I stedet vil der blive fokuseret på den del af den 

anvendte teori, som vurderes at have central betydning for afhandlingens grundlæggende opbygning og 

argumentation. Derfor vil redegørelsens primære fokus være værdi og værdiskabelse i et perspektiv af 

M&A. Dette kapitel vil herefter udgøre afhandlingens teoretiske referenceramme. 

Der vil i afsnit 2.1 først blive redegjort for begreberne værdi og værdiskabelse i henhold til afhandlingens 

overordnede teoretiske perspektiv. I forlængelse heraf vil der i afsnit 2.2 blive introduceret to fundamentale 

finansielle principper, som tilsammen vil danne grundlag for efterfølgende diskussioner vedrørende værdi 

og værdiskabelse. Herefter vil værdiskabelse og opgørelsen heraf i afsnit 2.3 med dette teoretiske 

udgangspunkt blive betragtet i et perspektiv af M&A. Afslutningsvis vil der i afsnit 2.3.1.1 blive indledt en 

teoretisk diskussion vedrørende udfordringerne forbundet med værdiskabelse i M&A. 

2.1 Værdi som teoretisk begreb 
Teoretiske diskussioner vedrørende begrebet værdi har stået på i årtusinder og ordet har i dag forskellig 

betydning inden for forskellige grene af videnskabelige discipliner og teoretiske tankegange. I matematik er 

værdi eksempelvis oftest et udtryk for en størrelses kvantitet, imens værdi i sociologisk forstand er et 

udtryk for de kvalitative forestillinger, der bestemmer og motiverer menneskers holdninger, handlinger og 

vurderinger. Generelt kan værdi dog defineres som angivelsen af, hvordan noget vurderes enten kvalitativt eller 

kvantitativt (Gyldendal, 2009). Selv inden for de enkelte videnskabelige discipliner er der ofte uenighed om, 

hvordan værdi defineres. Dette gælder bl.a. inden for den økonomiske samfundsvidenskab, hvor værdi som 

koncept og opgørelsen heraf varierer alt efter økonomisk kontekst og teoretisk tankegang. 

I nationaløkonomi er værdi eksempelvis som regel et samfundsbredt og til tider relativt abstrakt teoretisk 

begreb, der generelt udtrykker fordelene forbundet med ejerskab, herunder eksempelvis nytteværdi 

(tilfredsstillelsen ved at forbruge en specifik vare eller tjenesteydelse) og bytteværdi (evnen af en vare eller 

tjenesteydelse til at blive byttet til andre varer, tjenesteydelser eller penge). Skønt der i nationaløkonomi er 

relativt bred enighed om den overordnede definition på begrebet værdi, er der imidlertid ofte radikal 

uenighed om, hvilke specifikke faktorer som bestemmer dens størrelse (eksempelvis godet eller 

tjenesteydelsens produktionsbetingelser, knaphed eller nytte) og i hvilken form den bør udtrykkes 

(eksempelvis i form af penge, nytte eller andre vare eller tjenesteydelser) (Magnusson et al., 2016). 

I modsætning til nationaløkonomi er værdi i driftsøkonomi som regel et situationsspecifikt og relativt konkret 

begreb, der udtrykker den finansielle værdi af en vare, tjenesteydelse eller økonomisk disposition for en 
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specifik person, husholdning eller virksomhed. Her bliver værdi oftest benyttet som et vejledende 

pejlemærke i beslutningsmæssige sammenhænge såsom valget mellem flere alternative forretnings-

strategier, optimering af incitamentskontrakter for ledelsen, eller vurdering af potentielle opkøb eller frasalg. 

Selvom der også inden for denne del af den økonomiske samfundsvidenskab eksisterer flere teoretisk 

funderede tankegange, er der generelt bred enighed om det mest basale princip for opgørelsen af værdi. 

Nemlig at værdi i sin reneste form opgøres som summen af fremtidige pengestrømme justeret for tids-

værdien af penge og risikoen forbundet med den faktiske realisering heraf (Brealey et al., 2014, s. 18). 

2.1.1 Værdi i henhold til afhandlingens overordnede teoretiske perspektiv    
I denne afhandling vil begrebet værdi blive anvendt i henhold til det driftsøkonomiske perspektiv, som det er 

blevet beskrevet ovenfor. Værdi vil altså til enhver tid referere til den finansielle værdi af det undersøgte. 

Derudover vil begrebet, med mindre andet angives eksplicit, blive anvendt set ud fra virksomhedens ejeres 

synspunkt, idet dette performancemål antages bedst at varetage de langsigtede interesser for virksom-

hedens interessenter som helhed. Derfor vil værdi oftest referere til den relevante virksomheds egenkapital 

eller alternativt, på grund af ejernes residualposition, værdien af virksomheden i sin helhed. Mens der oftest 

vil blive refereret til værdi med udgangspunkt i eksplicitte beregninger af fremtidige pengestrømme, kan der 

være tilfælde, hvor markedsværdien af den relevante virksomheds aktier eksempelvis vil blive benyttet som 

et udtryk for værdi, eller det samlede afkast til virksomhedens aktionærer som et udtryk for værdiskabelse. 

2.2 Fundamentale finansielle principper for værdiskabelse 
Værdi er et af de mest centrale begreber i en markedsøkonomi som den, der eksisterer i store dele af 

verden i dag. Både virksomheder og private investerer tid og penge i materielle og immaterielle aktiver med 

en forventning om, at værdien af deres investering som minimum vil kompensere dem for den risiko, som 

de påtog sig i forbindelse med investeringen og tidsværdien af deres penge. Dette gælder for alle typer af 

investeringer, uanset om der er tale om en aktie, en fabrik eller en uddannelse. At vide hvad der driver 

værdi og hvordan den opgøres, er derfor helt essentielt for enhver økonomisk disponerende person. 

I denne afhandling vil særligt to fundamentale finansielle principper danne grundlag for diskussioner 

vedrørende værdi og værdiskabelse. Principperne er begge relativt simple, men omfavner på et helt 

overordnet plan de mest grundlæggende aspekter af værdi og værdiskabelse. Disse finansielle principper 

vil i den resterende del af afhandlingen blive refereret til som henholdsvis Princip 1 og Princip 2. 

2.2.1 Princip 1    

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 15 

Princip 1 omhandler opgørelsen af værdi og hvad der driver den. Princippet siger i sin mest grund-

læggende form, at virksomheder skaber værdi for deres ejere ved at investere penge i dag for at generere 

Virksomheder skaber værdi ved at investere kapital fra deres investorer for at genere fremtidige frie 

pengestrømme til en forrentning, som overstiger deres kapitalomkostning. Jo hurtigere virksomheden 

kan vokse og investere yderligere kapital til attraktive afkast, jo mere værdi skaber den.  
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flere penge i fremtiden. Mængden af værdi skabt kan herefter opgøres som forskellen mellem størrelsen af 

de gennemførte investeringer og summen af fremtidige frie pengestrømme genereret som følge heraf, 

justeret for tidsværdien af penge og risikoen forbundet med realiseringen heraf (Koller et al., 2011, s. 15). 

Det er altså i henhold til Princip 1 som udgangspunkt virksomhedens frie pengestrømme, der driver værdi. 

Men hvilke specifikke finansielle faktorer driver en virksomheds frie pengestrømme? Som det bliver udledt i 

det supplerende tillæg til dette kapitel (se afsnit 8.1 på s. 75Spe) kan en virksomheds frie pengestrømme 

(FCF) og dens på baggrund heraf afledte værdi med udgangspunkt i et par simple antagelser forklares 

direkte som en funktion af: 1) virksomhedens netto driftsresultat efter justerede skatter (NOPLAT), 2) 

afkastet af den investerede kapital (ROIC)4, 3) omsætningsvæksten (g) og 4) den gennemsnitlige vægtede 

kapitalomkostning (WACC) ved den i Illustration 2.1 præsenterede matematiske sammenhæng. 

Illustration 2.1 Formlen bag Princip 1 

 
Kilde: Koller et al. (2010), s. 37-40 

Med andre ord drives en virksomheds frie pengestrømme og på baggrund heraf afledte værdi i henhold til 

Princip 1 i sidste ende af afkastet af den investerede kapital, omsætningsvæksten og virksomhedens evne til 

at opretholde disse over tid (antaget at virksomhedens risikoprofil forbliver uændret). Derfor kan Princip 1 i 

sin mest grundlæggende form på mere pædagogisk vis illustreres som præsenteret i Illustration 2.2. 

Illustration 2.2 Essensen af Princip 1: ROIC og vækst som drivere af værdi 

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 16 med egen tilvirkning 

Ovenstående kan virke banalt, men situationen i praksis syntes blot at være, at erhvervsledere, rådgivere og 

journalister ofte, bevidst eller ubevidst, fokuserer næsten udelukkende på indtjening, indtjeningsvækst og 

indtjeningsbaserede multipler, når der drøftes værdi og værdiskabelse. Selvom en virksomheds indtjening 

og indtjeningsvækst (den kombinerede effekt af driftsprofitabilitet5 og omsætningsvækst) uden tvivl er 

vigtige drivere af værdi, så fortæller nøgletal relateret hertil kun den halve historie, idet de overser en i 

henhold til Princip 1 ligeså væsentlig faktor. Nemlig virksomhedens evne til at optimere udnyttelsen af den 

                                                           
4 Teknisk set bør ROIC her udskiftes med RONIC, som er et udtryk for afkastet af ny/inkrementel investeret kapital. Det antages dog indledningsvis, 
at ROIC og RONIC er ens. 
5 Opgjort som enten NOPLAT/nettoomsætning eller EBITA/nettoomsætning afhængigt af om denne betragtes før eller efter skat. 

NOPLATt+1 (1 – g/ROIC)

WACC - g
>Værdi =

FCFt+1
WACC - g

FCFt+1 = NOPLATt+1 (1 – g/ROIC) > Værdi =

Værdi

ROIC

Omsætningsvækst

Frie pengestrømme

Kapitalomkostning

Driftsprofitabilitet

Kapitalproduktivitet
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investerede kapital (kapitalproduktivitet6). Betragt eksempelvis de fiktive virksomheder, Virksomhed A og 

Virksomhed B, hvis forventede omsætning, indtjening og frie pengestrømme fremgår af Illustration 2.3.  

Illustration 2.3 Væsentligheden af virksomhedens kapitalproduktivitet 

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 17. | Opgjort i DKK mio. 

Som det fremgår af Illustration 2.3 har begge virksomheder en NOPLAT på DKK 100 mio. i år 1 og en 

omsætning samt NOPLAT, der forventes at vokse med 5 % årligt i al uendelighed. Som det dog også 

fremgår, har Virksomhed A væsentligt højere frie pengestrømme end Virksomhed B, fordi den reinvesterer 

en mindre del af NOPLAT for at opnå den samme indtjeningsvækst. Det lavere investeringsbehov hos 

Virksomhed A skyldes, at virksomheden opnår et højere afkast af den investerede kapital. I år 1 investerer 

Virksomhed A eksempelvis DKK 25 mio. for at øge NOPLAT med DKK 5 mio. i år 2, svarende til en ROIC på 

20 %, imens Virksomhed B til sammenligning opnår en ROIC på 10 %7. Fordi virksomhedernes vækst og 

driftsprofitabilitet er ens, må årsagen til den højere ROIC hos Virksomhed A skyldes en højere kapital-

produktivitet8. Den højere ROIC hos Virksomhed A bevirker, at virksomhedens frie pengestrømme er 50 % 

højere end Virksomhed B’s, hvilket i overensstemmelse med Princip 1 reflekteres direkte i virksomhedens 

værdi, der ved en WACC på 10 % ligeledes overstiger værdien af Virksomhed B med 50 %9. 

Illustration 2.4a Værdi som en funktion af ROIC og vækst  Illustration 2.4b Værdi som en funktion af ROIC og vækst

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 20 med egen tilvirkning | Opgjort i DKK mio. 

Faktisk kan en virksomheds værdi i henhold til Princip 1, såfremt WACC fastfryses, bestemmes alene ved 

med udgangspunkt i virksomhedens NOPLATt+1, ROIC og vækst. Et eksempel herpå fremgår af Illustration 
                                                           
6 Opgjort som nettoomsætning/gennemsnitlig investeret kapital. 
7 Det antages her, at stigningen i indtjeningen alene skyldes nye investeringer, imens afkastet på tidligere investeret kapital forbliver uændret. 
8 Virksomhed A = DKK 2 omsætning per DKK 1 investeret │ Virksomhed B = DKK 1 omsætning per DKK 1 investeret 
9 Virksomhed A = (100 x (1 – 5 %/20 %)/(10 % - 5 %) = DKK 1.500 mio. │ Virksomhed B = (100 x (1 – 5 %/10 %)/(10 % - 5 %) = DKK 1.000 mio. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Omsætning 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216

NOPLAT 100 105 110 116 122 100 105 110 116 122

Investering -25 -26 -28 -29 -30 -50 -53 -55 -58 -61

FCF 75 79 83 87 91 50 53 55 58 61

Værdi 1.500 1.000

Virksomhed A Virksomhed B
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2.4a ovenfor, der ved brug af den todelte udgave af formlen bag Princip 1 (se afsnit 8.1 på s. 75 for 

udledningen af denne) viser, hvordan kombinationer af ROIC og vækst kan oversættes til værdi. 

Virksomheden, som figuren tager udgangspunkt i, har en NOPLATt+1 på DKK 100 mio., en WACC på 8 % og 

antages efter 15 år at vokse med 4,5 % i al uendelighed. Som det fremgår, stiger virksomheden værdi 

uanset vækstniveau ved forøgelser af ROIC. En højere ROIC er altså i henhold til Princip 1, alt andet lige, 

altid værdiskabende. Det samme gælder ikke for vækst, der på den ene side øger værdien, når ROIC 

overstiger WACC og på den anden side reducerer værdien, når ROIC er lavere end WACC. Vækst er altså i 

henhold til Princip 1, alt andet lige, kun værdiskabende, såfremt virksomheden formår at generere fremtidige 

frie pengestrømme til en forrentning af den investerede kapital, som overstiger kapitalomkostningen. 

Betragtes Illustration 2.4b fremgår det desuden, at den værdimæssige effekt af en højere ROIC eller 

vækstrate ligeledes varierer alt efter hvilken type virksomhed, der er tale om. Eksempelvis opnår 

Virksomhed A, der i dag har en relativt høj ROIC, den største værdimæssige effekt ved at fokusere på at 

øge væksten, der ved en stigning på 1 procentpoint vil forøge værdien med hele 8 % sammenlignet med 3 

% for en lignende stigning i ROIC. Det modsatte gælder for Virksomhed B, hvor en stigning i væksten på 1 

procentpoint vil forøge virksomhedens værdi med kun 3 % sammenlignet med hele 10 % for en lignende 

stigning i ROIC. Virksomheder med en høj ROIC bør derfor i henhold til Princip 1, alt andet lige, fokusere på 

at opnå højere vækst, imens virksomheder med en lav ROIC bør fokusere på at forbedre deres rentabilitet10. 

2.2.2 Princip 2    

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 29. 

Princip 2 omhandler forudsætningen for værdiskabelse og er en logisk konsekvens af Princip 1. Hvor 

Princip 1 sagde, at værdi skabes når en virksomhed formår at forøge sine frie pengestrømme gennem en 

øget vækst og/eller en forbedret ROIC, så siger Princip 2 blot, at alt hvad der ikke forøger virksomhedens 

frie pengestrømme gennem en øget vækst og/eller en forbedret ROIC, ikke skaber værdi (Koller et al., 2010, 

s. 24). Derfor er en virksomheds værdi i henhold til Princip 2 eksempelvis uændret, når ledelsen ændrer 

ejendomsretten til dens pengestrømme (eksempelvis ved at udstede gæld for at tilbagekøbe aktier)11 eller 

manipulerer deres fremtræden (eksempelvis ved at ændre princippet for deres regnskabsmæssige 

opgørelse) uden at ændre deres faktiske størrelse. Princip 2 blev første gang redegjort for af Williams 

(2013) i hans bog fra år 1938 under betegnelsen the Law of the Conservation of Investment Value. Her 

rationaliserer Williams, at siden værdien af en virksomhed som helhed per definition bestemmes som 

nutidsværdien af fremtidige forventede distributioner til værdipapirejerne, så bør ændringer i virksom-

                                                           
10 Det antages her, at det er lige svært at opnå en stigning i den langsigtede vækstrate som en stigning i ROIC. 
11 Der kan dog være tilfælde, hvor en virksomheds værdi kan forøges ved at øge andelen af gæld i sin kapitalstruktur på grund af værdien af det 
skatteskjold, som opstår som følge heraf. 

Alle initiativer som ikke forøger virksomhedens frie pengestrømme gennem en øget vækst og/eller en 

forbedret ROIC, skaber ikke værdi (antaget at virksomhedens risikoprofil forbliver uændret)  
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hedens kapitalstruktur som udgangspunkt ikke have værdimæssig effekt, fordi sammensætningen af 

udstedte værdipapirer ikke påvirker virksomhedens samlede udbetalingsevne (Willilams, 2013, s. 72-73). 

Princippet blev siden udbygget af Modigliani & Miller (1958), der viste, at værdien af en virksomhed ikke bør 

påvirkes af dens valg af kapitalstruktur, medmindre de totale pengestrømme også ændres som følge heraf. I 

overensstemmelse med Princip 2 bygger Williams’ og Modigliani & Millers argument om den værdimæssige 

irrelevans af kapitalstruktur nemlig på den simple idé, at uanset hvordan og i hvor mange dele en penge-

strøm opdeles, så vil værdien af delene altid summe til værdien af den uopdelte pengestrøm. Det er altså 

størrelsen af kagen og ikke hvordan den udskæres, som bestemmer dens værdi (Brealey et al, 2014, s. 

430). Ovenstående kan virke banalt, men situationen i praksis syntes blot at være, at erhvervsledere, 

rådgivere og investorer ofte agerer i troen om, at én regnskabsmæssig opgørelsesmetode eksempelvis 

skaber mere værdi end en anden; at indtjeningen hos én virksomhed vil blive værdisat højere under en 

andens ejerskab (Dobbs et al., 2005); eller at initiativer der booster nøgletal såsom indtjeningen pr. aktie 

skaber værdi (Graham et al., 2006). Princip 2 bidrager her med en simpel teoretisk rettesnor for, hvad der 

bør fokuseres på i analysen af, hvorvidt økonomiske dispositioner kan forventes at skabe værdi. 

2.3 Værdiskabelse i et perspektiv af M&A 
M&A er et centralt element i enhver dynamisk økonomi og en naturlig del af de fleste virksomheder og 

industriers livscyklus. Underpræsterende virksomheder kommer under ejerskab, der er bedre egnet til at 

udnytte deres værdimæssige potentiale; udbud- og efterspørgselsforhold stabileres i modne brancher 

præget af overkapacitet; og mindre, innovative virksomheder får adgang til ressourcer, der kan accelerere 

deres salgsvækst og videreudvikle deres forretningsmodel. Men selvom M&A historisk har skabt værdi for 

økonomien som helhed, så bliver værdien skabt oftest uligeligt fordelt således, at sælger modtager hoved-

parten. Faktisk viser flere studier på området, som det vil blive gennemgået i kapitel 3, at en betydelig del af 

M&A destruere værdi for køber, bl.a. fordi værdien af fordelene forbundet med kombinationen overføres til 

sælger på forhånd i form af en opkøbspræmie. Udfordringen for beslutningstagerne i de opkøbende 

virksomheder er derfor at sikre, at deres M&A er blandt de få, som rent faktisk skaber værdi. 

2.3.1 Opgørelse af værdiskabelse i M&A    
Ligesom det gælder for en bred vifte af andre økonomiske dispositioner, kan Princip 2 benyttes som en 

teoretisk rettesnor for, hvornår M&A skaber værdi. Som princippet siger, skaber alle initiativer, der ikke 

forøger virksomhedens frie pengestrømme gennem en øget vækst og/eller en forbedret ROIC, ikke værdi. 

Derfor skaber M&A heller ikke værdi, medmindre de frie pengestrømme for den kombinerede virksomhed, 

på grund af forbedrede vækst- og/eller rentabilitetsudsigter, overstiger de frie pengestrømme for de 

involverede virksomheder som enkeltstående enheder. Den samlede værdi skabt kan derfor opgøres som 

forskellen mellem nutidsværdien af pengestrømmene for den kombinerede virksomhed (EKVKombineret) og 

værdien af de frie pengestrømme for køber og sælger som enkeltstående enheder (EKVKøber + EKVSælger). 
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Illustration 2.5 Opgørelse af værdi skabt i alt 

 
Kilde: Brealey et al. (2014), s. 815 

Som det også blev nævnt i introduktionen til dette afsnit, er positiv værdiskabelse i alt dog ikke 

ensbetydende med positiv værdiskabelse for køber. Værdien skabt for køber afhænger nemlig af, hvor 

meget der betales for sælger. Mere præcist så forudsætter værdiskabelse for køber i M&A, at værdien 

modtaget som følge af transaktionen overstiger prisen betalt. Her kan værdien modtaget grundlæggende 

opgøres som værdien af sælger som enkeltstående enhed plus værdien af de performanceforbedringer, der 

kan opnås som følge af transaktionen, og som vil resultere i forøgede pengestrømme for den kombinerede 

virksomhed (NVSynergier), imens prisen betalt kan opgøres som markedsværdien af sælger (MVSælger) plus 

opkøbspræmien betalt for at overbevise sælgers aktionærer om at sælge deres aktier til køber (Præmie). 

Illustration 2.6 Opgørelse af værdi skabt for Køber 

 
Kilde: Koller et al. (2011), s. 432 

Illustration 2.7 opsummerer ovenstående opgørelsesmetode med udgangspunkt i et hypotetisk opkøb. Her 

køber Virksomhed A den mindre Virksomhed B for kr. 1.300 mio., hvilket inkluderer en præmie på 30 % 

over markedsværdien af virksomhedens egenkapital12. Virksomhed A forventer som følge af transaktionen 

at kunne realisere performanceforbedringer, som vil resultere i netto inkrementelle pengestrømme for den 

kombinerede virksomhed med en nutidsværdi på kr. 500 mio. Værdien af den kombinerede virksomhed 

efter transaktionens gennemførelse forventes altså at være kr. 3.500 mio. Fratrækkes prisen betalt for 

Virksomhed B (kr. 1.300 mio.) fra værdien modtaget (kr. 1.000 mio. + kr. 500 mio.) fås en værdiskabelse 

for Virksomhed A som følge af transaktionen på i alt (kr. 1.500 mio. – kr. 1.300 mio.) kr. 200 mio. 

Illustration 2.7 Opgørelse af værdiskabelse i M&A (kr. mio.) 

 
Kilde: Egen tilvirkning | EKV er en forkortelse for egenkapitalværdi 

                                                           
12 Markedsværdien af Virksomhed A’s egenkapital antages her at modsvare virksomhedens reelle værdi som enkeltstående enhed. 

· Værdi skabt i alt = EKVKombineret – (EKVKøber + EKVSælger) 

· Værdi skabt for køber = (EKVSælger + NVSynergier) – (MVSælger + Præmie) 
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EKVVirksomhed APræmieMVVirksomhed BEKVKombineretNVSynergierEKVVirksomhed B
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EKVVirksomhed A

1.000

500

3.500

300

Værdi modtaget
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2.3.1.1 Teoretisk afledte udfordringer forbundet med værdiskabelse i M&A 
Betragtes ovenstående opgørelsesmetode er det logisk, at værdien skabt i forbindelse med M&A ofte bliver 

uligeligt fordelt imellem køber og sælger. I modsætning til mange alternative strategiske initiativer kræver 

M&A nemlig ofte fuld betaling up front. Betaler køber eksempelvis en præmie på 30 % over 

markedsværdien af sælger, så skal nutidsværdien af performanceforbedringerne realiseret som følge af 

kombinationen overstige dette beløb, før noget af værdien skabt vil tilfalde køber. Derudover indeholder 

markedsværdien af sælger ofte i forvejen en forventning om betydelige performanceforbedringer, og køber 

skal derfor selv i et scenarie, hvor der ikke kræves en opkøbspræmie i tillæg til markedsværdien, som 

minimum realisere de forventede performanceforbedringer, som allerede er indbygget i aktiekursen. 

Realiseres performanceforbedringer som følge af kombinationen i et mindre omfang eller henover en 

længere implementeringsperiode end først forventet, vil dette derfor have betydelig effekt på værdien skabt 

set ud fra købers perspektiv. Det samme gælder ikke for sælger, der som nævnt ovenfor oftest modtager 

fuld betaling up front. Ikke kun for forventede performanceforbedringer allerede indbygget i markeds-

værdien af virksomhedens egenkapital, men også for en ofte væsentlig del af de performanceforbedringer, 

som køber forventer at kunne realisere som følge af transaktionen. Realiseres købers forventede 

performanceforbedringer i et mindre omfang eller henover en længere implementeringsperiode end først 

forventet, vil dette derfor have begrænset effekt på værdien skabt set ud fra sælgers perspektiv13. 

                                                           
13Dette afhænger selvfølgelig af transaktionsstruktur. Bliver den sælgende virksomheds aktionærer eksempelvis betalt i aktier frem for kontanter, vil 
de, på grund af deres fortsatte ejerskab i den kombinerede virksomhed, tage del i implementeringsrisikoen. 
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3. Udvalgte empiriske resultater 
Afhandlingens empiriske referenceramme 

3.0 Introduktion til kapitel    
I dette kapitel redegøres for de eksisterende empiriske resultater vedrørende værdiskabelse i M&A. Som 

tidligere nævnt vil redegørelsen af ressourcemæssige årsager ikke blive udført som en detaljeret 

gennemgang af den eksisterende litteratur i sin helhed. I stedet tages der udgangspunkt i resultaterne fra et 

begrænset udvalg af nyere, omfattende og tilsyneladende bredt respekterede studier på området. Udvalget 

vil bestå af både enkeltstående studier og metastudier, der kombinerer resultaterne fra et større antal 

enkeltstående studier. Dette kapitel vil herefter udgøre afhandlingens empiriske referenceramme. 

I afsnit 3.1 vil de hyppigst anvendte metoder blandt eksisterende empiriske studier vedrørende 

værdiskabelse i M&A blive introduceret, og der vil kortfattet blive redegjort for de mest centrale fordele og 

ulemper forbundet med brugen af disse. Herefter vil de overordnede konklusioner blandt udvalget af 

empiriske studier blive opsummeret i afsnit 3.2. Afslutningsvis vil der i afsnit 3.3 blive gennemgået et 

udvalg af de transaktionsspecifikke faktorer, som i dette empiriske udgangspunkt hyppigst har vist sig at 

kunne differentiere de for køber værdiskabende fusioner og opkøb fra de værdidestruerende. 

3.1 Hyppigst anvendte empiriske metoder 
Det overordnede formål i hovedparten af de empiriske studier synes at være, at vurdere hvorvidt M&A i et 

historisk perspektiv kan karakteriseres som værdiskabende, og i givet fald for hvilken part de typisk skaber 

værdi. Betragtes spørgsmålet ud fra den købende virksomheds perspektiv, så ønsker studierne i henhold til 

Princip 1 og Princip 2 at belyse, om værdien modtaget (EKVSælger + EKVSynergier) generelt overstiger prisen 

betalt (MVSælger + Præmie), eller sagt på en anden måde, om afkastet af den investerede kapital generelt 

overstiger kapitalomkostningen. Studierne bør derfor logisk altid resultere i ét af tre udfald (Bruner, 2004): 

1. Værdi destrueres i gennemsnit 
Afkastet af den investerede kapital er i gennemsnit mindre, end hvad der kræves af investorerne. 

Investorerne bør derfor være utilfredse, idet de kunne have modtaget et højere afkast ved at investere i 

en alternativ mulighed med en sammenlignelig risikoprofil. 

2. Værdi skabes i gennemsnit 
Afkastet af den investerede kapital er i gennemsnit større, end hvad der kræves af investorerne. 

Investorerne bør derfor være tilfredse, idet afkastet har mere end kompenseret dem for den risiko, som 

de påtog sig i forbindelse med investeringen. De har modtaget et overnormalt afkast. 

3. Værdi bevares i gennemsnit 
Afkastet af den investerede kapital er i gennemsnit lig, hvad der kræves af investorerne. Investorerne 

bør derfor være tilfredse, idet afkastet har kompenseret dem tilstrækkeligt for den risiko, som de påtog 

sig i forbindelse med investeringen. De har modtaget et normalt afkast. 
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Besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt M&A kan karakteriseres som værende værdiskabende, er dog i 

praksis lettere sagt en gjort. Tilnærmelsesvis pålidelige beregninger af værdien skabt i forbindelse med 

M&A indebærer oftest detaljerede finansielle beregninger, der kan være særdeles ressourcekrævende og til 

tider umulige at udføre med en tilfredsstillende grad af præcision selv for enkeltstående transaktioner. 

Dette problem forstærkes i statistiske empiriske studier, hvor behovet for signifikante resultater ofte 

medfører inklusionen af stikprøver bestående af et stort antal observationer. Forskere på området har 

derfor været nødsaget til at gøre brug af alternative metoder, der muliggør en effektiv analyse af et 

tilstrækkeligt antal transaktioner. De hyppigst anvendte metoder i den eksisterende litteratur og blandt 

udvalget af studier i forbindelse med denne gennemgang kan overordnet inddeles i hovedgrupperne: 1) 

markedsbaserede studier og 2) regnskabsbaserede performancestudier (Bruner, 2004; Das et al., 2012). 

3.1.1 Markedsbaserede studier    
Den første hovedgruppe er de markedsbaseret studier (ofte benævnt eventstudier), der med udgangspunkt i 

aktiekursudviklingen for de involverede virksomheder i en periode op til og efter transaktionens offentlig-

gørelse benytter kapitalmarkedsreaktioner som et udtryk for værdiskabelse. Studierne tager oftest 

udgangspunkt i det rå aktieafkast (ændringen i aktiekursen plus dividender) eller det normafvigende 

aktieafkast (det rå aktieafkast fratrukket ændringen i et udvalgt benchmark) og er baseret på antagelsen om, 

at kapitalmarkederne er fremadsynede og reflekterer al relevant information14 (Bruner, 2004). De markeds-

baserede studier kan opdeles i de kortsigtede studier, der typisk analyserer en periode på op til +/- et halvt 

år fra transaktionens offentliggørelse og de langsigtede studier, der typisk har en horisont på over et år.  

3.1.1.1 Fordele og ulemper ved markedsbaserede studier    
Fordelene ved at benytte kapitalmarkedsreaktioner som et udtryk for værdiskabelse er først og fremmest, 

at data er let tilgængelig, ressourcelet at behandle og sammenlignelig på tværs af landegrænser og 

industrier, hvilket muliggør en effektiv analyse af et tilstrækkeligt antal observationer. Derudover er de 

fremadsynede og bør, såfremt antagelsen om effektive markeder holder helt eller delvist, korrekt eller 

tilnærmelsesvis korrekt reflektere værdien skabt som følge af transaktionen. Til gengæld kan det bl.a. være 

vanskeligt at rense kursudsving for faktorer, som ikke relaterer sig til transaktionen. Eksempelvis kan 

offentliggørelsen falde sammen med betydningsfulde markedsnyheder, der forstyrrer en isoleret aflæsning 

af transaktionens kursmæssige effekt. Derudover vægter metoden bl.a. ufrivilligt større transaktioner højere 

end mindre, hvis kursmæssige effekt kan være vanskelige at aflæse med nogen form for præcision. 

3.1.2 Regnskabsbaserede performancestudier    
Den anden hovedgruppe er de regnskabsbaserede performancestudier, der typisk benytter udviklingen i et 

eller flere regnskabsbaserede nøgletal, som i teorien er tæt korreleret med virksomhedens værdi, som et 

udtryk for værdiskabelse. Typisk omfatter disse forskellige udtryk for vækst, driftsprofitabilitet eller 

rentabilitet (Das et al., 2012). På grund af behovet for forholdsmæssighed benytter de regnskabsbaserede 

performancestudier oftest den normafvigende performanceudvikling (den rå performanceudvikling 

                                                           
14Aktiekurserne bør som følge heraf altid modsvare nutidsværdien af de fremtidige forventede pengestrømme til aktionærerne. 
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fratrukket ændringen i et udvalgt benchmark) og er baseret på antagelsen om, at den relative udvikling i et 

eller flere finansielle nøgletal kan benyttes som en indikator for værdiskabelse (Bruner, 2004). 

3.1.2.1 Fordele og ulemper ved regnskabsbaserede performancestudier    
Fordelen ved at benytte udviklingen i regnskabsbaserede nøgletal som et udtryk for værdiskabelse er 

ligesom for de markedsbaserede studier først og fremmest, at dataene er let tilgængelige og relativt 

ressourcelette at behandle, hvilket muliggør en effektiv analyse af et stort antal observationer. Til gengæld 

måler de regnskabsbaserede performancestudier ikke værdiskabelse med nogen form for præcision, fordi 

det ud fra udviklingen i de anvendte nøgletal ikke kan konkluderes, hvorvidt de heraf afledte inkrementelle 

pengestrømme overstiger købers kapitalomkostning. Derudover er det umuligt at rense udviklingen for 

faktorer, som ikke relaterer sig til transaktionen. Eksempelvis kan performanceforbedringer i analyse-

perioden lige så vel være resultatet af forbedrede markedsforhold, interne effektiviseringsprogrammer eller 

ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvilket umuliggør en aflæsning af transaktionens isolerede effekt. 

3.2 Overordnede empiriske konklusioner 
I takt med at M&A de seneste årtier i praksis er blevet et konstant vigtigere forhold både økonomisk og 

strategisk, har emnet ligeledes vundet stor opmærksomhed fra en bred vifte af akademiske discipliner. 

Selvom dette har resulteret i produktionen af en enorm mængde af akademiske studier, er resultaterne 

heraf ofte baseret på varierende teoretiske tankegange, empiriske datagrundlag og videnskabelige 

undersøgelsesdesigns, hvilket vanskeliggør en entydig sammenfatning af de overordnede konklusioner. 

Ifølge bl.a. Bruner (2004) og Haleblian et al. (2000) er der dog generelt bred enighed om, at M&A skaber 

værdi for den sælgende virksomheds aktionærer uanset transaktionens karakteristika. Større uenighed er 

der, når det gælder den købende virksomheds aktionærer. Her finder Bruner (2004) eksempelvis i en 

gennemgang af 50 markedsbaserede studier, at 26 % konkluderer gennemsnitlig værdidestruktion, 31 % 

konkluderer gennemsnitlig værdibevarelse og 46 % konkluderer gennemsnitlig værdiskabelse. Mere negativ 

er King et al. (2004), der i et metastudie af 93 enkeltstående studier konkluderer, at M&A i gennemsnit har 

en moderat negativ effekt på den købende virksomheds værdi. Derfor drages ofte den overordnede 

konklusion, at størstedelen af værdien skabt i forbindelse med M&A som regel tilfalder den sælgende 

virksomheds aktionærer, imens den købende virksomhed typisk opnår et nulresultat (Bruner, 2004). 

3.3 Typiske transaktionsspecifikke værdidrivere 
Fordi M&A generelt ikke vurderes at skabe værdi for den købende virksomhed, har forskere på området i 

stigende omfang forsøgt at opnå en dybere forståelse for, hvilke transaktionsspecifikke faktorer der generelt 

kendetegner den minoritet af transaktioner, som rent faktisk skaber værdi for køber. Dette har affødt et 

stort antal empiriske studier, der tilsammen har testet forklaringsevnen af en lang række faktorer typisk 

relateret til transaktionen, virksomhederne involveret eller omverdenen på tidspunktet for transaktionens 

gennemførelse (Haleblian et al., 2009). I det følgende vil der med afsæt i Bruner (2004), King et al. (2004), 

Haleblian et al. (2009), og Das et al. (2012) blive gennemgået et udvalg af de faktorer, som hyppigst har vist 

sig at kunne differentiere de for køber værdiskabende fusioner og opkøb fra de værdidestruerende. 
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3.3.1 Betalingsmetode (kontanter vs. aktier)    
Ifølge King et al. (2004) og Haleblian et al. (2009) har adskillige studier vist, at transaktioner, der 

finansieres med kontanter frem for aktier, er mere profitable, eller i det mindste mindre skadelige, for den 

købende virksomheds aktionærer. Et eksempel herpå er Carow et al. (2004), der med udgangspunkt i en 

stikprøve bestående af samtlige gennemførte opkøb i USA i perioden fra år 1979 til 1998 konkluderer, at 

opkøb der er finansieret primært med kontanter oplever signifikant positive kortsigtede kapital-

markedsreaktioner og har en relativt bedre langsigtet aktiekursudvikling. Andre eksempler på studier, der 

har vist lignende resultater er Bouwman et al. (2009), Faccio et al. (2006) og André el al. (2004). 

3.3.2 Beslægtethed mellem de kombinerede virksomheder    
Ifølge King et al. (2009) og Das et al. (2012) viser studier ofte, at beslægtetheden med hensyn til 

ressource- og produktlighed (ofte blot bestemt ud fra, om de involverede virksomheder tilhører samme 

industri eller ikke) mellem de kombinerede virksomheder har betydning for, hvor profitabel transaktionen er 

for den købende virksomheds aktionærer. Her syntes empirien generelt at argumentere til fordel for større 

værdiskabelse i opkøb, hvor køber og sælger er tæt beslægtede (Tuch & O’Sullivan, 2007; Bruner, 2004). 

Eksempler på studier der bekræfter dette er Finkelstein & Haleblian (2002) og Walker (2000). 

3.3.3 Historisk performance    
Ifølge Haleblian et al. (2009) har den historiske performance for køber og sælger ligeledes fået betydeligt 

opmærksomhed fra forskere på området. Her syntes studier generelt at argumentere til fordel for større 

værdiskabelse i opkøb, hvor købere med en stærk historisk driftsmæssig performance køber virksomheder 

med en mindre stærk historisk driftsmæssig performance. Et eksempel herpå er Heron og Lie (2002), der i 

et studie af købers performance før og efter opkøbet konkluderede, at performance efter opkøbet var 

højere, når købere med en høj kurs/indre værdi købte virksomheder med en lav kurs/indre værdi. 

Eksempler på studier, der finder lignende resultater, er Rau & Vermaelen (1998) og Servaes (1991). 

3.3.4 Opkøbspræmie    
Afslutningsvis er der ifølge Haleblian et al. (2009) blandt forskere en implicit antagelse om, samt flere 

empiriske beviser på, at der eksisterer en naturlig negativ sammenhæng mellem opkøbspræmien og 

værdien skabt for køber i forbindelse med opkøbet. Dette bliver bl.a. bekræftet af Sirower & Sahni (2006), 

der i et studie af 302 opkøb i perioden 1995-2001 konkluderede en klar negativ sammenhæng mellem 

præmien betalt og købers aktiekursudvikling efter transaktionen på både kort og mellemlang sigt. De købere 

som havde en positiv aktiekursudvikling betalte generelt betydeligt lavere præmier, end de købere som 

havde en negativ aktiekursudvikling. Dette bliver også bekræftet af Hayward & Hambrick (1997). 

3.3.5 Andre nævneværdige faktorer    
De ovenfor listede faktorer er nogle af de mest diskuterede i den eksisterende litteratur og nogle af de få, 

som har vist tilnærmelsesvis konsistente resultater. Andre faktorer som ligeledes har været hyppigt 

analyseret blandt forskere, men som indtil nu har vist langt mindre konsistente resultater er eksempelvis 

nationale vs. internationale opkøb, relativ størrelse af sælger, fysisk og kulturel afstand, købers 

opkøbserfaring og effekten af opkøbsbølger (King et al., 2009; Haleblian et al., 2009; Das et al., 2012). 
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4. Casestudie 
AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller 

4.0 Introduktion til kapitel    
I dette kapitel vil der med afsæt i afhandlingens teoretiske og empiriske referenceramme blive foretaget et 

casestudie af AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller (Transaktionen). I casestudiet vil Transaktionen blive 

analyseret dybdegående og der vil på baggrund heraf blive foretaget en vurdering af, om denne kan 

forventes at skabe eller destruere værdi for AB InBevs aktionærer. Vurderingen vil indledningsvis blive 

baseret på de i kapitel 3 identificerede faktorer alene, og herefter det i kapitel 2 præsenterede teoretiske 

framework. I kapitel 5 vil resultaterne heraf danne grundlag for en diskussion vedrørende den forudsigende 

værdi af de identificerede faktorer og de på baggrund heraf afledte teoretiske og metodiske implikationer. 

Der vil i afsnit 4.1 til 4.4 blive forsøgt skabt et indledende overblik igennem en kortfattet gennemgang af den 

aktuelle markedssituation på det globale ølmarked, en introduktion af AB InBev og SABMiller, samt en 

opsummering af de for analysen centrale transaktionsrelaterede forhold. I afsnit 4.5 vil der herefter, med 

udgangspunkt i de i kapitel 3 identificerede faktorer, blive foretaget en præliminær vurdering af Trans-

aktionens forventede værdimæssige potentiale. Afslutningsvis vil der i afsnit 4.6 med udgangspunkt i det i 

kapitel 2 præsenterede framework blive foretaget en mere detaljeret analyse af Transaktionen, før der til 

sidst vil blive givet en vurdering af, om denne kan forventes at skabe eller destruere værdi for AB InBev. 

4.1 Situationen på det globale ølmarked 
I dette afsnit gennemgås den aktuelle markedssituation på det globale ølmarked. For at sikre en fokuseret 

analyse vil gennemgangen tage udgangspunkt i et udvalg af de aktuelle branchetendenser, som vurderes at 

have central betydning for AB InBev og SABMillers nuværende og fremtidige performance. Tendenserne er 

blevet udvalgt med baggrund i tankegangen bag Structure-Conduct-Performance-paradigmet, der grund-

læggende ræsonnerer, at det er industriens struktur, som influerer virksomhedernes strategiske adfærd, 

hvilket igen driver performance for industrien generelt og de heri konkurrerende virksomheder (’Enduring 

Ideas’, 2008). Afsnittet har først et introducerende formål, men vil senere sammen med den finansielle 

analyse danne grundlag for en rationel fremskrivning af AB InBev og SABMillers fremtidige performance. 

4.1.1 Nye dynamikker for global volumenvækst    
Det globale ølmarked har længe oplevet langsom til gennemsnitlig volumenvækst i niveauet 2 til 3 % årligt, 

hvilken i mere end et årti har været drevet primært af voksende udviklingsmarkeder i Asien og Latin-

amerika. Eksempelvis repræsenterede disse to regioner i år 2005-10 82 % af den absolutte volumenvækst. 

Som det fremgår af Illustration 4.1a er den globale volumenvækst dog faldet markant siden år 2010 fra en 

CAGR på 3,0 % i år 2005-10 til 0,6 % i år 2010-15. Årsagen hertil er bl.a., at de udviklede markeder i 

Nordamerika og Vesteuropa har fortsat en stagnerende til faldende tendens med en CAGR på henholdsvis 

0,5 og -0,7 %, hvilket afspejler dels et fald i forbruget af alkohol og dels et fald i øls andel af det samlede 
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forbrug (Euromonitor). Derudover er væksten på markedets hurtigst voksende regioner aftaget betydeligt 

sammenlignet med det forrige årti. Både Asien og Latinamerika har oplevet faldende vækstrater fra en 

CAGR på henholdsvis 6,5 og 3,9 % i år 2005-10 til 1,3 og 1,5 % i år 2010-15. Faktisk oplevede Asien i år 

2014 og 2015 negativ volumenvækst for første gang i over et årti. Den eneste region som siden år 2010 er 

vokset betydeligt er Afrika, der i år 2005-10 og 2010-15 oplevede en CAGR på henholdsvis 4,5 og 3,0 %. 

Illustration 4.1a Vækstforventninger for det globale ølmarked*  Illustration 4.1b Regionernes andel af den samlede vækst† 

 
Kilde: Euromonitor *Mio. hektoliter og CAGR †Procentandel af absolut volumenvækst (ekskl. regioner med negativ vækst) 

Den lave globale vækst forventes ifølge Euromonitor at forsætte i år 2015-20, hvor den globale volumen 

forventes at vokse med en CAGR på 1,4 %. Den højere vækst relativt til år 2010-15 skyldes bl.a., at Vest- og 

Østeuropa forventes at vende de negative vækstniveauer til en positiv CAGR på henholdsvis 0,4 og 0,1 %. 

Derudover forventes Asien og Latinamerika at opleve en CAGR, som ligger over niveauet for de seneste 

fem år, imens Nordamerika forventes at fortsætte den stagnerende udvikling. Den hurtigst voksende region 

er Afrika, der forventes at opleve en CAGR i år 2015-20 på 3,8 %, svarende til ca. 20 % af den absolutte 

globale vækst i perioden. Nævneværdigt er det ligeledes, at Asien og Latinamerika på trods af det faldende 

vækstniveau, forventes at ville udgøre henholdsvis 51 og 19 % af den absolutte globale vækst i år 2015-20. 

4.1.2 Skiftende forbrugeradfærd som markeder modnes    
Den aftagende globale volumenvækst står ikke alene som central tendens på efterspørgselssiden. 

Sideløbende med de nye dynamikker for global volumenvækst er der nemlig sket et markant skift i 

udviklingen af den globale værdivækst15. Som det fremgår af Illustration 4.2a har den globale volumenvækst 

i år 2000-05 og 2005-10 oversteget den globale reale værdivækst betydeligt, hvilket alt andet lige betyder, 

at de globale ølpriser justeret for inflation har været faldende. Enten grundet et realt fald i de generelle 

globale ølpriser, et skift mod billigere øltyper, eller en kombination af de to. Den negative prismæssige 

udvikling skyldes i særdeleshed Asien, der i år 2000-05 og 2005-10 har oplevet en gennemsnitlig 
                                                           
15 Det globale salg af øl målt i USD. 
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værdivækst på henholdsvis 0,1 og 3,4 % relativt til en volumenvækst på 5,4 og 6,5 %. Det samme billede 

tegner sig for både Vest- og Østeuropa samt Afrika, der i perioderne ligeledes har oplevet en gennemsnitlig 

volumenvækst, som har oversteget den gennemsnitlige reale værdivækst (se afsnit 8.2 på s. 77). 

Illustration 4.2a Historisk global volumen- og real værdivækst*   Illustration 4.2b Andel af global volumen og værdi for år 2015† 

 
Kilde: Euromonitor *CAGR opgjort i % †De geografiske hovedregioners procentandel af den globale volumen og værdi opgjort i USD 

Vækstbilledet ændrede sig dog i år 2010-15, hvor den globale reale værdivækst med en CAGR på 1,7 % for 

første gang i analyseperioden oversteg den globale volumenvækst på 0,6 %. For første gang i analyse-

perioden var det globale reale prisniveau for ølprodukter altså stigende. Enten grundet en real stigning i de 

generelle globale ølpriser, et skift mod dyrere øltyper, eller en kombination af de to. Den positive 

prismæssige udvikling skyldes i særdeleshed Latinamerika, hvor den gennemsnitlige reale værdivækst i 

perioden har været 4,9 % sammenlignet med en volumenvækst på 1,5 %. Det samme billede tegner sig for 

både Asien, Nordamerika, Østeuropa og Afrika, der i perioden ligeledes har oplevet en gennemsnitlig real 

værdivækst, som har oversteget den gennemsnitlige volumenvækst. Den positive prismæssige udvikling 

forventes ifølge Euromonitor at fortsætte i år 2015-20, hvor særligt Latinamerika, Asien og Nordamerika 

forventes at opleve en høj real værdivækst relativt til den forventede volumenvækst i samme periode. 

De skiftende globale vækstdynamikker forventes at skyldes, at væksten på de globale markeder, 

efterhånden som de modnes, generelt skifter fra at være primært volumendrevet til at være primært 

værdidrevet. Folk drikker ikke i samme grad mere og mere øl, men til gengæld drikker de dyrere og dyrere 

øl. Denne tendens kan bl.a. aflæses i Illustration 4.2b, der viser den aktuelle fordeling af værdi og volumen 

på de geografiske hovedregioner. Her er det tydeligt, at de modne markeder i Nordamerika og Vesteuropa 

udgør en relativt større andel af markedet målt på værdi end hvis målt på volumen, hvilket reflekterer et 

relativt højere prisniveau. Det omvendte gælder for udviklingsmarkederne i Asien og Afrika, der udgør en 

relativt mindre andel af markedet målt på værdi sammenlignet med volumen. Nævneværdigt er det også, at 

Latinamerika, der i hele analyseperioden har oplevet en relativt høj gennemsnitlig real værdivækst, er lige 

ved at krydse grænsen, hvor de målt på værdi udgør en større andel af markedet end hvis målt på volumen. 

Betragtes det globale ølforbrug ud fra et mere langsigtet strukturelt perspektiv eksisterer der tilsyneladende 

fortsat et betydeligt vækstpotentiale i flere af markedets geografiske hovedregioner. Dette kan bl.a. aflæses 

af Illustration 4.3, der kortlægger det globale ølforbrug som en funktion af BNP per indbygger. Som det 

37

30

16

15

14

20

14

23

11

7

7

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gns. værdivækst (CAGR)Gns. volumenvækst (CAGR)

3,2 3,0

0,6

1,4

0,5

1,4
1,7

3,0

0

1

2

3

4

2000-05 2005-10 2010-15 2015-20F

Asien Latinamerika Nordamerika

Vesteuropa Østeuropa Afrika
Vo
lu
m
en

Væ
rd
i



21 
 

fremgår af illustrationen eksisterer der, ligesom det gælder for en række andre forbrugsvarer, en relativt 

stærk sammenhæng mellem levestandard (i dette tilfælde målt ved BNP per indbygger) og forbruget af øl. 

Dette gælder særligt, når forbruget af øl betragtes i værdimæssig forstand, som det er tilfældet i Illustration 

4.3a. Her kan en betydelig del af variationerne lande og regioner imellem forklares ved en s-lignende kurve, 

der antyder, at ølforbruget på lande- og regionsbasis generelt syntes at følge tre vækstfaser. I kurvens 

første del, hvor levestandarden er meget lav, vokser ølforbruget langsomt med forbedringer i BNP per 

indbygger. Men efterhånden som levestandarden forbedres, accelererer væksten i ølforbruget betydeligt, 

indtil denne i kurvens sidste del syntes igen at konvergere mod en aftagende til stagnerende tendens.  

Illustration 4.3a Kortlægning af globalt ølforbrug (USD)†   Illustration 4.3b Kortlægning af globalt ølforbrug (liter)* 

 
Kilde: Euromonitor *Liter øl drukket per år per indbygger †USD brugt på øl per år per indbygger ‡BNP per indbygger målt ved PPP 

Den samme tendens eksisterer tilsyneladende ikke, når forbruget betragtes i volumenmæssig forstand, som 

det er tilfældet i Illustration 4.3b. Selvom sammenhængen mellem levestandard og forbruget af øl her er 

betydeligt lavere16, så syntes ølforbruget på lande- og regionsbasis generelt at følge to vækstfaser. I den 

første del af kurven, hvor levestandarden er meget lav, vokser forbruget af øl betydeligt med forbedringer i 

BNP per indbygger. Men efterhånden som levestandarden forbedres, falder væksten i forbruget væsentligt, 

indtil denne i kurvens sidste del, hvor levestandarden er meget høj, påbegynder en faldende tendens. 

Ovenstående vækstmønstre understøtter de seneste dynamikker for den globale vækst i forbruget af øl og 

giver et værdifuldt indblik i, hvordan denne kan forventes at udvikle sig på længere sigt. Vesteuropa og 

Nordamerika befinder sig eksempelvis tilsyneladende i en vækstfase, hvor det volumenmæssige ølforbrug 

forventeligt vil opleve en stagnerende til faldende tendens også på lang sigt, men hvor det værdimæssige 

ølforbrug fortsat kan forventes at stige, om end aftagende, med yderligere forbedringer i levestandarden. 

Sammenlignet med Vesteuropa og Nordamerika befinder markedets øvrige geografiske hovedregioner sig 

tilsyneladende væsentligt tidligere i den indikerede cyklus for væksten i forbruget af øl. Østeuropa og 

Latinamerika har dog allerede på nuværende tidspunkt nået et relativt højt volumenmæssigt ølforbrug og 

hovedparten af det tilsyneladende betydelige vækstpotentiale i disse regioner må derfor generelt forventes 

primært at realiseres som real værdivækst på længere sigt. I modsætning hertil har Asien og Afrika fortsat 

                                                           
16 Den lavere sammenhæng forventes bl.a. at skyldes, at en betydelig del af variationerne i det volumenmæssige ølforbrug ligeledes 
er drevet af kulturelle forskelle relateret til det generelle forbrug af alkohol. 
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et relativt lavt volumenmæssigt ølforbrug og det tilsyneladende betydelige vækstpotentiale i disse regioner 

må derfor generelt forventes at realiseres som en kombination af både volumen- og real værdivækst på 

længere sigt. Mere præcist så må væksten i Asien og Afrika, såfremt det regionale ølforbrug antages at 

følge den i Illustration 4.3 indikerede vækstcyklus, forventes først at være primært volumendrevet; herefter 

både volumen- og værdidrevet; og til sidst, når levestandarden er tilstrækkelig høj, primært værdidrevet. 

4.1.3 Konsolidering på tværs af geografiske markeder    
Det stagnerende forbrug af øl på flere af verdens største geografiske markeder har tvunget flere af verdens 

bryggerier til at opfinde nye strategier for fremtidig volumenvækst. En af de hyppigst anvendte strategier 

blandt markedets førende bryggerier har været vækst gennem M&A. Typisk med det strategiske formål 

enten at realisere uforløst performancepotentiale hos modparten, at opnå adgang til voksende eller på 

anden vis attraktive geografiske markeder og distributionskanaler, eller en kombination af de to. Den brede 

anvendelse af netop M&A som vækststrategi skal ses i lyset af markedets struktur. Det globale ølmarked 

har historisk været særdeles fragmenteret og regionalt opdelt hvis anskuet ud fra et globalt perspektiv. 

Selvom flere af verdens større bryggerier længe har haft aktiviteter uden for deres hjemmemarked, har 

muligheden for organisk, international ekspansion været begrænset af stærke forbrugerpræferencer for 

lokale mærker og smage, høje politisk drevne adgangsbarrierer, samt begrænsede muligheder for 

stordriftsfordele på tværs af geografiske regioner (’A perfect storm’, 2015). Derfor har bryggerier med 

ønske om adgang til nye geografiske markeder været nødsaget til at opkøbe lokalt funderede konkurrenter. 

Illustration 4.4a Fordeling af globale markedsandele*   Illustration 4.4b Markedsledere på udvalgte markeder† 

 
Kilde: Euromonitor med egen tilvirkning *Procent af global volumen for år 2015 †Procent af national volumen for år 2015 

Den øgede anvendelse af M&A som vækststrategi kan bl.a. aflæses i Illustration 4.4a, der viser udviklingen i 

fordelingen af globale markedsandele målt på volumen. De fem største bryggerier (AB InBev, SABMiller, 

Heineken, Carlsberg og China Ressources) har siden år 2005 øget deres globale markedsandel betydeligt 

fra 37,9 % i år 2005 til 52,8 % i år 2015. Denne udvikling vurderes primært at være resultatet af en række 

markante fusioner og opkøb, herunder eksempelvis InBevs opkøb af amerikanske Anheuser-Busch i år 
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2008, Heineken og Carlsbergs opkøb af britiske Scottish & Newcastle i år 2008, SABMillers opkøb af 

australske Foster’s Group i år 2011 og AB InBevs opkøb af mexicanske Grupo Modelo i år 2013. Vigtigt at 

bemærke er det også, at den lokale konkurrencesituation i modsætning til den globale ofte er særdeles 

koncentreret i oligopollignende konkurrencetilstande. Dette fremgår bl.a. af Illustration 4.4b, der viser 

markedsandelene for de to førende bryggerier på et udvalg af verdens største nationale markeder. Her er 

langt hovedparten domineret af to og i nogle tilfælde primært ét bryggeri, som dog varierer fra nation til 

nation. Dette billede gentager sig på tværs af langt de fleste af verdens nationale markeder, hvor de to 

førende bryggerier gennemsnitligt besidder en markedsandel på 68,6 % (se afsnit 8.3 på s. 77)17. 

4.1.4 Produktudvikling og diversificering ind i relaterede produkter    
To andre hyppigt anvendte vækststrategier er produktudvikling og diversificering ind i relaterede produkter. 

Et eksempel herpå er craft beer (øl fra lokale mikrobryggerier), der på det seneste er blevet særdeles 

populært blandt forbrugerne på flere af de mere modne markeder. Dette gælder særligt det amerikanske 

marked, hvor craft beer i år 2015 havde opnået en markedsandel på hele 13,6 % (Euromonitor). Her har 

craft beer draget fordel af en stigende tendens blandt forbrugerne til at tænke mindre pris og mere kvalitet 

med en præference for lokalt producerede produkter (’A perfect storm’, 2015). Som et strategisk modsvar 

til den positive udvikling i dette segment er flere traditionelle ølbryggerier begyndt at opkøbe lokale mikro-

bryggerier. Eksempelvis udbyggede AB InBev i år 2015 sin portefølje af primært amerikanske mikro-

bryggerier med opkøb i Storbritannien, Mexico, Canada, Columbia og Brasilien (’AB InBev’, 2015 s. 4).  

Illustration 4.5 Fordeling af solgt volumen på øl og hertil relaterede produkter  

 
Kilde: Euromonitor med egen tilvirkning *Procentandel af solgt volumen i det pågældende år 

Et andet eksempel er øl med smag, der ligesom craft beer ligeledes vinder markedsandele på flere af de 

mere modne markeder. Her er det dog fortsat de traditionelle bryggerier, der gennem innovative produkt-

lanceringer såsom SABMillers Redds Apple Ale og AB InBevs Bud Light Lime-A-Rita dominerer produkt-

kategorien. Som det fremgår af Illustration 4.5 ovenfor, har de traditionelle bryggerier også diversificeret 

sig ind i flere ikke-ølrelaterede produktkategorier, herunder primært cider/perry og ready-to-drink cocktails 

                                                           
17 Baseret på verdens 20 største nationale markeder målt på volumen i år 2015. 

100,0
99,4 99,1 99,2

97,6 97,6

99,3 99,0

95

96

97

98

99

100

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

AB InBev SABMiller Heineken Carlsberg

Øl Cider/perry RTD cocktails



24 
 

(også kaldet alcopops). Eksempelvis opnåede Heineken med opkøbet af Scottish & Newcastle en stærk 

position inden for cider med mærket Strongbow, imens andre bryggerier såsom AB InBev og Carlsberg er 

gået ind i kategorien fra bunden med mærker som Stella Artois Cider og Sommersby. Som det fremgår af 

Illustration 4.5 udgør de ikke-ølrelaterede produktkategorier dog fortsat en lille del af de ledende 

bryggeriers samlede solgte volumen, der stadig domineres af de mere traditionelle ølprodukter. 

4.1.5 Andre nævneværdige branchetendenser eller -forhold    
I udvalget af de ovenfor gennemgåede tendenser er der som nævnt indledningsvis blevet fokuseret på de 

overordnede branchetendenser som vurderes at have central betydning for industriens fremtidige struktur, 

virksomhedernes strategiske adfærd og i sidste ende performance for industrien generelt og de heri 

konkurrerende virksomheder. Forhold som ikke er blevet berørt ovenfor, er derfor enten blevet vurderet af 

mindre central betydning relativt til de udvalgte, uden åbenlys positiv eller negativ indvirkning, eller 

uændrede i forhold til tidligere18. Eksempler på branchetendenser eller –forhold som er blevet ned-

prioriteret med en af førnævnte begrundelser er forhandlingsstyrken hos kunder og leverandører, politiske 

forhold såsom afgiftsfastsættelse og lignende lovgivning relateret til øl eller substituerende produkter, 

udviklingen i de opfattede helbredseffekter af øl, mindre forskydninger i fordelingen af de anvendte 

distributionskanaler, kortsigtede udsving i råvarepriser, og den generelle teknologiske udvikling. 

4.2 Introduktion til AB InBev 
Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) er en multinational bryggeri- og drikkevarervirksomhed med 

hovedsæde i Leuven i Belgien. Virksomheden er målt på omsætning i dag verdens største ølproducent, 

beskæftiger i omegnen af 155,000 mennesker, og forvalter en produktportefølje bestående af mere end 200 

mærker, som markedsføres i over 100 lande og tilsammen repræsenterer ca. 21 % af den samlede globale 

ølvolumen (Euromonitor). AB InBev er noteret primært på Euronext Brussels (ticker: ABI) og sekundært på 

New York Stock Exchange (ticker: BUD) samt Johannesburg Stock Exchange (ticker: ANB), og havde per 

14. september 201519 en markedsværdi på ca. USD 170,9 mia. (Yahoo Finance)20. 

4.2.1 Historie    
AB InBev er resultatet af en række markante fusioner og opkøb, der begyndte i år 1987 med fusionen af 

Belgiens på det tidspunkt to største bryggerier, Brouwerij Artois (Stella Artois)21 og Brasserie Piedboeuf 

(Jupiler). Fusionen skabte virksomheden Interbrew, der kort efter dens grundlæggelse og et par mindre 

opkøb i Belgien påbegyndte en større international ekspansion med opkøbet af bl.a. Canadas største 

bryggeri, Labatt Brewing Company (Labatt) i år 1995 og tyske Beck’s Brewery (Beck’s) i år 2002. I år 2004 

besluttede Interbrew så at fusionere med AmBev, der var resultatet af en fusion fem år forinden mellem 

Brasiliens på det tidspunkt to største bryggerier, Antarctica (Antarctica) og Brahma (Skol og Brahma). 

                                                           
18 Uændrede brancheforhold taler i henhold til SCP-paradigmet for uændret performance og er derfor af mindre central betydning for analysen. 
19 Den sidste arbejdsdag forud for den fornyede spekulation om et potentielt bud fra AB InBev på SABMiller. 
20 Baseret på en lukkekurs på EUR 94,19, 1.605 mio. udestående aktier og en EUR:USD valutakurs på 1,1305.  
21 (Bryggeriets mest kendte/bedste sælgende øl). 
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Illustration 4.6 Historien om AB InBev 

 
Kilde: Egen research baseret AB InBevs årsrapporter og hjemmeside samt Euromonitor 

Fusionen skabte virksomheden InBev, der med en produktportefølje bestående af de ledende ølmærker fra 

bl.a. Belgien, Canada, Tyskland og Brasilien allerede på det tidspunkt var verdens største ølproducent med 

en global markedsandel på ca. 11 %. 4 år senere i år 2008 annoncerede InBev, at man havde aflagt et bud 

på USA's største bryggeri, Anheuser-Busch (Budweiser) og samme år offentliggjorde parterne, at man var 

nået til enighed om en pris på USD 52 mia. Opkøbet skabte virksomheden Anheuser-Busch InBev, der med 

en omsætning på mere end USD 36 mia. og en global markedsandel på ca. 20 % nu var verdens ubestridt 

største bryggeri og en af verdens fem største forbrugerproduktsvirksomheder. Siden opkøbet af Anheuser-

Busch har AB InBev forøget sin globale dominans med opkøbet af bl.a. det største bryggeri i Mexico, Grupo 

Modelo (Corona) i år 2013 og det største bryggeri i Sydkorea, Oriental Brewery (Cass) i år 2014. 

4.2.2 Geografisk tilstedeværelse    
Efter to årtiers international ekspansion har AB InBev i dag afsat et markant globalt fodaftryk, der afspejler 

en balanceret eksponering mod både modne og voksende markeder. Virksomhedens volumen- og 

indtjeningsmæssigt største region er i dag Latinamerika, der i år 2015 repræsenterede hele 44 % af den 

solgte volumen og 49 % af EBITDA. Her er AB InBev dominerende på flere af regionens største markeder, 

herunder bl.a. Brasilien og Mexico, hvor virksomheden har en markedsandel på henholdsvis 55 og 63 %. 

Illustration 4.7 Områder hvor AB InBev har en markedsandel på over 10 % (% af solgt volumen | % af EBITDA) 

 
Kilde: Euromonitor og AB InBevs årsrapporter med egen tilvirkning 
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Virksomhedens næststørste region er i dag Nordamerika, der i år 2015 repræsenterede 26 % af den solgte 

volumen og 37 % af EBITDA. Her er AB InBev efter opkøbet af Anheuser-Busch markedsledende på begge 

regionens markeder, USA og Canada, med en markedsandel på henholdsvis 44 og 44 %. Dernæst kommer 

Asien, der i år 2015 repræsenterede 19 % af den solgte volumen og 8 % af EBITDA. Her er AB InBevs 

aktiviteter primært koncentreret i Kina (verdens volumenmæssigt største nationale marked) og Sydkorea, 

hvor virksomheden har en markedsandel på henholdsvis 16 og 54 %. AB InBevs mindste aktive region er i 

dag Europa, der i år 2015 repræsenterede kun 9 % af den solgte volumen og 7 % af EBITDA. Her er 

virksomhedens primære markeder Belgien, Storbritannien og Tyskland, der tilsammen udgør ca. 50 % af 

AB InBevs solgte volumen i regionen. Virksomheden har endnu ingen betydelige aktiviteter i Afrika. 

4.2.3 Produktportefølje    
AB InBevs produktportefølje består i dag af mere end 200 lokale og globale mærker, der målt på volumen 

tilsammen repræsenterer ca. 21,2 % af det globale ølmarked (Euromonitor). Langt hovedparten af disse er 

øl, imens en lille men voksende del er alternative drikkevarer såsom læskedrikke, cider/perry og ready-to-

drink cocktails (også kaldet alcopops). Derudover er AB InBev bl.a. ansvarlige for tapning og distribution af 

flere af PepsiCos produkter (herunder bl.a. Pepsi, 7UP og Gatorade) i store dele af Latinamerika. I år 2015 

udgjorde den ølrelaterede del af AB InBevs produktportefølje ifølge virksomhedens egne opgørelser ca. 99 

% af den solgte volumen, imens den ikke ølrelaterede del udgjorde ca. 1 % (’AB InBev’, 2015 s. 24). 

Illustration 4.8a Fordeling af mærker på kategori (procent)  Illustration 4.8b Bedst sælgende mærker (mio. hektoliter)  

 
Kilde: Euromonitor med egen tilvirkning 

AB InBevs ølrelaterede produktportefølje kan inddeles i tre hovedgrupper: 1) de globale mærker, som 

markedsføres på alle eller langt hovedparten af virksomhedens geografiske markeder (Stella Artois, 

Budweiser og Corona), 2) de internationale mærker, som markedsføres på en betydelig del af 

virksomhedens geografiske markeder (Beck’s, Hoegaarden og Leffe), og 3) de lokale mærker som 

markedsføres primært på et eller få af virksomhedens geografiske markeder (eksempelvis Bud Light, Skol 

og Harbin). Som det fremgår af Illustration 4.8 ovenfor, er AB InBevs produktportefølje i dag karakteriseret 

ved enkelte succesfulde globale mærker og en lang række stærke lokale mærker. 

Eksempelvis udgjorde virksomhedens tre globale mærker i år 2015 ca. 19 % af den solgte volumen, imens 

de lokale mærker udgjorde ca. 79 %. Blandt de globale mærker dominerer særligt amerikanske Budweiser, 

der med sine 44,8 mio. solgte hektoliter i år 2015 udgjorde 59 % af den solgte volumen af de globale 
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mærker og 12 % af den samlede solgte volumen. Blandt de lokale mærker dominerer mærkerne fra AB 

InBevs største markeder, herunder eksempelvis amerikanske Bud Light og Busch, brasilianske Skol og 

Brahma, og kinesiske Harbin, der med i tilsammen ca. 145,4 mio. solgte hektoliter i år 2015 udgjorde 45 % 

af den solgte volumen af de lokale mærker og 36 % af den samlede solgte volumen (Euromonitor). 

4.3 Introduktion til SABMiller 
SABMiller plc (SABMiller) er en multinational bryggeri- og drikkevarervirksomhed med officielt hovedsæde i 

London i Storbritannien. Virksomheden er målt på omsætning i dag verdens anden største ølproducent, 

beskæftiger i omegnen af 70,000 mennesker i over 80 forskellige lande, og forvalter en produktportefølje 

bestående af mere end 200 mærker, som markedsføres på tværs af seks kontinenter, og tilsammen 

repræsenterer ca. 10 % af den samlede globale ølvolumen (Euromonitor). SABMiller er primært noteret på 

London Stock Exchange (ticker: SAB) og sekundært på Johannesburg Stock Exchange (ticker: SAB), og 

havde per 14. september 201522 en markedsværdi på ca. USD 61,1 mia. (Yahoo Finance)23. 

4.3.1 Historie    
SABMiller er ligesom AB InBev resultatet af en række markante fusioner og opkøb, der begyndte i 

1990’erne, da det sydafrikanske bryggeri South African Breweries (SAB) efter mange årtiers national 

dominans påbegyndte en større international ekspansion. Disse begyndte med opkøbet af først ungarske 

Dreher Brewery (Dreher Classic)24 i år 1993, efterfulgt af polske, Lech Brewery (Lech) og Tyskie Brewery 

(Tyskie) i årene 1995-96 og rumænske, Vultural, Ursus og Pitber (Ursus Premium) i årene 1996-98. 

I år 1999 blev SAB børsnoteret på London Stock Exchange bl.a. med det formål at rejse kapital til yderligere 

opkøb, og allerede samme år købte virksomheden Tjekkiets største bryggeri, Plzeňský Prazdroj (Pilsner 

Urquell). Dette blev efterfulgt af opkøbene af bl.a. to markante bryggerier i Centralamerika i år 2001, før 

SAB for alvor gjorde sin entre på de modne markeder med opkøbet af USA’s 2. største bryggeri, Miller 

Brewing Company (Miller Light) i år 2002. Efter sammenlægningen ændrede SAB navn til SABMiller. 

Illustration 4.9 Historien om SABMiller 

 
Kilde: Egen research baseret SABMillers årsrapporter og hjemmeside samt Euromonitor 

Efter opkøbet af Miller Brewing Company opkøbte SABMiller i år 2003 det italienske bryggeri, Birra Peroni 

(Peroni og Nastro Azurro), hvilket blev efterfulgt af opkøbet af det sydamerikanske bryggeri, Bavaria (Aguila) i 

                                                           
22Den sidste arbejdsdag forud for den fornyede spekulation om et potentielt bud fra AB InBev på SABMiller. 
23Baseret på en lukkekurs på GBP 29,34, 1.604 mio. udestående aktier og en GBP:USD valutakurs på 1,2974.  
24(Bryggeriets mest kendte/bedst sælgende øl). 
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år 2005 og det hollandske bryggeri, Koninklijke Grolsch (Grolsch) i år 2007. I år 2008 kombinerede 

SABMiller sine aktiviteter i USA med Molson Coors, før virksomheden i år 2011 satte et foreløbigt punktum 

for et to årtier langt opkøbsridt med opkøbet af det australske bryggeri, Foster’s Group (Foster’s Lager).  

SABMillers ambitioner var dog langt fra opnået. I år 2014 blev det offentliggjort, at SABMiller havde gjort en 

præliminær henvendelse til verdens tredje største bryggeri, Heineken, som dog blev affærdiget af den nu 

fjerde generation af virksomhedens grundlæggende familie. Og senere samme år kunne SABMiller 

offentliggøre, at man havde indgået et joint venture med The Coca-Cola Company, hvori man ville 

kombinere samtlige tapningsaktiviteter inden for læskedriksegmentet på tværs af 12 lande i Afrika. 

4.3.2 Geografisk tilstedeværelse    
Efter to årtiers international ekspansion har SABMiller i dag afsat et markant globalt fodaftryk med en 

primær eksponering mod nogle af verdens hurtigst voksende markeder. Virksomhedens indtjeningsmæssigt 

største region er i dag Latinamerika, der i år 2015 repræsenterede 34 % af EBITDA og 20 % af den solgte 

volumen. Her er SABMiller altdominerende i regionens nordvestlige del, der primært udgøres af Columbia, 

Ecuador og Peru, hvor virksomheden besidder markedsandele på henholdsvis 97, 89 og 96 %. 

Illustration 4.10 Områder hvor SABMiller har en markedsandel på over 10 % (% af solgt volumen | % af EBITDA) 

 
Kilde: Euromonitor og AB InBevs årsrapporter med egen tilvirkning 

SABMillers næststørste region er Afrika, der i år 2015 repræsenterede 30 % af EBITDA og 28 % af den 

solgte volumen. Her er SABMiller dominerende på tværs af næsten hele regionen, hvor man direkte og 

gennem et joint venture med Castel of France typisk besidder en dominerende markedsposition. Dette 

afspejles også i SABMillers markedsandel for regionen generelt på ca. 58 %25. Dernæst kommer Asien, der 

i år 2015 repræsenterede 12 % af EBITDA og 22 % af den solgte volumen. Her er SABMillers aktiviteter 

primært fokuseret i Kina (gennem et joint venture med China Ressources Enterprise), Indien og Australien.  

SABMillers fjerde største region er Nordamerika, der i år 2015 repræsenterede 13 % af EBITDA og 12 % af 

den solgte volumen. Her er virksomheden primært aktiv i USA, hvor man efter opkøbet af Miller Brewing 

                                                           
2542,1 % for SABMiller direkte og 15,6 % gennem Castel Groupe (Euromonitor) 
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Company og indgåelsen af et joint venture med Molson Coors har opnået en markedsandel på 26 %26. Sidst 

kommer Europa, der i år 2015 repræsenterede 11 % af EBITDA og 18 % af den solgte volumen. Bortset fra 

en stærk markedsposition i Italien er virksomhedens aktiviteter her fokuseret primært i Østeuropa, 

herunder bl.a. Polen, Tjekkiet og Rumænien, hvor man typisk besidder ledende markedspositioner. 

4.3.3 Produktportefølje    
SABMillers produktportefølje består i dag af mere end 200 lokale og internationale mærker, der målt på 

volumen (ekskl. joint ventures) tilsammen repræsenterer ca. 10,2 % af det globale ølmarked (Euromonitor). 

Langt hovedparten af disse er øl, imens en lille men voksende del er alternative drikkevarer såsom 

læskedrikke, cider/perry og alcopops. Derudover er SABMiller ansvarlig for tapning og distribution af flere 

af The Coca-Cola Companys produkter (herunder bl.a. Coca Cola, Fanta og Sprite) i bl.a. store dele af Syd- 

og Østafrika. I år 2015 udgjorde den ølrelaterede del af SABMillers produktportefølje ifølge ca. 86 % af den 

solgte volumen, imens den ikke ølrelaterede del udgjorde ca. 14 % (’SABMiller’, 2015 s. 19).  

Illustration 4.11a Fordeling af mærker på type  Illustration 4.11b Bedst sælgende mærker (mio. hektoliter)*  

 
Kilde: Euromonitor med egen tilvirkning *Ekskl. mærker ejet gennem joint ventures 

SABMillers ølrelaterede produktportefølje kan inddeles i to hovedgrupper: 1) de internationale mærker, som 

markedsføres på en betydelig del af virksomhedens geografiske markeder (Peroni Nastro Azzurro, Miller 

Genuine Draft, Pilsner Urquell og Grolsch), og 2) de lokale mærker som markedsføres på et eller få af 

virksomhedens geografiske markeder (eksempelvis Miller Light, Castle og Aguila). Som det fremgår af 

Illustration 4.11a ovenfor, er SABMillers produktportefølje i dag domineret af stærke lokale mærker.  

Eksempelvis udgjorde virksomhedens fire internationale mærker i år 2015 kun 6 % af den solgte volumen, 

imens de lokale mærker udgjorde 94 %. Dette bekræftes også af Illustration 4.11b, der viser, at alle 

SABMillers bedst sælgende øl er lokale mærker. Blandt de lokale mærker dominerer mærkerne fra 

SABMillers største markeder, herunder eksempelvis amerikanske Miller Light og Miller, sydafrikanske 

Castle, Carling og Hansa Pilsner, og colombianske Aquila, Poker og Pilsen, der med tilsammen i alt 78,9 mio. 

solgte hektoliter i år 2015 udgjorde ca. 40 % af virksomhedens samlede volumen (Euromonitor). 

                                                           
2613,8 % for SABMiller direkte og 12,6 % gennem Molson Coors (Euromonitor) 
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4.4 Udvalgte transaktionsrelaterede forhold 

4.4.1 Budhistorik og kapitalmarkedsreaktioner    
Efter flere års nedtonet spekulation om et potentielt overtagelsesforsøg fra AB InBev af SABMiller 

genopstod rygterne efter SABMillers mislykkede henvendelse til Heineken i år 2014, der af mange blev 

betragtet som et forsøg på at beskytte virksomheden mod en fjendtlig overtagelse (’SABMiller’s Heineken 

approach’, 2014). Det var dog først d. 15. september 2015, at spekulationerne for alvor tog fart, da rygterne 

om et potentielt bud fra AB InBev begyndte at sprede sig i markedet (’SABMiller rises’, 2015) (ABI: +0,3 % | 

SAB: +2,8 %)27. Allerede dagen efter blev spekulationerne bekræftet, da SABMillers bestyrelse i en 

pressemeddelelse kunne offentliggøre, at AB InBev havde kommunikeret intentioner om at afgive et 

indikativt bud på virksomheden (ABI: +6,4 % | SAB: +19,9 %) (’Response to press speculation’, 2015). 

Dagen efter bekræftelsen af spekulationerne afgav AB InBev sit første bud privat til SABMillers bestyrelse 

på kontant GBP 38,00 per aktie (svarende til en præmie på ca. 30 %)28 med et delvist aktiealternativ. 

Buddet blev angiveligt enstemmigt afvist uden meningsfulde diskussioner. Derfor afgav AB InBev d. 22. 

september 2015 sit andet private bud på kontant GBP 40,00 per aktie (svarende til en præmie på ca. 36 %) 

ligeledes med et delvist aktiealternativ, men også dette bud blev angiveligt enstemmigt afvist uden 

meningsfulde diskussioner (’Proposals from Anheuser-Busch InBev’, 2015) (ABI: -2,8 % | SAB: -3,0 %). 

Illustration 4.12 Oversigt over budhistorik og aktiekursudvikling 

 
Kilde: Yahoo Finance med egen tilvirkning 

D. 7. oktober 2015 afgav AB InBev sit tredje bud på kontant GBP 42,15 per aktie (svarende til en præmie på 

ca. 44 %) ligeledes med et delvist aktiealternativ. Men ligesom de forrige blev buddet enstemmigt afvist. 

Denne gang med den offentlige begrundelse at buddet markant undervurderede værdien af SABMillers 

performancepotentiale som enkeltstående enhed, og at buddet var betinget af bl.a. en række konkurrence-

                                                           
27(Dagsændring i AB InBevs aktiekurs | Dagsændring i SABMillers aktiekurs) 
28Baseret på SABMillers lukkekurs d. 14. september 2014 (sidste arbejdsdag forud for den fornyede spekulation om et potentielt bud fra AB InBev). 
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mæssige godkendelser, som AB InBev endnu ikke havde formået at give bestyrelsen komfort med 

(’Proposals from Anheuser-Busch InBev’, 2015) (ABI: 0,6 % | SAB: 0,3 %). 

D. 8. oktober offentliggjorde SABMiller en præsentation, der redegjorde for virksomhedens værdimæssige 

potentiale og dagen efter annoncerede ledelsen, at man havde udvidet det annoncerede effektiviserings-

program fra den oprindelige målsætning om besparelser på USD 500 mio. til USD 1,05 mia. Dette blev d. 

12. oktober efterfulgt af et fjerde bud fra AB InBev på kontant GBP 43,50 per aktie (svarende til en præmie 

på ca. 48 %) ligeledes med et delvist aktiealternativ. Endnu engang blev buddet enstemmigt afvist, men 

efter hektiske forhandlinger dagen efter besluttede AB InBev i et ultimativt bud at hæve det kontante tilbud 

til GBP 44,00 per aktie (svarende til en præmie på ca. 50 %). Samme dag annoncerede SABMiller, at man 

havde accepteret AB InBevs bud (’Agreement in principle’, 2015) (ABI: +1,7 % | SAB: +9,0 %). 

4.4.2 Uddybning af det accepterede bud    
Det accepterede bud fra AB InBev vedrører SABMillers fulde udstedte aktiekapital og indeholder, som det 

også kort blev nævnt i afsnittet forinden, et kontant tilbud med et delvist aktiealternativ (DAA). Mere præcist 

så berettiger det accepterede bud SABMillers aktionærer til for hver SABMiller-aktie at modtage: 

· GBP 44,00 kontant eller alternativt 0,483969 betingede aktier plus GBP 3,7788 kontant 

De betingede aktier, som modtages som en del af DAA, er ikke noterede og underlagt en 5-årig lock-up 

periode fra closing, hvor aktierne ikke må afhændes. Efter de 5 år kan aktierne konverteres til ordinære 

aktier i det kombinerede selskab på en 1-til-1 basis. Det delvise aktiealternativ kan kun vælges for 

investorens samlede beholdning af SABMiller-aktier og er begrænset til en maksimal udstedelse på 

326.000.000 betingede aktier, svarende til ca. 42 % af SABMillers samlede aktiekapital (’Recommended 

transaction’, 2015). Værdien af det delvise aktiealternativ kan per 11. november 201529 opgøres til ca. GBP 

41,85 per aktie30. Derfor svarer det accepterede bud til en præmie på ca. 50 % for det kontante tilbud og en 

præmie på ca. 43 % for det delvise aktiealternativ. DAA repræsenterer altså for den ordinære investor på 

dagen for afgivelsen af det formelle bud en lavere værdi sammenlignet med det kontante tilbud. 

4.4.2.1 Potentielle konkurrencemæssige hurdles    
Det accepterede bud fra AB InBev er udover standard aktionærgodkendelser betinget af en række globale 

konkurrencemæssige godkendelser, som kan medføre betydelige aktivsalg i regioner, hvor AB InBev og 

SABMillers aktiviteter overlapper. Områderne som forventes at kunne skabe udfordringer er 1) USA hvor 

både AB InBev og SABMiller begge besidder ledende markedspositioner, 2) Europa hvor den kombinerede 

enhed vil opnå en dominerende markedsposition inden for premium-segmentet og 3) Kina hvor både AB 

InBev og SABMiller (gennem et JV med China Ressources) ligeledes besidder ledende markedspositioner.   

For at imødekomme de konkurrencemæssige hurdles har AB InBev indgået en række betingede frasalg af 

udvalgte aktiver. De frasolgte aktiver er 1) SABMillers andel i MillerCoors til Molson Coors for USD 12 mia. 

                                                           
29Dagen for afgivelsen af AB InBevs formelle bud. 
30Baseret på AB InBevs lukkekurs d. 10. november 2015 på EUR 111,20 og en GBP:EUR valutakurs på 1,4135. Beregningen tager ikke højde for den 
værdimæssige effekt af aktieelementets betingede karakter. 
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(’Molson Coors cheers’, 2015), 2) SABMillers premium-mærker Peroni og Grolsch til Asahi for EUR 2,6 

mia. (’AB InBev receives’, 2016) og 3) SABMillers andel i CR Snow til China Ressources for USD 1,6 mia. 

(’AB InBev enters’, 2016). Det antages derfor i det følgende, at ingen yderligere frasalg vil blive nødvendige 

for Transaktionens gennemførelse. På grund af usikkerheden forbundet med at udskillesen af de frasolgte 

enheder fra den generelle forretning, vil der i evalueringen generelt blive set bort fra de betingede frasalg. 

4.4.3 Opgørelse af samlet transaktionssum    
SABMillers to største aktionærer, Altria og BEVCO, gav i forbindelse med afgivelsen af AB InBevs formelle 

bud uigenkaldeligt tilsagn om, at ville vælge det delvise aktiealternativ for deres beholdninger af SABMiller-

aktier på henholdsvis 430.000.000 og 225.000.000 stk., svarende til i alt ca. 41 % af SABMillers udstedte 

aktiekapital (’Recommended acquisition’, 2015, s. 24). Antages det at SABMillers øvrige aktionærer vælger 

kontante tilbud, som de er blevet anbefalet af SABMillers bestyrelse, så kan den samlede transaktionssum 

på dagen for afgivelsen af det formelle bud opgøres som angivet i Illustration 4.13. 

Illustration 4.13 Opgørelse og fordeling af samlet transaktionssum3132 

 
Kilde: ’Recommended acquisition’, 2015 med egen tilvirkning 

Den samlede transaktionssum kan altså på dagen for afgivelsen af det formelle bud opgøres til i alt GBP 

71,4 mia. fordelt som 1) GBP 44,0 mia. i vederlag for det kontante tilbud, 2) GBP 2,5 mia. i vederlag for den 

kontante del af det delvise aktiealternativ og 3) GBP 24,9 mia. for aktiedelen i det delvise aktiealternativ. 

Opgjort i USD svarer dette på dagen for afgivelsen til en samlet transaktionssum på i alt USD 107,9 mia.33 

4.4.5 AB InBevs forventede synergimix    
I forbindelse med afgivelsen af det formelle bud på SABMiller offentliggjorde direktionen i AB InBev en 

redegørelse for hvilken kombination af performanceforbedringer, man forventer at kunne realisere for den 

kombinerede virksomhed som et direkte resultat af Transaktionen. Ifølge redegørelsen forventer AB InBev i 

løbet af fire år fra Transaktionens gennemførelse at kunne opnå vedvarende omkostningssynergier til en 

værdi af minimum USD 1.400 mio. årligt før skat. Omkostningssynergierne vil udspringe fra både SABMiller 

                                                           
31Baseret på SABMillers udstedte aktiekapital d. 10. november 2015 på 1.619.269.166 aktier (eksklusiv 58.892.152 egne aktier) med tillæg af 
47.071.951 aktier (eksklusiv 52,381 kontantafregnede SARs) som kan blive udstedt som følge af udnyttelsen af de af virksomheden udstedte 
optioner og lignende instrumenter fratrukket 11.710.654, som ejes i SABMillers ’Employee Benefit Trust’. 

32Baseret på henholdsvis 18.523.184 og 8.427.785 forventede udnyttede optioner og SARs til forventet gennemsnitlig exercisekurs på GBP 26,70 og 
18,16 fratrukket provenu til kontantafregnede på GBP 833.382. 

33Baseret på GBP:USD valutakurs pr. 10. november 2015 på 1,5110. 
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Total

Forventet valg af kontant tilbud 999.630.463 - 44,00 - £44,0 mia. £44,0 mia.

Forventet valg af DAA (Altria + BEVCO) 655.000.000 0,483969 3,7788 £24,9 mia. £2,5 mia. £27,4 mia.

Total 1.654.630.463 £24,9 mia. £46,5 mia. £71,4 mia.

Estimeret provenu fra optioner/SARs32 £0,6 mia.

Forventet kontant transaktionssum £45,8 mia.

TransaktionssumTilbud fra AB InBev
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og AB InBevs nuværende omkostningsgrundlag og vil være i tillæg til SABMillers allerede annoncerede 

effektiviseringsprogram, der forventes at ville resultere i vedvarende omkostningsbesparelser på minimum 

USD 500 mio. årligt før skat inden udgangen af år 2018 (’Recommended acquisition’, 2015, 93). 

Illustration 4.14 AB InBevs kommunikerede forventede synergimix før skat  

 
Kilde: ’Recommended acquisition’ med egen tilvirkning 

Illustration 4.14 giver et overblik over AB InBevs kommunikerede forventede synergimix. Som det fremgår 

af illustrationen, forventer AB InBevs direktion, at omkostningssynergierne vil udspringe fra:  

· Indkøb af råvarer og emballage hvor ca. 20 % af de kvantificerede omkostningssynergier (≈USD 280 

mio.) forventes at kunne realiseres som følge af stordriftsfordele fra kombineret indkøb af eksempelvis 

råvarer og emballage, samt effektivisering af hertil relaterede processer. 

· Bryggeri og distribution hvor ca. 25 % af de kvantificerede omkostningssynergier (≈USD 350 mio.) 

forventes at kunne realiseres som følge af en strømligning af bryggeri-, tapnings-, og distributions-

aktiviteter, herunder effektivisering af energiforbrug og minimering af produktionstab. 

· Deling af best practice hvor ca. 20 % af de kvantificerede omkostningssynergier (≈USD 280 mio.) 

forventes at kunne realiseres som følge af deling af best practice inden for økonomistyring, effektivitets-

forbedringer og produktivitetsforøgelser på tværs af administrative aktiviteter. 

· Administration hvor ca. 35 % af de kvantificerede omkostningssynergier (≈USD 490 mio.) forventes at 

kunne realiseres som følge af eksempelvis omstrukturering og tilpasning af SABMiller og AB InBevs 

overlappende administrative enheder, herunder bl.a. nationale og regionale hovedkvarterer. 

I forbindelse med kvantificeringen af ovenstående synergier har AB InBev udelukkende taget udgangspunkt 

i de af AB InBev og SABMiller kontrollerede forretninger ekskl. joint ventures og associerede virksomheder. 

Derudover forventer AB InBev, at yderligere omsætnings- og pengestrømsrelaterede synergier vil kunne 

realiseres ved at udnytte AB InBev og SABMillers kombinerede globale distributionsnetværk til at vokse det 

globale salg af den kombinerede portefølje af mærker (’Recommended acquisition’, 2015, s. 93). 

4.5 Præliminær evaluering af Transaktionen 
I dette afsnit foretages med udgangspunkt i de i kapitel 3 identificerede værdidrivende faktorer en 

præliminær evaluering af Transaktionen. I evalueringen vil de enkelte faktorer blive betragtet i et perspektiv 

af AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller, hvorefter det vil blive vurderet, om de enkelte faktorer 

Administration
(35% ≈ USD 490 mio.)

Deling af best practice

(20% ≈ USD 280 mio.)
Bryggeri og distribution
(25% ≈ USD 350 mio.)

> Fælles indkøb af råvarer og 
emballage

> Effektivisering af relaterede 
processer

> Ensretning af bryggeri- og 
distributionsproduktivitet

> Optimering af bryggeri og 
distributionsprocesser på 
tværs af geografier

> Omkostningsstyring og 
effektivitetsforbedringer 
på tværs af gruppen

> Justering af overlappende 
administrationsressourcer 
på tværs af gruppen

Potentielle omsætnings- og pengestrømssynergier som endnu ikke er blevet kvantificeret offentligt

Indkøb af råvarer og emballage
(20% ≈ USD 280 mio.)

+ + + +



34 
 

umiddelbart forudser en værdiskabende eller værdidestruerende transaktion. Afslutningsvis vil de enkelte 

faktorers forudsigelse blive forsøgt sammenfattet i en samlet præliminær evaluering af Transaktionen. 

4.5.1 Kapitalmarkedsreaktion    
En af de vigtigste antagelser i den empiriske litteratur om værdiskabelse i M&A er, at kapitalmarkeds-

reaktioner er et retvisende udryk for værdiskabelse. Derfor inkluderes denne, i tillæg til de fire 

identificerede værdidrivende faktorer, som en femte faktor. Som det blev gennemgået i afsnit 4.4.1 var 

kapitalmarkedets reaktion på Transaktionen generelt særdeles positiv set ud fra både AB InBev og 

SABMillers perspektiv. Eksempelvis steg AB InBevs aktiekurs på dagen for offentliggørelsen af 

virksomhedens intentioner om at aflægge et bud på SABMiller med 6,4 %, imens SABMillers aktiekurs steg 

19,9 %. Det samme billede tegner sig for perioden herfra og frem til dagen for SABMillers accept af AB 

InBevs femte bud. Her steg AB InBevs aktie med i alt 5,9 %, imens SABMillers aktiekurs steg med 31,0 %. 

Sammenholdes dette med stigningen i Euronext 100 i samme periode på 1,9 %, så må kapitalmarkeds-

reaktionen samlet set vurderes at have været særdeles positiv. I henhold til afhandlingens empiriske 

referenceramme taler dette for, at Transaktionen vil blive værdiskabende for AB InBevs aktionærer. 

4.5.2 Betalingsmetode (kontanter vs. aktier)    
Som det blev gennemgået i afsnit 4.4.2 indeholder det accepterede bud fra AB InBev et kontant tilbud og et 

delvist aktiealternativ. Det delvise aktiealternativ er dog et frivilligt alternativ til det kontante tilbud, som efter 

Altria og BEVCOs uigenkaldelige tilsagn om at acceptere dette kun vil være tilgængelige for et begrænset 

antal af SABMillers ordinære aktionærer. Derudover eksisterer det delvise aktiealternativ udelukkende af 

den grund, at et kontant tilbud af skattemæssige årsager ikke var at foretrække for Altria og BEVCO 

(’Recommended acquisition’, 2015, s. 93). Derfor vil Transaktionen i denne præliminære evaluering blive 

betragtet som værende finansieret primært med kontanter frem for aktier, hvilket i henhold til afhandlingens 

empiriske referenceramme taler for, at Transaktionen vil blive værdiskabende for AB InBevs aktionærer. 

4.5.3 Beslægtethed mellem de kombinerede virksomheder    
Som det blev gennemgået i afsnit 4.3 og 4.4 er AB InBev og SABMiller to særdeles sammenlignelige 

virksomheder. Begge er førende, globale bryggeri- og drikkevarervirksomheder med betydelige produkt-

porteføljer, der består primært af lokale og internationale ølmærker og sekundært af alternative drikkevarer 

såsom læskedrikke, cider/perry og alcopops. Derfor betragtes Transaktionen i denne præliminære 

evaluering som værende mellem to tæt beslægtede virksomheder, hvilket i henhold til afhandlingens 

empiriske referenceramme taler for, at Transaktionen vil blive værdiskabende for AB InBevs aktionærer. 

4.5.4 Historisk performance    
Som det vil blive gennemgået i afsnit 4.6 er AB InBev den bedst præsterende virksomhed blandt det globale 

ølmarkeds ledende aktører. Her har virksomheden igennem hele analyseperioden præsteret et suverænt 

performanceniveau relativt til sine nærmeste konkurrenter, både når det gælder rentabilitets- og 

vækstniveau. AB InBev er dog på denne front tæt efterfulgt af SABMiller, der i analyseperiodens sidste år 

er virksomheden ligeværdig på flere centrale performanceparametre. Selvom den performancemæssige 
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niveauforskel er relativt begrænset på visse parametre, må Transaktionen i denne præliminære evaluering 

alligevel betragtes som værende mellem en køber med en stærk historisk driftsmæssig performance og en 

sælger med en mindre stærk historisk driftsmæssig performance. I henhold til afhandlingens empiriske 

referenceramme taler dette for, at Transaktionen vil blive værdiskabende for AB InBevs aktionærer. 

4.5.5 Opkøbspræmie    
Som det blev gennemgået i afsnit 4.4.1 svarer det kontante alternativ i AB InBevs accepterede tilbud til en 

præmie på ca. 50 % over SABMillers uforstyrrede aktiekurs. Sammenholdes denne med eksempelvis 

Sirower & Sahni (2006), der i deres studie af 302 opkøb registrerer en gennemsnitlig opkøbspræmie på 

ca. 36 %, må dette betragtes som værende en relativt høj præmie. I henhold til afhandlingens empiriske 

referenceramme taler dette for, at Transaktionen vil blive værdidestruerende for AB InBevs aktionærer. 

4.5.6 Konklusion    

Illustration 4.14 Opsummering af præliminær evaluering 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Illustration 4.14 opsummerer forudsigelserne fra de udvalgte værdidriverende faktorer. Som det fremgår, 

er resultaterne overvejende positive. Kun den relativt høje opkøbspræmie taler for en for AB InBevs 

aktionærer værdidestruerende transaktion. Velvidende at der i realiteten kan være betydelige forskelle i den 

indbyrdes vægtning af de enkelte faktorers forklaringsevne, må konklusionen på den præliminære 

evaluering alt i alt være, at Transaktionen kan forventes at være værdiskabende for AB InBevs aktionærer. 

4.6 Detaljeret evaluering af Transaktionen 
I dette afsnit analyseres Transaktionen på mere detaljeret vis med udgangspunkt i det i kapitel 2 

præsenterede teoretiske framework. Analysen vil overordnet set blive struktureret i henhold til Illustration 

2.7 på s. 12, idet denne vil have som mål at estimere først værdien af AB InBev og SABMiller som 

enkeltstående enheder, og dernæst værdien af de performanceforbedringer, som kan forventes at opnås 

som direkte følge af Transaktionen. Afslutningsvis vil der herfra blive fratrukket prisen betalt for SABMiller 

for at nå frem til et estimat for den samlede værdi skabt eller destrueret for AB InBevs aktionærer. 

1. Kapitalmarkedsreaktion
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4.6.1 Værdi af AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder 
Som det blev illustreret i kapitel 2 drives værdi i sidste ende af ROIC, vækst og virksomhedens evne til at 

opretholde begge over tid. Derfor vil vurderingen af AB InBev og SABMillers værdi som enkeltstående 

enheder blive baseret på en historisk analyse og fremskrivning af netop disse to nøgletal. Der vil i det 

følgende med afsæt i de i afsnit 8.5 til 8.12 præsenterede reformulerede regnskabsopgørelser først blive 

foretaget en analyse af AB InBev og SABMillers historiske ROIC og vækst for at opnå et integreret overblik 

over virksomhedernes driftsmæssige performance. Med afsæt heri og nogle udvalgte industrispecifikke 

forhold vil virksomhedernes driftsmæssige performance herefter blive fremskrevet, før deres værdier som 

enkeltstående enheder vil blive bestemt ved hjælp af en estimeret langsigtet kapitalomkostning. 

4.6.1.1 Historisk analyse af ROIC    
Som det blev gennemgået i kapitel 2, er ROIC et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den 

investerede kapital. Den fremtidige udvikling i ROIC har stor betydning for virksomhedens værdi, fordi den 

er direkte bestemmende for, hvilket afkast der opnås af den investerede kapital, og hvor stor en del af det 

løbende afkast, som må investeres tilbage i driften for at opnå de ønskede vækstmål34. I det følgende vil 

ROIC blive betragtet inklusiv og eksklusiv goodwill og immaterielle aktiver35, idet nøgletallene udtrykker to 

forskellige men for analysen begge interessante forhold. Imens ROIC eksklusiv goodwill udtrykker 

virksomhedens evne til at skabe værdi efter indregning af præmier betalt i forbindelse med historiske 

opkøb, er ROIC eksklusiv goodwill et renere udtryk for den underliggende driftsmæssige performance. 

Illustration 4.16a ROIC inklusiv goodwill   Illustration 4.16b ROIC eksklusiv goodwill 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort ved brug af gennemsnitlig investeret kapital 

Illustration 4.16 viser den historiske udvikling i AB InBev og SABMillers ROIC opgjort både inklusiv og 

eksklusiv goodwill. Som det fremgår af illustrationen, er der for begge virksomheder betydelig forskel i 

niveauet for de to nøgletal. Både AB InBev og SABMiller har i analyseperioden haft en relativt stabil ROIC 

inklusiv goodwill i niveauet 9,2 til 10,9 %. Dog med en svagt nedadgående trend for AB InBev og en svagt 

opadgående trend for SABMiller. Det samme gælder ikke for ROIC eksklusiv goodwill. Selvom ROIC 

eksklusiv goodwill for begge virksomheder var betydeligt højere end ROIC inklusiv goodwill, er der i 

modsætning til tidligere nu væsentlige indbyrdes niveauforskelle. AB InBev præsterede igennem hele 

                                                           
34Højere ROIC/RONIC > lavere investeringsbehov > højere frie pengestrømme > højere værdi. 
35I denne afhandling behandles goodwill og købte immaterielle aktiver ens og vil derfor ofte blot blive benævnt goodwill. 
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analyseperioden en betydeligt højere ROIC eksklusiv goodwill i niveauet 63,6 til 69,1 % sammenlignet med 

SABMiller, hvis ROIC dog var markant stigende i perioden fra 26,7 % i år 2011 til 39,8 % i år 2015. Den 

store forskel i niveauet for de to nøgletal skyldes, at AB InBev og SABMiller begge har betalt betydelige 

præmier over bogført værdi i forbindelse med tidligere gennemførte opkøb. I analyseperioden udgjorde 

goodwill som følge heraf i gennemsnit 85 % af den investerede kapital for AB InBev og 70 % for SABMiller. 

Illustration 4.17a ROIC inklusiv goodwill    Illustration 4.17b ROIC inklusiv goodwill  

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort ved brug af gennemsnitlig investeret kapital 

Illustration 4.17 tilføjer AB InBev og SABMillers to nærmeste konkurrenter, Heineken og Carlsberg, til det 

historiske performancebillede. Af illustrationen fremgår det, at AB InBev og SABMiller på trods af 

betydelige indbyrdes niveauforskelle er peergruppens bedst præsterende virksomheder. Heineken og 

Carlsberg underpræsterede igennem hele analyseperioden målt på både ROIC inklusiv og eksklusiv goodwill 

sammenlignet med AB InBev og SABMiller. Særligt markant var forskellene for ROIC eksklusiv goodwill, 

hvor AB InBev og SABMiller begge præsterede suveræne performanceniveauer på henholdsvis 66,0 og 

39,8 % i år 2015 sammenlignet med henholdsvis 20,9 og 23,9 % for Heineken og Carlsberg. Nævneværdigt 

er det ligeledes, at SABMiller i analyseperioden præsterede at forøge sin ROIC eksklusiv goodwill hvert år 

sammenlignet med sine nærmeste konkurrenter, der alle havde et tæt på uforandret performanceniveau. 

4.6.1.1.1 Historisk analyse af ROICs underliggende drivere    
For at opnå en dybere forståelse for hvilke underliggende elementer i virksomhedernes drift, som driver 

den ovenfor identificerede udvikling og de indbyrdes performancemæssige niveauforskelle i ROIC, 

analyseres i de følgende afsnit den historiske udvikling i ROICs underliggende drivere. Analysen vil blive 

struktureret med udgangspunkt i den i Illustration 4.18 præsenterede dekomponering af nøgletallet. 

Illustration 4.18a Dekomponering af ROIC  

 
Kilde: Koller, Goedhart & Wessels, 2010, s. 167 

Som det fremgår af Illustration 4.18a kan ROIC betragtes som et produkt af virksomhedens evne til 1) at 

maksimere driftsprofitabilitet (EBITA divideret med nettoomsætning), 2) at optimere kapitalproduktivitet 
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(nettoomsætning divideret med investeret kapital) og 3) at minimere driftsrelaterede skatter. I den følgende 

analyse vil fokus rettes mod virksomhedernes driftsprofitabilitet og kapitalproduktivitet, idet det skatte-

mæssige aspekt vil blive berørt på detaljeret vis i forbindelse med fremskrivningen. Som det fremgår af 

Illustration 4.18b kan hver komponent opdeles yderligere efter behov og datagrundlagets detaljeringsgrad. 

Illustration 4.18b Dekomponering af ROIC (fortsat) | 2015-tal 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 

4.6.1.1.1a Driftsprofitabilitet 

Illustration 4.19a Gns. EBITA-margin | 2011-2015  Illustration 4.19b Historisk EBITA-margin 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort i procent 

Illustration 4.19 viser den historiske udvikling i peergruppens driftsprofitabilitet. Som det fremgår af 

illustrationen, præsterede AB InBev i analyseperioden at fastholde en relativt stabil EBITA-margin i niveauet 

32,5 til 33,7 %, hvilket i periodens første år var betydeligt højere end SABMiller. Siden år 2011 præsterede 

SABMiller dog at forøge sin EBITA-margin hvert år fra 24,3 % i år 2011 til 30,1 % i år 2015, hvilket 

reducerede den indbyrdes niveauforskel væsentligt fra 8,2 procentpoint i år 2011 til 2,1 procentpoint i år 

2015. Sammenlignes niveauet for AB InBev og SABMillers EBITA-margin med Heineken og Carlsberg er 

billedet fra Illustration 4.17 næsten uforandret. Heineken og Carlsberg præsterede igennem hele analyse-
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perioden begge en relativt stabil EBITA-margin i niveauerne henholdsvis 13,5 til 16,4 % og 13,5 til 15,5 %, 

hvilket umiddelbart må betragtes som en væsentlig underpræstation relativt til AB InBev og SABMiller. 

Illustration 4.20 EBITA-marginens underliggende komponenter | 2015-tal 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort i procent af nettoomsætningen 

Illustration 4.20 viser forholdet mellem EBITA-marginens underliggende komponenter for år 201536. Som 

det fremgår af illustrationen, var niveauet for de driftsrelaterede afskrivninger i år 2015 relativt ens på 

tværs af peergruppen. Dette gælder også for resten af analyseperioden, hvor de driftsrelaterede 

afskrivninger generelt varierede i niveauet 5,9 til 7,1 %. De indbyrdes forskelle i driftsprofitabilitet skyldes 

derfor primært niveauet for de direkte driftsomkostninger, der i højere grad varierer fra virksomhed til 

virksomhed. Her havde AB InBev konsekvent peergruppens laveste niveau varierende fra 59,9 til 61,1 % tæt 

efterfulgt af SABMiller, hvis direkte driftsomkostninger faldt hvert år fra 68,7 % i år 2011 til 64,7 % i år 

2015. Den positive udvikling for SABMillers forventes bl.a. at skyldes virksomhedens igangværende 

effektiviseringsprogram, der i år 2015 havde resulteret i vedvarende besparelser på i alt USD 221 mio. Et 

beløb som forventes at forøges til USD 500 mio. inden udgangen af år 2018 (SABMiller, 2015). 

Peergruppens dårligst præsterende er endnu engang Heineken og Carlsberg, der i perioden havde et stabilt 

og relativt højt niveau for de direkte driftsomkostninger på i gennemsnit henholdsvis 78,0 og 79,0 %. 

Illustration 4.21 Rangeret geografisk profitabilitetsoversigt for år 2015 (Profitmargin* | Omsætningsandel) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | *Baseret på: EBITDA for AB InBev, EBITA for SABMiller/Heineken og EBIT før særlige poster for Carlsberg 

                                                           
36Fordi virksomhederne præsenterer deres resultatopgørelser med udgangspunkt i forskellige opgørelsesmetoder, har det for at skabe 
sammenlignelighed været nødvendigt at aggregere de underliggende komponenter til direkte driftsomkostninger og driftsrelaterede afskrivninger. 
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Baseret på peergruppens aggregerede nøgletal kan man som udefrastående være fristet til at konkludere, at 

de indbyrdes forskelle i virksomhedernes driftsprofitabilitet må skyldes virksomhedsspecifikke pris- og/eller 

omkostningsfordele, såsom unikke brands, stordriftsfordele eller innovative produktions- og logistikmetoder. 

I dette tilfælde er dette dog tilsyneladende ikke den primære forklaring. Dette fremgår bl.a. af Illustration 

4.21 der viser peergruppens aktuelle driftsprofitabilitet på tværs af virksomhedernes geografiske hoved-

regioner. Selvom illustrationen er baseret på forskellige og ikke-reformulerede nøgletal, så indikerer denne 

betydeligt varierende profitabilitetsforhold på tværs af de geografiske hovedregioner. Eksempelvis må 

Latinamerika generelt betragtes som en særdeles profitabel geografisk hovedregion relativt til eksempelvis 

Europa, hvor virksomhedernes rapporterede profitmarginer generelt er betydeligt lavere. 

Varierende profitabilitetsforhold på tværs af de geografiske hovedregioner kan forklare en betydelig del af 

de indbyrdes forskelle i niveauet for peergruppens EBITA-marginer. Eksempelvis kommer hovedparten af 

AB InBev og SABMillers omsætning fra tilsyneladende særdeles profitable regioner såsom Latinamerika og 

Afrika, imens hovedparten af Heineken og Carlsbergs omsætning kommer fra Europa, der baseret på 

Illustration 4.21 må betragtes som markedets mindst profitable region. Af illustrationen fremgår dog også 

enkelte iøjnefaldende profitabilitetsforskelle for de enkelte regioner virksomhederne imellem. Eksempelvis 

syntes AB InBev at have en høj profitabilitet i Nordamerika og Europa relativt til sine konkurrenter, hvilket 

kan være et udtryk for virksomhedsspecifikke fordele. En nærmere analyse af den præcise årsag til de 

varierende regionale profitabilitetsforhold ligger desværre uden for denne afhandlings omfang. 

 

4.6.1.1.1b Kapitalproduktivitet 

Illustration 4.22a Gns. kapitalomsætningshastighed (2011-2015)  Illustration 4. 22b Historisk kapitalomsætningshastighed 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort eksklusiv goodwill 
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Opsummerende vurderes en betydelig del af peergruppens indbyrdes niveauforskelle i ROIC eksklusiv 

goodwill at kunne forklares ved forskelle i virksomhedernes driftsprofitabilitet, der tilsyneladende skyldes 

primært betydelige regionale profitabilitetsforskelle. Forskelle i virksomhedernes driftsprofitabilitet 

forklarer dog ikke den indbyrdes forskel i ROIC mellem AB InBev og SABMiller. Den nærmere årsag 

hertil må forventes at kunne findes i en nærmere analyse af virksomhedernes kapitalproduktivitet. 
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Illustration 4.22 ovenfor viser den historiske udvikling i peergruppens kapitalproduktivitet. Som det fremgår 

af illustrationen, præsterede AB InBev igennem hele analyseperioden at fastholde en relativt stabil 

kapitalomsætningshastighed i niveauet 2,9x til 3,1x, hvilket var betydeligt højere end SABMiller, hvis 

kapitalomsætningshastighed med undtagelse af år 2011 generelt varierede i niveauet 1,7 til 1,8x. Betragtes 

AB InBev og SABMillers kapitalomsætningshastighed relativt til Heineken og Carlsbergs er billedet fra 

Illustration 4.19 ikke længere aktuelt. Selvom AB InBev fortsat var gruppens bedst præsterende virksomhed, 

overpræsterede SABMiller ikke længere Heineken og Carlsberg, der i perioden begge havde en gennem-

snitlig kapitalomsætningshastighed på henholdsvis 1,9x og 1,9x sammenlignet med 1,7x for SABMiller. 

Illustration 4.23a Materielle anlægsaktiver/nettoomsætning  Illustration 4. 23b Netto arbejdskapital/nettoomsætning 

 
Kilde: Afsnit 8.8 til 8.11 på s. 94 til 109 | Opgjort i procent 

Illustration 4.23 viser den historiske udvikling i kapitalomsætningshastighedens underliggende komponenter. 

Som det fremgår af illustrationen skyldes AB InBevs høje kapitalproduktivitet, at virksomheden havde en 

mere produktiv udnyttelse af sine materielle anlægsaktiver og en mere effektiv styring af sin netto 

arbejdskapital. Igennem hele analyseperioden præsterede AB InBev at fastholde mængden af kapital bundet 

i materielle anlægsaktiver i niveauet 43,2 til 48,0 %, hvilket var væsentligt lavere end SABMiller og 

Heineken, hvis materielle anlægsaktiver i samme periode generelt udgjorde fra 60,6 til 68,6 % og 57,2 til 

57,8 % af nettoomsætningen37. Det samme billede tegner sig for netto arbejdskapitalen. Her præsterede AB 

InBev i analyseperioden at fastholde en netto arbejdskapital i niveauet -9,3 til -14,0 %, hvilket var væsentligt 

lavere end virksomhedens nærmeste konkurrenter. Årsagen til den mere effektive styring af netto arbejds-

kapitalen skyldes primært AB InBevs evne til at udskyde betalingen af deres leverandører. Eksempelvis 

udgjorde leverandørgæld i år 2015 35,6 % for AB InBev sammenlignet med 14,6 % for SABMiller. 

Om de indbyrdes forskelle i peergruppens kapitalomsætningshastighed skyldes virksomhedsspecifikke 

produktivitetsfordele, såsom unikke forhold i relation til eksempelvis produktion, varelagerstyring eller 

indkrævning af tilgodehavender er svært at vurdere med nogen form for sikkerhed. Desværre indeholder 

virksomhedernes årsrapporter ikke tilstrækkelig information om eksempelvis peergruppens netto 

kapitalbinding fordelt på geografiske regioner, som det var tilfældet for virksomhedens driftsprofitabilitet. 

Det er således ikke muligt, at få et retvisende indblik i, hvorvidt forskelle i eksempelvis geografisk 

                                                           
37Der ses her bort fra seneste udvikling for Carlsberg, da denne primært skyldes nedskrivninger af virksomhedens russiske og kinesiske aktiver. 
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tilstedeværelse kan forklare en del af de indbyrdes forskelle i virksomhedernes kapitalproduktivitet. 

Umiddelbart eksisterer der dog ikke nogle åbenlyse indbyrdes mønstre herfor, hvorfor det i det følgende 

antages, at de identificerede forskelle i kapitalproduktivitet skyldes virksomhedsspecifikke fordele. 

 

4.6.1.2 Historisk analyse af vækst 
Som det blev gennemgået i kapitel 2, refererer begrebet vækst til den årlige ændring i virksomhedens 

nettoomsætning. Den fremtidige vækst har stor betydning for virksomhedens værdi, fordi den langsigtede 

vækst i nettoomsætningen, såfremt ROIC antages at stabiliseres over tid, er direkte bestemmende for den 

langsigtede vækst i de frie pengestrømme. I det følgende betragtes den historiske vækst i sin rapporterede 

form og justeret for ikke organiske forhold, idet nøgletallene udtrykker to forskellige men for analysen begge 

interessante forhold. Imens den rapporterede vækst udtrykker virksomhedens samlede historiske vækst, er 

den organiske vækst et renere udtryk for virksomhedens underliggende driftsmæssige performance. 

Illustration 4.24 viser den historiske udvikling i AB InBev og SABMillers vækst opgjort både i rapporteret 

form og justeret for ikke organiske forhold. Som det fremgår af illustrationen, er der for begge 

virksomheder betydelig forskel i niveauet for de to nøgletal. For både AB InBev og SABMiller var den 

rapporterede vækst igennem hele analyseperioden påvirket af effekten fra M&A og valutakursudsving, 

hvilket har forvrænget det underliggende vækstbillede betydeligt. M&A bidrog positivt til den rapporterede 

vækst med i gennemsnit henholdsvis 3,2 og 2,3 % årligt, hvilket forventes primært at skyldes AB InBevs 

opkøb af Grupo Modelo og Oriental Brewery samt SABMillers opkøb af Foster’s Group og Anadolu Efes.  

Illustration 4.24 Vækst inklusiv og eksklusiv effekten fra ikke-organiske forhold

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i procent 

Omvendt bidrog valutakursudsving for begge virksomheder negativt til den rapporterede vækst med i 

gennemsnit henholdsvis -5,0 % og -4,6 %, hvilket forventes at skyldes en negativ udvikling i en række af 

2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR

Rapporteret vækst 7,6 1,8 8,6 9,0 -7,3 3,7 6,7 10,4 4,5 -4,3 -1,0 3,1

YoY trend N/A N/A N/A N/A

Effekt af fusioner og opkøb -0,2 0,8 8,5 8,1 -0,9 3,2 0,4 4,3 7,5 1,1 -1,4 2,3

Effekt af valutakursudsving 3,1 -6,2 -3,5 -5,3 -12,7 -5,0 1,5 -1,1 -6,0 -8,9 -8,0 -4,6

Organisk vækst 4,6 7,2 3,6 6,2 6,2 5,6 4,8 7,1 3,0 3,5 8,4 5,3

YoY trend N/A N/A N/A N/A

SABMillerAB InBev

Opsummerende vurderes en betydelig del af de indbyrdes niveauforskelle i ROIC eksklusiv goodwill 

mellem AB InBev og resten af peergruppen at kunne forklares ved forskelle i virksomhedernes 

kapitalproduktivitet. SABMillers høje ROIC eksklusiv goodwill relativt til Heineken og Carlsberg skyldes 

dog primært forskelle i driftsprofitabilitet. Den præcise årsag til de indbyrdes niveauforskelle i 

kapitalproduktivitet er ikke åbenlys, men antages i det følgende at være virksomhedsspecifikke fordele.  
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virksomhedernes nøglevalutaer relativt til den amerikanske dollar. Eksempelvis deprecierede euroen, den 

colombianske peso og den sydafrikanske rand, der alle må betragtes som nøglevalutaer for SABMiller, 

betydeligt i år 2015 relativt til amerikanske dollar (Yahoo Finance). Betragtes den underliggende organiske 

vækst alene havde AB InBev og SABMiller i analyseperioden et varierende men konstant positivt 

vækstniveau varierende mellem henholdsvis 3,6 til 7,2 % og 3,0 til 8,4 %. I gennemsnit svarer dette til 5,6 % 

for AB InBev og 5,3 % for SABMiller, hvilket må betragtes som et relativt ligeværdigt performanceniveau. 

Illustration 4.25a Gns. vækst fordelt på kilder (2011-2015)  Illustration 4.25b Historisk organisk vækst

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i procent 

Illustration 4.25 tilføjer AB InBev og SABMillers to nærmeste konkurrenter, Heineken og Carlsberg, til det 

historiske vækstbillede. Som det tydeligt fremgår af illustrationen, var AB InBev og SABMiller, hvis der ses 

bort fra effekten af valutakurssving, peergruppens hurtigst voksende virksomheder i analyseperioden. 

Heineken og Carlsberg underpræsterede begge igennem hele analyseperioden målt på både ren organisk 

vækst og organisk vækst med tillæg af effekten fra M&A. Særligt markant var Heineken og Carlsbergs 

underpræstation hvis målt i forhold til den rene organiske vækst alene. Her præsterede AB InBev og 

SABMiller i analyseperioden nemlig begge relativt suveræne gennemsnitlige organiske vækstrater på 

henholdsvis 5,6 og 5,3 % sammenlignet med henholdsvis 2,6 og 2,9 % for Heineken og Carlsberg.  

4.6.1.2.1 Historisk analyse af vækstens underliggende drivere 
For at forstå hvilke underliggende elementer i virksomhedernes drift og omverden, som driver den ovenfor 

identificerede udvikling og de indbyrdes performancemæssige niveauforskelle, analyseres i de følgende 

afsnit den historiske udvikling i de underliggende drivere for den organiske vækst. Analysen vil blive 

struktureret med udgangspunkt i den i Illustration 4.25 præsenterede dekomponering af nøgletallet. 

Illustration 4.25a Dekomponering af organisk vækst  

 
Kilde: Koller, Goedhart & Wessels, 2010, s. 176 

Som det fremgår af Illustration 4.25a kan den organiske vækst betragtes som et produkt af virksomhedens 

evne til 1) at forøge antallet af solgte enheder og 2) at optimere omsætningen per solgt enhed 

(nettoomsætning divideret med antal solgte enheder). Sidstnævnte enten som følge af generelt stigende 
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priser eller et skift af produktmixet mod dyrere varer og tjenesteydelser. Som det fremgår af Illustration 

4.25b kan hver komponent herefter opdeles yderligere efter behov og datagrundlagets detaljeringsgrad. 

Illustration 4.25b Dekomponering af vækst (fortsat) | 2015-tal 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 

4.6.1.2.1a Antal solgte enheder 

Illustration 4.26a Gns. organisk volumenvækst | 2011-2015  Illustration 4.26b Historisk organisk volumenvækst 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i procent 

Illustration 4.26 viser den historiske udvikling i peergruppens organiske volumenvækst. Som det fremgår af 

illustrationen, oplevede AB InBev i store dele af analyseperioden negativ organisk volumenvækst, hvilket 

resulterede i en gennemsnitlig vækst på -0,4 %. Dette står i stærk kontrast til SABMiller, der i samme 

periode konsekvent præsterede positive vækstrater varierende i niveauet 1,6 til 3,5 %, svarende til en 

gennemsnitlig vækst på 2,4 %. Betragtes AB InBev og SABMillers organiske volumenvækst relativt til 

Heineken og Carlsberg, bliver SABMillers suveræne performance bekræftet. Imens Heineken bortset fra år 

2013 præsterede positive vækstrater i niveauet 1,3 til 2,1 %, oplevede Carlsberg ligesom AB InBev negativ 

volumenvækst i store dele af analyseperioden, hvilket resulterede i en gennemsnitlig vækst på -1,1 %. 

Som det fremgik af Illustration 4.25b, kan udviklingen i virksomhedernes organiske volumenvækst skyldes 

enten vundne/tabte markedsandele eller udviklingen i den generelle volumenmæssige markedsvækst. 

Illustration 4.27 viser udviklingen i AB InBev og SABMillers geografiske markedsandele målt på volumen fra 

år 2010 til år 2015. For AB InBev har udviklingen i virksomhedens markedsandele varieret fra region til 

region. Justeres billedet for opkøbene af Grupo Modelo og Oriental Brewery, hvilke er primære årsager til 
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de voksende markedsandele i henholdsvis Latinamerika og Asien, er udviklingen overvejende negativ. 

Eksempelvis er AB InBevs markedsandel i Nordamerika faldet fra 48,7 % i år 2010 til 44,3 % i år 2015, 

hvilket forventes at skyldes bl.a. den tidligere beskrevne udvikling i craft beer-segmentet i USA. Kun i 

Vesteuropa har AB InBev oplevet en svagt stigende markedsandel fra 9,3 % i år 2010 til 9,6 % i år 2015. 

Illustration 4.27 AB InBev og SABMillers geografiske markedsandele målt på volumen* 

 
Kilde: Euromonitor *Eksklusiv joint ventures og associerede virksomheder | CAGR = Gennemsnitlig årlig generel regional volumenvækst  

For SABMiller har udviklingen i virksomhedens markedsandele ligeledes varieret fra region til region. Dette 

gælder også hvis billedet justeres for opkøbet af Foster’s Group, hvilken er den primære årsag til den 

voksende markedsandel i Asien. Eksempelvis er SABMillers markedsandel i Latinamerika steget fra 11,6 % i 

år 2010 til 14,3 % i år 2015, hvilket dog primært forventes at skyldes, at SABMillers hovedmarkeder i 

regionen i år 2015 repræsenterer en relativt større andel af regionens samlede volumen sammenlignet med 

år 2010 (Euromonitor). Det modsatte gælder i Nordamerika, hvor SABMillers markedsandel, forventeligt af 

samme primære årsag som for AB InBev, er faldet fra 15,0 % i år 2010 til 12,8 % i år 2015. Kun i Afrika er 

SABMillers markedsandel vokset betydeligt fra 38,4 % i år 2010 til 42,1 % i år 2015, hvilket umiddelbart 

bekræfter virksomhedens tilsyneladende særdeles stærke konkurrencemæssige position i regionen.  

For AB InBev må den negative gennemsnitlige volumenvækst med udgangspunkt i ovenstående forventes 

primært at skyldes, at virksomhedens tabte markedsandele i Nordamerika og eksponering mod langsomt 

voksende markeder i Europa og Nordamerika har opvejet virksomhedens eksponering mod hurtigere 

voksende markeder i Latinamerika. Omvendt må den positive gennemsnitlige volumenvækst for SABMiller 

forventes primært at skyldes, at virksomhedens tabte markedsandele i Nordamerika og eksponering mod 

langsomt voksende markeder i Europa og Nordamerika er blevet opvejet af virksomhedens vundne 

markedsandele i Afrika og eksponering mod hurtigere voksende markeder i Latinamerika og Afrika. 

 

SABMiller
Markedsandel

Region CAGR 2010 2015 Trend 2010 2015 Trend

Asien 1,3 7,9 12,8 0,9 2,1

Latinamerika 1,5 37,9 48,5 11,6 14,3

Nordamerika 0,5 48,7 44,3 15,0 12,8

Vesteuropa -0,7 9,3 9,6 2,9 3,2

Østeuropa -2,3 11,1 7,8 15,0 15,5

Afrika 3,0 0,0 0,0 38,4 42,1

Verden 0,6 18,5 21,2 9,2 10,2

AB InBev
Markedsandel

Opsummerende har peergruppen generelt oplevet en lav til negativ organisk volumenvækst i 

analyseperioden med undtagelse af SABMiller, der konsekvent har præsteret relativt høje positive 

vækstrater. AB InBevs relativt høje organiske vækst må derfor i stedet skyldes en positiv udvikling i 

nettoomsætningen per enhed. De indbyrdes performanceforskelle forventes primært at skyldes forskelle 

i virksomhedernes eksponering mod henholdsvis stagnerende og voksende geografiske regioner.  
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4.6.1.2.1b Nettoomsætning per enhed 

Illustration 4.28a Gns. vækst fra ∆pris/produktmix | 2011-2015  Illustration 4.28b Vækst fra ∆pris/produktmix* 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i procent 

Illustration 4.28 viser den historiske udvikling i peergruppens nettoomsætning per hektoliter. Som det 

tydeligt fremgår af illustrationen, har væksten i nettoomsætningen per hektoliter, i modsætning til den 

organiske volumenvækst, for hele peergruppen været positiv i alle analyseperiodens år. AB InBev 

præsterede igennem analyseperioden peergruppens højeste vækst varierende i niveauet 4,8 til 6,9 %, 

svarende til et gennemsnit på 6,0 %. Dette var betydeligt højere end SABMiller, der i analyseperioden havde 

en gennemsnitlig vækst i nettoomsætningen per hektoliter på 2,9 %. Sammenlignes AB InBev og 

SABMillers vækst i nettoomsætningen per hektoliter med Heineken og Carlsberg er billedet fortsat positivt. 

Ligesom AB InBev og SABMiller havde Heineken og Carlsberg igennem hele analyseperioden en positiv 

vækst i nettoomsætningen per hektoliter svarende til et gennemsnit på henholdsvis 2,0 og 4,0 %. 

Som det blev nævnt i indledningen til dette afsnit, kan udviklingen i virksomhedernes netto omsætning per 

hektoliter skyldes enten generelt stigende ølpriser eller et skift af produktmixet mod dyrere produkter. 

Illustration 4.29 sammenholder udviklingen i det generelle prisniveau for øl på tværs af de geografiske 

hovedregioner med AB InBev og SABMillers geografiske omsætningsfordeling. Som det fremgår af 

illustrationen har alle geografiske hovedregioner i analyseperioden oplevet en positiv gennemsnitlig real 

værdivækst, som har oversteget den gennemsnitlige volumenvækst, hvilket taler for et generelt stigende 

realt prisniveau. Særligt iøjnefaldende er prisudviklingen i Latinamerika, hvor den gennemsnitlige reale 

værdivækst i analyseperioden var 4,9 % sammenlignet med en gennemsnitlig volumenvækst på 1,5 %, 

hvilket indikerer en gennemsnitlig real stigning i det generelle prisniveau på ca. 3,4 %.   

Illustration 4.29 kan forklare en betydelig del af udviklingen i peergruppens nettoomsætning per hektoliter. 

For det første har det generelle prisniveau været stigende på tværs af alle geografiske regioner, hvilket 

forventeligt har været medvirkende til den generelt positive udvikling i peergruppens nettoomsætning per 

hektoliter. Derudover er der en stærk sammenhæng mellem virksomhedernes vækst i nettoomsætningen 

per hektoliter, deres regionale omsætningsfordeling og den generelle regionale prisudvikling. Eksempelvis 

er AB InBev, der havde peergruppens højeste vækst i nettoomsætningen per hektoliter, kraftigt eksponeret 

mod Latinamerika, der i analyseperioden oplevede et kraftigt stigende prisniveau. Årsagen til den lavere 
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vækst hos eksempelvis SABMiller forventes med samme rationale at skyldes dels, at virksomheden har en 

lavere eksponering mod Latinamerika, og dels at de markeder som virksomheden er eksponeret mod i 

regionen har haft en lavere stigning i det generelle prisniveau sammenlignet med regionen som helhed. 

Illustration 4.29 Anslået geografisk omsætningsfordeling og regional real værdi- og volumenvækst (opgjort i %) 

 
Kilde: Euromonitor og egen research *Inklusiv JVs og associerede virksomheder †Vækst i salg af øl målt i USD (2015-priser) og antal hektoliter 

Eksempelvis har Brasilien, som er AB InBevs vigtigste marked i regionen, i analyseperioden haft en 

gennemsnitlig real stigning i det generelle prisniveau på ca. 4,9 %38, imens Colombia, som er SABMillers 

vigtigste marked i regionen, oplevede en gennemsnitlig stigning på ca. -0,3 %39. Den største ubekendte i 

ovenstående rationale er den regionale inflationssats. Udviklingen i virksomhedernes nettoomsætning per 

enhed betragtes ovenfor i nominelle termer, imens udviklingen i det generelle regionale prisniveau for øl 

betragtes i reale termer. Derfor vil inflationen forventeligt også have en forklarende værdi i forhold til det 

analyserede vækstbillede. Fordi virksomhedernes omsætning rapporteres i amerikanske dollars forventes 

effekten heraf i dette tilfælde dog at være begrænset. Udviklingen i de lokale valutaer relativt til den 

amerikanske dollar bør nemlig i teorien tage højde for en del af udviklingen i det relative købekraftsforhold. 

På grund af den tilsyneladende høje forklaringsværdi i ovenstående vurderes peergruppens vækst i 

nettoomsætningen per hektoliter primært at være drevet af forskelle i virksomhedernes geografiske 

tilstedeværelse, og derfor i mindre grad af virksomhedsspecifikke skift af produktmix mod dyrere varer.  

 

4.6.1.3 Rationel fremskrivning af ROIC 
I overensstemmelse med Princip 1 og idéen bag SCP-paradigmet drives en virksomheds langsigtede ROIC 

primært af industriens struktur og konkurrencemæssige fordele, som gør det muligt for virksomheden at 

                                                           
38En gennemsnitlig real værdivækst på 6,0 % sammenlignet med en gennemsnitlig volumenvækst på 1,1 % (Euromonitor).   
39En gennemsnitlig real værdivækst på 6,6 % sammenlignet med en gennemsnitlig volumenvækst på 6,9 % (Euromonitor).  

SABMiller*
Omsætningsfordeling

AB InBev
Omsætningsfordeling

Region 2010 2015 Trend 2010 2015 Trend Værdi Volumen Netto

Asien 5,0 12,5 7,0 15,0 3,1 1,3 1,8

Latinamerika 35,0 40,0 22,0 22,0 4,9 1,5 3,4

Nordamerika 45,0 37,5 20,0 18,0 1,3 0,5 0,8

Europa 15,0 10,0 22,0 16,0 -0,9 -1,5 0,6

Afrika 0,0 0,0 29,0 29,0 3,5 3,0 0,5

Verden 100,0 100,0 100,0 100,0 1,7 0,6 1,1

Generelt (2010-2015)
Real værdi- og volumenvækst†

Opsummerende har peergruppen generelt oplevet vækst i nettoomsætningen per hektoliter. Den positive 

udvikling for peergruppen generelt forventes primært at skyldes det stigende prisniveau på tværs af alle 

geografiske regioner, imens de indbyrdes niveauforskelle forventes at skyldes primært forskelle i 

virksomhedernes eksponering mod henholdsvis hurtigt og langsomt voksende regioner. AB InBevs høje 

organiske vækst er som forventet drevet primært af en positiv udvikling i nettoomsætningen per enhed.  
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sælge sine produkter til en højere pris eller producere dem mere effektivt end sine konkurrenter. Med dette 

teoretiske udgangspunkt vil der i det følgende blive argumenteret for en rationel fremskrivning af AB InBev 

og SABMillers ROIC som enkeltstående enheder. Fremskrivningen vil blive baseret på den historiske 

finansielle analyse samt gennemgangen af den aktuelle markedssituation på det globale ølmarked. 

4.6.1.3.1 Driftsprofitabilitet 
Som det blev gennemgået i den historiske finansielle analyse havde AB InBev i analyseperioden en stabil 

EBITA-margin i niveauet 32,5 til 33,7 %, imens SABMiller havde en konsekvent stigende EBITA-margin fra 

24,3 % i år 2011 til 30,1 % i år 2015. Dette var betydeligt højere end Heineken og Carlsberg, hvis EBITA-

marginer i samme periode generelt varierede i niveauet 13,5 til 16,4 %. Den præcise årsag til de indbyrdes 

niveauforskelle er ikke åbenlys, men forventes primært at skyldes varierende generelle profitabilitets-

forhold på tværs af de geografiske hovedregioner, forventeligt drevet af forskelle i industriens regionale 

strukturer. Derudover spiller virksomhedsspecifikke konkurrencemæssige fordele, såsom unikke brands, 

stordriftsfordele eller innovative produktions- og logistikmetoder sandsynligvis også en rolle, selvom 

begrænset information og forskelle i geografisk tilstedeværelse vanskeliggør identificeringen af disse. 

Sammenholdes ovenstående med konklusionerne fra gennemgangen af den aktuelle markedssituation er 

der ikke meget, som taler for en faldende driftsprofitabilitet for AB InBev og SABMiller fremadrettet. Godt 

nok er begge virksomheder eksponeret mod udfordrende markeder i bl.a. Nordamerika og Vesteuropa, hvor 

stagnerede volumenvækst, høj konkurrenceintensitet og en voksende trussel fra substituerende produkter 

taler for en faldende regional driftsprofitabilitet over tid. Til gengæld er begge ligeledes eksponeret mod 

tilsyneladende særdeles profitable markeder i bl.a. Latinamerika og Afrika, hvor positiv volumen- og real 

værdivækst, lav konkurrenceintensitet og høje indtrængningsbarrierer taler for 1) en stabil til stigende 

regional driftsprofitabilitet over tid og 2) en voksende omsætningsvægt i disse regioner, hvilket forventes at 

have en opvejende til positiv effekt på den vægtede driftsprofitabilitet for virksomhederne som helhed. 

Illustration 4.30 Fremskrivning af EBITA-marginen og dens underliggende komponenter40 

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | *Opgjort i procent af nettoomsætningen 

                                                           
40Årsagen til at AB InBevs EBITA-margin varierer på trods af antagelsen om stabilitet er, at de driftsrelaterede afskrivninger 
beregnes i % af aktivernes værdi primo året. Alle øvrige driftsomkostningsmarginer er fastholdt på 2015-niveau. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Direkte driftsomkostninger* -61,0 -61,0 -61,0 -61,0 -61,0 -61,0 -61,0 -61,0

Driftsrelaterede afskrivninger* -6,7 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0

EBITA-margin 32,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Direkte driftsomkostninger* -63,7 -63,2 -62,7 -62,3 -62,0 -61,7 -61,7 -61,7

Driftsrelaterede afskrivninger* -6,2 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4

EBITA-margin 30,1 31,4 31,9 32,3 32,6 33,0 33,0 33,0

Historisk Fremtidig
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Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes AB InBevs EBITA-margin at forblive konstant på 

2015-niveau, imens SABMillers EBITA-margin forventes at fortsætte den positive udvikling indtil denne 

stabiliseres i niveauet omkring 33,0 %. Imens eksponeringen mod særligt profitable og voksende markeder 

forventes at opveje den negative udvikling på AB InBevs modne markeder, så forventes denne altså mere 

end at opveje den negative udvikling på SABMillers modne markeder. Rationalet herfor er, at SABMiller har 

en relativt lavere eksponering mod de udfordrende modne markeder og en højere eksponering mod særligt 

profitable og voksende markeder41. Derudover forventes det igangværende effektiviseringsprogram at have 

en positiv effekt på SABMillers driftsprofitabilitet. En succesfuld gennemførelse af programmet alene vil 

baseret på år 2015-tal potentielt forøge SABMillers EBITA-margin fra 30,1 til 31,8 %. 

4.6.1.3.2 Kapitalproduktivitet 
Som det blev gennemgået i den historiske finansielle analyse havde AB InBev i analyseperioden en relativt 

stabil kapitalomsætningshastighed eksklusiv goodwill i niveauet 2,9 til 3,1x, hvilket var betydeligt højere end 

SABMiller, hvis kapitalomsætningshastighed med undtagelse af år 2011 generelt varierede i niveauet 1,7 til 

1,8x. Til sammenligning havde Heineken og Carlsberg en gennemsnitlig kapitalomsætningshastighed på 

henholdsvis 1,9 og 1,9x42. Imens den indbyrdes forskel i AB InBev og SABMillers kapitalomsætnings-

hastighed overordnet set skyldes, at AB InBev i analyseperioden havde en mere produktiv udnyttelse af sine 

materielle anlægsaktiver og en mere effektiv styring af sin netto arbejdskapital, så er den bagvedliggende 

årsag hertil, på grund af begrænset information, vanskelig at vurdere med nogen form for sikkerhed. 

Illustration 4.31 Fremskrivning af kapitalomsætningshastigheden og dens underliggende komponenter43 

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | *Opgjort i procent af nettoomsætningen 
                                                           
41Dette gælder særligt, når der ses bort fra joint ventures og associerede virksomheder, der for SABMiller bl.a. omfatter 
MillerCoors, som udgør virksomhedens primære aktiviteter i Nordamerika. 
42Der ses for Carlsberg bort fra år 2015, der var forstyrret af nedskrivninger af virksomhedens russiske og kinesiske aktiver. 
43Årsagen til den stigende kapitalomsætningshastighed i år 2016 er, at nøgletallet i år 2015 var uberettiget nedtrykt grundet 
betydelige valutakursudsving fra år 2014 til år 2015, der forstyrrede beregningen af den gennemsnitlige investerede kapital. Alle 
driftsrelaterede balanceposter fastholdes på 2015-niveau i procent af nettoomsætningen. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Netto arbejdskapital* -14,0 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8 -14,8

Materielle anlægsaktiver* 48,0 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,4

Goodwill* 209,3 194,2 185,9 177,9 170,2 162,9 128,9 -

Kapitalomsætningshastighed ekskl. goodwill 2,9x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x

Kapitalomsætningshastighed inkl. goodwill 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Netto arbejdskapital* -6,7 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 -7,3

Materielle anlægsaktiver* 61,7 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

Goodwill* 146,4 126,6 120,3 114,2 108,5 103,0 78,4 -

Kapitalomsætningshastighed ekskl. goodwill 1,8x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x

Kapitalomsætningshastighed inkl. goodwill 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x -

Historisk Fremtidig
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Eksempelvis syntes forskelle i geografisk tilstedeværelse ikke at kunne forklare de indbyrdes niveau-

forskelle, som det var tilfældet for driftsprofitabiliteten. Derfor antages det i det følgende, at det historiske 

niveau for virksomhedernes kapitalproduktivitet skyldes vedvarende virksomhedsspecifikke produktivitets-

fordele, såsom unikke forhold i relation til eksempelvis produktion, varelagerstyring og indkrævning af 

tilgodehavender. Med afsæt i dette rationale forventes AB InBev og SABMillers kapitalomsætningshastighed 

eksklusiv goodwill at forblive konstant på 2015-niveau fremadrettet. Derudover antages virksomhedernes 

fremtidige vækst udelukkende at være af organisk karakter, hvorfor goodwill kan forventes at forblive fast i 

absolutte termer. Baggrunden for denne antagelse er dels, at det er særdeles vanskeligt at fremskrive 

effekten af potentielle fremtidige opkøb med nogen form for præcision og dels at antallet af potentielle 

opkøbskandidater på grund af de seneste års konsolidering er relativt begrænset (se afsnit 8.14 på s. 122). 

4.6.1.3.3 Skat 
Som det blev nævnt i den historiske finansielle analyse, vil det skattemæssige aspekt af ROIC i det følgende 

blive berørt på mere detaljeret vis. For at bestemme niveauet for AB InBev og SABMillers driftsrelaterede 

skatter er det nødvendigt at justere de rapporterede skatter for ikke-driftsrelaterede og ikke-vedvarende 

forhold. Selvom dette lyder ligetil, er dette i praksis ofte ikke tilfældet på grund af kompleksiteten af reglerne 

vedrørende beregningen af skat og behovet for information, som virksomhederne typisk ikke offentliggører. 

For at overkomme dette antages det i det følgende, at alle ikke-driftsrelaterede indtægter og omkostninger 

bliver beskattet i AB InBev og SABMillers hjemlande. Derfor kan virksomhedernes effektive driftsrelaterede 

skattesats bestemmes som skattesatsen i AB InBev og SABMillers hjemland justeret for effekten af 

indkomst beskattet i udlandet og vedvarende driftsrelaterede skattenedslag og/eller -tillæg. 

Med anvendelse af ovenstående fremgangsmåde, havde AB InBev i analyseperioden en stabilt faldende 

driftsrelateret skattesats fra 33,7 % i år 2011 til 30,5 % i år 2015. Der er her blevet set bort fra betydelige 

skattenedslag (ca. USD 1,7 mia. i år 2015) af forskellig karakter relateret primært til virksomhedens 

aktiviteter i Brasilien og Belgien. Dette fordi en del af disse forventes at udløbe i år 2017 (AB InBev, 2015, s. 

98) og fordi en betydelig del af disse for nyligt er blevet erklæret ulovlige af Europa-kommissionen og 

krævet tilbagebetalt (’EU Orders’, 2016). Det erkendes her, at beslutningen om at se bort herfra kan være 

for konservativ, idet en del af disse skattenedslag kan være af både lovlig og vedvarende karakter. Til 

sammenligning havde SABMiller i analyseperioden en relativt stabil driftsrelateret skattesats varierende i 

niveauet 26,2 til 28,4 %. Årsagen til de indbyrdes forskelle i AB InBev og SABMillers driftsrelaterede 

skattesats forventes primært at skyldes politiske forskelle i virksomhedernes skattemæssige hjemsteder. 

Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes AB InBev og SABMillers effektive driftsrelaterede 

skattesats at forblive konstant på 2015-niveau fremadrettet. Det antages altså implicit, at den skattepolitiske 

situation for AB InBev og SABMiller forbliver uændret, imens der ses bort fra potentielle ændringer i 

vægtningen af indtjening beskattet henholdsvis hjemme og udenlandsk. Den estimerede skattesats er ikke 

kontant og vil i beregningen af de frie pengestrømme blive justeret for ændringen i driftsrelaterede 
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udskudte skatteaktiver og –forpligtelser, der i henhold til fremskrivningen af AB InBev og SABMillers 

kapitalproduktivitet forventes at forblive konstant på 2015-niveau i procent af nettoomsætningen. 

Illustration 4.32 Fremskrivning af den effektive driftsrelaterede skattesats 

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | Opgjort i procent 

4.6.1.3.4 Opsummering 
Baseret på de ovenfor rationaliserede fremskrivninger, kan udviklingen i AB InBev og SABMillers ROIC 

fremskrives som vist i Illustration 4.33. Som det fremgår af illustrationen forventes AB InBevs ROIC 

eksklusiv goodwill at forblive stabil i niveauet omkring 75,1 %, imens SABMillers ROIC forventes at stige 

gradvist, indtil denne stabiliseres i niveauet omkring 48,2 %. Den gradvise stigning i SABMillers ROIC 

eksklusiv goodwill skyldes de positive forventninger til udviklingen i virksomhedens driftsprofitabilitet. 

Betragtes ROIC inklusiv goodwill forventes denne for både AB InBev og SABMiller at stige gradvist igennem 

hele fremskrivningsperioden, hvilket skyldes forventningen om, at den fremtidige vækst primært vil være af 

organisk karakter. Den organiske vækst er nemlig mere rentabel end eksempelvis vækst gennem opkøb, 

fordi der ikke er behov for betalingen af betydelige præmier for bl.a. goodwill. Det relativt højere afkast på 

den nye investerede kapital har en særdeles positiv effekt på virksomhedernes ROIC inklusiv goodwill. 

Illustration 4.33 Fremskrivning af ROIC inklusiv og eksklusiv goodwill 

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

EBITA-margin 32,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,9

Driftsrelateret skattesats 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5

NOPLAT-margin 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

EBITA-margin 30,1 31,4 31,9 32,3 32,6 33,0 33,0 33,0

Driftsrelateret skattesats 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1

NOPLAT-margin 21,9 22,9 23,3 23,6 23,8 24,0 24,0 24,0

Historisk Fremtidig
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

NOPLAT-margin 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

Kapitalomsætningshastighed ekskl. goodwill 2,9x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x

Kapitalomsætningshastighed inkl. goodwill 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x -

ROIC ekskl. goodwill 66,0 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 74,8

ROIC inkl. goodwill 9,2 10,2 10,6 11,0 11,4 11,9 14,5 -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

NOPLAT-margin 21,9 22,9 23,3 23,6 23,8 24,0 24,0 24,0

Kapitalomsætningshastighed ekskl. goodwill 1,8x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x

Kapitalomsætningshastighed inkl. goodwill 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x -

ROIC ekskl. goodwill 39,8 46,0 46,7 47,3 47,7 48,2 48,2 48,2

ROIC inkl. goodwill 10,9 13,0 13,7 14,4 15,0 15,7 18,9 -

Historisk Fremtidig
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4.6.1.4 Rationel fremskrivning af vækst 
Studier viser, at den langsigtede vækst for større virksomheder drives primært af M&A og den langsigtede 

vækst på de markeder, som de opererer på, hvilken igen drives primært af forløbet af den naturlige 

livscyklus for de produkter, som virksomhederne tilbyder (eksempelvis ’The granularity’, 2008). Med dette 

empiriske og teoretiske udgangspunkt vil der i det følgende blive argumenteret for en rationel fremskrivning 

af AB InBev og SABMillers vækst som enkeltstående enheder. Fremskrivningen vil ligesom for ROIC 

baseres på den historiske finansielle analyse samt gennemgangen af situationen på det globale ølmarked. 

4.6.1.4.1 Antal solgte enheder 
Som det blev gennemgået i den historiske finansielle analyse havde AB InBev i store dele af analyse-

perioden en negativ organisk volumenvækst på i gennemsnit -0,4 %, imens SABMiller havde en konsekvent 

positiv organisk volumenvækst på i gennemsnit 2,4 %. Til sammenligning havde Heineken og Carlsberg i 

samme periode en gennemsnitlig organisk volumenvækst på henholdsvis 0,6 og -1,1 %. Den præcise årsag 

til de indbyrdes niveauforskelle er ikke åbenlys, men forventes i henhold til den historiske finansielle analyse 

primært at skyldes forskelle i virksomhedernes eksponering mod stagnerende og voksende markeder, 

forventeligt drevet af regionale forskelle i forløbet af den naturlige livscyklus for øl som indikeret ved 

Illustration 4.3 på s. 21. Derudover forventes tabte markedsandele i Nordamerika på grund af den stigende 

popularitet af craft beer at have haft en negativ effekt på AB InBev og SABMillers organiske volumenvækst. 

Sammenholdes ovenstående med konklusionerne fra gennemgangen af den aktuelle markedssituation, så 

tyder meget på, at den i analyseperioden identificerede udvikling vil fortsætte i de kommende år. For det 

første forventes den generelle globale volumenvækst de næste fem år i henhold til Illustration 4.1 på s. 19 at 

forblive lav i niveauet omkring 1,4 %, primært drevet af fortsat positive forventninger til volumenvæksten i 

Asien, Latinamerika og Afrika, og fortsat stagnerende forventninger til volumenvæksten i Nordamerika og 

Europa. Eksempelvis forventes Asien, Latinamerika og Afrika at repræsentere ca. 90 % af den absolutte 

globale volumenvækst i perioden. Derudover vil høje generelle og geografiske indtrængningsbarrierer, som 

det har været tilfældet historisk, forventeligt medføre, at AB InBev og SABMillers volumenvækst, når der 

ses bort fra M&A, i høj grad vil kunne forklares som en funktion af deres vægtede globale tilstedeværelse. 

Set ud fra et mere langsigtet strukturelt perspektiv er det globale vækstbillede dystrere endnu. Som det 

fremgik af Illustration 4.3 på s. 21, eksisterer der nemlig tilsyneladende en relativt stærk sammenhæng 

mellem levestandard og forbruget af øl, ifølge hvilken hovedparten af markedets geografiske hovedregioner 

har nået eller er ved at nå et volumenmæssigt mætningsniveau. Faktisk antyder tendensen, at lande og 

regioner, når de oparbejder en tilstrækkelig høj levestandard, kan forventes at påbegynde en periode med 

negativ volumenvækst. Dette syntes eksempelvis at være tilfældet for Nordamerika og Vesteuropa, der i dag 

begge befinder sig i en periode med negativ volumenvækst. Antages den identificerede sammenhæng at 

have forudsigende værdi, så kan Nordamerika og Vesteuropa forventes at opleve en stagnerende til negativ 

volumenvækst på længere sigt, imens Østeuropa og Latinamerika fortsat syntes at besidde et mindre 

vækstpotentiale, før de kan forventes at nå deres volumenmæssige mætningsniveau. Kun regionerne Asien 

og Afrika kan i henhold til Illustration 4.3 forventes at opleve en betydelig volumenvækst på længere sigt.     
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Illustration 4.33 Fremskrivning af den organiske volumenvækst  

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | Opgjort i procent 

Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes AB InBev og SABMillers organiske volumenvækst i de 

kommende fem år at modsvare et vægtet gennemsnit af de regionale vækstforventninger baseret på 

virksomhedernes anslåede aktuelle regionale omsætningsfordeling (se afsnit 8.15 og 8.16 på s. 122 til 124). 

For AB InBev og SABMiller svarer dette til en gennemsnitlig volumenvækst på henholdsvis 0,7 og 2,5 %. 

Efter år 2020 og indtil år 2030 forventes volumenvæksten at falde gradvist til et gennemsnit på 0,6 % for 

AB InBev og 1,9 % for SABMiller, hvilket reflekterer en forventning om, at Østeuropa og Latinamerika 

ligesom Europa og Nordamerika vil bevæge sig imod et volumenmæssigt mætningsniveau, hvorefter den 

globale volumenvækst vil være drevet primært af Asien og Afrika. Den fortsat relativt høje volumenvækst 

for SABMiller skyldes, at virksomheden er kraftigt eksponeret mod Asien, Afrika og lande i Latinamerika, 

hvor øl vurderes at befinde sig tidligere i den naturlige livscyklus end regionen som helhed. Efter år 2030 

forventes volumenvæksten at stabiliseres i niveauet omkring 0,4 % for AB InBev og 1,5 % for SABMiller44.  

4.6.1.4.2 Nettoomsætning per enhed 
Som det blev gennemgået i den historiske finansielle analyse havde AB InBev i analyseperioden en 

gennemsnitlig vækst i nettoomsætningen per enhed på 6,0 %, hvilket var betydeligt højere end SABMiller, 

der havde en gennemsnitlig vækst på 2,9 %. Til sammenligning havde Heineken og Carlsberg i samme 

periode en gennemsnitlig vækst på henholdsvis 2,0 og 4,0 %. Den præcise årsag til de indbyrdes 

niveauforskelle er ikke åbenlys, men forventes i henhold til den historiske finansielle analyse primært at 

skyldes forskelle i virksomhedernes eksponering mod markeder, hvor øl befinder sig på forskellige stadier i 

produktets naturlige livscyklus. Eksempelvis befinder øl i Vesteuropa og Nordamerika sig i henhold til 

Illustration 4.3 tilsyneladende i en fase, hvor det volumenmæssige forbrug er stagneret til faldende, men 

hvor det reale prisniveau til gengæld er stigende. Til sammenligning befinder øl i Afrika sig i en fase, hvor 

det volumenmæssige forbrug er stigende, men hvor det reale prisniveau til gengæld er relativt konstant.  

                                                           
44Det antages her, at det i år 2030 fortsat vil tage årtier for bl.a. Asien og Afrika at opnå en levestandard, der vil resultere i et 
volumenmæssigt mætningsniveau. Antages Kina og Indien eksempelvis eventuelt at nå et forbrugsniveau per indbygger lignende 
USA vil det med den aktuelle vækstrate tage i omegnen af henholdsvis 45 og 70 år. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Vækst fra vundne/tabte markedsandele N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vækst fra generel markedsvækst N/A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

Organisk volumenvækst -0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Vækst fra vundne/tabte markedsandele N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vækst fra generel markedsvækst N/A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,5

Organisk volumenvækst 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,5

Historisk Fremtidig
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Sammenholdes ovenstående med konklusionerne fra gennemgangen af den aktuelle markedssituation, så 

tyder meget på, at den identificerede udvikling vil fortsætte i de kommende år. Som det fremgik af 

Illustration 4.2 forventes det globale prisniveau for øl fortsat at være stigende de næste fem år, hvor den 

reale værdivækst forventes at være 3,0 % sammenlignet med en volumenvækst på 1,4 %. Det samme 

gælder, når vækstbilledet betragtes ud fra et mere langsigtet strukturelt perspektiv. Her eksisterer der 

nemlig en relativt stærk sammenhæng mellem levestandard og forbruget af øl, ifølge hvilken væksten for 

flere geografiske hovedregioner har udviklet sig fra, eller er ved at udvikle sig fra, at være primært 

volumendrevet til primært at være drevet af real værdivækst. Dette syntes eksempelvis at være tilfældet for 

Latinamerika, der befinder sig i en periode med aftagende volumenvækst og stigende real værdivækst. 

Antages denne sammenhæng at have forudsigende værdi, så kan den globale vækst med undtagelse af 

Afrika og Asien generelt forventes at være drevet primært af real værdivækst på længere sigt. 

Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes AB InBev og SABMillers vækst i nettoomsætningen 

per enhed i de kommende fem år at modsvare et vægtet gennemsnit af de regionale vækstforventninger 

baseret på virksomhedernes anslåede regionale omsætningsfordeling (se afsnit 8.15 og 8.16 på s. 122 til 

124)45. Dette svarer til en gennemsnitlig vækst på henholdsvis 3,8 og 2,8 %. Efter år 2020 og indtil år 2030 

forventes væksten at stige til et gennemsnit på 3,4 % for SABMiller, imens den for AB InBev forventes at 

stige til 4,1 % i år 2025 for herefter at falde til 3,5 % i 2030 svarende til et gennemsnit på 3,8 %. Rationalet 

bag den stigende værdivækst for SABMiller er, at skønt virksomheden er kraftigt eksponeret mod lande, 

som er drevet af volumenvækst, så vil også disse bevæge sig imod et volumenmæssigt mætningsniveau, 

hvorefter væksten i stigende grad vil være drevet af real værdivækst. Omvendt skyldes forventningen om 

en faldende værdivækst for AB InBev, at virksomheden er kraftigt eksponeret mod velhavende lande, hvor 

også den reale værdivækst på et tidspunkt må forventes at aftage som indikeret i Illustration 4.3. Efter år 

2030 forventes væksten at stabiliseres i niveauet omkring 3,5 % for AB InBev og 3,8 % for SABMiller. 

Illustration 4.34 Fremskrivning af væksten i nettoomsætningen per enhed 

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | Opgjort i procent  

                                                           
45For at skabe konsistens i forhold til behandlingen af inflation og valutakurser tillægges til de reale regionale vækstforventninger en 
langsigtet inflationsrate for USA på 2,0 %, idet AB InBev og SABMillers omsætning vil blive fremskrevet i USD ved brug af faste 
2015 valutakurser, imens alle relative inflationsforskelle antages at reflekteres perfekt i den fremtidige valutakursvikling. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Vækst fra generel markedsvækst N/A 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5

Vækst udover generel markedsvækst N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vækst i nettoomsætning per enhed 6,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Vækst fra generel markedsvækst N/A 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,4 3,8

Vækst udover generel markedsvækst N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vækst i nettoomsætning per enhed 5,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,4 3,8

Historisk Fremtidig
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4.6.1.4.3 Opsummering 
Baseret på de ovenfor rationaliserede fremskrivninger og de hertil relaterede antagelser, kan udviklingen i 

AB InBev og SABMillers vækst fremskrives som vist i Illustration 4.35. Som det fremgår af illustrationen 

forventes AB InBevs vækst at forblive stabil i niveauet omkring 4,5 %, før denne i perioden 2021-2030 

forventes at falde gradvist imod 3,9 %, hvor den forventes at forblive stabil fremadrettet. Den gradvist 

faldende vækst skyldes forventningen om en faldende volumenvækst og en med tiden aftagende real 

værdivækst. Omvendt forventes SABMillers vækst igennem hele fremskrivningsperioden at forblive stabil i 

niveauet omkring 5,3 %, hvilket skyldes forventningen om, at en gradvist faldende volumenvækst vil blive 

opvejet af en gradvist stigende real værdivækst, der på grund af virksomhedens regioner og landes tidlige 

position i forløbet af den naturlige livscyklus for øl, kan forventes at vedvare også på langt sigt. 

Illustration 4.35 Fremskrivning af organisk vækst i alt  

 
Kilde: Afsnit 8.12 til 8.13 på s. 110 til 121 | Opgjort i procent 

4.6.1.5 Estimering af langsigtet kapitalomkostning 
Efter fremskrivningen af AB InBev og SABMillers performanceniveau estimeres i det følgende en langsigtet 

kapitalomkostning, som i overensstemmelse med Princip 1 skal justere virksomhedernes heraf afledte 

pengestrømme for tidsværdien af penge og usikkerheden forbundet med den faktiske realisering af disse. 

Fordi AB InBev og SABMillers værdier senere vil blive beregnet med udgangspunkt i de fremskrevne frie 

pengestrømme, beregnes kapitalomkostningen som et vægtet gennemsnit af samtlige af virksomhedernes 

investorers afkastkrav. For simplicitetens skyld opdeles virksomhedernes kapitalfremskaffelse i det følgende 

dog i hovedgrupperne 1) gæld og gældsækvivalenter og 2) egenkapital og egenkapitalækvivalenter. Derfor 

kan kapitalomkostningen opgøres i henhold til den simple udgave af den velkendte formel for WACC. 

Illustration 4.36 Formel for beregning af den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) 

 
Kilde: Koller et al. (2010), s. 232 

Som det fremgår af Illustration 4.36 kan WACC opgøres som en funktion af virksomhedens 1) langsigtede 

vægtning mellem gæld (D) og egenkapital (E), 2) afkastkrav for egenkapital (kE), og 3) afkastkrav for gæld 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Organisk volumenvækst -0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

Vækst i nettoomsætning per enhed 6,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5

Organisk vækst i alt 6,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 3,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Organisk volumenvækst 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5

Vækst i nettoomsætning per enhed 5,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,4 3,8

Organisk vækst i alt 8,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Historisk Fremtidig
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efter skat (kD (1 – TM)). I det følgende vil der for hver af de tre hovedkomponenter kortfattet argumenteres 

for et estimeret langsigtet niveau og samtidig redegøres for eventuelle antagelser relateret hertil. 

4.6.1.5.1 Kapitalstruktur 
AB InBev og SABMillers fremtidige kapitalstruktur estimeres med udgangspunkt i en analyse af virksom-

hedernes historiske kapitalstruktur og langsigtede målsætninger i relation hertil. AB InBev og SABMillers 

kapitalstruktur bestod ultimo år 2015 af henholdsvis 20,9 og 15,3 % gæld og 79,1 og 84,7 % egenkapital46. 

Dette niveau har for begge virksomheder, på trods af væsentlige opkøb, været relativt stabilt igennem hele 

analyseperioden, hvor AB InBev og SABMillers kapitalstruktur gennemsnitligt bestod af henholdsvis 19,7 og 

17,4 % gæld og 80,3 og 82,6 % egenkapital (se afsnit 8.17 til 8.18 på s. 124 til 125 for år 2015). Officielt har 

AB InBev en langsigtet målsætning om at bevare en netto rentebærende gæld i et niveau på ca. 2 gange 

EBITDA (’AB InBev Introductory’, 2016), hvilket er betydeligt lavere end gældsniveauet for år 2015, som 

inklusiv gældsækvivalenter svarede til ca. 3,2 gange normaliseret EBIDTA. SABMiller har ikke nogle 

officielle målsætninger i relation hertil. Baseret på ovenstående estimeres en konservativ langsigtet 

kapitalstruktur for AB InBev og SABMiller på henholdsvis 20 og 15 % gæld og 80 og 85 % egenkapital. 

4.6.1.5.2 Afkastkrav for egenkapital 
Afkastkravet for AB InBev og SABMillers egenkapital estimeres ved brug af CAPM, der postulerer, at det 

forventede afkast for ethvert værdipapir kan estimeres som den risikofrie rente plus risikopræmien for det 

generelle aktiemarked gange aktivets beta (Koller et al., 2010, s. 235). Som en proxy for den risikofrie rente 

anvendes den for år 2015 effektive rente på den 30-årige amerikanske statsobligation på 2,8 % (FRED 

Economic Data). Den amerikanske statsrente er blevet valgt for at skabe konsistens i forhold til 

behandlingen af inflation imellem det estimerede afkastkrav og de fremskrevne pengestrømme, der for både 

AB InBev og SABMiller opgøres i USD. Hertil tillægges en estimeret risikopræmie på henholdsvis 7,5 og 8,7 

% for AB InBev og SABMiller ganget med et gearet beta på henholdsvis 0,99 og 0,93x. 

De anvendte risikopræmier er blevet bestemt ud fra en generel langsigtet risikopræmie for det modne 

aktiemarked på 5,0 % med tillæg af en ekstra risikopræmie, der skal kompensere for virksomhedernes 

driftsmæssige eksponering mod mere risikobetonede geografiske regioner47. Den ekstra risikopræmie er 

blevet bestemt som et indtjeningsvægtet gennemsnit af de vurderede ekstra regionsspecifikke risiko-

præmier (se afsnit 8.19 til 8.20 på s. 125 til 126)48. De anvendte betaer er blevet bestemt ud fra et ugearet 

industribeta, som herefter er blevet gearet til AB InBev og SABMillers estimerede langsigtede 

kapitalstruktur (se afsnit 8.21 på s. 126)49. Baseret på ovenstående beregninger og estimater kan det 

langsigtede afkastkrav for AB InBev og SABMillers egenkapital opgøres til henholdsvis 10,2 og 10,9 %. 

                                                           
46 Markedsværdien af AB InBev og SABMillers egenkapital er for år 2015 blevet beregnet med udgangspunkt lukkekursen pr. 14. 
september 2015 (den sidste dag forud for den fornyede spekulation om et potentielt bud på SABMiller fra AB InBev). 
47 Ifølge historiske gennemsnit og fremadrettede estimater befinder en passende markedsrisikopræmie for det modne aktiemarked 
sig ifølge McKinsey i intervallet 4,5 til 5,0 % (Koller et al., 2010, s. 238). 
48 Baseret på Aswath Damodarans estimerede landespecifikke konkursspreads og risikopræmier (Damodaran, 2016). 
49 Betaerne er blevet gearet ved brug af formlen βGearet = βUgearet x (1 + D/E). 
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4.6.1.5.3 Afkastkrav for gæld 
Afkastkravet for AB InBev og SABMillers gæld estimeres indirekte ved til den risikofrie rente at tillægge en 

risikopræmie repræsenterende den estimerede konkursrisiko for en portefølje af langsigtede obligationer 

med en i forhold til virksomhederne tilsvarende kreditvurdering. Mere præcist er der til den ovenfor 

estimerede langsigtede risikofrie rente på 2,8 % blevet tillagt et gennemsnitligt spread for en portefølje af 

15-årige virksomhedsobligationer med en relativt til AB InBev og SABMiller tilsvarende langsigtet kredit-

vurdering (A2/A for AB InBev og A3/A- for SABMiller). De anvendte spreads er 1,7 % for AB InBev og 2,1 

% for SABMiller (se afsnit 8.22 på s. 127). Baseret på ovenstående estimeres et langsigtet afkastkrav for 

AB InBev og SABMillers gæld på henholdsvis 4,6 og 4,9 % før skat og 3,0 og 3,9 % efter skat50. 

4.6.1.5.4 Opsummering 
Baseret på de i de foregående afsnit estimerede niveauer og de hertil relaterede antagelser, kan den 

langsigtede kapitalomkostning for AB InBev og SABMiller opgøres som vist i Illustration 4.37 nedenfor. Til 

at justere virksomhedernes fremskrevne pengestrømme for tidsværdien af penge og usikkerheden 

forbundet med den faktiske realisering af disse, vil der altså i det følgende blive anvendt en langsigtet 

kapitalomkostning for AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder på henholdsvis 8,8 og 9,8 %. 

Illustration 4.37 Beregning af langsigtet WACC  

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i procent 

4.6.1.6 Resultat 
Efter at have foretaget en rationel fremskrivning af AB InBev og SABMillers driftsmæssige performance, 

kan virksomhedernes værdier som enkeltstående enheder nu bestemmes ved hjælp af den estimerede 

langsigtede kapitalomkostning. Dette resulterer i en værdi af virksomhedernes drift på USD 214,4 mia. for 

AB InBev og 81,9 mia. for SABMiller, hvilket efter tillæg af ikke-driftsrelaterede aktiver med en estimeret 

værdi på henholdsvis USD 10,4 mia. og 25,3 mia. og fradrag af gæld og gældsækvivalenter med en 

estimeret værdi på henholdsvis USD 100,8 mia. og 22,1 mia. modsvarer en estimeret egenkapitalværdi på 

USD 124,0 for AB InBev og USD 85,2 mia. for SABMiller (se afsnit 8.23 til 8.25 på s. 128 til 130). I 

værdiansættelsen af virksomhedernes ikke-driftsrelaterede aktiver samt gæld og gældsækvivalenter er det 

generelt blevet antaget, at de enkelte posters bogførte værdi modsvarer deres markedsværdi. Dette gælder 

                                                           
50 Ved brug af AB InBev og SABMillers lokale selskabsskattesats for år 2016 på henholdsvis 34 % og 20 %. Det antages her i 
overensstemmelse med de reformulerede resultat- og balanceopgørelser, at alle ikke-driftsrelaterede aktiviteter beskattes lokalt. 

Gæld 15,0 4,9 20,0 3,9 0,6

Egenkapital 85,0 10,9 0,0 10,9 9,2

Total 100,0 9,8

Skattefordel Vægtet

Gæld 20,0 4,6 34,0 3,0 0,6

Egenkapital 80,0 10,2 0,0 10,2 8,2

Total 100,0 8,8

Target 
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dog ikke for kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures samt minoritetsinteresser, der er 

blevet værdisat med ud fra en gennemsnitlig P/E-multipel for industrien generelt (se afsnit 8.26 på s. 131). 

Illustration 4.38 opsummerer resultaterne af den detaljerede evaluering af transaktionen indtil nu.  

Illustration 4.38 Værdi af AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder  

 
Kilde: Afsnit 8.23 til 8.25 på s. 128 til 130 | Opgjort i USD mia. 

4.6.2 Værdi af AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 
Som det blev gennemgået i kapitel 2 skaber M&A i henhold til Princip 2 ikke værdi, medmindre de frie 

pengestrømme for den kombinerede virksomhed, på grund af forbedrede vækst og/eller rentabilitets-

udsigter, overstiger de frie pengestrømme for de involverede virksomheder som enkeltstående enheder. 

Derfor vil der i det følgende blive foretaget en rationel fremskrivning af den driftsmæssige performance for 

AB InBev og SABMiller som kombineret enhed. Fremskrivningen vil blive baseret på den historiske 

finansielle analyse, gennemgangen af den aktuelle markedssituation og den fremskrevne driftsmæssige 

performance for AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder. Med udgangspunkt heri vil værdien af 

den kombinerede enhed herefter blive bestemt ved hjælp af en estimeret langsigtet kapitalomkostning. 

4.6.2.1 Rationel fremskrivning af ROIC 
Som tidligere nævnt drives en virksomheds langsigtede ROIC i overensstemmelse med Princip 1 og idéen 

bag SCP-paradigmet primært af industriens struktur og unikke konkurrencemæssige fordele, som gør det 

muligt for virksomheden at sælge sine produkter til en højere pris eller producere dem mere effektivt 

sammenlignet med sine konkurrenter. Med dette teoretiske udgangspunkt vil der i det følgende blive 

fokuseret på, hvordan disse forhold vil ændre sig for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

sammenlignet med det fremskrevne udgangspunkt for virksomhederne som enkeltstående enheder. 

4.6.2.1.1 Driftsprofitabilitet 
Antages virksomhedernes forventede performance som enkeltstående enheder at forblive uændret på trods 

af Transaktionens gennemførelse, vil dette resultere i en stigende EBITA-margin for den kombinerede 

enhed fra 31,7 % i år 2015 til 33,0 % i år 2020, hvor denne vil forblive stabil fremadrettet. Som det blev 

gennemgået i afsnit 4.4.5, offentliggjorde AB InBev i forbindelse med det formelle bud dog en redegørelse 
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indeholdende forventninger om realiseringen af betydelige performanceforbedringer som følge af 

Transaktionen. Mere præcist så forventer AB InBev i løbet af fire år fra Transaktionens gennemførelse at 

opnå vedvarende omkostningssynergier på ca. USD 1.400 mio. årligt før skat, hvilke forventes at udspringe 

fra en kombination af virksomhedernes aktuelle omkostningsgrundlag i tillæg til SABMillers igangværende 

effektiviseringsprogram. Antages disse at realiseres i henhold til planen, vil dette baseret på omsætningen 

for år 2015 alt andet lige resultere i en gradvis forøgelse af EBITA-marginen på ca. 2,3 procentpoint51 fra år 

2016 og indtil år 2020, hvorefter denne alt andet lige vil forblive stabil i niveauet omkring 35,3 %. 

Om dette er plausibelt, er vanskeligt at vurdere ud fra det relativt begrænsede informationsgrundlag. 

Optimalt set burde omkostningsstrukturen for den kombinerede enhed opdeles i henhold til et industri-

specifikt forretningssystem, hvor hver synergi kunne tilknyttes én specifik aktivitet. Men som det fremgik af 

afsnit 4.4.5, er kilderne til de forventede synergier kun beskrevet meget overordnet, og derudover 

rapporteres AB InBev og SABMillers resultatopgørelser som bekendt med udgangspunkt i forskellige 

opgørelsesmetoder, hvilket vanskeliggør en detaljeret analyse af omkostningsstrukturen og effekten herpå 

af de forventede synergier. Et oplagt alternativ er benchmarking af den afledte driftsprofitabilitet imod 

industriens øvrige aktører, men også denne metode problematiseres af de varierende regionale 

profitabilitetsforskelle, der reducerer sammenligneligheden aktørerne imellem. Derfor vil vurderingen af de 

forventede synergiers plausibilitet i det følgende blive baseret på en overordnet logisk evaluering: 

Indkøb af råvarer og emballage | USD 280 mio. 
AB InBevs forventninger om omkostningssynergier som følge af kombineret indkøb af råvarer og 

emballage giver god mening. Kombinationen af AB InBev og SABMiller vil skabe en alt dominerende 

spiller på det globale ølmarked og en af verdens største forbrugerproduktsvirksomheder. Dette vil 

forventeligt forstærke bl.a. forhandlingsstyrken overfor leverandører, hvilket må forventes at kunne 

resultere i eksempelvis forbedrede handelsvilkår. Det eneste som taler imod stordriftsfordele fra 

kombineret indkøb er, at en betydelig del af bryggeriernes leverandører, på grund af bl.a. høje 

distributionsomkostninger og importkvoter, er lokale. Da kombinationen ikke nødvendigvis vil forbedre 

forhandlingsstyrken overfor lokale leverandører, taler dette imod betydelige omkostningssynergier. 

Byggeri og distribution | USD 350 mio. 
AB InBevs forventninger om omkostningssynergier som følge af strømligning og optimering af bryggeri- 

og distributionsaktiviteter kan betragtes ud fra samme logik. Sammenlægningen af verdens to største og 

mest profitable bryggerier vil forventeligt resultere i betydelige omkostningsbesparelser fra nedlukning af 

overlappende produktions- og distributionsenheder, samt deling af best practice i forhold til produktivi-

tetsforbedringer. Når det så er sagt, så opererer AB InBev og SABMiller i overvejende grad på forskellige 

nationale markeder, og da bryggeri- og tapningsaktiviteter ofte foregår nationalt, så vil dette begrænse 

potentielle stordriftsfordele. Eksempelvis vil der fortsat være behov for SABMillers produktions-faciliteter 

i Peru på trods af, at AB InBev har betydelige produktionsfaciliteter i det naboliggende Brasilien.   

                                                           
51 USD 1.400 mio. i årlige omkostningsbesparelser divideret med en nettoomsætning på USD 60.138 mio.  
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Deling af best practice | USD 280 mio. 
AB InBevs forventninger om omkostningssynergier som følge af deling af best practice relateret til 

omkostningsstyring samt generelle effektivitets- og produktivitetsforbedringer er vanskeligere at forholde 

sig til. Særligt fordi det, på grund af forskelle i anvendte regnskabsmæssige opgørelsesmetoder og den 

tilsyneladende eksistens af betydelige, generelle, regionale profitabilitetsforskelle, har været vanskeligt at 

vurdere, hvorvidt AB InBev eller SABMiller hver især besidder unikke, vedvarende effektivitets- eller 

produktivitetsrelaterede fordele, som kan danne grundlag for sådanne synergier. Som det også blev 

nævnt kort forinden, må sammenlægningen af verdens to største og mest profitable bryggerier dog 

generelt forventes at kunne resultere i betydelige omkostningssynergier fra deling af best practice. 

Administration | USD 490 mio. 
Afslutningsvis giver AB InBevs forventninger om omkostningssynergier fra omstrukturering og tilpasning 

af SABMiller og AB InBevs overlappende administrative funktioner god mening. Overordnet set er AB 

InBev og SABMiller to næsten identiske virksomheder, både når det gælder produkter tilbudt og 

værdikædeforhold såsom produktion, distribution og marketing. Derfor vil der efter kombinationen 

forventeligt også eksistere flere overlappende administrative funktioner relateret til eksempelvis økonomi, 

personaleadministration, marketing og generel ledelse, som der ikke vil være behov for i den 

fremadrettede drift af den kombinerede enhed. Omstrukturering og tilpasning af AB InBev og SABMillers 

overlappende administrative funktioner vurderes derfor at være en oplagt kilde til omkostningssynergier. 

Med udgangspunkt i ovenstående forventes ca. 80 % af de forventede omkostningssynergier at realiseres 

henover den 4-årige implementeringsperiode. Dette stemmer også overens med empirien, der har vist, at 

køber generelt estimerer realiserede omkostningsbesparelser relativt præcist (særligt når det gælder opkøb 

af virksomheder med samme karakteristika)52. Som det fremgår af Illustration 4.39 resulterer dette i en 

stigende EBITA-margin fra 31,7 % i år 2016 til 35,3 % i år 2020, hvor denne forventes at forblive stabil 

fremadrettet. Sammenlignet med AB InBev og SABMillers vægtede fremskrevne performanceniveau, 

svarer dette til en forbedring på ca. 2,3 procentpoint. Kun ca. 1,9 procentpoint heraf kan dog tilskrives de 

ovenfor estimerede omkostningssynergier, imens de resterende skyldes synergier relateret til kapital-

produktiviteten, der forventes at have en positiv effekt på de driftsrelaterede afskrivninger. 

Illustration 4.39 Fremskrivning af EBITA-marginen 

 
Kilde: Afsnit 8.27 på s. 132 | Opgjort i procent 

                                                           
52 Se eksempelvis Christofferson et al. (2004) der i en analyse af 90 opkøb viser, at ca. 86 % af de købende virksomheder var i 
stand til at realisere minimum 70 % af de estimerede omkostningsbesparelser. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 32,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,9

SABMiller 30,1 31,4 31,9 32,3 32,6 33,0 33,0 33,0

Kombineret (ingen synergier indregnet) 31,7 32,5 32,7 32,8 32,9 33,0 33,0 33,0

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 31,7 33,0 33,8 34,4 35,1 35,3 35,3 35,3

Historisk Fremtidig
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4.6.2.1.2 Kapitalproduktivitet 
Antages virksomhedernes forventede performance som enkeltstående enheder at forblive uændret på trods 

af Transaktionens gennemførelse, vil dette resultere i en stabil kapitalomsætningshastighed eksklusiv 

goodwill for den kombinerede enhed i niveauet omkring 2,8x. Sådan en antagelse vurderes dog at være for 

pessimistisk. For det første vil realiseringen af de estimerede omkostningssynergier også have en positiv 

indflydelse på kapitalgrundlaget for den kombinerede enhed. Eksempelvis vil nedlukningen af overlappende 

bryggerier og administrative enheder reducere mængden af kapital bundet i materielle anlægsaktiver. For 

det andet må kombinationen ligeledes forventes at forbedre forhandlingsstyrken overfor kunder og 

leverandører, hvilket kan resultere i bl.a. forbedrede betalingsbetingelser, der vil reducere netto 

arbejdskapitalen. Afslutningsvis antages AB InBevs historisk høje kapitalproduktivitet at skyldes vedvarende 

virksomhedsspecifikke produktivitetsfordele. Derfor må det også forventes, at AB InBev gennem deling af 

best practice vil være i stand til at forbedre kapitalproduktiviteten for den kombinerede enhed. 

Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes kapitalproduktiviteten for den kombinerede enhed at 

stige gradvist henover den 4-årige implementeringsperiode, indtil denne stabiliseres i niveauet omkring det 

forventede for AB InBev som enkeltstående enhed. Som det fremgår af Illustration 4.39 vil dette resultere i 

en stigende kapitalomsætningshastighed eksklusiv goodwill fra 2,5x i år 2015 til 3,3x i år 2020, hvor denne 

forventes at forblive stabil fremadrettet. Sammenlignet med AB InBev og SABMillers vægtede forventede 

performanceniveau som enkeltstående enheder, svarer dette til en forbedring på i alt 0,5x. Derudover 

antages det for den kombinerede enhed ligeledes, at den fremtidige vækst udelukkende vil være af organisk 

karakter, hvorfor kapitalomsætningshastigheden inklusiv goodwill vil være moderat stigende i fremskriv-

ningsperioden. Afslutningsvis vil den forbedrede kapitalproduktivitet reducere bl.a. materielle anlægsaktiver 

i % af nettoomsætningen, hvilket vil reducere driftsrelaterede afskrivninger og dermed forøge EBITA-

marginen for den kombinerede enhed udover effekten fra de estimerede omkostningssynergier. 

Illustration 4.40 Fremskrivning af kapitalomsætningshastigheden  

 
Kilde: Afsnit 8.27 på s. 132  

 

Eksklusiv goodwill 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 2,9x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x

SABMiller 1,8x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x

Kombineret (ingen synergier indregnet) 2,5x 2,8x 2,8x 2,8x 2,8x 2,8x 2,8x 2,7x

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 2,5x 2,9x 3,0x 3,1x 3,2x 3,3x 3,3x 3,3x

Inklusiv goodwill 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x -

SABMiller 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x -

Kombineret (ingen synergier indregnet) 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,7x -

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,6x 0,7x -

Historisk Fremtidig
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4.6.2.1.3 Skat 
Antages virksomhedernes forventede effektive driftsrelaterede skattesatser som enkeltstående enhed at 

forblive uændret på trods af Transaktionens gennemførelse, vil dette resultere i en relativt stabil 

driftsrelateret skattesats for den kombinerede enhed i niveauet omkring 29,6 %. Selvom AB InBev og 

SABMiller hver især kan besidde særlige kompetencer og lignende fordele i relation til skatteminimering, så 

vurderes niveauet for de driftsrelaterede skattesatser hovedsageligt at være drevet af den geografiske 

vægtning af virksomhedernes indkomst. Dette gælder særligt, når der som i dette tilfælde ses bort fra 

særligt tildelte skattenedslag. Derfor antages den effektive driftsrelaterede skattesats for den kombinerede 

enhed i det følgende at modsvare et vægtet gennemsnit af AB InBev og SABMillers forventede effektive 

driftsrelaterede skattesatser som enkeltstående enheder. Som det fremgår af Illustration 4.41 resulterer 

dette (udelukkende på grund af de positive forventninger til driftsprofitabilitet) i en stigende NOPLAT-

margin fra 22,3 % i år 2016 til 24,9 % i år 2020, hvor denne forventes at forblive stabil fremadrettet. 

Illustration 4.41 Fremskrivning af den effektive driftsrelaterede skattesats  

 
Kilde: Afsnit 8.27 på s. 132 | Opgjort i procent 

4.6.2.1.4 Opsummering 
Baseret på de ovenfor rationaliserede fremskrivninger og de hertil relaterede antagelser, kan udviklingen i 

ROIC for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed fremskrives som vist i Illustration 4.42. Som det 

fremgår af illustrationen forventes ROIC eksklusiv goodwill at stige gradvist fra 56,1 % i år 2015 indtil denne 

stabiliseres i niveauet omkring 81,6 % fra år 2020 og fremefter. Den gradvise stigning i ROIC eksklusiv 

goodwill skyldes de positive forventninger til driftsprofitabiliteten og kapitalproduktiviteten for den 

kombinerede enhed i de kommende år. Betragtes ROIC inklusiv goodwill forventes denne at stige gradvist 

igennem hele fremskrivningsperioden, hvilket ligesom for de enkeltstående enheder skyldes forventningen 

om, at virksomhedens fremtidige vækst primært vil være af organisk karakter. Den organiske vækst er 

nemlig langt mere rentabel sammenlignet med eksempelvis vækst gennem opkøb, fordi der her ikke er 

behov for betalingen af betydelige præmier for bl.a. goodwill. Det relativt højere afkast på den nye 

investerede kapital har naturligvis en særdeles positiv effekt på virksomhedernes ROIC inklusiv goodwill. 

 

Driftsrelateret skattesats 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5

SABMiller 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1

Kombineret 29,6 29,6 29,6 29,6 29,5 29,5 29,5 29,5

NOPLAT-margin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

SABMiller 21,9 22,9 23,3 23,6 23,8 24,0 24,0 24,0

Kombineret (ingen synergier indregnet) 22,3 22,9 23,0 23,1 23,2 23,2 23,2 23,2

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 22,3 23,3 23,8 24,3 24,7 24,9 24,9 24,9

Historisk Fremtidig
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Illustration 4.42 Fremskrivning af ROIC inklusiv og eksklusiv goodwill  

 
Kilde: Afsnit 8.27 på s. 132 | Opgjort i procent 

4.6.2.2 Rationel fremskrivning af vækst 
Som tidligere nævnt drives en virksomheds langsigtede organiske vækst primært af den langsigtede vækst 

på de markeder, som den opererer på, hvilken igen drives primært af forløbet af den naturlige livscyklus for 

de produkter, som virksomheden tilbyder. Skal den kombinerede enhed forøge sin vækst relativt til AB 

InBev og SABMiller som enkeltstående enheder, så forudsætter dette altså, at den kombinerede enhed, 

udover det som forventes af AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder, formår enten 1) at vinde 

markedsandele eller 2) at hæve nettoomsætningen per enhed uden at dette går ud over volumenvæksten. 

Med dette teoretiske udgangspunkt vil der i det følgende blive fokuseret på, hvordan disse forhold vil ændre 

sig for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed sammenlignet med det forventede udgangspunkt.  

4.6.2.2.1 Antal solgte enheder og nettoomsætning per enhed 
Antages AB InBev og SABMillers forventede vækst som enkeltstående enheder at forblive uændret på trods 

af Transaktionens gennemførelse, vil dette resultere i en stabil organisk vækst for den kombinerede enhed 

på ca. 4,7 % i perioden frem imod år 2021, hvorefter denne vil falde gradvist til ca. 4,3 % for at forblive 

stabil fremover. Umiddelbart er det fristende at antage, at væksten for den kombinerede enhed vil være lig 

denne vægtede vækstrate plus en ekstra vækst opstået som følge af eksempelvis udnyttelsen af det 

kombinerede distributionsnetværk, der bl.a. vil gøre det muligt at markedsføre AB InBevs mærker på 

SABMillers markeder og omvendt. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet. Kombinationen kan forstyrre 

eksisterende kundeforhold og resultere i tab af eksisterende forretning; konkurrenter kan forsøge at udnytte 

usikkerheden forbundet med kombinationen til at rekruttere salgsmæssigt betydningsfulde medarbejdere; 

eller kunder, der indtil nu har anvendt AB InBev og SABMiller som dual sources, kan føle sig nødsaget flytte 

en del af deres forretning til en konkurrent for at reducere den driftsmæssige afhængighed af én kunde. 

Selv hvis det ses bort fra ovenstående problemstillinger, så er det ikke givet, at kombinationen vil resultere i 

omsætningssynergier for den kombinerede enhed. Fordi AB InBev og SABMiller som enkeltstående 

enheder generelt forventes at vokse i takt med deres markeder som helhed, vil vækstsynergier generelt 

ROIC eksklusiv goodwill 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 66,0 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 74,8

SABMiller 39,8 46,0 46,7 47,3 47,7 48,2 48,2 48,2

Kombineret (ingen synergier indregnet) 56,1 63,9 64,1 64,3 64,4 64,6 64,3 63,8

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 56,1 66,3 70,4 74,8 79,5 81,8 81,6 81,5

ROIC inklusiv goodwill 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 9,2 10,2 10,6 11,0 11,4 11,9 14,5 -

SABMiller 10,9 13,0 13,7 14,4 15,0 15,7 18,9 -

Kombineret (ingen synergier indregnet) 9,6 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 15,6 -

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 9,6 11,1 11,9 12,8 13,7 14,4 17,7 -

Historisk Fremtidig
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forudsætte, at den kombinerede enhed formår enten 1) at vinde markedsandele, som virksomhederne ikke 

ville have vundet alene eller 2) at vokse nettoomsætningen per enhed hurtigere end markedet generelt. 

Dette bliver vanskeliggjort særligt af forhold som de tilsyneladende stærke præferencer for lokale smage og 

mærker, der gør det svært for mærker at få succes på nye geografiske markeder. Når det så er sagt, så 

indeholder AB InBevs produktportefølje flere stærke globale mærker, der historisk har vist sig at kunne 

opnå salgsmæssig succes på tværs af både nationale og regionale grænser. Derfor må det også forventes, 

at lanceringen af eksempelvis Budweiser og Corona på SABMillers markeder, vil resultere i en eller anden 

form for inkrementel salgsvækst for den kombinerede enhed. Udfordringen er blot, at denne salgsvækst 

ligeså vel kan ske på bekostning af virksomhedens øvrige mærker som for konkurrenternes.  

Med udgangspunkt i ovenstående rationale forventes kombinationen af AB InBev og SABMiller at resultere i 

begrænsede vækstsynergier modsvarende 0,5 procentpoint (antaget ligeligt fordelt mellem volumenvækst 

og vækst i nettoomsætningen per enhed) over den forventede vægtede vækst for virksomhederne som 

enkeltstående enheder. Det antages altså indirekte, at bl.a. udnyttelsen af AB InBev og SABMillers 

kombinerede globale distributionsnetværk vil resultere i en begrænset kombination af inkrementelle vundne 

markedsandele og reale forøgelser af nettoomsætningen per enhed. Da en organisk vækst over den 

generelle markedsvækst over tid vil medføre, at den kombinerede enhed vil besidde en markedsandel på 

100 %, forventes de anslåede vækstsynergier at vedvare i kun en begrænset periode på fem år. 

Illustration 4.43 Fremskrivning af den organiske volumenvækst og væksten i nettoomsætningen per enhed 

 
Kilde: Afsnit 8.27 på s. 132 | Opgjort i procent 

4.6.2.3 Estimering af langsigtet kapitalomkostning 
Antages virksomhedernes estimerede langsigtede kapitalomkostning som enkeltstående enheder at forblive 

uændret på trods af Transaktionens gennemførelse, vil dette resultere i en relativt stabil vægtet kapital-

omkostning på ca. 9,1 %. Selvom kombinationen af de to virksomheder kan resultere i kapitalomkostnings-

Organisk volumenvækst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev -0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

SABMiller 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5

Kombineret (ingen synergier indregnet) 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,7

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,7

Organisk i nettoomsætningen per enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

AB InBev 6,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5

SABMiller 5,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,4 3,8

Kombineret (ingen synergier indregnet) 6,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,6

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 6,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

Organisk vækst i alt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-30 Terminal

Kombineret (ingen synergier indregnet) 6,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,3

Kombineret (estimerede synergier indregnet) 6,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,7 4,3

Historisk Fremtidig
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relaterede fordele såsom en højere generel kreditvurdering, så forventes denne fortsat at være drevet 

primært af den geografiske vægtning af virksomhedernes indkomst. Da denne ikke forventes at ændres 

betydeligt som følge af kombinationen, antages det i det følgende, at den langsigtede kapitalomkostning for 

den kombinerede enhed vil modsvare et vægtet gennemsnit af AB InBev og SABMillers estimerede 

langsigtede kapitalomkostning som enkeltstående enheder. Der vil altså i det følgende blive anvendt en 

langsigtet kapitalomkostning for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed på ca. 9,1 %. 

4.6.2.4 Resultat 
Efter at have foretaget en rationel fremskrivning af den driftsmæssige performance for AB InBev og 

SABMiller som kombineret enhed, kan værdien heraf nu bestemmes ved hjælp af den estimerede 

langsigtede kapitalomkostning. Dette resulterer i en værdi af den kombinerede enheds drift på USD 331,2 

mia., hvilket efter tillæg af ikke-driftsrelaterede aktiver med en estimeret værdi på USD 35,7 mia. og fradrag 

af gæld og gældsækvivalenter med en estimeret værdi på USD 122,8 mia. modsvarer en egenkapitalværdi 

på USD 244,1 mia. (se afsnit 8.28 til 8.29 på s. 138 til 139)53. Fratrækkes herfra prisen betalt for SABMiller 

på i alt USD 107,9 mia. resulterer dette i en egenkapitalværdi for AB InBev som følge af Transaktionens 

gennemførelse på USD 136,2 mia., svarende til en værdiskabelse for AB InBev på USD 12,2 mia. 

Illustration 4.45 Opgørelse af værdi skabt som følge af kombinationen   

 
Kilde: Afsnit 8.28 til 8.29 på s. 138 til 139 | Opgjort i USD mia. 

    

                                                           
53 Værdiansættelsen af virksomhedens ikke-driftsrelaterede aktiver samt gæld og gældsækvivalenter er blevet baseret på de 
anslåede markedsværdier for AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder. 
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Illustration 4.45 opsummerer resultaterne fra den detaljerede evaluering. Som det fremgår, er disse 

overordnet set positive, idet der forudses en for AB InBev værdiskabende transaktionen. Fordi denne 

forudsigelse stemmer overens med forudsigelsen fra den præliminære evaluering, må det i henhold til 

det anvendte undersøgelsesdesign overordnet set konkluderes, at den udvalgte gruppe af værdidrivende 

faktorer syntes at kunne differentiere de værdiskabende transaktioner fra de værdidestruerende. 

Casestudiets resultater og deres betydning vil i det næste kapitel blive evalueret i et bredere perspektiv. 
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5. Diskussion og perspektivering 
Afhandlingens resultater i et bredere perspektiv 

5.1 Evaluering af de fundne resultater 
Som det blev konkluderet i afsnit 4.6.3 nåede begge evalueringer af casestudiet den konklusion, at AB 

InBevs potentielle opkøb af SABMiller kunne forventes at være værdiskabende for AB InBev. Derfor må det 

i henhold til det anvendte undersøgelsesdesign overordnet set konkluderes, at den udvalgte gruppe af 

værdidrivende faktorer, som det ligeledes har været tilfældet historisk, syntes at kunne forudsige poten-

tielle transaktioners overordnede værdimæssige potentiale. Men hvad kan dette resultat rent faktisk bidrage 

med i en bredere videnskabelig kontekst? I det følgende diskuteres et udvalg af problemstillinger relateret til 

kvaliteten af de fundne resultater og deres potentielle bidrag til den eksisterende litteratur på området. 

5.1.1 Muligheden for generalisering i formel forstand 
Det måske mest åbenlyse problem ved de fundne resultater set ud fra et videnskabeligt perspektiv er 

muligheden for generalisering i formel forstand. Dette er også et ofte fremført kritikpunkt af casestudiet 

som videnskabelig metode generelt. Selvom forfatteren af denne afhandling ikke deler det synspunkt, at der 

som udgangspunkt ikke kan konkluderes noget generelt ud fra et enkelttilfælde (dette afhænger helt af den 

pågældende case, og hvordan den er blevet udvalgt), så vurderes der alligevel at være noget om påstanden 

i dette tilfælde. AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller blev bl.a. udvalgt ud fra det synspunkt, at casen 

kunne betragtes som en kritisk case54. Som det blev konkluderet i den præliminære evaluering af 

Transaktionen, forudser de værdidrivende faktorer nemlig i overvejende grad en for køber værdiskabende 

transaktion. Viste de værdidrivende faktorer sig reelt at tage fejl i deres næsten enstemmige forudsigelse, 

kunne der derfor argumenteres for, at dette sandsynligvis også vil være tilfældet for andre transaktioner. 

Der var med andre ord behov for et resultat, som afveg fra det forventede, hvis der overordnet set skulle 

kunne argumenteres for konklusionen af noget generelt baseret på casestudiets resultater. Som bekendt 

blev dette dog ikke udfaldet, idet de fundne resultater grundlæggende bekræftede udgangspunktet (at de 

værdidrivende faktorer generelt kan differentiere de værdiskabende transaktioner fra de værdi-

destruerende). Konklusionerne fra de eksisterende studier på området, og de på baggrund heraf afledte 

teorier, kan dermed ikke falsificeres med udgangspunkt i casestudiets resultater. Omvendt vurderes 

casestudiet heller ikke at have en karakter, som kan bekræfte deres gyldighed (ligesom det heller ikke 

gælder, at observationen af én hvid svane kan verificere tesen, at alle svaner er hvide). Derfor er det i dette 

tilfælde umiddelbart vanskeligt at konkludere noget generelt på baggrund af casestudiets resultater. 

5.1.2 Betydningen af subjektivitet og kompleksitet     
Selv hvis de fundne resultater havde afveget fra det forventede og lagt op til en falsificering af de 

værdidrivende faktorers reelle forudsigende værdi, så kunne der fortsat rettes en velbegrundet kritik imod 

                                                           
54 Cases der muliggør deduktionen ’Hvis det (ikke) gælder for denne case, så gælder for alle (ingen) cases’ (Flyvbjerg, 2010). 
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følsomheden af casestudiets resultater. Som det også er blevet bekræftet i denne afhandling, eksisterer der 

nemlig – bl.a. på grund af kompleksiteten forbundet med studiet af fænomener, der involverer mennesker 

og samfund – en række usikkerhedsfaktorer relateret til særligt udvælgelsen og fortolkningen af det data, 

som casestudiets resultater bygger på. Eksempelvis kan der argumenteres for, at det er umuligt for 

forskeren kortfattet og præcist at omfavne, sammenfatte og fortolke casestudiet i al sin kompleksitet, 

hvorfor resultaterne til enhver tid vil være baseret på et af forskeren forsimplet billede af virkeligheden. 

Udover at dette kan ske på bekostning af afgørende detaljer, så efterlader dette også et relativt stort 

spillerum for forskerens subjektive bedømmelse, der bl.a. kan resultere i, at dennes forudfattede meninger 

og holdninger overføres til det afgrænsede datagrundlag i takt med, at det indsamles og analyseres. 

Illustration 4.46 Følsomhed af værdi skabt for AB InBev ift. procentpointmæssige ændringer i vækstfremskrivninger   

 
Kilde: Afsnit 8.28 til 8.29 på s. 138 til 139 | Opgjort i procentpoint (aksemærker) og USD mia. (tabelværdier) 

Betydningen af førnævnte forstærkes ofte i undersøgelsen af finansielle problemstillinger, hvor minimale 

ændringer i enkelte parametre kan have radikal betydning for det endelige resultat. Dette fremgår også af 

Illustration 4.46, der viser ændringen i Transaktionens estimerede værdimæssige potentiale ved ændringer 

i den forventede vækst for SABMiller og den kombinerede enhed. Som det fremgår af illustrationen, vil en 

nedjustering af SABMillers årlige vækst med ét procentpoint eksempelvis ændre resultatet af den 

detaljerede evaluering fra en forventning om værdiskabelse til en forventning om værdidestruktion. Og 

netop SABMillers vækstpotentiale er en helt central usikkerhedsfaktor i forhold til det fundne resultat. Som 

det fremgik af Illustration 4.45, skyldes forventningen om værdiskabelse nemlig primært vurderingen af, at 

SABMillers værdi er væsentligt undervurderet i markedet på tidspunktet for afgivelsen af AB InBevs 

formelle bud. Skyldes dette eksempelvis, at forskeren har overset afgørende detaljer eller fejlfortolket dele 

af det indsamlede datagrundlag, så vil dette have radikal betydning for de fundne resultater. 

Givet casestudiets kompleksitet og den ofte begrænsede mængde detaljeret information er det langtfra 

usandsynligt, at der kan være sket en fejlestimering af vækstpotentialet eller niveauet for en af de øvrige 

centrale parametre. Som der løbende er blevet redegjort for, er casestudiets analyser konstant blevet 

baseret på et af forskeren prioriteret udvalg af kilder, emner og metoder, imens fortolkningen heraf – 

forstærket af dataenes ofte lave detaljeringsgrad – har efterladt et stort spillerum til subjektiv bedømmelse. 

Eksempelvis kunne anvendelsen af en anden dataudbyder med et anderledes syn på vækstudsigterne for 
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det globale ølmarked have resulteret i et andet niveau for de rationaliserede vækstfremskrivninger; 

prioriteringen af en anden kombination af branchetendenser kunne have givet en anderledes forståelse af 

industriens struktur og dens profitabilitetsudsigter; og en anderledes fortolkning af niveauet for peer-

gruppens EBITA-margin kunne have ændret afsættet for fremskrivningen af enhedernes driftsprofitabilitet. 

Sådanne usikkerhedsfaktorer har naturligt en negativ indflydelse på resultatets validitet og reliabilitet. 

5.1.3 Casestudiets relevans på trods af alt 
At det er vanskeligt at generalisere i formel forstand på baggrund af casestudiets resultater, er dog ikke 

ensbetydende med, at udførelsen heraf er irrelevant set ud fra et bredere videnskabeligt perspektiv. På 

trods af en til tider vaklende objektivitet og pålidelighed skaber udførelsen af casestudier som disse masser 

af indirekte videnskabelig værdi. For det første spiller casestudiet som metode med dets tætte forbindelse 

med virkelige situationer og detaljerigdom en vigtig rolle i menneskets læreproces generelt. Flere studier 

viser nemlig, at den konkrete kontekstafhængige viden, som er i fokus i casestudiet, er nødvendig for, at den 

enkelte kan bevæge sig fra begynder- til ekspertstadiet (Flyvbjerg, 2010). Dette gælder for forskeren ligeså 

vel som for praktikeren. For det andet er casestudiet et vigtigt supplement til den kvantitative forskning, 

fordi disse bidrager til udviklingen af et nuanceret billede af virkeligheden og udfordringerne forbundet med 

forsøget på at reducere menneskelig adfærd til regelbaserede teorier og videnskabelige formler.  

For stor afstand til det studerede på grund af manglen på veludførte casestudier kan i værste fald resultere 

i en meningsløs videnskabelig proces, hvor resultaternes praktiske værdi og de bagvedliggende metoders 

præcision og anvendelighed forbliver uprøvet. Eksempelvis kunne et resultat af dette casestudie, som afveg 

fra det forventede (altså hvis de værdidrivende faktorer havde vist sig ikke at kunne forudsige 

Transaktionens overordnede værdimæssige potentiale) have givet anledning til refleksive metodemæssige 

diskussioner, der kunne danne grundlag for radikal eller inkrementel videnskabelig nytænkning, som ikke 

ville være opstået foruden. Derudover kan der selvfølgelig også sættes spørgsmålstegn ved, om det 

overhoved er muligt at udlede egentlig epistemisk og kontekstuafhængig teori i studiet af mennesker og 

samfund? Hvis dette ikke er tilfældet, har samfundsvidenskaberne jo ikke andet at tilbyde end konkret, 

kontekstbunden viden. Uanset hvad så vurderes casestudier som dette at have videnskabelig relevans. Om 

ikke på grund af muligheden for at bevise noget, så i hvert fald på grund af muligheden for at lære noget. 
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6. Konklusion 
Sammenfatning af afhandlingens resultater 

Denne afhandling har med udgangspunkt i et casestudie af AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller under-

søgt den forudsigende værdi af en udvalgt gruppe af faktorer, som i henhold til eksisterende empiriske 

studier på området har vist sig at kunne differentiere de for køber værdiskabende transaktioner fra de 

værdidestruerende. Baggrunden herfor var primært en nysgerrighed i forhold til, om sådanne empirisk 

baserede faktorer med deres retrospektive forklarende værdi også kunne sige noget meningsfyldt om 

fremtiden. Undersøgelsen blev grundlæggende udført som en todelt evaluering. Først blev Transaktionens 

værdimæssige potentiale evalueret med udgangspunkt i de udvalgte værdidrivende faktorer alene, og 

herefter med udgangspunkt i en detaljeret finansiel og strategisk analyse. Afslutningsvis blev de udvalgte 

faktorers forudsigende værdi vurderet ud fra, i hvilken grad de to analyser nåede den samme konklusion. 

Den præliminære evaluering, der tog udgangspunkt i de værdidrivende faktorer alene, blev udført som en 

sammenfatning af de enkelte faktorers overordnede forudsigelser i relation til Transaktionens værdi-

mæssige potentiale. Her var resultatet overvejende positivt, idet fire ud af fem faktorer indikerede en for AB 

InBev værdiskabende transaktion. Derfor blev det konkluderet, at Transaktionen i henhold hertil kunne 

forventes at være værdiskabende. Den præliminære evaluering blev efterfulgt af en detaljeret finansiel og 

strategisk analyse, der resulterede i estimeringen af først værdien af AB InBev og SABMiller som 

enkeltstående enheder, og dernæst værdien af de performanceforbedringer, som kan forventes at opnås 

som følge af Transaktionen. Dette blev afslutningsvis sammenholdt med prisen betalt for SABMiller for at 

nå frem til et estimat for det værdimæssige potentiale. Her var resultat ligeledes positivt, idet det blev 

konkluderet, at Transaktionen kunne forventes at forøge værdien af AB InBev med ca. USD 12,2 mia. 

Fordi begge delanalyser i casestudiet nåede den konklusion, at AB InBevs potentielle opkøb af SABMiller 

kan forventes at være værdiskabende for AB InBev, må det i henhold til det valgte undersøgelsesdesign 

overordnet set konkluderes, at den udvalgte gruppe af værdidrivende faktorer fortsat syntes at kunne 

forudsige transaktioners overordnede værdimæssige potentiale. Selvom dette umiddelbart taler for en 

verificering af de udvalgte faktorers forudsigende værdi og relevansen af de bagvedliggende videnskabelige 

metoder, så vurderes det samlet set at være vanskeligt at konkludere noget generelt på baggrund af 

casestudiets resultater. Dette skyldes først og fremmest, at casestudiet er blevet udvalgt som en kritisk case, 

hvis generaliserende værdi primært ville være opstået i tilfælde af det modsatte udfald (observationen af én 

hvid svane kan som udgangspunkt ikke verificere tesen, at alle svaner er hvide). Derudover betyder 

resultaternes markante følsomhed overfor relativt små ændringer i enkelte parametre, sammen med den 

relativt høje grad af kompleksitet og subjektivitet forbundet med udvælgelsen og fortolkningen af det 

bagvedliggende datagrundlag, at der kan sættes spørgsmålstegn ved resultaternes validitet og reliabilitet.  



70 
 

7. Kildeliste 
Afhandlingens informationsgrundlag 

> ‘A perfect storm brewing in the global beer business’ (2015). McKinsey Quarterly. Hentet d. 13. august 2016 

fra: 

http://www.mckinseyonmarketingandsales.com/sites/default/files/pdf/CSI_Beer.pdf 

> AB InBev (2011). 2010 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> AB InBev (2012). 2011 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> AB InBev (2013). 2012 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> AB InBev (2014). 2013 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> AB InBev (2015). 2014 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> AB InBev (2016). 2015 Annual Report. AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/reports-and-filings.html 

> ‘AB InBev receives a binding offer from Asahi to acquire part of SABMillers European business’ (2016). AB 

InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller/pressrelease.html 

> ‘Agreement in principle and extension of PUSU deadline’ (2005). SABMiller. Hentet d. 6. november 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/regulatory-news.html 

> André, Paul; Kooli, Maher & L’Her, Jean-Francois (2004). The Long-Run Performance of Mergers and 

Acquisitions: Evidence from the Canadian Stock Market. Financial Management. 

> ‘Anheuser-Busch InBev Announces Agreement with Molson Coors for Complete Divestiture of SABMiller’s 

interest in MillerCoors’ (2015). AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller/pressrelease.html 

> Anheuser-Busch InBev enters into agreement to sell SABMIller’s interest in China Ressources Snow Breweries to 

China Ressources Beer (Holdings) Co. Ltd.’ (2016). AB InBev. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller/pressrelease.html 



71 
 

> Brealey, Richard; Myers, Stewart & Allen, Franklin (2014). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill 

Education. 

> Bruner, Robert (2004). Where M&A Pays and Where It Strays: A Survey of the Research. Journal of Applied 

Corporate Finance. 

> Bouwman, Christa; Fuller Kathleen & Nain, Amrita (2009). Market Valuation and Acquisition Quality. Oxford 

University Press. 

> Carlsberg (2011). 2010 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carlsberg (2012). 2011 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carlsberg (2013). 2012 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carlsberg (2014). 2013 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carlsberg (2015). 2014 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carlsberg (2016). 2015 Annual Report. Carlsberg. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.carlsberggroup.com/investor/financials/Pages/AnnualReports.aspx 

> Carow, Kenneth; Heron, Randall & Saxton, Todd (2004). Do Early Birds Get the Returns? An Empirical 

Investigation of Early-Mover Advantages in Acquisitions. Strategic Management Journal. 

> Cools, Kess; Gell, Jeff; Kengelback, Jens & Roos, Alexander (2007). The Brave New World of M&A: How to 

Create Value from Mergers and Acquisitions. The Boston Consulting Group. 

> Christofferson, Scott; McNish, Robert & Sias, Diane (2004). Where Mergers Go Wrong. McKinsey on 

Finance. 

> Damodaran, Aswath (2016). Country Default Spreads and Risk Premiums. NYU Stern School of Business. 

Hentet d. 2. juli 2016 fra: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

> Das, Arindam; Kapil, Sheeba (2012). Explaining M&A performance: a review of empirical research. Journal of 

Strategy and Management. 

> Dobbs, Richard; Nand, Billy & Rehm, Werner (2005). Merger valuation: Time to Jettison EPS. McKinsey on 

Finance. 



72 
 

> ‘Enduring Ideas: Classic McKinsey frameworks that continue to inform management thinking’ (2008). McKinsey 

Quarterly. Hentet d. 17. august 2016 fra: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-

ideas-classic-mckinsey-frameworks-that-continue-to-inform-management-thinking 

> ‘EU Orders Belgium to Recover Unpaid Taxes From 35 Firms’ (2016). The Wall Street Journal. Hentet d. 13. 

juni 2016 fra: 

http://www.wsj.com/articles/eu-to-rule-on-illegal-tax-breaks-for-multinationals-1452506740 

> Faccio, Mara; McConnell, John & Stolin, David (2006). Returns to Acquirers of Listed and Unlisted Targets. 

The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 

> Finkelstein, Sydney & Haleblian, Jerayr (2002). Understanding Acquisition Performance: The Role of 

Transfer Effects. Organization Science. 

> Flyvbjerg, Bent (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry. 

> Graham, John; Harvey, Campbell & Rajgopal, Shiva (2006). Value Destruction and Financial Reporting 

Decisions. Financial Analysts Journal. 

> Haleblian, Jerayr; Devers, Cynthia, McNamara; Gerry, Carpenter; Mason & Davison, Robert (2009). 

Taking Stock of What We Know About Mergers and Acquisitions: A Review and Research Agenda. Journal of 

Management. 

> Hayward, Mathew & Hambrick, Donald (1997). Explaining the Premiums Paid for Large Acquisitions: 

Evidence of CEO Hubris. Johnson Graduate School of Management, Cornell University. 

> Heineken (2011). 2010 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heineken (2012). 2011 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heineken (2013). 2012 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heineken (2014). 2013 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heineken (2015). 2014 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heineken (2016). 2015 Annual Report. Heineken. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.theheinekencompany.com/investors/reports-and-presentations 

> Heron, Randall & Lie, Erik (2002). Operating Performance and the Method of Payment in Takeovers. The 

Journal of Financial and Quantitative Analysis. 



73 
 

> King, David; Dalton, Dan; Daily, Catherine & Covin, Jeffrey (2004). Meta-Analysis of Post-Acquisition 

Performance: Indications of Unidentified Moderators. Strategic Management Journal. 

> Koller, Tim; Dobbs, Richard & Huyett, Bill (2011). Value: The Four Cornerstones of Corporate Finance. John 

Wiley & Sons. 

> Koller, Tim; Goedhart, Marc & Wessels, David (2010). Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies. John Wiley & Sons. 

> Kuhn, Thomas (1987). What are scientific revolutions? I Kruger, Lorenz, Daston, Lorraine & Heidelberger, 

Michael (1987). The probabilistic revolution, Vol. 1: Ideas in history. The MIT Press. 

> Magnusson, Lars & Stråth, Bo (2016). A brief history of political economy? Edward Elgar Publishing. 

> Modigliani, Franco & Miller, Merton (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of 

Investment. The American Economic Review. 

> ‘Molson Coors cheers over takeover of MillerCoors joint venture’ (2015). Financial Times. Hentet d. 13. juni 

2016 fra: 

https://www.ft.com/content/e77d862c-8878-11e5-90de-f44762bf9896 

> ‘Proposals from Anheuser-Busch InBev SA/NV’ (2015). SABMiller. Hentet d. 6. november 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/regulatory-news.html 

> Rau, Raghavendra & Vermaelen, Theo (1996). Glamour, Value and The Post-Acquisition Performance of 

Acquiring Firms. INSEAD Working Paper Series. 

> ‘Recommended acquisition of SABMiller plc by Anheuser-Busch InBev SA/NV’ (2015). AB InBev. Hentet d. 13. 

juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller/pressrelease.html 

> ‘Response to press speculation’ (2015). SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/regulatory-news.html 

> SABMiller (2011). 2010 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> SABMiller (2012). 2011 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> SABMiller (2013). 2012 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> SABMiller (2014). 2013 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> SABMiller (2015). 2014 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 



74 
 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> SABMiller (2016). 2015 Annual Report. SABMiller. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.ab-inbev.com/investors/sabmiller-historical/reports.html 

> ‘SABMiller’s Heineken approach pumps up takeover talk’ (2014). Financial Times. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

https://www.ft.com/content/b2c88416-3cef-11e4-a2ab-00144feabdc0 

> ‘SABMiller rises on revived takeover talk’ (2015). Financial Times. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

https://www.ft.com/content/bbf8e4bc-5bcb-11e5-9846-de406ccb37f2 

> Servaes (1991). Tobin’s Q and the Gains from Takeovers. The Journal of Finance. 

> Sirower, Mark & Sahni, Sumit (2006). Avoiding the Synergy Trap: Practical Guidance on M&A Decisions for 

CEO’s and Boards. Journal of Applied Corporate Finance. 

> ‘The granularity of growth’ (2008). The McKinsey Quarterly. Hentet d. 13. juni 2016 fra: 

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/the-granularity-of-growth 

> Tuch, Christian & O’Sullivan, Noel (2007). The impact of acquisitions on firm performance: A review of the 

evidence. International Journal of Management Reviews. 

> Walker, Mark (2000). Corporate Takeovers, Strategic Objectives, and Acquiring-Firm Shareholder Wealth. 

Financial Management. 

> Williams, John (2013). The Theory of Investment Value. Lightning Source Inc. 

     



75 
 

8. Bilag 
Supplementer til afhandlingens hovedtekst 

8.1 Matematikken bag værdiskabelse 
Som et tillæg til kapitel 2 vil formlen, som danner grundlag for Princip 1 og derfor en betydelig del af 

afhandlingens teoretiske referenceramme, i det følgende blive udledt. Den originale version af udledningen 

kan findes i Koller et al. (2010) på s. 37-40. 

8.1.1 Udvalgte definitioner 

· Netto driftsresultat efter skat (NOPLAT): Overskuddet fra virksomhedens kerne driftsaktiviteter 

fratrukket indkomstskatter relateret hertil. 

· Investeret kapital: Den samlede mængde af kapital investeret i virksomhedens kerne driftsaktiviteter. 

· Netto investeringer: Den årlige stigning i investeret kapital, opgjort som 

 

· Frie pengestrømme (FCF): Summen af pengestrømme genereret fra virksomhedens kerne drifts-

aktiviteter fratrukket netto investeringer, opgjort som 

 

· Afkastet af den investerede kapital (ROIC): Det afkast som virksomheden tjener på den investerede 

kapital, opgjort som 

 

ROIC kan defineres på to måder: 1) som afkast på al investeret kapital eller 2) som afkastet af ny eller 

inkrementel kapital (RONIC). I det følgende antages de to at være lig. 

· Den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC): Den forrentning som virksomhedens investorer 

forventer at tjene på deres investering. 

· Investeringsrate (IR): Andelen af NOPLAT som investeres tilbage i virksomheden, opgjort som 

 

· Vækst (g): Procentsatsen med hvilken virksomhedens omsætning vokser hvert år. 

· N: Antallet af år i den første del af den todelte udgave af formlen. 

· A og B: Udtryk for henholdsvis fase 1 og fase 2 i den todelte udgave af formlen. 

 

 

Netto investeringer = Investeret kapitalt+1 – Investeret kapitalt

FCF = NOPLAT – Netto investeringer

ROIC =
NOPLAT

Investeret kapital

IR =
Netto investeringer

NOPLAT
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8.1.2 Udledning af formel 

Det antages indledningsvis, at virksomhedens omsætning og NOPLAT vokser med en fast procentsats hvert 

år og at der investeret en fast andel af NOPLAT tilbage i virksomheden. Fordi dette er tilfældet, vil de frie 

pengestrømme ligeledes vokse med en fast procentsat, hvorfor virksomhedens værdi nu kan bestemmes 

ved hjælp af den velkendte formel for evigtløbende annuiteter: 

 

De frie pengestrømme kan herefter defineres med udgangspunkt i NOPLAT og investeringsraten: 

 

Hvis det yderligere antages at al vækst i NOPLAT skyldes nye investeringer, imens afkastet af virksom-

hedens eksisterende kapital forbliver uændret, så kan den matematiske sammenhæng mellem vækst, ROIC 

og investeringsraten forklares ved: 

 

De frie pengestrømme kan derfor defineres som: 

 

Inkluderes vores nye formel for de frie pengestrømme i formlen for evigtløbende annuiteter fås den grund-

læggende formel for værdi og værdiskabelse: 

 

I visse situationer kan det dog være fordelagtigt at opdele ovenstående funktion, således at der er to 

perioder med forskellige antagelser for virksomhedens vækst og ROIC. I en sådan situation kan en todelt 

udgave af ovenstående formel benyttes: 

 

 
     

Værdi =
FCFt+1

WACC - g

FCF = NOPLAT – Netto investeringer

= NOPLAT – (NOPLAT x IR)

= NOPLAT(1 – IR)

g = ROIC x IR  > IR = g/ROIC

FCF = NOPLAT (1 - g/ROIC)

Værdi =
NOPLATt+1 (1 – g/ROIC) 

WACC – g

1 + gA
1 + WACC

1 -
N

Værdi =
NOPLATt+1 (1 – gA/ROICA) 

WACC – gA

+
NOPLATt+1 (1 + gA)N (1 – gB/ROICB) 

(WACC – gB)(1 + WACC)N
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8.2 Oversigt over regional real værdivækst 
Illustration 8.1 Historisk og forventet gennemsnitlig real værdivækst 

 
Kilde: Euromonitor | Opgjort i procent 

8.3 Oversigt over markedsledere og -andele 
Illustration 8.2 Markedsandele for top 2 spillere på et udvalg af verdens største ølmarkeder 

 
Kilde: Euromonitor | Opgjort i procent 

    

2000-05 2005-10 2010-15 2015-20F

Asien 0,1 3,4 3,1 5,4

Latinamerika 3,4 5,5 4,9 3,0

Nordamerika 0,3 1,2 1,3 2,1

Vesteuropa -1,0 -2,1 -0,9 0,5

Østeuropa 4,8 1,3 -1,0 0,2

Afrika 1,1 3,5 3,5 4,6

Verden 0,5 1,4 1,7 3,0

Markedsleder 1 Markedsleder 2 Total

Kina China Resources 24,6 Tsingtao Brewery 17,9 42,5

USA Anheuser-Busch InBev 44,3 SABMiller 13,8 58,1

Brasilien Anheuser-Busch InBev 63,3 Cervejaria Petrópolis 11,9 75,2

Tyskland Oetker-Gruppe 12,6 Anheuser-Busch InBev 8,3 20,9

Rusland Carlsberg 36,7 Heineken 11,5 48,2

Mexico Anheuser-Busch InBev 54,5 Heineken 44,1 98,6

Japan Asahi Group 35,5 Kirin Holdings 30,3 65,8

Storbritannien Molson Coors Brewing 18,0 Anheuser-Busch InBev 17,6 35,6

Polen SABMiller 33,1 Heineken 28,8 61,9

Vietnam Sabeco 45,8 Habeco 17,8 63,6

Spanien Heineken 31,0 Grupo Mahou-San Miguel 29,3 60,3

Sydafrika SABMiller 82,1 UB Group 7,1 89,2

Indien UB Group 49,7 SABMiller 23,4 73,1

Canada Molson Coors Brewing 44,2 Anheuser-Busch InBev 33,1 77,3

Colombia SABMiller 97,4 Bogotá Beer 1,2 98,6

Sydkorea Anheuser-Busch InBev 54,1 Hite Jinro 32,6 86,7

Frankrig Heineken 31,8 Carlsberg 31,4 63,2

Ukraine Anheuser-Busch InBev 32,5 Carlsberg 29,2 61,7

Thailand Boon Rawd Brewery 58,5 Thai Beverage 32,5 91,0

Venezuela Empresas Polar 86,1 Cisneros, Grupo 13,4 99,5

Gennemsnit 46,8 21,8 68,6
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8.4 Historiske ordinære regnskabsopgørelser for AB InBev  

8.4.1 Historiske resultatopgørelser 

Illustration 8.3 Historiske resultatopgørelser for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Nettoomsætning 36.297 39.046 39.758 39.758 43.195 47.063 47.063 43.604

Produktionsomkostninger -14.083 -14.539 -14.329 -14.328 -15.384 -16.464 -16.459 -14.912

Bruttofortjeneste 22.214 24.507 25.429 25.430 27.811 30.599 30.604 28.692

Distributionsomkostninger -2.754 -3.164 -3.646 -3.646 -3.919 -4.400 -4.395 -4.105

Salgs- og markedsføringsomkostninger -4.348 -4.707 -4.844 -4.844 -5.482 -6.520 -6.515 -6.418

Administrationsomkostninger -1.641 -1.766 -1.938 -1.939 -2.249 -2.396 -2.400 -2.173

Andre driftsindtægter/(omkostninger) 509 652 683 683 1.187 1.134 1.138 1.063

Pensionsomkostninger -217 -231 -86 -72 24 321 330 -95

EBITDA før særlige poster 13.763 15.293 15.596 15.610 17.374 18.738 18.761 16.964

Særlige poster -3 -74 -8 -8 6.161 -169 -169 205

EBITDA 13.760 15.219 15.588 15.602 23.535 18.569 18.592 17.169

Af- og nedskrivninger -2.842 -2.861 -2.825 -2.825 -3.063 -3.429 -3.446 -3.234

EBIT 10.918 12.358 12.763 12.777 20.472 15.140 15.146 13.935

Finansielle omkostninger -3.357 -3.064 -2.562 -2.722 -3.076 -2.826 -2.832 -2.448

Finansielle indtægter 525 438 344 344 561 969 969 1.178

Andre finansielle indtægter/(omkostninger) -925 -540 -18 -18 283 509 509 -214

Resultat før skat 7.161 9.192 10.527 10.381 18.240 13.792 13.792 12.451

Selskabsskat -1.920 -1.856 -1.717 -1.680 -2.016 -2.499 -2.499 -2.594

Andel af resultat hos associerede virksomheder 521 623 624 624 294 9 9 10

Minoritetsinteresser -1.736 -2.104 -2.191 -2.165 -2.124 -2.086 -2.086 -1.594

Årets resultat 4.026 5.855 7.243 7.160 14.394 9.216 9.216 8.273
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8.4.2 Historiske egenkapitalopgørelser 

Illustration 8.4 Historiske egenkapitalopgørelser for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

 

  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Egenkapital, primo 30.318 35.259 37.492 37.492 41.154 50.365 50.365 49.972

Årets resultat 4.026 5.855 7.243 7.160 14.394 9.216 9.216 8.273

Netto indtægter ført direkte på egenkapitalen 1.545 -2.207 -518 -436 -2.109 -4.751 -4.751 -7.884

Nyudstedte aktier 21 23 17 17 1.535 13 13 0

Dividender -857 -1.686 -2.705 -2.705 -4.806 -5.319 -5.319 -7.294

Tilbagekøb af egne aktier 111 96 81 81 126 55 55 -807

Aktiebaseret aflønning 56 157 157 157 192 195 195 184

Andre ændringer 39 -5 -625 -612 -121 198 198 -307

Egenkapital, ultimo 35.259 37.492 41.142 41.154 50.365 49.972 49.972 42.137



80 
 

8.4.3 Historiske balanceopgørelser (aktivsiden) 

Illustration 8.5 Historiske balanceopgørelser for AB InBev (aktivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Materielle anlægsaktiver 15.893 16.022 16.461 16.461 20.889 20.263 20.263 18.952

Goodwill 52.498 51.302 51.766 51.766 69.927 70.758 70.758 65.061

Immaterielle aktiver 23.359 23.818 24.371 24.371 29.338 29.923 29.923 29.677

Kapitalandele i associerede virksomheder 7.295 6.696 7.090 7.090 187 110 198 212

Operationelle leasingaktiver 544 776 783 783 776 761 928 812

Værdipapirer 243 244 256 256 193 118 30 48

Udskudt skat 744 673 807 807 1.180 1.058 1.058 1.181

Pensionsaktiver 13 10 12 12 10 10 10 2

Tilgodehavender fra salg 665 668 928 928 1.030 1.196 1.196 851

Andre finansielle aktiver 1.035 671 300 300 222 573 573 357

Langfristede aktiver i alt 102.289 100.880 102.774 102.774 123.752 124.770 124.937 117.153

Varebeholdninger 2.409 2.466 2.500 2.500 2.950 2.974 2.974 2.862

Tilgodehavender fra salg 2.967 2.985 3.096 3.096 4.051 4.043 4.043 3.908

Periodeafgrænsningsposter 486 434 453 453 616 554 554 465

Andre finansielle aktiver 1.185 702 474 474 695 1.852 1.852 3.346

Tilgodehavende selskabsskat 366 312 195 195 332 359 359 687

Værdipapirer 641 103 6.827 6.827 123 301 301 55

Likvide beholdninger 4.511 5.320 7.051 7.051 9.839 8.357 8.357 6.923

Aktiver bestemt for salg 32 1 34 34 84 101 101 48

Kortfristede aktiver i alt 12.597 12.323 20.630 20.630 18.690 18.541 18.541 18.294

Aktiver i alt 114.886 113.203 123.404 123.404 142.442 143.311 143.478 135.447
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8.4.4 Historiske balanceopgørelser (passivsiden) 

Illustration 8.6 Historiske balanceopgørelser for AB InBev (passivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

 

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 35.259 37.492 41.142 41.154 50.365 49.972 49.972 42.137

Minoritetsinteresser 3.540 3.552 4.299 4.299 4.943 4.285 4.285 3.582

Egenkapital i alt 38.799 41.044 45.441 45.453 55.308 54.257 54.257 45.719

Rentebærende lån og forpligtelser 41.961 34.598 38.951 38.951 41.274 43.630 43.630 43.541

Ny gæld 0 0 0 0 0 0 0 0

Operationelle leasingforpligtelser 544 776 783 783 776 761 928 812

Pensionsforpligtelser 2.746 3.440 3.699 3.687 2.862 3.050 3.050 2.725

Udskudt skat 11.909 11.279 11.168 11.168 12.841 12.701 12.701 11.961

Leverandørgæld 942 874 854 854 762 546 535 670

Andre finansielle forpligtelser 1.353 674 1.459 1.459 2.460 524 535 886

Hensættelser 912 874 641 641 532 634 634 677

Langfristede forpligtelser i alt 60.367 52.515 57.555 57.543 61.507 61.846 62.013 61.272

Kassekredit 14 8 0 0 6 41 41 13

Rentebærende lån og forpligtelser 2.919 5.559 5.390 5.390 7.846 7.451 7.451 5.912

Skyldig selskabsskat 478 499 543 543 1.105 629 629 669

Leverandørgæld 9.255 10.394 11.548 11.548 13.449 14.571 14.507 14.830

Hensættelser 238 241 180 180 196 165 165 220

Betalbare renter 874 829 870 870 888 850 850 817

Andre finansielle forpligtelser 1.808 1.518 1.084 1.084 1.715 2.930 2.994 5.707

Betalbare dividender 116 566 765 765 384 518 518 239

Periodeafgrænsningsposter 18 30 28 28 38 53 53 49

Kortfristede forpligtelser i alt 15.720 19.644 20.408 20.408 25.627 27.208 27.208 28.456

Passiver i alt 114.886 113.203 123.404 123.404 142.442 143.311 143.478 135.447
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8.5 Historiske ordinære regnskabsopgørelser for SABMiller  

8.5.1 Historiske resultatopgørelser 

Illustration 8.7 Historiske resultatopgørelser for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Bruttoomsætning 18.020 19.408 21.760 23.213 22.311 22.130

Afgifter og lignende skatter -3.825 -4.263 -5.047 -5.755 -5.607 -5.596

Nettoomsætning 14.195 15.145 16.713 17.458 16.704 16.534

Driftsomkostninger -9.757 -10.410 -11.285 -11.440 -10.673 -10.527

Pensionsomkostninger -106 -114 -112 -128 -117 -117

EBITDA før særlige poster 4.332 4.621 5.316 5.890 5.914 5.890

Særlige poster -438 -186 1.023 -161 -164 262

EBITDA 3.894 4.435 6.339 5.729 5.750 6.152

Af- og nedskrivninger -1.235 -1.270 -1.286 -1.482 -1.462 -1.721

EBIT 2.659 3.165 5.053 4.247 4.288 4.431

Finansielle omkostninger -919 -921 -1.133 -1.461 -1.101 -1.094

Finansielle indtægter 316 358 531 682 410 410

Resultat før skat 2.056 2.602 4.451 3.468 3.597 3.747

Selskabsskat -848 -1.069 -1.126 -1.201 -1.173 -1.273

Andel af resultat hos associerede virksomheder 873 1.024 1.152 1.244 1.226 1.083

Minoritetsinteresser -171 -149 -256 -237 -269 -258

Årets resultat 1.910 2.408 4.221 3.274 3.381 3.299
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8.5.2 Historiske egenkapitalopgørelser 

Illustration 8.8 Historiske egenkapitalopgørelser for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital, primo 15.376 19.910 22.008 25.073 26.372 26.319

Årets resultat 1.910 2.408 4.221 3.274 3.381 3.299

Netto indtægter ført direkte på egenkapitalen 2.165 496 -22 -696 -1.976 -4.908

Dividender -924 -1.115 -1.324 -1.517 -1.640 -1.705

Nyudstedte aktier 1.311 73 96 102 88 202

Tilbagekøb af egne aktier -8 0 -52 -53 -79 -146

Andre ændringer 0 -10 -12 0 -5 -6

Aktiebaseret aflønning 80 246 158 189 178 117

Egenkapital, ultimo 19.910 22.008 25.073 26.372 26.319 23.172
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8.5.3 Historiske balanceopgørelser (aktivsiden) 

Illustration 8.9 Historiske balanceopgørelser for SABMiller (aktivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Materielle anlægsaktiver 8.915 9.330 9.162 9.059 9.065 7.961

Goodwill 11.579 11.952 20.171 19.862 18.497 14.746

Immaterielle aktiver 4.354 4.361 9.958 9.635 8.532 6.878

Kapitalandele i joint ventures 5.822 5.813 5.520 5.547 5.581 5.428

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.213 2.719 5.072 5.416 5.787 4.459

Operationelle leasingaktiver 1.058 1.008 1.044 1.152 1.210 1.247

Aktiver bestemt for salg 31 35 30 22 22 21

Tilgodehavender fra salg 11 14 16 16 15 15

Udskudt skat 164 184 117 71 115 163

Andre finansielle aktiver 513 453 942 947 733 865

Periodeafgrænsningsposter 2 3 10 13 19 16

Langfristede aktiver i alt 34.662 35.872 52.042 51.740 49.576 41.799

Varebeholdninger 1.295 1.256 1.248 1.175 1.168 1.030

Tilgodehavender fra salg 1.244 1.219 1.389 1.584 1.345 1.265

Tilgodehavende selskabsskat 135 152 629 159 174 190

Aktiver bestemt for salg 1 66 80 23 0 0

Likvide beholdninger 779 1.067 745 2.171 2.081 965

Andre finansielle aktiver 318 359 605 449 428 743

Periodeafgrænsningsposter 123 125 234 145 189 166

Kortfristede aktiver i alt 3.895 4.244 4.930 5.706 5.385 4.359

Aktiver i alt 38.557 40.116 56.972 57.446 54.961 46.158
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8.5.4 Historiske balanceopgørelser (passivsiden) 

Illustration 8.10 Historiske balanceopgørelser for SABMiller (passivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital tilskrevet aktionærer i SABMiller 19.910 22.008 25.073 26.372 26.319 23.172

Minoritetsinteresser 683 751 959 1.088 1.163 1.183

Egenkapital i alt 20.593 22.759 26.032 27.460 27.482 24.355

Rentebærende lån og forpligtelser 7.809 7.115 18.164 16.079 12.528 10.583

Operationelle leasingforpligtelser 1.058 1.008 1.044 1.152 1.210 1.247

Ny gæld 0 0 0 0 0 0

Udskudt skat 2.374 2.578 3.719 3.507 3.246 2.275

Leverandørgæld 0 0 0 0 0 0

Andre finansielle forpligtelser 276 169 173 180 59 24

Hensættelser 453 460 569 538 433 338

Forpligtelser bestemt for salg 0 66 7 1 0 0

Periodeafgrænsningsposter 16 14 8 4 3 4

Langfristede forpligtelser i alt 11.986 11.410 23.684 21.461 17.479 14.471

Rentebærende lån og forpligtelser 1.605 1.345 1.062 2.469 4.519 1.961

Leverandørgæld 2.031 2.147 2.342 2.342 2.360 2.412

Skyldig selskabsskat 616 658 1.323 1.460 1.106 1.184

Hensættelser 355 410 704 558 450 358

Andre finansielle forpligtelser 670 621 743 818 828 762

Periodeafgrænsningsposter 701 766 1.082 878 737 655

Kortfristede forpligtelser i alt 5.978 5.947 7.256 8.525 10.000 7.332

Forpligtelser i alt 38.557 40.116 56.972 57.446 54.961 46.158
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8.6 Historiske ordinære regnskabsopgørelser for Heineken  

8.6.1 Historiske resultatopgørelser 

Illustration 8.11 Historiske resultatopgørelser for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Nettoomsætning 16.133 17.123 18.383 19.203 19.257 20.511

Råvarer, hjælpematerialer og services -10.067 -10.725 -11.584 -11.904 -11.762 -12.630

Personaleomkostninger -2.541 -2.729 -2.974 -2.987 -3.010 -3.142

Pensionsomkostninger -89 -56 -22 -41 31 -78

EBITDA før særlige poster 3.436 3.613 3.803 4.271 4.516 4.661

Særlige poster 201 11 1.474 146 -8 309

EBITDA 3.637 3.624 5.277 4.417 4.508 4.970

Af- og nedskrivninger -1.297 -1.364 -1.530 -1.810 -1.674 -1.839

EBIT 2.340 2.260 3.747 2.607 2.834 3.131

Finansielle omkostninger -632 -539 -601 -632 -511 -468

Finansielle indtægter 100 70 62 47 48 60

Andre netto finansielle indtægter/(omkostninger) -19 -6 168 -61 -79 -57

Resultat før skat 1.789 1.785 3.376 1.961 2.292 2.666

Selskabsskat -403 -465 -515 -520 -732 -697

Andel af resultat hos associerede virksomheder 193 240 213 146 148 172

Minoritetsinteresser -132 -130 -160 -223 -192 -249

Årets resultat 1.447 1.430 2.914 1.364 1.516 1.892
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8.6.2 Historiske egenkapitalopgørelser 

Illustration 8.12 Historiske egenkapitalopgørelser for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital, primo 5.351 9.932 9.774 11.734 11.402 12.409

Årets resultat 1.447 1.430 2.914 1.364 1.516 1.892

Netto indtægter ført direkte på egenkapitalen 536 -546 -306 -1.028 170 258

Dividender -351 -474 -494 -530 -512 -676

Tilbagekøb af egne aktier -381 -687 0 -21 -33 -384

Nyudstedte aktier 3.865 0 0 0 0 0

Aktiebaseret aflønning 15 11 15 8 47 32

Andre ændringer -550 108 -169 -125 -181 4

Egenkapital, ultimo 9.932 9.774 11.734 11.402 12.409 13.535
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8.6.3 Historiske balanceopgørelser (aktivsiden) 

Illustration 8.13 Historiske balanceopgørelser for Heineken (aktivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Materielle anlægsaktiver 7.687 7.860 8.844 8.454 8.718 9.552

Goodwill 7.313 7.530 10.743 10.016 10.396 11.324

Immaterielle aktiver 3.577 3.305 6.945 5.918 5.945 6.859

Operationelle leasingaktiver 1.821 1.959 2.154 2.293 2.366 2.447

Kapitalandele i associerede virksomheder og JVs 1.673 1.764 1.950 1.883 2.033 1.985

Udskudt skat 542 474 550 508 661 958

Andre finansielle aktiver 1.552 1.486 1.411 1.063 991 1.122

Langfristede aktiver i alt 24.165 24.378 32.597 30.135 31.110 34.247

Varebeholdninger 1.206 1.352 1.596 1.512 1.634 1.702

Tilgodehavender fra salg 1.782 1.699 1.971 2.360 2.597 2.794

Tilgodehavende selskabsskat 0 0 0 0 23 33

Likvide beholdninger 610 813 1.037 1.290 668 824

Aktiver bestemt for salg 6 99 124 37 688 123

Andre finansielle aktiver 508 575 577 78 159 95

Periodeafgrænsningsposter 206 170 232 218 317 343

Kortfristede aktiver i alt 4.318 4.708 5.537 5.495 6.086 5.914

Aktiver i alt 28.483 29.086 38.134 35.630 37.196 40.161
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8.6.4 Historiske balanceopgørelser (passivsiden) 

Illustration 8.14 Historiske balanceopgørelser for Heineken (passivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital tilskrevet aktionærer i Heineken 9.932 9.774 11.734 11.402 12.409 13.535

Minoritetsinteresser 288 318 1.071 954 1.043 1.535

Egenkapital i alt 10.220 10.092 12.805 12.356 13.452 15.070

Rentebærende lån og forpligtelser 8.078 8.199 11.437 9.853 9.499 10.658

Operationelle leasingforpligtelser 1.821 1.959 2.154 2.293 2.366 2.447

Udskudt skat 991 894 1.792 1.444 1.503 1.858

Skyldig selskabsskat 178 160 140 112 3 3

Pensionsforpligtelser 1.097 1.174 1.575 1.202 1.443 1.289

Hensættelser 475 449 419 367 398 320

Langfristede forpligtelser i alt 12.640 12.835 17.517 15.271 15.212 16.575

Rentebærende lån og forpligtelser 862 981 1.863 2.195 1.671 1.397

Kassekredit 132 207 191 178 595 542

Leverandørgæld 2.746 3.164 3.520 3.451 3.721 4.209

Skyldig selskabsskat 241 207 305 317 390 379

Hensættelser 123 140 129 171 165 154

Forpligtelser bestemt for salg 0 0 39 11 178 31

Betalbare dividender 53 33 47 36 45 46

Betalbare renter 97 100 204 188 132 131

Andre finansielle forpligtelser 460 407 352 409 424 357

Periodeafgrænsningsposter 909 920 1.162 1.047 1.211 1.270

Kortfristede forpligtelser i alt 5.623 6.159 7.812 8.003 8.532 8.516

Forpligtelser i alt 28.483 29.086 38.134 35.630 37.196 40.161
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8.7 Historiske ordinære regnskabsopgørelser for Carlsberg  

8.7.1 Historiske resultatopgørelser 

Illustration 8.15 Historiske resultatopgørelser for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK   

2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret

Bruttoomsætning 81.295 86.555 93.100 92.367 93.732 91.237 91.569 91.012

Afgifter på øl og læskedrikke -21.241 -22.994 -25.899 -25.899 -27.180 -26.887 -27.063 -25.658

Nettoomsætning 60.054 63.561 67.201 66.468 66.552 64.350 64.506 65.354

Produktionsomkostninger -25.987 -28.863 -30.759 -30.759 -30.493 -29.395 -29.577 -30.077

Bruttofortjeneste 34.067 34.698 36.442 35.709 36.059 34.955 34.929 35.277

Salgs- og distributionsomkostninger -15.987 -17.356 -18.453 -17.720 -17.556 -17.037 -17.565 -17.919

Administrationsomkostninger -3.373 -3.344 -3.616 -3.616 -3.937 -3.852 -3.941 -3.866

Pensionsomkostninger -301 -262 -299 -299 -398 -396 -473 -436

EBITDA før særlige poster 14.406 13.736 14.074 14.074 14.169 13.670 12.950 13.056

Særlige poster 701 1.096 1.133 1.133 -80 -51 -56 -334

EBITDA 15.107 14.832 15.207 15.207 14.089 13.619 12.894 12.722

Af- og nedskrivninger -5.153 -5.358 -5.341 -5.341 -4.739 -4.613 -5.352 -13.205

EBIT 9.954 9.474 9.866 9.866 9.350 9.006 7.542 -483

Finansielle omkostninger -3.342 -2.754 -2.768 -2.768 -2.342 -2.311 -2.070 -2.104

Finansielle indtægter 1.085 630 900 900 721 717 806 490

Resultat før skat 7.697 7.350 7.998 7.998 7.729 7.412 6.278 -2.097

Selskabsskat -1.885 -1.838 -1.861 -1.861 -1.894 -1.833 -1.748 -849

Andel af resultat hos associerede virksomheder 148 180 108 108 116 370 408 364

Minoritetsinteresser -609 -543 -638 -638 -480 -478 -524 -344

Årets resultat 5.351 5.149 5.607 5.607 5.471 5.471 4.414 -2.926
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8.7.2 Historiske egenkapitalopgørelser 

Illustration 8.16 Historiske egenkapitalopgørelser for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital, primo 54.829 64.248 65.866 65.866 70.261 70.261 67.811 52.437

Årets resultat 5.351 5.149 5.607 5.607 5.471 5.471 4.414 -2.926

Netto indtægter ført direkte på egenkapitalen 4.637 -2.574 1.495 1.495 -6.661 -6.661 -18.406 -4.697

Tilbagekøb af egne aktier -9 -3 12 12 -13 -13 5 6

Udnyttelse af aktieoptioner -38 -46 -37 -37 -57 -57 -19 -138

Aktiebaseret aflønning 34 -1 54 54 57 57 36 75

Aktietilbagekøb 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividender -534 -763 -839 -839 -915 -915 -1.220 -1.373

Nyudstedte aktier 0 0 0 0 0 0 0 0

Andre ændringer -22 -144 -1.897 -1.897 -332 -332 -184 105

Egenkapital, ultimo 64.248 65.866 70.261 70.261 67.811 67.811 52.437 43.489
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8.7.3 Historiske balanceopgørelser (aktivsiden) 

Illustration 8.17 Historiske balanceopgørelser for Carlsberg (aktivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK 

2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Materielle anlægsaktiver 32.420 31.848 31.991 31.991 33.482 31.738 28.748 26.678

Goodwill 50.820 52.997 53.914 53.914 57.032 57.166 52.546 50.270

Immaterielle aktiver 36.993 36.044 37.302 37.302 34.863 37.070 29.208 22.650

Kapitalandele i associerede virksomheder og JVs 4.877 5.051 6.241 6.241 2.359 3.771 4.277 4.676

Operationelle leasingaktiver 4.431 4.593 4.187 4.187 3.813 3.813 3.163 3.593

Værdipapirer 124 134 133 0 0 0 0 0

Pensionsaktiver 8 5 4 0 0 0 0 0

Udskudt skat 1.301 1.199 1.170 1.170 1.175 1.130 1.430 1.698

Langfristede aktiver i alt 130.974 131.871 134.942 134.805 132.724 134.688 119.372 109.565

Varebeholdninger 4.191 4.350 4.541 4.541 4.762 4.592 4.498 3.817

Tilgodehavender fra salg 5.057 7.115 7.117 7.117 7.258 7.072 6.278 5.196

Tilgodehavende selskabsskat 172 129 60 60 203 203 196 324

Likvide beholdninger 2.735 3.145 5.760 5.760 3.714 3.612 2.418 3.131

Aktiver bestemt for salg 419 570 27 0 0 0 1.068 469

Værdipapirer 34 24 21 0 0 0 0 0

Andre finansielle aktiver 4.143 4.236 4.831 5.012 4.724 4.453 5.339 4.919

Periodeafgrænsningsposter 938 867 853 853 1.566 1.501 977 1.074

Kortfristede aktiver i alt 17.689 20.436 23.210 23.343 22.227 21.433 20.774 18.930

Aktiver i alt 148.663 152.307 158.152 158.148 154.951 156.121 140.146 128.495
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8.7.4 Historiske balanceopgørelser (passivsiden) 

Illustration 8.18 Historiske balanceopgørelser for Carlsberg (passivsiden) 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK 

2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Egenkapital tilskrevet aktionærer i Carlsberg 64.248 65.866 70.261 70.261 67.811 67.811 52.437 43.489

Minoritetsinteresser 5.381 5.763 3.389 3.389 3.688 3.190 3.560 3.742

Egenkapital i alt 69.629 71.629 73.650 73.650 71.499 71.001 55.997 47.231

Rentebærende lån og forpligtelser 32.587 34.364 36.706 36.706 30.686 30.239 38.690 31.479

Operationelle leasingforpligtelser 4.431 4.593 4.187 4.187 3.813 3.813 3.163 3.593

Udskudt skat 9.929 9.652 9.682 9.682 8.837 9.215 7.105 5.925

Pensionsforpligtelser 2.434 3.263 3.961 3.957 3.093 3.292 4.580 5.235

Hensættelser 1.506 1.001 1.230 1.230 1.278 2.567 2.646 3.374

Andre finansielle forpligtelser 922 1.262 1.201 1.201 1.354 1.355 1.442 1.899

Langfristede forpligtelser i alt 51.809 54.135 56.967 56.963 49.061 50.481 57.626 51.505

Rentebærende lån og forpligtelser 3.959 1.875 3.352 3.352 9.525 9.417 1.835 4.549

Leverandørgæld 9.385 11.021 11.862 11.862 12.927 12.614 12.031 12.260

Skyldig selskabsskat 534 527 537 537 531 614 775 601

Hensættelser 512 511 619 619 530 441 510 648

Forpligtelser bestemt for salg 178 828 18 0 0 0 0 88

Deposita for retunerbar emballage 1.279 1.291 1.381 1.381 1.630 1.812 2.046 1.819

Andre finansielle forpligtelser 11.378 10.490 9.766 9.784 9.248 9.741 9.326 9.794

Kortfristede forpligtelser i alt 27.225 26.543 27.535 27.535 34.391 34.639 26.523 29.759

Forpligtelser i alt 148.663 152.307 158.152 158.148 154.951 156.121 140.146 128.495
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8.8 Historiske analytiske regnskabsopgørelser for AB InBev  

8.8.1 Beregning af historisk NOPLAT 

Illustration 8.19 Historisk NOPLAT for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Nettoomsætning 36.297 39.046 39.758 39.758 43.195 47.063 47.063 43.604

Produktionsomkostninger -14.083 -14.539 -14.329 -14.328 -15.384 -16.464 -16.459 -14.912

Bruttofortjeneste 22.214 24.507 25.429 25.430 27.811 30.599 30.604 28.692

Distributionsomkostninger -2.754 -3.164 -3.646 -3.646 -3.919 -4.400 -4.395 -4.105

Salgs- og markedsføringsomkostninger -4.348 -4.707 -4.844 -4.844 -5.482 -6.520 -6.515 -6.418

Administrationsomkostninger -1.641 -1.766 -1.938 -1.939 -2.249 -2.396 -2.400 -2.173

Andre driftsindtægter/(omkostninger) 509 652 683 683 1.187 1.134 1.138 1.063

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -172 -213 -76 -82 -42 260 260 -73

EBITDA 13.808 15.311 15.606 15.600 17.309 18.677 18.691 16.986

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -2.355 -2.401 -2.401 -2.401 -2.567 -2.808 -2.808 -2.670

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -54 -78 -78 -78 -78 -76 -93 -81

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -135 -128 -107 -107 -125 -177 -177 -177

EBITA 11.264 12.704 13.020 13.014 14.539 15.615 15.613 14.058

Kontant selskabsskat -3.908 -4.276 -4.273 -4.270 -4.847 -4.940 -4.939 -4.283

NOPLAT 7.356 8.429 8.747 8.744 9.692 10.676 10.674 9.775
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8.8.2 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.20 Historisk investeret kapital for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Varebeholdninger 2.409 2.466 2.500 2.500 2.950 2.974 2.974 2.862

Tilgodehavender fra salg 3.632 3.653 4.024 4.024 5.081 5.239 5.239 4.759

Periodeafgrænsningsposter 486 434 453 453 616 554 554 465

Tilgodehavende selskabsskat 366 312 195 195 332 359 359 687

Driftslikviditet 726 781 795 795 864 941 941 872

Kortfristede driftsaktiver 7.619 7.646 7.967 7.967 9.843 10.067 10.067 9.645

Leverandørgæld -10.197 -11.268 -12.402 -12.402 -14.211 -15.117 -15.042 -15.500

Skyldig selskabsskat -478 -499 -543 -543 -1.105 -629 -629 -669

Periodeafgrænsningsposter -18 -30 -28 -28 -38 -53 -53 -49

Kortfristede driftsforpligtelser -10.693 -11.797 -12.973 -12.973 -15.354 -15.799 -15.724 -16.218

Netto arbejdskapital -3.074 -4.151 -5.006 -5.006 -5.511 -5.732 -5.657 -6.573

Materielle anlægsaktiver 15.893 16.022 16.461 16.461 20.889 20.263 20.263 18.952

Operationelle leasingaktiver 544 776 783 783 776 761 928 812

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 265 214 211 211 438 470 470 412

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 13.628 12.860 12.449 12.449 16.591 15.762 16.004 13.603

Goodwill 54.513 53.286 53.728 53.728 71.871 72.699 72.682 66.983

Købte immaterielle aktiver 15.528 16.262 16.866 16.866 20.608 21.323 21.323 21.497

Investeret kapital (inkl. goodwill) 83.669 82.409 83.044 83.044 109.071 109.785 110.010 102.084

Kapitalandele i associerede virksomheder 7.295 6.696 7.090 7.090 187 110 198 212

Værdipapirer 884 347 7.083 7.083 316 419 331 103

Fremførbart underskud 297 300 242 242 394 390 390 249

Andre finansielle aktiver 2.220 1.373 774 774 917 2.425 2.425 3.703

Overskudslikviditet 3.785 4.539 6.256 6.256 8.975 7.416 7.416 6.051

Aktiver bestemt for salg 32 1 34 34 84 101 101 48

Ikke-driftsrelaterede aktiver 14.513 13.256 21.479 21.479 10.873 10.861 10.861 10.366

Kapitalanvendelse i alt 98.182 95.665 104.523 104.523 119.944 120.646 120.870 112.450
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8.8.3 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.21 Historisk investeret kapital for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD   

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 41.961 34.598 38.951 38.951 41.274 43.630 43.630 43.541

Operationelle leasingforpligtelser 544 776 783 783 776 761 928 812

Ny gæld 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto pensionsforpligtelser 2.733 3.430 3.687 3.675 2.852 3.040 3.040 2.723

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 1.353 674 1.459 1.459 2.460 524 535 886

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 912 874 641 641 532 634 634 677

Kassekredit 14 8 0 0 6 41 41 13

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 2.919 5.559 5.390 5.390 7.846 7.451 7.451 5.912

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 238 241 180 180 196 165 165 220

Betalbare renter 874 829 870 870 888 850 850 817

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 1.808 1.518 1.084 1.084 1.715 2.930 2.994 5.707

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 832 611 228 228 151 105 89 -389

Gæld og gældsækvivalenter 54.188 49.118 53.273 53.261 58.696 60.131 60.357 60.919

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 35.259 37.492 41.142 41.154 50.365 49.972 49.972 42.137

Minoritetsinteresser 3.540 3.552 4.299 4.299 4.943 4.285 4.285 3.582

Driftsrelateret udskudt skat 2.418 2.115 2.044 2.044 2.345 2.317 2.317 1.930

Betalbare dividender 116 566 765 765 384 518 518 239

Akkumuleret A&N af goodwill 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.924 1.922

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 736 897 1.074 1.074 1.286 1.497 1.497 1.720

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 43.995 46.548 51.250 51.262 61.249 60.515 60.514 51.531

Kapitalfremskaffelse i alt 98.182 95.665 104.523 104.523 119.944 120.646 120.870 112.450
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8.8.4 Beregning af historiske frie pengestrømme 

Illustration 8.22 Historiske frie pengestrømme for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

 

  

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret

NOPLAT 8.429 8.747 8.744 9.692 10.676 10.674 9.775

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.401 2.401 2.401 2.567 2.808 2.808 2.670

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 128 107 107 125 177 177 177

∆ Netto arbejdskapital 1.077 855 855 505 221 146 916

Pengestrømme fra drift 12.035 12.109 12.107 12.889 13.881 13.804 13.538

Investeringer i materielle anlægsaktiver -2.623 -2.902 -2.902 -7.069 -2.339 -2.340 -1.444

Investeringer i operationelle leasingaktiver -232 -7 -7 7 14 -152 116

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -77 -104 -104 -359 -209 -209 -119

Pengestrømme fra investering -2.932 -3.013 -3.013 -7.421 -2.534 -2.701 -1.447

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 9.103 9.096 9.094 5.468 11.348 11.103 12.091

Investeringer i goodwill 1.227 -442 -442 -18.143 -828 -811 5.699

Investeringer i købte immaterielle aktiver -734 -604 -604 -3.742 -715 -715 -174

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 9.596 8.050 8.048 -16.417 9.805 9.577 17.616
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8.9 Historiske analytiske regnskabsopgørelser for SABMiller  

8.9.1 Beregning af historisk NOPLAT 

Illustration 8.23 Historisk NOPLAT for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Bruttoomsætning 18.020 19.408 21.760 23.213 22.311 22.130

Afgifter og lignende skatter -3.825 -4.263 -5.047 -5.755 -5.607 -5.596

Nettoomsætning 14.195 15.145 16.713 17.458 16.704 16.534

Driftsomkostninger -9.757 -10.410 -11.285 -11.440 -10.673 -10.527

Driftsrelaterede pensionsomkostninger 8 9 -6 -8 -1 -9

EBITDA 4.446 4.744 5.422 6.010 6.030 5.998

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -881 -904 -909 -867 -854 -821

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -106 -101 -104 -115 -121 -125

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -53 -62 -55 -56 -66 -75

EBITA 3.406 3.677 4.354 4.972 4.989 4.977

Kontant selskabsskat -968 -1.008 -1.222 -1.317 -1.307 -1.351

NOPLAT 2.438 2.670 3.132 3.655 3.681 3.626
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8.9.2 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.24 Historisk investeret kapital for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Varebeholdninger 1.295 1.256 1.248 1.175 1.168 1.030

Tilgodehavender fra salg 1.255 1.233 1.405 1.600 1.360 1.280

Periodeafgrænsningsposter 125 128 244 158 208 182

Tilgodehavende selskabsskat 135 152 629 159 174 190

Driftslikviditet 284 303 334 349 334 331

Kortfristede driftsaktiver 3.094 3.072 3.860 3.441 3.244 3.013

Leverandørgæld -2.031 -2.147 -2.342 -2.342 -2.360 -2.412

Skyldig selskabsskat -616 -658 -1.323 -1.460 -1.106 -1.184

Periodeafgrænsningsposter -717 -780 -1.090 -882 -740 -659

Kortfristede driftsforpligtelser -3.364 -3.585 -4.755 -4.684 -4.206 -4.255

Netto arbejdskapital -270 -513 -895 -1.243 -962 -1.242

Materielle anlægsaktiver 8.915 9.330 9.162 9.059 9.065 7.961

Operationelle leasingaktiver 1.058 1.008 1.044 1.152 1.210 1.247

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 207 265 359 433 441 483

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 9.910 10.089 9.670 9.402 9.755 8.448

Goodwill 11.918 12.291 20.510 20.212 18.847 15.382

Købte immaterielle aktiver 3.585 3.729 7.819 7.939 7.512 6.665

Investeret kapital (inkl. goodwill) 25.413 26.109 37.999 37.553 36.114 30.495

Kapitalandele i associerede virksomheder 2.213 2.719 5.072 5.416 5.787 4.459

Kapitalandele i joint ventures 5.822 5.813 5.520 5.547 5.581 5.428

Fremførbart underskud 0 0 0 242 413 662

Andre finansielle aktiver 831 812 1.547 1.396 1.161 1.608

Overskudslikviditet 495 764 411 1.822 1.747 634

Aktiver bestemt for salg 32 101 110 45 22 21

Ikke-driftsrelaterede aktiver 9.393 10.209 12.660 14.468 14.711 12.812

Kapitalanvendelse i alt 34.806 36.319 50.659 52.020 50.824 43.308
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8.9.3 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.25 Historisk investeret kapital for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 7.809 7.115 18.164 16.079 12.528 10.583

Operationelle leasingforpligtelser 1.058 1.008 1.044 1.152 1.210 1.247

Ny gæld 0 0 0 0 0 0

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 276 169 173 180 59 24

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 453 460 569 538 433 338

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 1.605 1.345 1.062 2.469 4.519 1.961

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 355 410 704 558 450 358

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 670 621 743 818 828 762

Forpligtelser bestemt for salg 0 66 7 1 0 0

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 347 496 77 283 424 334

Gæld og gældsækvivalenter 12.573 11.690 22.543 22.078 20.451 15.607

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 19.910 22.008 25.073 26.372 26.319 23.172

Minoritetsinteresser 683 751 959 1.088 1.163 1.183

Driftsrelateret udskudt skat 653 711 707 700 740 568

Akkumuleret A&N af goodwill 339 339 339 350 350 636

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 648 820 1.038 1.432 1.801 2.142

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 22.233 24.629 28.116 29.942 30.373 27.701

Kapitalfremskaffelse i alt 34.806 36.319 50.659 52.020 50.824 43.308
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8.9.4 Beregning af historiske frie pengestrømme 

Illustration 8.26 Historiske frie pengestrømme for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. USD 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

NOPLAT 2.670 3.132 3.655 3.681 3.626

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 904 909 867 854 821

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 62 55 56 66 75

∆ Netto arbejdskapital 243 382 348 -281 280

Pengestrømme fra drift 3.879 4.477 4.926 4.321 4.802

Investeringer i materielle anlægsaktiver -1.350 -741 -803 -912 210

Investeringer i operationelle leasingaktiver 51 -36 -109 -58 -36

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -120 -149 -130 -74 -117

Pengestrømme fra investering -1.419 -926 -1.042 -1.044 57

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 2.459 3.551 3.884 3.277 4.859

Investeringer i goodwill -373 -8.219 298 1.365 3.465

Investeringer i købte immaterielle aktiver -144 -4.090 -120 427 847

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 1.942 -8.758 4.062 5.069 9.171
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8.10 Historiske analytiske regnskabsopgørelser for Heineken  

8.10.1 Beregning af historisk NOPLAT 

Illustration 8.27 Historisk NOPLAT for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Nettoomsætning 16.133 17.123 18.383 19.203 19.257 20.511

Råvarer, hjælpematerialer og services -10.067 -10.725 -11.584 -11.904 -11.762 -12.630

Personaleomkostninger -2.541 -2.729 -2.974 -2.987 -3.010 -3.142

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -68 -66 -61 -38 28 -74

EBITDA 3.457 3.603 3.764 4.274 4.513 4.665

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -893 -936 -1.017 -1.073 -1.080 -1.151

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -182 -196 -215 -229 -237 -245

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -34 -36 -47 -37 -43 -51

EBITA 2.348 2.435 2.485 2.935 3.153 3.218

Kontant selskabsskat -633 -671 -684 -813 -875 -862

NOPLAT 1.715 1.764 1.800 2.122 2.278 2.357
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8.10.2 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.28 Historisk investeret kapital for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Varebeholdninger 1.206 1.352 1.596 1.512 1.634 1.702

Tilgodehavender fra salg 1.782 1.699 1.971 2.360 2.597 2.794

Periodeafgrænsningsposter 206 170 232 218 317 343

Tilgodehavende selskabsskat 0 0 0 0 23 33

Driftslikviditet 323 342 368 384 385 410

Kortfristede driftsaktiver 3.517 3.563 4.167 4.474 4.956 5.282

Leverandørgæld -2.746 -3.164 -3.520 -3.451 -3.721 -4.209

Skyldig selskabsskat -419 -367 -445 -429 -393 -382

Periodeafgrænsningsposter -909 -920 -1.162 -1.047 -1.211 -1.270

Kortfristede driftsforpligtelser -4.074 -4.451 -5.127 -4.927 -5.325 -5.861

Netto arbejdskapital -557 -888 -960 -453 -369 -579

Materielle anlægsaktiver 7.687 7.860 8.844 8.454 8.718 9.552

Operationelle leasingaktiver 1.821 1.959 2.154 2.293 2.366 2.447

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 136 135 223 218 181 235

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 9.087 9.067 10.261 10.512 10.896 11.655

Goodwill 7.592 7.810 11.030 10.397 10.793 11.721

Købte immaterielle aktiver 3.100 3.069 5.968 5.591 5.922 6.930

Investeret kapital (inkl. goodwill) 19.779 19.946 27.259 26.500 27.611 30.306

Kapitalandele i associerede virksomheder og JVs 1.673 1.764 1.950 1.883 2.033 1.985

Fremførbart underskud 213 237 238 220 177 364

Andre finansielle aktiver 2.060 2.061 1.988 1.141 1.150 1.217

Overskudslikviditet 287 471 669 906 283 414

Aktiver bestemt for salg 6 99 124 37 688 123

Ikke-driftsrelaterede aktiver 4.239 4.632 4.969 4.187 4.331 4.103

Kapitalanvendelse i alt 24.018 24.577 32.228 30.687 31.942 34.409
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8.10.3 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.29 Historisk investeret kapital for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 8.078 8.199 11.437 9.853 9.499 10.658

Operationelle leasingforpligtelser 1.821 1.959 2.154 2.293 2.366 2.447

Netto pensionsforpligtelser 1.097 1.174 1.575 1.202 1.443 1.289

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 475 449 419 367 398 320

Kassekredit 132 207 191 178 595 542

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 862 981 1.863 2.195 1.671 1.397

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 123 140 129 171 165 154

Betalbare renter 97 100 204 188 132 131

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 460 407 352 409 424 357

Forpligtelser bestemt for salg 0 0 39 11 178 31

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -502 -511 -662 -595 -746 -692

Gæld og gældsækvivalenter 12.643 13.105 17.701 16.272 16.125 16.634

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 9.932 9.774 11.734 11.402 12.409 13.535

Minoritetsinteresser 288 318 1.071 954 1.043 1.535

Driftsrelateret udskudt skat 437 486 607 517 508 527

Betalbare dividender 53 33 47 36 45 46

Akkumuleret A&N af goodwill 279 280 287 381 397 397

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 386 581 781 1.125 1.415 1.735

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 11.375 11.472 14.527 14.415 15.817 17.775

Kapitalfremskaffelse i alt 24.018 24.577 32.228 30.687 31.942 34.409
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8.10.4 Beregning af historiske frie pengestrømme 

Illustration 8.30 Historiske frie pengestrømme for Heineken 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. EUR 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

NOPLAT 1.764 1.800 2.122 2.278 2.357

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 936 1.017 1.073 1.080 1.151

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 36 47 37 43 51

∆ Netto arbejdskapital 330 73 -507 -84 210

Pengestrømme fra drift 3.066 2.937 2.725 3.317 3.769

Investeringer i materielle anlægsaktiver -1.109 -2.045 -699 -1.352 -2.056

Investeringer i operationelle leasingaktiver -138 -195 -138 -73 -81

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -35 -135 -49 -6 -106

Pengestrømme fra investering -1.282 -2.375 -886 -1.431 -2.243

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 1.784 562 1.838 1.886 1.525

Investeringer i goodwill -218 -3.220 633 -396 -928

Investeringer i købte immaterielle aktiver 31 -2.899 377 -331 -1.008

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 1.597 -5.557 2.848 1.159 -411
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8.11 Historiske analytiske regnskabsopgørelser for Carlsberg  

8.11.1 Beregning af historisk NOPLAT 

Illustration 8.31 Historisk NOPLAT for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK 

  

2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret

Bruttoomsætning 81.295 86.555 93.100 92.367 93.732 91.237 91.569 91.012

Afgifter og lignende skatter -21.241 -22.994 -25.899 -25.899 -27.180 -26.887 -27.063 -25.658

Nettoomsætning 60.054 63.561 67.201 66.468 66.552 64.350 64.506 65.354

Produktionsomkostninger -25.987 -28.863 -30.759 -30.759 -30.493 -29.395 -29.577 -30.077

EBITDA 34.067 34.698 36.442 35.709 36.059 34.955 34.929 35.277

Salgs- og distributionsomkostninger -15.987 -17.356 -18.453 -17.720 -17.556 -17.037 -17.565 -17.919

Administrationsomkostninger -3.373 -3.344 -3.616 -3.616 -3.937 -3.852 -3.941 -3.866

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -150 -176 -114 -114 -221 -221 -252 -276

EBITDA 14.557 13.822 14.259 14.259 14.346 13.845 13.171 13.216

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -3.677 -3.517 -3.752 -3.752 -3.733 -3.615 -3.784 -4.037

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -443 -459 -419 -419 -381 -381 -316 -359

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -36 -8 -4 -3 -17 -20 -42 -26

EBITA 10.400 9.838 10.084 10.086 10.215 9.829 9.030 8.793

Kontant selskabsskat -2.298 -2.194 -2.158 -2.158 -2.145 -2.064 -2.149 -1.847

NOPLAT 8.102 7.644 7.926 7.927 8.070 7.765 6.881 6.946
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8.11.2 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.32 Historisk investeret kapital for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK   

2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret

Varebeholdninger 4.191 4.350 4.541 4.541 4.762 4.592 4.498 3.817

Tilgodehavender fra salg 5.057 7.115 7.117 7.117 7.258 7.072 6.278 5.196

Periodeafgrænsningsposter 938 867 853 853 1.566 1.501 977 1.074

Tilgodehavende selskabsskat 172 129 60 60 203 203 196 324

Driftslikviditet 1.201 1.271 1.344 1.329 1.331 1.287 1.290 1.307

Kortfristede driftsaktiver 11.559 13.732 13.915 13.900 15.120 14.655 13.239 11.718

Leverandørgæld -9.385 -11.021 -11.862 -11.862 -12.927 -12.614 -12.031 -12.260

Skyldig selskabsskat -534 -527 -537 -537 -531 -614 -775 -601

Deposita for retunerbar emballage -1.279 -1.291 -1.381 -1.381 -1.630 -1.812 -2.046 -1.819

Kortfristede driftsforpligtelser -11.198 -12.839 -13.780 -13.780 -15.088 -15.040 -14.852 -14.680

Netto arbejdskapital 361 893 135 120 32 -385 -1.613 -2.962

Materielle anlægsaktiver 32.420 31.848 31.991 31.991 33.482 31.738 28.748 26.678

Operationelle leasingaktiver 4.431 4.593 4.187 4.187 3.813 3.813 3.163 3.593

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 71 14 5 17 155 231 467 127

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 37.283 37.348 36.318 36.316 37.482 35.397 30.765 27.436

Goodwill 50.833 53.101 54.018 54.018 57.136 57.270 52.650 52.140

Købte immaterielle aktiver 31.283 31.662 33.008 32.997 31.815 33.440 27.234 27.734

Investeret kapital (inkl. goodwill) 119.399 122.111 123.344 123.331 126.433 126.107 110.649 107.310

Kapitalandele i associerede virksomheder og JVs 4.877 5.051 6.241 6.241 2.359 3.771 4.277 4.676

Værdipapirer, langfristet 124 134 133 0 0 0 0 0

Fremførbart underskud 1.060 522 458 462 400 400 591 409

Andre finansielle aktiver 4.143 4.236 4.831 5.012 4.724 4.453 5.339 4.919

Værdipapirer, kortfristet 34 24 21 0 0 0 0 0

Overskudslikviditet 1.534 1.874 4.416 4.431 2.383 2.325 1.128 1.824

Aktiver bestemt for salg 419 570 27 0 0 0 1.068 469

Ikke-driftsrelaterede aktiver 12.191 12.411 16.127 16.146 9.866 10.949 12.403 12.297

Kapitalanvendelse i alt 131.590 134.522 139.471 139.476 136.299 137.056 123.052 119.607
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8.11.3 Beregning af historisk investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.33 Historisk investeret kapital for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK   

2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 32.587 34.364 36.706 36.706 30.686 30.239 38.690 31.479

Operationelle leasingforpligtelser 4.431 4.593 4.187 4.187 3.813 3.813 3.163 3.593

Netto pensionsforpligtelser 2.426 3.258 3.957 3.957 3.093 3.292 4.580 5.235

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 922 1.262 1.201 1.201 1.354 1.355 1.442 1.899

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 1.506 1.001 1.230 1.230 1.278 2.567 2.646 3.374

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 3.959 1.875 3.352 3.352 9.525 9.417 1.835 4.549

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 512 511 619 619 530 441 510 648

Forpligtelser bestemt for salg 178 828 18 0 0 0 0 88

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 11.378 10.490 9.766 9.784 9.248 9.741 9.326 9.794

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -288 -414 -479 -479 -479 -479 -525 -870

Skat til modregning -38 0 -4 0 0 0 0 -5

Gæld og gældsækvivalenter 57.573 57.768 60.553 60.557 59.048 60.386 61.667 59.784

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 64.248 65.866 70.261 70.261 67.811 67.811 52.437 43.489

Minoritetsinteresser 5.381 5.763 3.389 3.389 3.688 3.190 3.560 3.742

Driftsrelateret udskudt skat 2.470 2.169 2.039 2.039 2.067 1.990 1.397 1.290

Akkumuleret A&N af goodwill 13 104 104 104 104 104 104 1.870

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 1.905 2.851 3.125 3.126 3.581 3.575 3.887 9.432

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 74.017 76.753 78.918 78.919 77.251 76.670 61.385 59.823

Kapitalfremskaffelse i alt 131.590 134.522 139.471 139.476 136.299 137.056 123.052 119.607
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8.11.4 Beregning af historiske frie pengestrømme 

Illustration 8.34 Historiske frie pengestrømme for Carlsberg 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 | Opgjort i mio. DKK 

  

2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015

Rapporteret Rapporteret Rapporteret Revideret Rapporteret Revideret Rapporteret Rapporteret

NOPLAT 7.644 7.926 7.927 8.070 7.765 6.881 6.946

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 3.517 3.752 3.752 3.733 3.615 3.784 4.037

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 8 4 3 17 20 42 26

∆ Netto arbejdskapital -532 758 773 88 505 1.228 1.349

Pengestrømme fra drift 10.637 12.440 12.455 11.908 11.905 11.934 12.359

Investeringer i materielle anlægsaktiver -3.273 -4.787 -4.787 -5.376 -3.508 -1.692 -3.423

Investeringer i operationelle leasingaktiver -163 407 407 374 374 650 -431

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver 41 4 -7 -156 -236 -278 298

Pengestrømme fra investering -3.395 -4.376 -4.387 -5.158 -3.370 -1.319 -3.556

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 7.242 8.064 8.068 6.750 8.535 10.615 8.802

Investeringer i goodwill -2.268 -917 -917 -3.118 -3.252 4.620 510

Investeringer i købte immaterielle aktiver -379 -1.346 -1.335 1.182 -443 6.206 -500

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 4.595 5.801 5.815 4.814 4.840 21.440 8.813
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8.12 Fremskrivninger for AB InBev som enkeltstående enhed  

8.12.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser 

Illustration 8.35 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for AB InBev som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Omsætningsvækst Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Organisk volumenvækst -0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4

∆ pris og/eller produktmix 6,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,5

Organisk vækst ved konstant valuta 6,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 3,9

Effekt af porteføljeændringer -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af valutakursudsving -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af ændringer i regnskabspraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nominel omsætningsvækst -7,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 3,9

Driftsomkostninger

Produktionsomkostninger1 -34,2 -34,2 -34,2 -34,2 -34,2 -34,2 -34,2 -34,2

Distributionsomkostninger1 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4

Salgs- og markedsføringsomkostninger1 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7 -14,7

Administrationsomkostninger1 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Andre driftsindtægter/(omkostninger)1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Driftsrelaterede pensionsomkostninger1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Særlige poster1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2 -13,2

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver2 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver2 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7

Amortisering af købte immaterielle aktiver2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Amortisering af goodwill2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.12.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser (fortsat) 

Illustration 8.36 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for AB InBev som enkeltstående enhed (fortsat) 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Netto arbejdskapital (dage) Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Tilgodehavender fra salg, langfristet 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Tilgodehavender fra salg, kortfristet 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7

Periodeafgrænsningsposter 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Tilgodehavende selskabsskat 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Driftslikviditet1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Leverandørgæld, langfristet 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Leverandørgæld, kortfristet 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

Skyldig selskabsskat 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Periodeafgrænsningsposter 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Langfristede driftsaktiver

Materielle anlægsaktiver1 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5

Operationelle leasingaktiver1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Driftsrelaterede immaterielle aktiver1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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8.12.2 Fremskrivning af NOPLAT 

Illustration 8.37 Fremskrevet NOPLAT for AB InBev som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Nettoomsætning 43.604 45.562 47.608 49.745 51.979 54.313 80.373 83.540

Produktionsomkostninger -14.912 -15.581 -16.281 -17.012 -17.776 -18.574 -27.486 -28.569

Bruttofortjeneste 28.692 29.981 31.327 32.733 34.203 35.739 52.887 54.971

Distributionsomkostninger -4.105 -4.290 -4.482 -4.683 -4.894 -5.113 -7.567 -7.865

Salgs- og markedsføringsomkostninger -6.418 -6.706 -7.007 -7.322 -7.651 -7.994 -11.830 -12.296

Administrationsomkostninger -2.173 -2.271 -2.373 -2.479 -2.591 -2.707 -4.006 -4.164

Andre driftsindtægter/(omkostninger) 1.063 1.111 1.161 1.213 1.268 1.325 1.960 2.037

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -73 -76 -80 -83 -87 -91 -135 -140

EBITDA 16.986 17.749 18.546 19.378 20.248 21.158 31.310 32.543

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -2.670 -2.497 -2.609 -2.727 -2.849 -2.977 -4.423 -4.603

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -81 -71 -74 -78 -81 -85 -126 -131

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -177 -155 -162 -169 -177 -185 -275 -286

EBITA 14.058 15.025 15.700 16.405 17.141 17.911 26.486 27.523

Kontant selskabsskat -4.283 -4.578 -4.784 -4.998 -5.223 -5.457 -8.070 -8.386

NOPLAT 9.775 10.447 10.916 11.406 11.919 12.454 18.416 19.137
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8.12.3 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.38 Fremskrivning investeret kapital for AB InBev som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 2.862 2.991 3.125 3.265 3.412 3.565 5.275 5.483

Tilgodehavender fra salg 4.759 4.973 5.196 5.429 5.673 5.928 8.772 9.118

Periodeafgrænsningsposter 465 486 508 530 554 579 857 891

Tilgodehavende selskabsskat 687 718 750 784 819 856 1.266 1.316

Driftslikviditet 872 911 952 995 1.040 1.086 1.607 1.671

Kortfristede driftsaktiver 9.645 10.078 10.531 11.003 11.498 12.014 17.778 18.479

Leverandørgæld -15.500 -16.196 -16.923 -17.683 -18.477 -19.307 -28.570 -29.696

Skyldig selskabsskat -669 -699 -730 -763 -797 -833 -1.233 -1.282

Periodeafgrænsningsposter -49 -51 -53 -56 -58 -61 -90 -94

Kortfristede driftsforpligtelser -16.218 -16.946 -17.707 -18.502 -19.333 -20.201 -29.894 -31.072

Netto arbejdskapital -6.573 -6.868 -7.176 -7.499 -7.835 -8.187 -12.116 -12.593

Materielle anlægsaktiver 18.952 19.803 20.692 21.621 22.592 23.606 34.933 36.310

Operationelle leasingaktiver 812 848 886 926 968 1.011 1.496 1.555

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 412 430 450 470 491 513 759 789

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 13.603 14.214 14.852 15.519 16.215 16.944 25.074 26.061

Goodwill 66.983 66.983 66.983 66.983 66.983 66.983 66.983 66.983

Købte immaterielle aktiver 21.497 21.497 21.497 21.497 21.497 21.497 21.497 21.497

Investeret kapital (inkl. goodwill) 102.084 102.694 103.333 103.999 104.696 105.424 113.554 114.542

Kapitalandele i associerede virksomheder 212 212 212 212 212 212 212 212

Værdipapirer 103 103 103 103 103 103 103 103

Fremførbart underskud 249 249 249 249 249 249 249 249

Andre finansielle aktiver 3.703 3.703 3.703 3.703 3.703 3.703 3.703 3.703

Overskudslikviditet 6.051 5.976 6.377 7.255 8.636 10.551 57.619 66.724

Aktiver bestemt for salg 48 48 48 48 48 48 48 48

Ikke-driftsrelaterede aktiver 10.366 10.291 10.692 11.570 12.951 14.866 61.934 71.039

Kapitalanvendelse i alt 112.450 112.986 114.025 115.569 117.648 120.291 175.488 185.581
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8.12.4 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.39 Fremskrevet investeret kapital for AB InBev som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541

Operationelle leasingforpligtelser 812 812 812 812 812 812 812 812

Ny gæld 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto pensionsforpligtelser 2.723 2.845 2.973 3.107 3.246 3.392 5.019 5.217

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 886 886 886 886 886 886 886 886

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 677 677 677 677 677 677 677 677

Kassekredit 13 13 13 13 13 13 13 13

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 220 220 220 220 220 220 220 220

Betalbare renter 817 791 791 791 791 791 791 791

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -389 -389 -389 -389 -389 -389 -389 -389

Gæld og gældsækvivalenter 60.919 61.015 61.143 61.276 61.416 61.561 63.189 63.387

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 42.137 41.994 42.234 42.878 43.952 45.478 84.442 91.984

Minoritetsinteresser 3.582 3.888 4.281 4.765 5.346 6.029 17.870 19.911

Driftsrelateret udskudt skat 1.930 2.017 2.107 2.202 2.301 2.404 3.557 3.698

Betalbare dividender 239 239 239 239 239 239 239 239

Akkumuleret A&N af goodwill 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 1.720 1.910 2.099 2.286 2.472 2.657 4.268 4.441

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 51.531 51.971 52.882 54.293 56.232 58.729 112.299 122.195

Kapitalfremskaffelse i alt 112.450 112.986 114.025 115.569 117.648 120.291 175.488 185.581
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8.12.5 Fremskrivning af frie pengestrømme 

Illustration 8.40 Fremskrevne frie pengestrømme for AB InBev som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

NOPLAT 9.775 10.447 10.916 11.406 11.919 12.454 18.416 19.137

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.670 2.497 2.609 2.727 2.849 2.977 4.423 4.603

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 177 155 162 169 177 185 275 286

∆ Netto arbejdskapital 916 295 308 322 337 352 475 477

Pengestrømme fra drift 13.538 13.395 13.996 14.625 15.281 15.967 23.589 24.504

Investeringer i materielle anlægsaktiver -1.444 -3.348 -3.499 -3.656 -3.820 -3.991 -5.792 -5.979

Investeringer i operationelle leasingaktiver 116 -36 -38 -40 -42 -43 -59 -59

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -119 -174 -181 -190 -198 -207 -305 -316

Pengestrømme fra investering -1.447 -3.558 -3.718 -3.885 -4.059 -4.242 -6.155 -6.354

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 12.091 9.836 10.278 10.740 11.222 11.726 17.433 18.149

Investeringer i goodwill 5.699 0 0 0 0 0 0 0

Investeringer i købte immaterielle aktiver -174 0 0 0 0 0 0 0

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 17.616 9.836 10.278 10.740 11.222 11.726 17.433 18.149
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8.13 Fremskrivninger for SABMiller som enkeltstående enhed  

8.13.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser 

Illustration 8.41 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for SABMiller som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Omsætningsvækst Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Organisk volumenvækst 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,5

∆ pris og/eller produktmix 5,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,7 3,8

Organisk vækst ved konstant valuta 8,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Effekt af porteføljeændringer -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af valutakursudsving -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af ændringer i regnskabspraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nominel omsætningsvækst -1,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger1 -63,7 -63,2 -62,7 -62,3 -62,0 -61,6 -61,6 -61,6

Driftsrelaterede pensionsomkostninger1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Særlige poster1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver2 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1 -9,1

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver2 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver2 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0

Amortisering af købte immaterielle aktiver2 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1

Amortisering af goodwill2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.13.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser (fortsat) 

Illustration 8.42 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for SABMiller som enkeltstående enhed (fortsat) 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Netto arbejdskapital (dage) Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7

Tilgodehavender fra salg, langfristet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Tilgodehavender fra salg, kortfristet 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

Periodeafgrænsningsposter, langfristet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Periodeafgrænsningsposter, kortfristet 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Tilgodehavende selskabsskat 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Driftslikviditet1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Leverandørgæld, kortfristet 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2

Leverandørgæld, langfristet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skyldig selskabsskat 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

Periodeafgrænsningsposter, kortfristet 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Periodeafgrænsningsposter, langfristet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Langfristede driftsaktiver

Materielle anlægsaktiver1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1

Operationelle leasingaktiver1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Driftsrelaterede immaterielle aktiver1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
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8.13.2 Fremskrivning af NOPLAT 

Illustration 8.43 Fremskrevet NOPLAT for SABMiller som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Bruttoomsætning 22.130

Afgifter og lignende skatter -5.596

Nettoomsætning 16.534 17.410 18.333 19.305 20.328 21.405 34.070 35.876

Driftsomkostninger -10.527 -10.998 -11.489 -12.021 -12.597 -13.190 -20.994 -22.106

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -9 -9 -10 -11 -11 -12 -19 -20

EBITDA 5.998 6.403 6.834 7.273 7.720 8.204 13.058 13.750

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -821 -721 -759 -799 -842 -886 -1.411 -1.486

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -125 -128 -135 -142 -150 -158 -251 -265

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -75 -82 -86 -91 -96 -101 -161 -169

EBITA 4.977 5.471 5.853 6.240 6.632 7.059 11.235 11.831

Kontant selskabsskat -1.351 -1.485 -1.589 -1.694 -1.800 -1.916 -3.050 -3.212

NOPLAT 3.626 3.986 4.264 4.546 4.832 5.142 8.185 8.619
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8.13.3 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.44 Fremskrivning investeret kapital for SABMiller som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 1.030 1.085 1.142 1.203 1.266 1.333 2.122 2.235

Tilgodehavender fra salg 1.280 1.348 1.419 1.494 1.574 1.657 2.638 2.777

Periodeafgrænsningsposter 182 192 202 212 224 236 375 395

Tilgodehavende selskabsskat 190 200 211 222 234 246 392 412

Driftslikviditet 331 348 367 386 407 428 681 718

Kortfristede driftsaktiver 3.013 3.172 3.340 3.518 3.704 3.900 6.208 6.537

Leverandørgæld -2.412 -2.540 -2.674 -2.816 -2.965 -3.123 -4.970 -5.234

Skyldig selskabsskat -1.184 -1.247 -1.313 -1.382 -1.456 -1.533 -2.440 -2.569

Periodeafgrænsningsposter -659 -694 -731 -769 -810 -853 -1.358 -1.430

Kortfristede driftsforpligtelser -4.255 -4.481 -4.718 -4.968 -5.231 -5.509 -8.768 -9.233

Netto arbejdskapital -1.242 -1.308 -1.377 -1.451 -1.527 -1.608 -2.560 -2.696

Materielle anlægsaktiver 7.961 8.383 8.827 9.295 9.788 10.306 16.405 17.274

Operationelle leasingaktiver 1.247 1.313 1.382 1.456 1.533 1.614 2.569 2.705

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 483 509 536 564 594 625 995 1.048

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 8.448 8.896 9.368 9.864 10.387 10.937 17.409 18.332

Goodwill 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382 15.382

Købte immaterielle aktiver 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665

Investeret kapital (inkl. goodwill) 30.495 30.943 31.415 31.911 32.434 32.984 39.456 40.379

Kapitalandele i associerede virksomheder 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459

Kapitalandele i joint ventures 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428

Fremførbart underskud 662 662 662 662 662 662 662 662

Andre finansielle aktiver 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608

Overskudslikviditet 634 2.890 5.432 8.267 11.401 14.863 61.513 68.814

Aktiver bestemt for salg 21 21 21 21 21 21 21 21

Ikke-driftsrelaterede aktiver 12.812 15.068 17.610 20.445 23.579 27.041 73.691 80.992

Kapitalanvendelse i alt 43.308 46.011 49.024 52.356 56.013 60.025 113.147 121.370
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8.13.4 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.45 Fremskrevet investeret kapital for SABMiller som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 10.583 10.583 10.583 10.583 10.583 10.583 10.583 10.583

Operationelle leasingforpligtelser 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247

Ny gæld 0 0 0 0 0 0 0 0

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 24 24 24 24 24 24 24 24

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 338 338 338 338 338 338 338 338

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961 1.961

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 358 358 358 358 358 358 358 358

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 762 762 762 762 762 762 762 762

Forpligtelser bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 0 0

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 334 334 334 334 334 334 334 334

Gæld og gældsækvivalenter 15.607 15.607 15.607 15.607 15.607 15.607 15.607 15.607

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 23.172 25.462 28.040 30.915 34.092 37.598 84.800 92.166

Minoritetsinteresser 1.183 1.302 1.451 1.631 1.843 2.088 5.935 6.583

Driftsrelateret udskudt skat 568 598 630 663 698 735 1.170 1.232

Akkumuleret A&N af goodwill 636 636 636 636 636 636 636 636

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 2.142 2.407 2.661 2.904 3.137 3.361 4.999 5.146

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 27.701 30.405 33.418 36.749 40.406 44.418 97.541 105.764

Kapitalfremskaffelse i alt 43.308 46.011 49.024 52.356 56.013 60.025 113.147 121.370
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8.13.5 Fremskrivning af frie pengestrømme 

Illustration 8.46 Fremskrevne frie pengestrømme for SABMiller som enkeltstående enhed  

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

NOPLAT 3.626 3.986 4.264 4.546 4.832 5.142 8.185 8.619

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 821 721 759 799 842 886 1.411 1.486

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 75 82 86 91 96 101 161 169

∆ Netto arbejdskapital 280 66 69 73 77 81 129 136

Pengestrømme fra drift 4.802 4.855 5.179 5.510 5.846 6.211 9.886 10.409

Investeringer i materielle anlægsaktiver 210 -1.143 -1.204 -1.267 -1.334 -1.405 -2.237 -2.355

Investeringer i operationelle leasingaktiver -36 -66 -70 -73 -77 -81 -129 -136

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -117 -108 -113 -119 -126 -132 -211 -222

Pengestrømme fra investering 57 -1.317 -1.387 -1.460 -1.537 -1.619 -2.577 -2.713

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 4.859 3.538 3.793 4.050 4.309 4.592 7.309 7.696

Investeringer i goodwill 3.465 0 0 0 0 0 0 0

Investeringer i købte immaterielle aktiver 847 0 0 0 0 0 0 0

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 9.171 3.538 3.793 4.050 4.309 4.592 7.309 7.696
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8.14 Oversigt over potentielle opkøbskandidater 
Illustration 8.47 Tilbageværende potentielle opkøbskandidater og deres globale markedsandel 

 
Kilde: Euromonitor | Opgjort i procent 

8.15 Vægtede vækstforventninger for AB InBev 

8.15.1 Volumenvækst 

Illustration 8.48 Vægtede forventninger til volumenvækst for AB InBev i år 2015-20 

 
Kilde: Euromonitor | 1Mio. hektoliter 2Opgjort i procent 

NOTE: For at tage højde for nationale forskelle i vækstforventninger inden for de enkelte regioner er de regionale vækstforventninger blevet baseret 

på vækstforventningerne for henholdsvis AB InBev og SABMillers to eller tre største nationale markeder i de enkelte regioner, som herefter er 

blevet vægtet i forhold til deres volumen- eller værdimæssige betydning for AB InBev og SABMiller. Dette gælder ligeledes for afsnit 8.16 til 8.18.  

  

Opkøbskandidat Markedsandel

Beijiing Yanjing Brewery (Kina) 2,6

SABECO (Vietnam) 0,9

Empresas Polar (Venezuela) 0,8

Cervejaria Petrópolis (Brasilien) 0,8

Henan Jinxing Brewery (Kina) 0,6

Boon Rawd Brewery (Thailand) 0,6

Guangzhou Zhujiang Brewery (Kina) 0,6

Total 6,9

20151 2020E1 CAGR2 20151 Vægtning2 Vægtet CAGR2 Vægtning2 Vækstbidrag2

Nordamerika 270,3 277,1 0,5 119,6 - 0,0 37,5 0,0

USA 246,3 246,3 0,0 109,0 91,1 - - -

Canada 24,0 24,0 0,0 10,6 8,9 - - -

Europa 494,0 501,1 0,3 43,6 - 0,0 10,0 0,0

Tyskland 89,0 89,0 0,0 7,4 51,8 - - -

Frankrig 19,5 19,5 0,0 2,2 15,4 - - -

Belgien 8,8 8,8 0,0 4,7 32,8 - - -

Sydamerika 315,5 343,4 1,7 153,2 - 1,2 40,0 0,5

Brasilien 135,0 137,7 0,4 85,5 63,5 - - -

Argentina 17,3 19,6 2,5 13,1 9,8 - - -

Mexico 66,1 75,7 2,7 36,0 26,8 - - -

Asien 703,6 776,4 2,0 90,1 - 1,8 12,5 0,2

Kina 474,5 520,5 1,9 74,4 86,6 - - -

Sydkorea 21,2 22,9 1,6 11,5 13,4 - - -

Total 0,7

Generel volumen AB InBev volumen Resultat
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8.15.2 Værdivækst 

Illustration 8.49 Vægtede forventninger til real værdivækst for AB InBev i år 2015-20 

 
Kilde: Euromonitor | 1USD/hektoliter i konstante 2015-priser og valutakurser 2Opgjort i procent 3Mio. USD baseret på total markedsomsætning og 

estimeret markedsandel fra Euromonitor 

8.16 Vægtede vækstforventninger for SABMiller 

8.16.1 Volumenvækst  

Illustration 8.50 Vægtede forventninger til volumenvækst for SABMiller i år 2015-20 

 
Kilde: Euromonitor | 1Mio. hektoliter 2Opgjort i procent 

20151 2020E1 CAGR2 20153 Vægtning2 Vægtet CAGR2 Vægtning2 Vækstbidrag2

Nordamerika 437,3 473,7 1,6 - - 1,6 37,5 0,6

USA 425,0 460,1 1,6 46.366,3 88,6 - - -

Canada 563,3 603,8 1,4 5.982,7 11,4 - - -

Europa 361,1 364,0 0,2 - - 0,2 10,0 0,0

Tyskland 336,0 339,4 0,2 2.481,6 41,0 - - -

Frankrig 461,0 465,6 0,2 1.007,5 16,6 - - -

Belgien 551,3 556,8 0,2 2.567,7 42,4 - - -

Sydamerika 277,6 296,2 1,3 - - 1,4 40,0 0,6

Brasilien 266,3 291,9 1,8 22.756,7 61,3 - - -

Argentina 277,3 280,1 0,2 3.640,3 9,8 - - -

Mexico 297,1 312,4 1,0 10.707,5 28,9 - - -

Asien 255,3 300,7 3,3 - - 4,6 12,5 0,6

Kina 171,7 239,4 6,9 12.793,6 64,6 - - -

Sydkorea 611,5 629,0 0,6 7.003,3 35,4 - - -

Total 1,8

Generel værdi AB InBev værdi Resultat

SABMiller volumen

20151 2020E1 CAGR2 20151 Vægtning2 Vægtet CAGR2 Vægtning2 Vækstbidrag2

Europa 494,0 501,1 0,3 42,2 - 0,4 20,0 0,1

Polen 39,2 40,0 0,4 13,0 50,2 - - -

Tjekkiet 15,3 15,6 0,4 7,0 27,2 - - -

Rumænien 18,3 18,7 0,4 5,8 22,6 - - -

Sydamerika 315,5 343,4 1,7 45,0 - 3,2 35,0 1,1

Columbia 23,6 28,7 4,0 23,0 54,8 - - -

Ecuador 5,7 5,9 1,0 5,1 12,1 - - -

Peru 14,5 16,6 2,8 13,9 33,1 - - -

Afrika 141,8 171,0 3,8 59,7 - 3,1 30,0 0,9

Sydafrika 34,4 38,0 2,0 28,3 47,3 - - -

Øvrige 107,4 130,7 4,0 31,5 52,7 - - -

Asien 703,6 776,4 2,0 13,7 - 2,7 15,0 0,4

Indien 25,0 33,0 5,7 4,8 38,0 - - -

Australien 18,4 19,1 0,8 7,9 62,0 - - -

Total 2,5

Generel volumen Resultat
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8.16.2 Værdivækst  

Illustration 8.51 Vægtede forventninger til real værdivækst for SABMiller i år 2015-20 

 
Kilde: Euromonitor | 1USD/hektoliter i konstante 2015-priser og valutakurser 2Opgjort i procent 3Mio. USD baseret på total markedsomsætning og 

estimeret markedsandel fra Euromonitor 

8.17 Kapitalstruktur for AB InBev 
Illustration 8.52 Kapitalstruktur for AB InBev for år 2015 

 
Kilde: Årsrapporten for år 2015 | Opgjort i mio. USD | 1Markedsværdi baseret på AB InBev lukkekurs d. 14. september 2015 på EUR 94,19, antal 

udestående aktier pr. 31. december 2015 på 1.605 mio. og en EUR:USD valutakurs pr. 31. december 2015 på 94,19 

NOTE: Opgørelsen af AB InBevs kapitalstruktur for år 2010-14 kan findes i den vedlagte datadisk.  

20151 2020E1 CAGR2 20153 Vægtning2 Vægtet CAGR2 Vægtning2 Vækstbidrag2

Europa 361,1 364,0 0,2 - - 0,0 20,0 0,0

Polen 206,6 206,6 0,0 2.678,5 58,9 - - -

Tjekkiet 162,9 162,9 0,0 1.143,7 25,2 - - -

Rumænien 123,8 123,8 0,0 723,3 15,9 - - -

Sydamerika 277,6 296,2 1,3 - - 1,1 35,0 0,4

Columbia 298,7 313,2 0,9 6.863,6 57,4 - - -

Ecuador 303,0 327,1 1,5 1.530,8 12,8 - - -

Peru 256,9 270,7 1,1 3.562,9 29,8 - - -

Afrika 259,0 268,8 0,7 - - 1,5 30,0 0,5

Sydafrika 235,4 272,6 3,0 6.645,9 43,0 - - -

Øvrige 266,6 272,4 0,4 8.822,5 57,0 - - -

Asien 255,3 300,7 3,3 - - 0,1 15,0 0,0

Indien 264,4 234,4 -2,4 1.546,5 24,8 - - -

Australien 679,7 713,1 1,0 4.692,0 75,2 - - -

Total 0,8

SABMiller værdiGenerel værdi Resultat

Bogført værdi % af total Markedsværdi % af total

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 6.729 6,4 6.729 2,6

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 43.541 41,2 43.541 16,8

Kassekredit 13 0,0 13 0,0

Netto pensionsforpligtelser 2.723 2,6 2.723 1,1

Andre finansielle forpligtelser 6.593 6,2 6.593 2,5

Ikke-driftsrelaterede hensættelser 897 0,8 897 0,3

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -389 -0,4 -389 -0,2

Overskudslikviditet -6.051 -5,7 -6.051 -2,3

Gæld i alt 54.056 51,2 54.056 20,9

Egenkapital (inklusiv ækvivalenter)1 47.949 45,4 165.174 63,8

Minoritetsinteresser 3.582 3,4 39.850 15,4

Egenkapital i alt 51.531 48,8 205.024 79,1
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8.18 Kapitalstruktur for SABMiller 
Illustration 8.53 Kapitalstruktur for SABMiller for år 2015 

 
Kilde: Årsrapporten for år 2015 | Opgjort i mio. USD | 1Markedsværdi baseret på SABMillers lukkekurs d. 14. september 2015 på GBP 29,34, antal 

udestående aktier pr. 31. december 2015 på 1.604 mio. og en GBP:USD valutakurs pr. 31. december 2015 på 1,4793 

NOTE: Opgørelsen af AB InBevs kapitalstruktur for år 2010-14 kan findes i den vedlagte datadisk. 

8.19 Estimering af vægtet risikopræmie for AB InBev 
Illustration 8.54 Vægtet risikopræmie for AB InBev 

 
Kilde: Årsrapporten for år 2015 og Damodarans opgørelse af landespecifikke risikopræmier | Opgjort i procent | 1Ifølge McKinsey i intervallet 4,5 til 

5,0 % (Koller et al., 2010, s. 238) 2Estimat for relativ markedsvolatilitet opgjort af Damodaran 3Vægtet i forhold til rapporteret EBITDA 4CDS for det 

pågældende land relativt til USA 

NOTE: Link til Damodarans hjemmeside: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

  

Bogført værdi % af total Markedsværdi % af total

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 1.961 4,7 1.961 2,2

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 10.583 25,5 10.583 11,8

Andre finansielle forpligtelser 786 1,9 786 0,9

Ikke-driftsrelaterede hensættelser 696 1,7 696 0,8

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 334 0,8 334 0,4

Overskudslikviditet -634 -1,5 -634 -0,7

Gæld i alt 13.726 33,1 13.726 15,3

Egenkapital (inklusiv ækvivalenter)1 26.518 64,0 69.618 77,5

Minoritetsinteresser 1.183 2,9 6.450 7,2

Egenkapital i alt 27.701 66,9 76.068 84,7

Anvendt generel markedsrisikopræmie1 5,0             

Justering for aktiemarkedet ekstra volatilitet? Ja

Anvendt aktiemarkedsmultiplikation2 1,4x

USA 36,5 0,0 5,0 1,8

Belgien 6,5 0,5 5,6 0,4

Brasilien/Mexico/Argentina 49,0 3,4 9,7 4,7

Kina 8,0 1,2 6,7 0,5

Total 100,0 7,5

Anslået 

vægtning3
Landespecifik 

risikopræmie4
Egenkapital-

risiko i alt

Vægtet 

risikopræmie
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8.20 Estimering af vægtet risikopræmie for SABMiller 
Illustration 8.55 Vægtet risikopræmie for SABMiller 

 
Kilde: Årsrapporten for år 2015 og Damodarans opgørelse af landespecifikke risikopræmier | Opgjort i procent | 1Ifølge McKinsey i intervallet 4,5 til 

5,0 % (Koller et al., 2010, s. 238) 2Estimat for relativ markedsvolatilitet opgjort af Damodaran 3Vægtet i egen anslået indtjeningsfordeling 4CDS for 

det pågældende land relativt til USA 

NOTE: Link til Damodarans hjemmeside: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

8.21 Estimering af ugearet industribeta 
Illustration 8.56 Ugearet beta for et udvalg af ølmarkedets ledende spillere 

 
Kilde: ThomsonOne pr. 29. juli 2016 

     

Anvendt generel markedsrisikopræmie1 5,0             

Justering for aktiemarkedet ekstra volatilitet? Ja

Anvendt aktiemarkedsmultiplikation2 1,4x

Columbia 40,0 2,3 8,3 3,3

Sydafrika/Resten af Afrika 35,0 4,1 10,7 3,7

Polen 15,0 1,0 6,4 1,0

Indien 5,0 1,9 7,7 0,4

Australien 5,0 0,2 5,3 0,3

Total 100,0 8,6

Anslået 

vægtning3
Landespecifik 

risikopræmie4
Egenkapital-

risiko i alt

Vægtet 

risikopræmie

Gearet beta Netto gæld Egenkapital D/E Ugearet beta

Carlsberg 1,12x 32.897 101.447 32,4 0,85x

SABMiller 0,85x 10.029 92.044 10,9 0,77x

Heineken 0,87x 11.673 48.378 24,1 0,70x

Molson Coors 0,92x 416 20.966 2,0 0,90x

AB InBev 0,88x 39.220 194.853 20,1 0,73x

Median 0,88x 0,77x

Gennemsnit 0,93x 0,79x
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8.22 Oversigt over kreditspreads 
Illustration 8.57 Oversigt over aktuelle kreditspreads i forhold til rating og løbetid1 

 
Kilde: Moody’s pr. 30. september 2016 | 1Spreads over swaprenten for USD med en tilsvarende løbetid 

Rating 1 år 2 år 5 år 10 år 15 år

 Aaa/AAA    -0,09 -0,09 0,11 0,25 0,23

 Aa1/AA+    0,11 0,16 0,47 0,72 0,78

 Aa2/AA     0,20 0,29 0,65 0,96 1,05

 Aa3/AA-    0,26 0,36 0,76 1,11 1,24

 A1/A+      0,31 0,44 0,89 1,30 1,46

 A2/A       0,38 0,53 1,04 1,51 1,72

 A3/A-      0,47 0,67 1,25 1,81 2,07

 Baa1/BBB+  0,58 0,83 1,51 2,17 2,51

 Baa2/BBB   0,71 1,02 1,82 2,60 3,02

 Baa3/BBB-  1,27 1,63 2,46 3,21 3,58

 Ba1/BB+    2,19 2,55 3,33 3,97 4,23

 Ba2/BB     3,70 3,95 4,50 4,90 5,00

 Ba3/BB-    4,04 4,25 4,74 5,10 5,18

 B1/B+      4,82 4,94 5,29 5,53 5,54

 B2/B       6,28 6,18 6,23 6,25 6,16

 B3/B-      7,10 6,80 6,62 6,48 6,32

 Caa/CCC+   9,82 8,80 7,81 7,19 6,78
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8.23 Værdiansættelse af AB InBevs drift som enkeltstående enhed 
Illustration 8.58 Opgørelse af værdien af AB InBevs drift som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Alle foregående analyser, vurderinger og antagelser | 1Investeret kapital primo, dvs. ultimo året forinden 2Beregnet ved brug af investeret kapital primo 

NOTE: Terminalværdien er blevet bestemt ved hjælp af formlen bag Princip 1: Værdi = (NOPLAT2031*(1–g/ROIC))/(WACC-g) = (19.891*(1–3,9%/74,8%))/(8,8%-3,9%) = 389.680 

  

År FCF DF NV af FCF År IK1 ROIC2 WACC Spread EP DF NV af EP

2016 9.836 0,9193 9.043 2016 102.084 10,2 8,8 1,5 1.489 0,9193 1.368

2017 10.278 0,8452 8.687 2017 102.694 10,6 8,8 1,9 1.904 0,8452 1.609

2018 10.740 0,7770 8.344 2018 103.333 11,0 8,8 2,3 2.338 0,7770 1.817

2019 11.222 0,7143 8.016 2019 103.999 11,5 8,8 2,7 2.792 0,7143 1.994

2020 11.726 0,6567 7.700 2020 104.696 11,9 8,8 3,1 3.266 0,6567 2.145

2021 12.252 0,6037 7.396 2021 105.424 12,3 8,8 3,6 3.766 0,6037 2.273

2022 12.805 0,5550 7.106 2022 106.190 12,8 8,8 4,0 4.291 0,5550 2.382

2023 13.386 0,5102 6.830 2023 106.996 13,3 8,8 4,5 4.845 0,5102 2.472

2024 13.999 0,4690 6.566 2024 107.844 13,8 8,8 5,0 5.427 0,4690 2.546

2025 14.643 0,4312 6.314 2025 108.737 14,3 8,8 5,6 6.041 0,4312 2.605

2026 15.327 0,3964 6.076 2026 109.676 14,8 8,8 6,1 6.656 0,3964 2.638

2027 16.020 0,3644 5.838 2027 110.630 15,4 8,8 6,6 7.278 0,3644 2.652

2028 16.723 0,3350 5.603 2028 111.596 15,9 8,8 7,1 7.905 0,3350 2.648

2029 17.433 0,3080 5.369 2029 112.571 16,4 8,8 7,6 8.537 0,3080 2.629

2030 18.149 0,2831 5.139 2030 113.554 16,9 8,8 8,1 9.172 0,2831 2.597

Termialværdi 389.680 0,2831 110.337 Termialværdi 114.542 17,4 8,8 8,6 275.138 0,2831 77.905

Nutidsværdi af budgetperiode 104.027 Nutidsværdi af budgetperiode 34.375

Nutidsværdi af terminalværdi 110.337 Nutidsværdi af terminalværdi 77.905

Investeret kapital, primo 102.084

Midtårs justeringsfaktor 1,00 Midtårs justeringsfaktor 1,00

Værdi af drift 214.364 Værdi af drift 214.364
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8.24 Værdiansættelse af SABMillers drift som enkeltstående enhed 
Illustration 8.59 Opgørelse af værdien af SABMillers drift som enkeltstående enhed 

 
Kilde: Alle foregående analyser, vurderinger og antagelser | 1Investeret kapital primo, dvs. ultimo året forinden 2Beregnet ved brug af investeret kapital primo 

NOTE: Terminalværdien er blevet bestemt ved hjælp af formlen bag Princip 1: Værdi = (NOPLAT2031*(1–g/ROIC))/(WACC-g) = (9.076*(1–5,3%/48,2%))/(9,8%-5,3%) = 178.303  

År FCF DF NV af FCF År IK1 ROIC2 WACC Spread EP DF NV af EP

2016 3.538 0,9105 3.222 2016 30.495 13,1 9,8 3,2 988 0,9105 900

2017 3.793 0,8290 3.144 2017 30.943 13,8 9,8 3,9 1.222 0,8290 1.013

2018 4.050 0,7548 3.057 2018 31.415 14,5 9,8 4,6 1.458 0,7548 1.101

2019 4.309 0,6872 2.961 2019 31.911 15,1 9,8 5,3 1.695 0,6872 1.165

2020 4.592 0,6257 2.873 2020 32.434 15,9 9,8 6,0 1.954 0,6257 1.223

2021 4.835 0,5697 2.755 2021 32.984 16,4 9,8 6,6 2.172 0,5697 1.238

2022 5.091 0,5187 2.641 2022 33.564 17,0 9,8 7,2 2.402 0,5187 1.246

2023 5.361 0,4723 2.532 2023 34.175 17,6 9,8 7,7 2.645 0,4723 1.249

2024 5.645 0,4300 2.428 2024 34.817 18,2 9,8 8,3 2.900 0,4300 1.247

2025 5.945 0,3915 2.328 2025 35.494 18,8 9,8 8,9 3.168 0,3915 1.240

2026 6.260 0,3565 2.232 2026 36.207 19,4 9,8 9,5 3.451 0,3565 1.230

2027 6.592 0,3246 2.139 2027 36.957 20,0 9,8 10,1 3.749 0,3246 1.217

2028 6.941 0,2955 2.051 2028 37.748 20,6 9,8 10,8 4.062 0,2955 1.200

2029 7.309 0,2691 1.967 2029 38.580 21,2 9,8 11,4 4.392 0,2691 1.182

2030 7.696 0,2450 1.885 2030 39.456 21,8 9,8 12,0 4.740 0,2450 1.161

Termialværdi 178.303 0,2450 43.682 Termialværdi 40.379 22,5 9,8 12,6 137.925 0,2450 33.790

Nutidsværdi af budgetperiode 38.214 Nutidsværdi af budgetperiode 17.611

Nutidsværdi af terminalværdi 43.682 Nutidsværdi af terminalværdi 33.790

Investeret kapital, primo 30.495

Midtårs justeringsfaktor 1,00 Midtårs justeringsfaktor 1,00

Værdi af drift 81.897 81.897
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8.25 EV og EKV for AB InBev og SABMiller som enkeltstående eneheder  
Illustration 8.60 Opgørelse af EV og EKV for AB InBev og SABMiller som enkeltstående enheder 

 
Kilde: Alle foregående analyser, vurderinger og antagelser | Opgjort i USD mio. 

NOTE: Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures samt minoritetsinteresser er generelt blevet værdisat med udgangspunkt resultatet efter skat og en P/E-multipel på 25,0. Dette med undtagelse 

af SABMillers andel af JV’et MillerCoors, hvor det på grund af dettes separat rapporterede resultat har været muligt anvende den faktiske salgspris på USD 15 mia. som en proxy for markedsværdien. 

AB InBev

Værdi af drift 214.364

Bogført værdi Markedsværdi

Kapitalandele i associerede virksomheder 212 250

Fremførbart underskud 249 249

Andre finansielle aktiver 3.703 3.703

Værdipapirer 103 103

Overskudslikviditet 6.051 6.051

Aktiver bestemt for salg 48 48

Virksomhedsværdi (EV) 224.768

Rentebærende lån og forpligtelser, kort -6.729 -6.729

Rentebærende lån og forpligtelser, lang -43.541 -43.541

Operationelle leasingforpligtelser -812 -812

Kassekredit -13 -13

Netto pensionsforpligtelser -2.723 -2.723

Andre finansielle forpligtelser -6.593 -6.593

Ikke-driftsrelaterede hensættelser -897 -897

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 389 389

Minoritetsinteresser -3.582 -39.850

Egenkapitalværdi 123.999

Værdi af drift 81.897

Bogført værdi Markedsværdi

Kapitalandele i associerede virksomheder 4.459 7.413

Kapitalandele i joint ventures 5.428 15.000

Fremførbart underskud 662 662

Andre finansielle aktiver 1.608 1.608

Overskudslikviditet 634 634

Aktiver bestemt for salg 21 21

Virksomhedsværdi (EV) 107.235

Rentebærende lån og forpligtelser, kort -1.961 -1.961

Rentebærende lån og forpligtelser, lang -10.583 -10.583

Operationelle leasingforpligtelser -1.247 -1.247

Andre finansielle forpligtelser -786 -786

Ikke-driftsrelaterede hensættelser -696 -696

Forpligtelser bestemt for salg 0 0

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -334 -334

Minoritetsinteresser -1.183 -6.450

Egenkapitalværdi 85.178

SABMiller
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8.26 Estimering af relevant P/E-multipel 
Illustration 8.61 Oversigt over P/E-multipler for et udvalg af verdens største bryggerier (baseret på 2015-indtjening) 

 
Kilde: ThomsonOne pr. 29. oktober 2016 | 1P/E for den forventede indtjening i år 2016 (pga. negativ indtjening i år 2015) 

Virksomhed P/E

Anheuser-Busch InBev NV 25,0x

SABMiller Plc 38,1x

Heineken NV 23,8x

Carlsberg A/S1 21,7x

Tsingtao Brewery Co Ltd 26,2x

Molson Coors Brewing Co1 20,7x

Kirin Holdings Co Ltd1 21,2x

Asahi Group Holding Ltd 25,0x

Constellation Brands Inc 29,5x

Diageo Plc 24,4x

San Miguel Corp 19,9x

Median 24,4x

Gennemsnit 25,0x
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8.27 Fremskrivninger for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed  

8.27.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser 

Illustration 8.62 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Omsætningsvækst Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Organisk volumenvækst 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,7

Heraf synergieffekt 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

∆ pris og/eller produktmix 6,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

Heraf synergieffekt 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

Organisk vækst ved konstant valuta 6,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4,4 4,3

Effekt af porteføljeændringer -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af valutakursudsving -11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt af ændringer i regnskabspraksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nominel omsætningsvækst -5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4,4 4,3

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger1 -61,6 -61,0 -60,4 -59,9 -59,3 -59,2 -59,2 -59,2

Heraf synergieffekt 0,0 0,5 0,9 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9

Driftsrelaterede pensionsomkostninger1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Særlige poster1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver2 -11,9 -12,0 -12,0 -11,9 -11,9 -11,9 -11,9 -11,9

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver2 -27,7 -26,5 -26,5 -26,4 -26,4 -26,4 -26,0 -25,9

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver2 -1,4 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,1 -1,1

Amortisering af købte immaterielle aktiver2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortisering af goodwill2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.27.1 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser (fortsat) 

Illustration 8.63 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed (fortsat) 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Netto arbejdskapital (dage) Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,0 24,0 24,0

Heraf synergieffekt 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Tilgodehavender fra salg, langfristet 5,3 5,7 6,2 6,6 7,1 7,1 7,1 7,1

Heraf synergieffekt 0,0 0,5 0,9 1,4 1,9 1,9 2,0 2,0

Tilgodehavender fra salg, kortfristet 31,4 31,7 32,0 32,4 32,7 32,7 32,7 32,7

Heraf synergieffekt 0,0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4

Periodeafgrænsningsposter, langfristet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heraf synergieffekt 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Periodeafgrænsningsposter, kortfristet 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Heraf synergieffekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Tilgodehavende selskabsskat 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8

Heraf synergieffekt 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

Driftslikviditet1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Heraf synergieffekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Leverandørgæld, langfristet 4,1 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6 5,6

Heraf synergieffekt 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,6 1,7 1,7

Leverandørgæld, kortfristet 104,6 109,4 114,3 119,2 124,1 124,1 124,1 124,1

Heraf synergieffekt 0,0 4,9 9,9 14,9 19,9 20,0 21,1 21,3

Skyldig selskabsskat 11,2 9,9 8,5 7,0 5,6 5,6 5,6 5,6

Heraf synergieffekt 0,0 -1,4 -2,9 -4,3 -5,8 -5,8 -6,1 -6,2

Periodeafgrænsningsposter, langfristet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heraf synergieffekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodeafgrænsningsposter, kortfristet 4,3 3,3 2,4 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Heraf synergieffekt 0,0 -1,0 -2,0 -2,9 -3,9 -4,0 -4,2 -4,2
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8.27.2 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning af analytiske regnskabsopgørelser (fortsat) 

Illustration 8.64 Driftsrelaterede antagelser for fremskrivning for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed (fortsat) 

 
Kilde: Egen tilvirkning | 1I % af nettoomsætningen 2I % af den relevante aktivpost 

8.27.3 Fremskrivning af NOPLAT 

Illustration 8.65 Fremskrevet NOPLAT for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Langfristede driftsaktiver Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Materielle anlægsaktiver1 44,8 44,4 44,1 43,8 43,5 43,5 43,5 43,5

Heraf synergieffekt 0,0 -0,3 -0,7 -1,0 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4

Operationelle leasingaktiver1 3,4 3,0 2,7 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9

Heraf synergieffekt 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7

Driftsrelaterede immaterielle aktiver1 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9

Heraf synergieffekt 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Nettoomsætning 60.138 63.273 66.572 70.044 73.697 77.543 117.202 122.294

Driftsomkostninger -37.072 -38.625 -40.239 -41.935 -43.719 -45.924 -69.425 -72.444

Driftsrelaterede pensionsomkostninger -82 -86 -91 -95 -100 -105 -157 -163

EBITDA 22.984 24.562 26.242 28.014 29.879 31.513 47.620 49.687

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -3.491 -3.218 -3.360 -3.508 -3.662 -3.822 -5.790 -6.042

Afskrivninger på operationelle leasingaktiver -206 -199 -186 -171 -153 -133 -203 -212

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver -252 -237 -227 -215 -200 -184 -276 -287

EBITA 19.035 20.907 22.469 24.120 25.863 27.375 41.351 43.145

Kontant selskabsskat -5.634 -6.185 -6.643 -7.128 -7.641 -8.084 -12.190 -12.715

NOPLAT 13.401 14.722 15.826 16.992 18.223 19.291 29.161 30.430
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8.27.4 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalanvendelsessiden) 

Illustration 8.66 Fremskrivning investeret kapital for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Varebeholdninger 3.892 4.109 4.339 4.581 4.837 5.090 7.693 8.027

Tilgodehavender fra salg 6.039 6.489 6.972 7.489 8.043 8.463 12.792 13.347

Periodeafgrænsningsposter 647 679 713 749 786 827 1.250 1.304

Tilgodehavende selskabsskat 877 941 1.009 1.083 1.161 1.222 1.847 1.927

Driftslikviditet 1.203 1.265 1.331 1.401 1.474 1.551 2.344 2.446

Kortfristede driftsaktiver 12.658 13.484 14.365 15.303 16.302 17.152 25.925 27.051

Leverandørgæld -17.912 -19.742 -21.725 -23.872 -26.197 -27.564 -41.662 -43.472

Skyldig selskabsskat -1.853 -1.709 -1.542 -1.350 -1.131 -1.190 -1.798 -1.876

Periodeafgrænsningsposter -708 -579 -433 -268 -83 -87 -132 -137

Kortfristede driftsforpligtelser -20.473 -22.030 -23.700 -25.491 -27.411 -28.841 -43.592 -45.486

Netto arbejdskapital -7.815 -8.546 -9.335 -10.188 -11.109 -11.689 -17.667 -18.435

Materielle anlægsaktiver 26.913 28.116 29.368 30.673 32.032 33.703 50.941 53.154

Operationelle leasingaktiver 2.059 1.923 1.765 1.582 1.372 1.444 2.182 2.277

Driftsrelaterede immaterielle aktiver 895 857 812 759 696 733 1.107 1.156

Investeret kapital (ekskl. goodwill) 22.051 22.350 22.610 22.825 22.991 24.191 36.563 38.151

Goodwill 82.365 82.365 82.365 82.365 82.365 82.365 82.365 82.365

Købte immaterielle aktiver 28.162 28.162 28.162 28.162 28.162 28.162 28.162 28.162

Investeret kapital (inkl. goodwill) 132.579 132.878 133.137 133.353 133.519 134.718 147.091 148.679

Kapitalandele i associerede virksomheder 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671

Kapitalandele i joint ventures 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428 5.428

Værdipapirer 103 103 103 103 103 103 103 103

Fremførbart underskud 911 911 911 911 911 911 911 911

Andre finansielle aktiver 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311 5.311

Overskudslikviditet 6.685 9.941 14.422 20.189 27.331 34.623 152.345 172.228

Aktiver bestemt for salg 69 69 69 69 69 69 69 69

Ikke-driftsrelaterede aktiver 23.178 26.434 30.915 36.682 43.824 51.116 168.838 188.721

Kapitalanvendelse i alt 155.757 159.311 164.053 170.035 177.343 185.834 315.929 337.400



136 
 

8.27.5 Fremskrivning af investeret kapital (kapitalfremskaffelsessiden) 

Illustration 8.67 Fremskrevet investeret kapital for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Rentebærende lån og forpligtelser, langfristet 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541 43.541

Operationelle leasingforpligtelser 812 812 812 812 812 812 812 812

Ny gæld 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto pensionsforpligtelser 2.723 2.845 2.973 3.107 3.246 3.392 5.019 5.217

Andre finansielle forpligtelser, langfristet 886 886 886 886 886 886 886 886

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, langfristet 677 677 677 677 677 677 677 677

Kassekredit 13 13 13 13 13 13 13 13

Rentebærende lån og forpligtelser, kortfristet 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912

Ikke-driftsrelaterede hensættelser, kortfristet 220 220 220 220 220 220 220 220

Betalbare renter 817 791 791 791 791 791 791 791

Andre finansielle forpligtelser, kortfristet 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707 5.707

Ikke-driftsrelateret udskudt skat -389 -389 -389 -389 -389 -389 -389 -389

Gæld og gældsækvivalenter 60.919 61.015 61.143 61.276 61.416 61.561 63.189 63.387

Egenkapital tilskrevet aktionærer i AB Inbev 42.137 41.994 42.234 42.878 43.952 45.478 84.442 91.984

Minoritetsinteresser 3.582 3.888 4.281 4.765 5.346 6.029 17.870 19.911

Driftsrelateret udskudt skat 1.930 2.017 2.107 2.202 2.301 2.404 3.557 3.698

Betalbare dividender 239 239 239 239 239 239 239 239

Akkumuleret A&N af goodwill 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922

Akkumuleret A&N af købte immaterielle aktiver 1.720 1.910 2.099 2.286 2.472 2.657 4.268 4.441

Egenkapital og egenkapitalsækvivalenter 51.531 51.971 52.882 54.293 56.232 58.729 112.299 122.195

Kapitalfremskaffelse i alt 112.450 112.986 114.025 115.569 117.648 120.291 175.488 185.581
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8.27.6 Fremskrivning af frie pengestrømme 

Illustration 8.68 Fremskrevne frie pengestrømme for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Egen tilvirkning | Opgjort i mio. USD 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

NOPLAT 13.401 14.722 15.826 16.992 18.223 19.291 29.161 30.430

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 3.491 3.218 3.360 3.508 3.662 3.822 5.790 6.042

Amortisering af driftsrelaterede immaterielle aktiver 252 237 227 215 200 184 276 287

∆ Netto arbejdskapital 1.197 731 790 853 921 580 751 768

Pengestrømme fra drift 18.340 18.908 20.202 21.567 23.006 23.876 35.978 37.527

Investeringer i materielle anlægsaktiver -1.234 -4.421 -4.613 -4.813 -5.020 -5.493 -7.956 -8.255

Investeringer i operationelle leasingaktiver 80 135 158 183 210 -72 -93 -95

Investeringer i driftsrelaterede immaterielle aktiver -236 -199 -182 -161 -138 -220 -323 -335

Pengestrømme fra investering -1.390 -4.485 -4.637 -4.791 -4.949 -5.785 -8.371 -8.685

Frie pengestrømme (ekskl. goodwill) 16.950 14.423 15.566 16.776 18.057 18.092 27.606 28.842

Investeringer i goodwill 9.164 0 0 0 0 0 0 0

Investeringer i købte immaterielle aktiver 673 0 0 0 0 0 0 0

Frie pengestrømme (inkl. goodwill) 26.787 14.423 15.566 16.776 18.057 18.092 27.606 28.842
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8.28 Værdiansættelse af AB InBev og SABMillers drift som kombineret enhed 
Illustration 8.69 Opgørelse af værdien af AB InBev og SABMillers drift som kombineret enhed 

 
Kilde: Alle foregående analyser, vurderinger og antagelser | 1Investeret kapital primo, dvs. ultimo året forinden 2Beregnet ved brug af investeret kapital primo 

NOTE: Terminalværdien er blevet bestemt ved hjælp af formlen bag Princip 1: Værdi = (NOPLAT2031*(1–g/ROIC))/(WACC-g) = (31.761*(1–4,4%/81,5%))/(9,1%-4,4%) = 635.792 

  

År FCF DF NV af FCF År IK1 ROIC2 WACC Spread EP DF NV af EP

2016 14.423 0,9170 13.226 2016 132.579 11,1 9,1 2,1 2.720 0,9170 2.494

2017 15.566 0,8408 13.088 2017 132.878 11,9 9,1 2,9 3.791 0,8408 3.187

2018 16.776 0,7709 12.933 2018 133.137 12,8 9,1 3,7 4.929 0,7709 3.799

2019 18.057 0,7068 12.762 2019 133.353 13,7 9,1 4,6 6.136 0,7068 4.337

2020 18.092 0,6480 11.722 2020 133.519 14,4 9,1 5,4 7.186 0,6480 4.656

2021 19.048 0,5941 11.316 2021 134.718 15,0 9,1 5,9 7.979 0,5941 4.740

2022 19.953 0,5447 10.867 2022 135.865 15,6 9,1 6,5 8.840 0,5447 4.815

2023 20.905 0,4994 10.439 2023 137.072 16,2 9,1 7,1 9.746 0,4994 4.867

2024 21.908 0,4578 10.030 2024 138.342 16,8 9,1 7,7 10.700 0,4578 4.899

2025 22.964 0,4197 9.639 2025 139.680 17,4 9,1 8,4 11.704 0,4197 4.913

2026 24.078 0,3848 9.266 2026 141.088 18,1 9,1 9,0 12.729 0,3848 4.898

2027 25.224 0,3528 8.899 2027 142.534 18,7 9,1 9,7 13.780 0,3528 4.862

2028 26.400 0,3234 8.539 2028 144.017 19,4 9,1 10,3 14.856 0,3234 4.805

2029 27.606 0,2965 8.185 2029 145.536 20,0 9,1 11,0 15.958 0,2965 4.732

2030 28.842 0,2718 7.839 2030 147.091 20,7 9,1 11,6 17.084 0,2718 4.643

Termialværdi 635.792 0,2712 172.408 Termialværdi 148.679 21,4 9,1 12,3 487.242 0,2712 132.125

Nutidsværdi af budgetperiode 158.751 Nutidsværdi af budgetperiode 66.646

Nutidsværdi af terminalværdi 172.408 Nutidsværdi af terminalværdi 132.133

Investeret kapital, primo 132.579

Midtårs justeringsfaktor 1,00 Midtårs justeringsfaktor 1,00

Værdi af drift 331.158 Værdi af drift 331.358
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8.29 EV og EKV for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed  
Illustration 8.70 Opgørelse af EV og EKV for AB InBev og SABMiller som kombineret enhed 

 
Kilde: Alle foregående analyser, vurderinger og antagelser | Opgjort i USD mio. 

NOTE: Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures samt minoritetsinteresser er generelt blevet værdisat med udgangspunkt resultatet efter skat og en P/E-multipel på 25,0. Dette med undtagelse 

af SABMillers andel af JV’et MillerCoors, hvor det på grund af dettes separat rapporterede resultat har været muligt anvende den faktiske salgspris på USD 15 mia. som en proxy for markedsværdien. 

Værdi af drift 331.158

Bogført værdi Markedsværdi

Kapitalandele i associerede virksomheder 4.671 7.663

Kapitalandele i joint ventures 5.428 15.000

Fremførbart underskud 911 911

Andre finansielle aktiver 5.311 5.311

Værdipapirer 103 103

Overskudslikviditet 6.685 6.685

Aktiver bestemt for salg 69 69

Virksomhedsværdi (EV) 366.901

Rentebærende lån og forpligtelser, kort -54.941 -54.941

Rentebærende lån og forpligtelser, lang -7.873 -7.873

Operationelle leasingforpligtelser -2.059 -2.059

Kassekredit -13 -13

Netto pensionsforpligtelser -2.723 -2.723

Andre finansielle forpligtelser -7.379 -7.379

Ikke-driftsrelaterede hensættelser -1.593 -1.593

Forpligtelser bestemt for salg 0 0

Ikke-driftsrelateret udskudt skat 55 55

Minoritetsinteresser -4.765 -46.300

Egenkapitalværdi 244.075
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8.30 Overblik over historisk og fremskrevet performance  

8.30.1 Historisk organisk vækst og underliggende komponenter 

Illustration 8.71 Oversigt over historisk organisk vækst for peergruppen 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

AB InBev Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

Organisk volumenvækst - -0,2 0,3 -2,0 0,6 -0,6

Vækst i nettoomsætning per enhed - 4,8 6,9 5,6 5,6 6,8

Organisk vækst ved konstant valuta - 4,6 7,2 3,6 6,2 6,2

SABMiller

Organisk volumenvækst - 2,4 3,5 1,6 1,6 3,0

Vækst i nettoomsætning per enhed - 2,4 3,6 1,4 1,9 5,4

Organisk vækst ved konstant valuta - 4,8 7,1 3,0 3,5 8,4

Kombineret enhed

Organisk volumenvækst - 0,5 1,2 -0,9 0,9 0,3

Vækst i nettoomsætning per enhed - 4,1 6,0 4,4 4,5 6,5

Organisk vækst ved konstant valuta - 4,7 7,2 3,4 5,4 6,8

Heineken

Organisk volumenvækst - 2,1 1,5 -3,5 1,8 1,3

Vækst i nettoomsætning per enhed - 1,5 2,4 2,7 1,2 2,2

Organisk vækst ved konstant valuta - 3,6 3,9 -0,9 3,0 3,5

Carlsberg

Organisk volumenvækst - 2,9 -2,0 -1,1 -2,0 -3,4

Vækst i nettoomsætning per enhed - 3,1 4,7 2,2 4,2 5,7

Organisk vækst ved konstant valuta - 6,0 2,7 1,1 2,2 2,3
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8.30.2 Fremskrevet organisk vækst og underliggende komponenter 

Illustration 8.72 Oversigt over fremskrevet organisk vækst for peergruppen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

AB InBev Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

Organisk volumenvækst -0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4

Vækst i nettoomsætning per enhed 6,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,5

Organisk vækst ved konstant valuta 6,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 3,9

SABMiller

Organisk volumenvækst 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,5

Vækst i nettoomsætning per enhed 5,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,7 3,8

Organisk vækst ved konstant valuta 8,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Kombineret enhed

Organisk volumenvækst 0,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,7

Vækst i nettoomsætning per enhed 6,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6

Organisk vækst ved konstant valuta 6,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,4 4,3

Heineken

Organisk volumenvækst 1,3

Vækst i nettoomsætning per enhed 2,2

Organisk vækst ved konstant valuta 3,5

Carlsberg

Organisk volumenvækst -3,4

Vækst i nettoomsætning per enhed 5,7

Organisk vækst ved konstant valuta 2,3
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8.30.3 Historisk ROIC og underliggende komponenter 

Illustration 8.73 Oversigt over historisk ROIC for peergruppen 

 
Kilde: Årsrapporterne for år 2010-15 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROIC inklusiv goodwill Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret Rapporteret

AB InBev - 10,2 10,6 10,1 9,8 9,2

SABMiller - 10,4 9,8 9,7 10,0 10,9

Kombineret enhed - 10,2 10,3 10,0 9,8 9,6

Heineken - 8,9 7,6 7,9 8,4 8,1

Carlsberg - 6,3 6,5 6,5 5,8 6,4

ROIC eksklusiv goodwill

AB InBev - 63,6 69,1 66,7 66,0 66,0

SABMiller - 26,7 31,7 38,3 38,4 39,8

Kombineret enhed - 47,7 52,7 55,5 55,7 56,1

Heineken - 19,4 18,6 20,4 21,3 20,9

Carlsberg - 20,5 21,5 21,9 20,8 23,9

NOPLAT-margin

AB InBev 20,3 21,6 22,0 22,4 22,7 22,4

SABMiller 17,2 17,6 18,7 20,9 22,0 21,9

Kombineret enhed 19,4 20,5 21,0 22,0 22,5 22,3

Heineken 10,6 10,3 9,8 11,1 11,8 11,5

Carlsberg 13,5 12,0 11,8 12,1 10,7 10,6

Kapitalomsætningshastighed inklusiv goodwill

AB InBev - 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x

SABMiller - 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x

Kombineret enhed - 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x

Heineken - 0,9x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x

Carlsberg - 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x

Kapitalomsætningshastighed eksklusiv goodwill

AB InBev - 2,9x 3,1x 3,0x 2,9x 2,9x

SABMiller - 1,5x 1,7x 1,8x 1,7x 1,8x

Kombineret enhed - 2,3x 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x

Heineken - 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x

Carlsberg - 1,7x 1,8x 1,8x 1,9x 2,2x
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8.30.4 Fremskrevet ROIC og underliggende komponenter 

Illustration 8.74 Oversigt over fremskrevet ROIC for peergruppen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2029 2030

ROIC inklusiv goodwill Rapporteret Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet Fremskrevet

AB InBev 9,2 10,2 10,6 11,0 11,4 11,9 16,3 16,8

SABMiller 10,9 13,0 13,7 14,4 15,0 15,7 21,0 21,6

Kombineret enhed 9,6 11,1 11,9 12,8 13,7 14,4 19,9 20,6

Heineken 8,1

Carlsberg 6,4

ROIC eksklusiv goodwill

AB InBev 66,0 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 74,9 74,8

SABMiller 39,8 46,0 46,7 47,3 47,7 48,2 48,2 48,2

Kombineret enhed 56,1 66,3 70,4 74,8 79,5 81,8 81,5 81,5

Heineken 20,9

Carlsberg 23,9

NOPLAT-margin

AB InBev 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

SABMiller 21,9 22,9 23,3 23,6 23,8 24,0 24,0 24,0

Kombineret enhed 22,3 23,3 23,8 24,3 24,7 24,9 24,9 24,9

Heineken 11,5

Carlsberg 10,6

Kapitalomsætningshastighed inklusiv goodwill

AB InBev 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,7x 0,7x

SABMiller 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,9x 0,9x

Kombineret enhed 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,6x 0,8x 0,8x

Heineken 0,7x

Carlsberg 0,6x

Kapitalomsætningshastighed eksklusiv goodwill

AB InBev 2,9x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x 3,3x

SABMiller 1,8x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x 2,0x

Kombineret enhed 2,5x 2,9x 3,0x 3,1x 3,2x 3,3x 3,3x 3,3x

Heineken 1,8x

Carlsberg 2,2x


