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1. Indledning  

Carlsberg A/S, som er det fjerdestørste bryggeri i verden, har med deres SAIL’22 strategi samt 

opbygning af ”Funding the Journey” kultur sikret sig en langsigtet vækst og en værdiskabelse 

for aktionærerne. 

Carlsberg A/S vil i den videre behandling blot blive benævnt som ”Carlsberg” 

Aktiekursen på Carlsberg (B) har været støt stigende siden 2015, og har i det sidste år udviklet 

sig med en stigning på ca. 40 %, se nedenstående graf. 

 

Graf 1: Historisk udvikling af Carlsbergs B aktie 
Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB 

 

På baggrund af ovenstående er hovedformålet med denne opgave at finde ud af, om prisen på 

Carlsberg (B) aktie er over- eller undervurderet. 

Jeg har ingen intern viden om Carlsberg og vil derfor kun tage udgangspunkt i offentligt 

tilgængeligt materiale til beregning af den fundamentale værdi af Carlsberg. 

https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB
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1.1 Problemformulering 

Denne opgave har til formål via en fundamentalanalyse og værdiansættelse af Carlsberg at 

belyse følgende hovedspørgsmål: 

Hvad er en fair market value af Carlsbergs (B) aktie pr. 17. februar 2020? 

Idet årsrapporten blev offentliggjort d. 6. februar 2020, har jeg valgt at se på aktiekursen, når 

den lige har haft mulighed for at stabilisere sig. 

Til at kunne besvare ovenstående problemformulering vil følgende undersøgelsesspørgsmål 

blive inddraget:  

Strategisk analyse 

- Hvad er Carlsbergs strategi? 

- Hvilke faktorer i omverden har indflydelse på Carlsberg? 

- Hvordan ser konkurrencesituationen ud på markedet? 

- Hvad er Carlsbergs styrker og svagheder samt muligheder og trusler? 

Regnskabsanalyse 

- Hvordan har den økonomiske udvikling været i Carlsberg i de sidste 5 år? 

- Opfylder den anvendte regnskabspraksis kravene til analyseformål? 

- Hvordan har udviklingen af rentabiliteten været?  

Budgettering 

- Hvor lang skal budgetperioden være? 

Værdiansættelse 

- Fastlæggelse af værdiansættelsesmodel 

- Estimering af Carlsbergs kapitalomkostninger (WACC) 

- Hvad er aktiekursen for Carlsberg? 
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1.2 Opgavestruktur og metode 

Opgavens struktur tager udgangspunkt i den nedenstående figur: 

        

  1. Indledning   

  Problemformulering   

  Metode   

  

 

     

      

        

  2. Virksomhedsbeskrivelse   

 
 

    

   
 

 

    
          

3. Strategisk analyse   4. Regnskabsanalyse 

    

    

       

       

      

    

      

  5. Budgettering   

        

        

  

 

  

    

        

  6. Værdiansættelse   

        

        

  

 

  

    

        

  7. Konklusion   

        

        

      
Figur 1: Opgavestruktur /  Kilde: Egen tilvirkning 
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1.2.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Opgaven indledes med en præsentation af virksomheden, hvor Carlsberg’s historie, mission, 

vision, strategi, ejerforhold, markedsforhold og produktbeskrivelse vil indgå. 

 

1.2.2 Strategisk analyse 

Dernæst vil der være strategisk analyse, hvor de ikke-finansielle værdidriver identificeres og 

analyseres. Den strategiske analyse opdeles i 2 typer af forhold, som påvirker Carlsberg 

fremtidige indtjening – de makroøkonomiske forhold (omverden) og de interne forhold. 

De makroøkonomiske forhold belyses i en analyse af makromiljøet, PESTEL, og i 

brancheanalyse, Porters Five Forces.  

 PESTEL-modellen tager udgangspunkt i de politiske, økonomiske, sociokulturelle, 

teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold. 

Brancheanalysen, Porters Five Forces, tager udgangspunkt i Porters fem konkurrencekræfter, 

trussel fra nye indtrængere, rivalisering mellem eksisterende virksomheder, trussel fra 

substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke og kundernes 

forhandlingsstyrke. De kræfter bestemmer de nuværende og de fremtidige 

indtjeningsmuligheder for Carlsberg. 

Værdikædeanalysen vil derefter være den næste analyse, som foretages. Denne analyse skal 

bruges til at analysere Carlsbergs strategiske positioner på langs i værdikæden. Værdikæden 

kan bruges som et vigtigt styringsredskab, hvor effektivisering af værdikæden kan styrke 

Carlsbergs forretning. 

Til analyse af vækststrategien tages der udgangspunkt i Ansoffs fire vækststrategier, som 

inddeler strategierne ud fra marked, nuværende eller nyt marked, samt produkt, nuværende 

eller nyt produkt. De fire vækststrategier vil være markedspenetrering, markedsudvikling, 

produktudvikling eller diversifikation. Vækststrategier kan gennemføres på 2 forskellige 

måder, enten ved intern eller organisk vækst, eller ved opkøb eller fusion. 
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Til sidst i den strategiske analyse vil de væsentligste forhold blive opstillet i en S.W.O.T 

analyse. S.W.O.T analysen kortlægger Carlsbergs eksterne miljø ud fra trusler og muligheder 

samt interne forhold omkring styrker og svagheder. 

 

1.2.3 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund i de sidste 5 årsregnskaber. Årsrapporternes 

finansielle opgørelser bruges til at udlede den fundamentale værdi. De finansielle opgørelser 

kan betragtes som en optik på Carlsberg, som bringes i fokus gennem regnskabsanalysen. 

Til analyse af de historiske nøgletal udarbejdes der en reformuleret egenkapitalopgørelse, 

resultatopgørelse samt balance. 

Regnskabsanalysen afsluttes med en nøgletalsanalyse af den historiske rentabilitet og vækst.  

Analysen vil tage udgangspunkt i Dupont-pyramiden. 

 

1.2.4 Budgettering 

Her vil formålet være at opstille de finansielle opgørelser i budgetform, dvs. i proforma-

regnskaber. Budgetproceduren tager udgangspunkt i de finansielle værdidriver, som er blevet 

analyseret i regnskabsanalysen. 

 

1.2.5 Værdiansættelse 

På baggrund af de udarbejdede budgetter vil værdiansættelsen af Carlberg blive foretaget. 

Resultatet af denne værdiansættelse vil være en estimeret børskurs. 

Værdiansættelsesmodellerne, som vil blive brugt, er DCF-modellen og 

residualindkomstmodellen (RIDO). Det er begge indirekte metoder til at beregne Carlsbergs 

værdi.  
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DCF-modellen er valgt på grund af, at den er uafhængig af anvendt regnskabspraksis samt er 

den mest hyppige anvendte model. Modellen er upåvirket af Carlsbergs kapitalstruktur, idet 

det frie cash flow måles før finansieringsomkostningerne, da finansieringsaktiviteterne anses 

som værende uden værdiskabende effekt. Derudover er modellen upåvirket af Carlsbergs valg 

af dividendepolitik. RIDO-modellen er valgt som kontrol af DCF-modellen. 

Derefter foretages en scenarieanalyse, som har til formål at synliggøre, hvor stor en 

påvirkning det har for Carlsbergs værdi, hvis en af de væsentlige parametre ændres. 

1.2.6 Konklusion 

Her vil der blive foretaget en samlet konklusion på problemstillingen. 

 

1.3 Afgrænsning 

Opgavens formål er at foretage en værdiansættelse af Carlsberg pr. 17.02.2020. Der vil derfor 

kun være medtaget materiale til og med 17.02.2020.  

Jeg har valgt at medtage regnskabstal 5 år tilbage, dvs. fra 2015 til og med 2019 

 

1.4  Dataindsamling (primære og sekundære data) 

Der vil udelukkende blive taget udgangspunkt i det offentligt tilgængelige data, hvor det 

primære data består af selskabets årsrapporter samt tilgængeligt data på Carlsbergs 

hjemmeside. Det sekundære data består af artikler, bøger, branche- og markedsanalyser samt 

hjemmesider. 
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1.5 Kildekritik 

Denne opgave er alene baseret på offentligt tilgængeligt materiale. Materialet vil bestå af 

kvantitativt materiale i form af Carlsbergs årsrapporter samt kvalitativt materiale i form af 

ledelsesberetninger (fra årsrapporterne), artikler og div. hjemmesider. 

 Årsrapporterne, som er hentet fra Carlsbergs hjemmeside, indeholder en revisionspåtegning 

uden forbehold og vil derfor betragtes som en pålidelig kilde.  

Ledelsesberetningen derimod kan være farvet af ledelsen, som har et ønske om at fremstå 

positiv og objektiv. Artikler og hjemmesider kan også være farvet af forfatterens holdning og 

meninger. 

 

2.  Virksomhedsbeskrivelse 

“Carlsbergfamilien – It All Comes From Beer”1 

Carlsberg er i dag det fjerdestørste bryggeri i verden, som beskæftiger ca. 41.000 mennesker. 

De driver forretning på 150 forskellige markeder, hvorpå de 25 markeder ligger Carlsberg, 

som den største eller andenstørste spiller. 

Carlsberg er noteret på Nasdaq Copenhagen og har ca. 40.000 aktionærer. Hovedaktionæren 

er Carlsbergfondet. Aktierne er inddelt i 2 klasser: Carlsberg A og Carlsberg B 

Carlsbergs produktsortiment består af 140 forskellige brands. Øl produktsortimentet består af 

Carlsbergs kerneprodukter, som er de internationale brands, såsom Carlsberg og Tuborg samt 

lokale brands. Derudover har de et produktsortiment, som er i kraftig stigning, såsom craft og 

specialøl samt alkoholfrie øl. 

Carlsberg har inddelt deres markeder i 3 regioner: 

 

 
1 https://www.carlsberg.com/en/it-all-comes-from-beer/ 

https://www.carlsberg.com/en/it-all-comes-from-beer/
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2.1 Vest Europa 

 

Figur 2: Vest Europa - Share of volume 

Kilde: Carlsbergs Annual report 2019, side 13 

 

 

Figur 3: Vest Europa – Markets overview 

Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 15 
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2.2 Øst Europa 

 

Figur 4: Øst Europa – Share of volume 

Kilde: Carlsbergs Annual report 2019, side 19 

 

 

Figur 5: Øst Europa – markets overview 

Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 20 
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2.3 Asien 

 

Figur 6: Asien – Share of volume 

Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 16 

 

 

Figur 7: Asien – Markets overview 

Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 18 
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2.4 Tidslinje med udvalgte begivenheder2 

I 1847 grundlagde J.C Jacobsen Carlsberg. Carlsberg er opkaldt efter hans søn Carl og den 

bakke (berg på gammeldansk), som grunden ligger på i Valby. 

I 1876 stiftede J.C Jacobsen Carlsbergfondet. Denne fond blev oprettet ved et gavebrev til Det 

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hans livsværk blev hermed testamenteret til 

videnskaben. 

I 1879 stiftede J.C Jacobsen’s søn Carl et nyt bryggeri – Ny Carlsberg, som er opført ved siden 

af J.C Jacobsens bryggeri.  

I 1902 overdrages Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. 

I 1931 blev Tuborgfondet stiftet og er en almennyttig fond under Carlsbergfondet. 

I 1932 blev en eksportafdeling etableret, men først i slutningen af 1960-erne kom der gang i 

eksporten. 

 I 1970 udgjorde eksporten omkring 33 % af omsætningen. 

Indtil 1968 blev der primært lavet øl til danskerne, men i 1968 blev det første bryggeri opført 

udenfor landets grænser, dvs. i Malawi.  

I 1970 fusionerede Carlsberg, Tuborg og De Forenede Bryggerier. 

I 1972 blev der etableret et bryggeri i Malaysia og et i Northhampton i 1973 

Carlsbergfondet, som blev oprettet i 1876, er hovedaktionær i Carlsberg. Fonden har 2 formål: 

At drive og udgøre bestyrelsen i Carlsberg.  

Carlbergsfondet er en af verdens ældste fonde, som støtter videnskabelige grundforskning 

indenfor naturvidenskaberne, humaniora og samfundsvidenskaberne.3 

 
2 https://carlsbergfamilien.dk/carlsbergfamilien 
3 https://www.carlsberg.com/da-dk/fremskridt-siden-1847/artikel-1968/ 

https://carlsbergfamilien.dk/carlsbergfamilien
https://www.carlsberg.com/da-dk/fremskridt-siden-1847/artikel-1968/
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2.5 Målsætning 

” We are brewing for a better today and tomorrow”4 

Carlsberg stræber efter at brygge bedre øl. De nøjes ikke bare med øjeblikkelig gevinst, når de 

kan skabe en bedre fremtid for alle. 

 

2.6 Strategi 

I 2016 offentliggjorde Carlsberg en ny strategi, som de kalder SAIL’22. Med denne strategi er 

det ambitionen at gøre Carlsberg til et succesfuldt, professionelt samt attraktivt bryggeri på 

markedet.  

Ifølge Carlsbergs topchef Cees ’t Hart handler vækst i stigende grad om den strategiske evne 

til at se samt eksekvere på de tendenser, der hele tiden skaber forskydninger i efterspørgslen 

fra kundernes side. Dette kan sammenlignes med at sejle, idet man skal forstå, hvor vinden 

kommer fra, og hele tiden være opmærksom på skift i bølger og vindretning. Dette er grunden 

til navnet på deres strategi.  

 

SAIL’22 består af følgende 4 prioriteter: 

- Styrkelse af kerneforretningen 

- Positionering i forhold til vækst 

- Skabelse af en vinderkultur 

- Levering af værdi for aktionærerne 

 

For at opnå at blive en succesrig virksomhed vil Carlsberg fremme top og bundlinje vækst ved 

at identificere den optimale balance mellem disse nøglefaktorer: 

 
4 https://www.carlsberg.com/en/better-tomorrow/ 

https://www.carlsberg.com/en/better-tomorrow/
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- Markedsandel målt i volumen 

- Bruttomargin efter logistik (Gpal) 

- Resultat af primær drift 

For at opnå at blive en professionel virksomhed vil Carlsberg dygtiggøre sig indenfor service af 

deres kunder ved at styrke deres kompetencer indenfor: 

- Kunde-insights 

- Kundestyring 

- Kategorisering 

- Eksekvering 

- Innovation inden for logistik 

For at opnå at blive en attraktiv virksomhed vil Carlsberg fokusere på skabe værdi for 

aktionærerne, medarbejderne og samfundet: 

- Levere indtjeningsvækst samt øge afkastet af den investerede kapital 

- Skabe et godt arbejdsmiljø samt en high-perfomance kultur 

- Mål for ansvarlighed og bæredygtighed 

    

Øl vil fortsat være deres kerneforretning, men måden som Carlsberg vil drive forretning på 

ændres radikalt med denne strategi. Carlsberg har allokeret ressourcer til at støtte disse 

prioriteter, så kerneforretninger styrkes samt de mange vækstmuligheder udnyttes.5 

 

Nøgle vækst acceleratorer: 

- Salgsvækst af craft og speciel øl 

 
5 https://www.globenewswire.com/news-release/2016/03/16/820172/0/da/Carlsberg-pr%C3%A6senterer-sin-

SAIL-22-strategi.html 

 

https://www.globenewswire.com/news-release/2016/03/16/820172/0/da/Carlsberg-pr%C3%A6senterer-sin-SAIL-22-strategi.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2016/03/16/820172/0/da/Carlsberg-pr%C3%A6senterer-sin-SAIL-22-strategi.html


19 
 

- Salgsvækst af alkoholfrie øl 

- Volume og værdi vækst i Asien 

 

Til finansiering af SAIL’22 har Carlsberg samtidig gennemført et effektiviseringsprogram, 

kaldet ””Funding the Journey”. Dette program har til formål at spare omkostninger og 

forbedre bundlinjen, så der kan investeres i fremtidig vækst. 

 

Tiltagene kan inddeles i 4 områder: 

- Værdistyring 

- Effektivisering af værdikæden 

- Effektivisering af driftsomkostninger 

- Tilpasning af forretningen 

 

2.7 Carlsbergs forventninger til 2020 er som følger: 

- 3 benspænd i form af kinesisk usikkerhed, grundet Corona-udbruddet i Kina, russisk 

slagsmål i form priskrig samt cambodjansk bommert i form af fejlslagen re-branding. 

- Idet man endnu ikke kender omfanget af Corona-udbruddet i Kina, har Carlsberg taget 

forbehold for risikoen i selskabets forventninger. Asien udgør en tredjedel af Carlsbergs 

forretning og er derfor et vigtigt marked. 

- Priskrigen i Rusland skyldes en intens konkurrence, som har betydet at før har 

Carlsberg siddet på 40 % af markedet efter opkøbet af Scottish & Newcastle. Nu har 

Carlsberg kun 27 % af markedet. Den største konkurrent på dette marked er AB Inbev, 

som sammen med tyrkiske Anadolu Efes lægger pres på marked, især ved 

prisfastsættelse, hvor de fokuserer på meget lave priser. Carlsberg bekæmper dette ved 

at reducere deres marginer og køre flere tilbudskampagner. 

- I Cambodia har Carlsberg prøvet at vende forretningen ved at relancere Ankor-brandet 

sidste år, men det har ikke været nogen succes. Carlsberg har siden 2005 haft en 
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mindre aktiemajoritet i Cambrew Brewery, indtil sidste år, hvor de købte sig 

fuldstændig ind. Idet Ankor-øllen er blandt den mest konsumerede øl i landet, så er 

relanceringen rigtig vigtig lykkedes.6 

 

3.  Strategisk analyse 

 

Den strategiske analyse er det første trin i den fundamentale værdiansættelsesproces af 

Carlsberg. Analysen er kvalitativ og har til formål at identificere de faktorer, som primært 

påvirker værdien af Carlsberg. Faktorerne er de finansielle værdidriver samt de risikofaktorer, 

som er forbundet med Carlsbergs primære aktivitet. 

Ved at vurdere den nuværende rentabilitet er det muligt at lave et realistisk skøn over den 

fremtidige rentabilitet samt en evt. værditilvækst. 

Der vil blive udarbejdet forskellige strategiske analyser: 

- PESTEL – analyse  (Omverden) 

- Porters Five Forces  (Branche) 

- Værdikædeanalyse 

- Vækststrategier (Ansoffs) 

- SWOT - analyse 

 

 

 

 
6 https://fodevarewatch.dk/secure/Drikkevarer/article11920142.ece 

 

https://fodevarewatch.dk/secure/Drikkevarer/article11920142.ece
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3.1 PESTEL – analyse 

PESTEL – analysen bruges til at belyse de eventuelle faktorer fra omverden (makro-miljøet), 

som har indflydelse på den fremtidige værdiskabelse for Carlsberg. PESTEL består af 

følgende: 

- Politiske forhold 

- Økonomiske forhold 

- Sociale og kulturelle forhold 

- Teknologiske forhold 

- Miljømæssige forhold 

- Lovmæssige forhold 

 

3.1.1 Politiske forhold: 

- Skatte- og afgiftsforhold 

- Alkoholkampagner og begrænsninger ift. marketing 

Idet alkoholiske drikke, herunder øl, betegnes som sundhedsskadelig, prøver man fra politisk 

side at begrænse køb og indtagelse af disse varer ved at pålægge dem skatter og afgifter.  

Afgifterne bestemmes ud fra alkoholindholdet i det færdige øl. Det betyder jo højere 

alkoholprocent jo højere afgift.  

Carlsberg betegner skatte- og afgiftsforhold, som en af deres højrisikoer, idet øl er en meget 

afgiftspålagt, og afgiftsstigninger betyder en faldende avance. Afgifterne på øl- og læskedrikke 

udgør ca. 30 % af omsætningen. 

Afgifterne er generelt meget høje i de europæiske lande og i enkelte andre lande har der været 

store afgiftsstigninger, såsom Nepal som blev ramt af en 30 % stigning på punktafgifterne i 

2018.7  

 
7 Annual report 2018, side 18 
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Grundet de høje afgifter i mange lande, såsom Sverige og Rusland, satser Carlsberg på salg af 

alkoholfrie øl og let øl, da indtjeningen her er en del højere. Beregninger viser, at i nogle lande 

skal Carlsberg sælge 6 alm. pilsner for at opnå samme fortjeneste, som salg af en alkoholfri 

øl.8   

Derudover rammes Carlsberg af indførelse af nye alkoholregler i nogle af landene, såsom i 

Vietnam, hvor der er blevet lovgivet og indført nultolerance over for spirituskørsel.9  

Andre forhold, som påvirker Carlsberg, kan være indførelse af indskrænkning af tidsrum for 

udskænkning og salg af alkohol, eks. i Litauen. Derudover har myndighederne også her hævet 

aldersgrænsen fra 18 år til 20 år. 

I flere lande er der også blevet indført skærpede regler for markedsføring af øl, deriblandt 

Litauen.10 

Dette er alle sammen eksempler på politiske forhold, som påvirker Carlsbergs muligheder for 

salg, produktion og markedsføring. 

 

3.1.2 Økonomiske forhold: 

- Valutakurser 

- Stigning af vækst – ændring i forbrug 

Idet størstedelen af Carlsberg aktiviteter foregår udenfor Danmark og dermed i andre valutaer 

end DKK, så er valutakurser en finansiel risiko for Carlsberg, idet store udsving i 

valutakurserne betyder store udsving i resultatopgørelsen.  

 
8 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375204/carlsberg_oejner_ny_guldgrube_tjener_seks_gan
ge_saa_meget_per_alkoholfri_oel.html 
 
9 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11891430.ece 
 
10 https://fodevarewatch.dk/secure/Drikkevarer/article10266397.ece 
 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375204/carlsberg_oejner_ny_guldgrube_tjener_seks_gange_saa_meget_per_alkoholfri_oel.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375204/carlsberg_oejner_ny_guldgrube_tjener_seks_gange_saa_meget_per_alkoholfri_oel.html
https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11891430.ece
https://fodevarewatch.dk/secure/Drikkevarer/article10266397.ece
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Figur 8: Omsætning fordelt % efter valuta 

Kilde Årsrapport 2019, side 66 

 

 For at minimere store udsving i salg og indkøb indgås aftaler om fastlåsning af priser 

kvartalsvis frem i tiden. Derudover sker en del af handlerne i Euro, i stedet for i lokal valuta, 

som også minimere risikoen for store udsving. 

Carlsberg er udsat for risiko i omregningen af udenlandsk valuta til den valuta, som Carlsberg 

præsentere deres regnskab i, dvs. DKK. Den største valuta risiko er RUB, idet der her er store 

kursudsving. 11 

Derudover kan produktion og afsætning blive påvirket, hvis markederne/landene er politiske 

ustabile, idet det kan påvirke forbrugernes lyst og evne til at forbruge. 

 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold: 

- Forbrugsvaner og livsstil 

 
11 Carlsberg Annual report 2019, side 66 
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Igennem de senere år har forbrugsvanerne ændret sig, idet indkomstforholdene har ændret 

sig, så den enkelte forbruger har fået en større indkomst og derfor efterspørger flere og dyrere 

varer. Hermed er der sket en stigning i efterspørgslen efter specialøl, i stedet for traditionel øl. 

Derudover har forbrugerne i de vestlige lande et ønske om at leve sundere og derfor er der en 

stigende efterspørgsel efter alkoholfrie øl. 

Carlsberg risikerer at blive ramt af virussygdommen Corona i Kina, som står for 11% af 

omsætningen.12  

3.1.4 Teknologiske forhold: 

- Teknologiens udvikling 

- Produktforbedringer 

- Forskning 

Carlsberg arbejder løbende på at udvikle deres produkter, så smagene forbedres, nye smage 

udvikles, emballage forbedres. Carlsberg har sit eget laboratorium, hvor der forskes i disse 

forbedringer. Derudover forbedres de forskellige teknologier, som bruges til produktion, 

distribution samt transport.  

 

3.1.5 Miljømæssige forhold: 

- Miljøbelastninger 

 

I 2017 lancerede Carlsberg et bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO. Programmet 

har 4 ambitioner om ZERO Carbon Footprint, ZERO Water Waste, ZERO Irresponsible 

Drinking og ZERO Accidents Culture. 

 
12 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11896844.ece 

 

https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11896844.ece
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Målsætningen er, at i 2030 skal Carlsberg være 100 % CO2 neutral samt bruge halvt så meget 

vand som nu og i 2022 skal Carlsbergs CO2 udledning være halveret, 100 % af elektriciteten 

skal komme fra vedvarende energikilder og kul skal være totalt udfaset. 

Det største CO2-aftryk på miljøet findes på emballage – ca. 40 %. Derfor har Carlsberg fjernet 

emballagen på sixpack-dåserne og dermed sparet alene i Danmark mere end 150 tons plastik 

om året. 

 

3.1.6 Lovmæssige forhold: 

Juridiske og lovmæssige krav 

Konkurrencelovning 

 

En af Carlsberg højeste risikoområder er overholdelse af de juridiske og lovmæssige krav. Her 

er overholdelse af konkurrenceloven et af parametrene, som der er stor fokus på, idet 

Carlsberg tidligere har været part i et antal søgsmål og tvister. Derudover er også 

databeskyttelse, handelssanktioner, bekæmpelse af bestikkelse samt korruption nogle af 

Carlsbergs risiko områder, som kan medføre bøder og påkrav, samt skade på omdømme og 

brand.13 

 

3.2 Porters Five Forces 

Hvor PESTEL-modellen blev anvendt til at analysere de makroforhold, som omgiver 

Carlsberg, så vil Porters Five Forces anvendes til at analysere branchen, som Carlsberg 

befinder sig i.  

Ifølge Porter er en branches gennemsnitlige rentabilitet påvirket af 5 konkurrencekræfter: 

 
13 Carlsberg Annual report 2019, side 33 
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1. Trussel fra nye indtrængere 

2. Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

3. Trussel fra substituerende produkter 

5. Leverandørernes forhandlingsstyrke        

6. Kundernes forhandlingsstyrke                  

Trussel fra nye indtrængere, rivalisering mellem eksisterende virksomheder og trussel fra 

substituerende produkter fastlægger indtjeningsmulighederne i branchen. Leverandørernes 

og kundernes forhandlingsstyrke kan begrænse prissætning og marginerne. 

 

3.2.1 Trussel fra nye indtrængere 

Generelt er truslen for nye udbyder på ølmarkedet i Carlsbergs størrelse ikke særlig store, idet 

det kræver stor kapital til køb af produktionsmateriel samt stor viden.  

Adgangsbarriererne vil derfor være store, idet de få store markedsaktører har store fordele af 

stordrift, herunder lave produktionsomkostninger samt veludbygget distributionskanaler- og 

netværk. 

De største aktører har velkendte brands, og derfor vil det kræve store markedførings 

indsatser, hvis de skal opbygge deres brands, så de vil være på højde med de etableret aktører. 

Nye udbyder vil også være nødt til at bruge samme distributionskanaler, som de store 

markedsleder, hvis de ønsker at udbrede sit produkt til det store marked. Det betyder derfor 

salg i store mængder, som de ikke vil have stordriftsfordele af i starten. 

Den eneste umiddelbare trussel mod de store aktører er det store udbud af mindre bryggerier, 

også kaldet mikrobryggerier. De tilbyder kvalitet, som det primære og prisen som det 

sekundære.  
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- Antallet af danske bryggerier er eksploderet14 

 

3.2.2 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

Ølindustrien er domineret af få store aktører på markedet. Carlsbergs nærmeste konkurrenter 

er Anheuser-Busch InBev, Heineken og SABMiller, hvor Carlsberg er det fjerdestørste 

bryggeri.  

Carlsberg er aktør på 150 markeder, hvoraf på de 24 markeder ligger de enten som nr. 1 eller 

2. Deres markeder er inddelt i 3 områder: Øst, Vest og Asien. 

Konkurrencen er hård og aktørerne skaber større markedsandele med opkøb af mindre 

konkurrerende aktører. Carlsberg har i 2019 købt sig ind i hos Cambrev i Cambodia og 

Carlsberg i Ukraine, så de nu har 100 % ejerskab der. Derudover har de købt sig ind hos Jing-

A Brewing Co. i Kina med en mindre andel.  

Markedsandele kan også opnås ved innovative og differentierende produkter samt en massiv 

kommerciel tilstedeværelse. Derudover arbejder Carlsberg på at effektivisere værdikæden og 

dermed holde omkostningerne nede.  

 

3.2.3 Trussel fra substituerende produkter 

Substituerende produkter til øl er vin, non-alkoholiske drikkevarer, softdrinks, alkoholiske - 

og koffeinholdige drikkevarer.   

Salg af de alkoholiske- og koffeinholdige drikkevarer har eksploderet igennem de senere år. 

Det er især de unge mennesker, som efterspørger disse varer. For at kunne efterkomme denne 

efterspørgsel har Carlsberg udvidet sit sortiment med Somersby Cider og energidrikken Burn. 

 
14 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11889278.ece 

 

https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11889278.ece
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Idet efterspørgslen efter non-alkoholiske drikkevarer er meget stigende har Carlsberg valgt at 

satse på dette produkt ved at udvide sit sortiment med flere non-alkoholiske drikkevarer, 

såsom Nordic, Tourtel Botanics, Okocim. 

 

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Branchens leverandører er primært leverandører af råvarer og emballage. 

Forhandlingsstyrken hos de leverandører er svage, idet de bliver nødt til at tilpasse sig de 

store aftager, såsom Carlsberg, idet deres forhandlingsstyrke er stærk.  

Hvis der skulle opstå monopollignende leverandører eller råvarerne og emballagen er svære at 

substituere, så kan det blive kritisk for kundernes forretning, f.eks. Carlsbergs. Det kan så 

løses ved en baglæns integration. 

Det fremgår også af Carlsbergs årsrapporter, at leverandørforpligtelsens andel af 

nettoomsætningen stiger, som tegn på forbedret betalingsbetingelser. Dette er også et udtryk 

for, at Carlsbergs forhandlingsstyrke er stor.  

For at sikre sig kendte og sikre priser på råvarer og emballage, så indgår Carlsberg faste 

prisaftaler på bl.a. malt, hvor ca. 70 % aftales allerede i 3. kvartal, når næste års indkøb skal 

planlægges. Prisen på dåser er derimod variable og aluminium er markedsbestemt på 

baggrund af London Metal Exhange, LME. 

 

3.2.5 Kundernes forhandlingsstyrke 

Branchens kunders forhandlingsstyrke bestemmes af prisfølsomhed og relativ 

forhandlingsstyrke, dvs. om kunderne bekymrer sig om prisen og hvis de gør, hvor stærke er 

de så til at forhandle prisen ned. 

Branchens direkte kunder kan inddeles i 2 segmenter, on-trade og off-trade. On-trade 

omfatter de kunder, hvor produkterne kan indtages på stedet, såsom restauranter, barer og 
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cafeer. Off-trade er kunder, hvor produktet indtages andre steder, såsom supermarkedskæder 

og tankstationer mv. Slut kunderne er de butikshandlende, restaurantgæsterne, bargæsterne 

osv. 

Forhandlingsstyrken hos off-trade kunder er temmelig stor, hvis der er tale om store kæder, 

som dermed også er store aftager af produktet. Her vil de kunne lægge pres på producenterne 

for at få store rabatter.  

Forhandlingsstyrken hos on-trade kunder er mindre, idet slut forbrugeren ikke nødvendigvis 

kommer for bestemte produkter/brands. 

I og med at Carlsberg er et meget kendt globalt brand, så vil mange kunder ønske at have 

Carlsbergs produkter på deres hylder, da der vil være en forventning fra slut kunderne om at 

finde disse produkter der. 

 

3.3 Interne forhold - Værdikæde 

 

Nedenstående værdikæde viser Carlbergs aktiviteter i form af de primære aktiviteter samt 

støtteaktiviteterne. De primære aktiviteter er de aktiviteter, som er direkte berørt af 

fremstillingen og leveringen af Carlsbergs produkter. Støtteaktiviteterne hjælper med at 

forbedre effektiviteten af de primære aktiviteter. 

Værdikæden er et vigtigt styringsredskab og det er igennem effektivisering og 

procesoptimering i værdikæden, at Carlsberg kan styrke sin forretning og skabe vækst og 

indtjening. 

Carlsberg har igennem indførelse af effektivitetsprogrammet ”Funding the Journey” haft 

fokus på store omkostningsbesparelser igennem hele deres værdikæde. En del af 

besparelserne er blevet reinvesteret i virksomheden og resten er blevet brugt til at forbedre 

bundlinjen. 
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Carlsberg har en ambition om nul CO2 udledning på bryggerierne og 30 % reduktion i hele 

værdikæden i 2030. 

 

Figur 9: Porters værdikæde 

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

 

3.3.1 Virksomhedens infrastruktur 

Omhandler de overordnede aktiviteter, som har til formål at støtte de øvrige aktiviteter i 

værdikæden.   

I 2015 fik Carlberg implementeret Microsoft Office 365, som et produktivitets- og 

samarbejdsplatform, så medarbejderne i hele koncernen hurtigt kan identificere hinanden, 

kommunikere og samarbejde verden over, som et sammenhængende team. Videokonferencer 

er et af de vigtigste værktøjer i Microsoft Office 365.  Det betyder hurtigere og mere effektiv 

kommunikation globalt.15 

 
15 https://scm.dk/carlsberg-optimerer-forretningsgange-i-140-lande 

 

https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400
https://scm.dk/carlsberg-optimerer-forretningsgange-i-140-lande


31 
 

3.3.2 Menneskelige resurser 

Omhandler de aktiviteter, som har til formål at rekruttere, uddanne, udvikle og fastholde de 

rigtige medarbejder. 

Carlsberg stiller store krav til deres medarbejder, men til gengæld vil der være stor personlig 

udvikling, trivsel, motivation og stimulerende udfordringer. 

For at kunne levere på Carlsbergs målsætning arbejdes der ud fra en engagerende 

vinderkultur med klare roller og ansvarlighed. De 3 principper: Alignment, Accountability og 

Action – også kaldet triple A, bruges som pejlemærker for den persontype, som de ønsker 

ansat. 

Carlsberg har et ønske om at sikre sig et sikkert arbejdsmiljø og de har derfor sat et mål for 

2030 om, at de har ingen tabt arbejdstid, grundet ulykker. Dette skal sikres med en større 

opmærksomhed samt strengere kontroller af højrisiko områderne. 

Medarbejder trænes løbende i Carlsbergs politikker og hjælperedskaber udarbejdes til leder, 

så den rigtige opførsel skabes. 

 Der er fokus på skabelse af en vindende performance kultur og derfor tildeles der aktier for 

god performance. Alene i 2019 har 192 medarbejder fået tildelt aktier, grundet deres 

performance. 

  

3.3.3 Produkt- og teknologiudvikling 

Omhandler de aktiviteter, som har til formål at udvikle nye produkter samt være på forkant af 

den teknologiske udvikling indenfor eks. produktionsanlæg. 
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Carlsberg har investeret i vandgenvindingsanlæg for at kunne reducere det gennemsnitlige 

vandforbrug med 50% samt reducere energiforbruget med 10 %. Vandgenvindingsanlægget 

sørger for at 90% af alt procesvand genanvendes.16 

Carlsberg har udviklet et nyt fustagesystem ”Draughtmaster”, som fungere som et lukket 

system, hvor trykluft pumpes ind i systemet og dermed ingen CO2. Dette betyder øget 

holdbarhed på øllet, fra 7 dage til 30 dage.17 

Carlsbergs laboratorium forsker i mulighederne for at deres råvarer bliver mere bæredygtige. 

Det kan være i at lave mere klimatolerante bygsorter samt udvikle nye gærtyper, som kan give 

nye aromaer og smagsnuancer.18 

Carlsberg har i samarbejde med Microsoft, Innovationsfonden, Århus Universitet og DTU 

udviklet kunstig intelligens til at smage på øl, dvs. adskille de forskellige smagsnuancer i 

gærprøverne. Dette gøres ved at Microsoft levere regnekraften og den kunstige intelligens, 

Inano på Århus Universitet udvikler sensorerne og DTU står for databehandlingen. Inano har 

allerede udviklet sensorer og en prototype til at smage forskel på Carlsberg, Tuborg Pilsner, 

Wibroe og Nordic.19 

 

3.3.4 Indkøb/forsyninger 

 
16 https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/carlsberg-investering-halverer-vandforbruget-pa-bryggeriet-i-

fredericia/ 

 
17 https://carlsbergdanmark.dk/draughtmaster/  

 
18 https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/chef-for-carlsberg-laboratorium-vi-vil-lave-bygsorter-der-er-meget-

mere-klimatolerante/ 

 
19 https://scm.dk/kunstig-intelligens-smager-p%C3%A5-fremtidens-%C3%B8l 

 

https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/carlsberg-investering-halverer-vandforbruget-pa-bryggeriet-i-fredericia/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/carlsberg-investering-halverer-vandforbruget-pa-bryggeriet-i-fredericia/
https://carlsbergdanmark.dk/draughtmaster/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/chef-for-carlsberg-laboratorium-vi-vil-lave-bygsorter-der-er-meget-mere-klimatolerante/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/chef-for-carlsberg-laboratorium-vi-vil-lave-bygsorter-der-er-meget-mere-klimatolerante/
https://scm.dk/kunstig-intelligens-smager-p%C3%A5-fremtidens-%C3%B8l
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Omhandler de aktiviteter, som har til formål at indkøbe råvarer, serviceydelser, inventar, 

maskiner og bygninger. 

De primære leverandører, som Carlsberg benytter sig af, er leverandører af råvarer og 

emballage. For at sikre sig kendte og sikre priser på råvarer og emballage, så indgår Carlsberg 

faste prisaftaler.  

 

3.3.5 Den indgående logistik 

Indgående logistik er aktiviteterne, der vedrører modtagelse, lagring og distribution af råvarer 

og emballage, samt lagerstyring, transport mv. 

Carlsberg har indgået kontrakt om levering af eldrevne lastbiler til deres schweiziske bryggeri 

Feldschlösschen. Dette skridt er med til at reducere CO2.20 

 

3.3.6 Produktionen 

Produktion er aktiviteterne, som omdanner råvarerne til det endelige produkter, dvs. 

bearbejdning, indpakning mv. 

Carlsberg har i samarbejde med KIFA Plas i Herning udviklet genbrugsplastglas, i stedet for 

de tidligere engangsplastikkrus. Dette betyder, at glassene kan genbruges og vaskes mange 

gange. Glassene bruges på bl.a. festivaler, såsom Roskilde Festival, Tinderbox, Northside samt 

Grøn. Opvaskemaskinerne til vask af genbrugsplastglassene leveres af Tuborg. 

 
20 https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/renault-trucks-underskriver-historisk-kontrakt-med-carlsberg-om-

levering-af-20-elektriske-lastbiler/  

 

https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/renault-trucks-underskriver-historisk-kontrakt-med-carlsberg-om-levering-af-20-elektriske-lastbiler/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/renault-trucks-underskriver-historisk-kontrakt-med-carlsberg-om-levering-af-20-elektriske-lastbiler/
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Carlsberg har derudover også forbedret forpakningen ved at udvikle en metode til at lime en 

sixpack sammen og dermed reducere plastik med op til 76 %. Der er også indført 

genbrugsplast på de store forpakninger.21 

 

3.3.7 Udgående logistik 

Udgående logistik er aktiviteterne, der indsamler, lagrer og distribuerer produkterne til 

kunderne. 

Carlsberg har via en lysrenovation fået forbedret deres belysning i deres haller og 

transitområder. Dette har betydet lysere og mere homogen lysdistribution, dobbelt så høj 

lyseffekt med et reduceret antal lyskilder. Energiforbruget er dermed blevet reduceret med 50 

%. 22 

I 2015 fik Carlsberg et ny depalleteringsanlæg. Robotanlægget er innovativt, fleksibelt og 

kræver minimal vedligeholdelse. Dette har betydet en reducering i stop og dermed 

omkostningerne nede.23 

 

3.3.8 Marketing og salg 

Marketing og salg er aktiviteterne, som sørger for at gøre kunderne og forbrugerne 

opmærksomme på produkterne. 

 
21 https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-

engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/ 

 
22 https://scm.dk/carlsberg-drager-fordel-af-lysrenovering 

 
23 https://scm.dk/kj%C3%A6rgaard-og-carlsberg-indg%C3%A5r-innovativt-samarbejde 

 

https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/
https://scm.dk/carlsberg-drager-fordel-af-lysrenovering
https://scm.dk/kj%C3%A6rgaard-og-carlsberg-indg%C3%A5r-innovativt-samarbejde
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Carlsberg bruger marketingsomkostninger på branding af produkter, salgskampagner samt 

sponsorater (eks. Liverpool FC) 

Derudover fik Carlsberg sidste år et nyt globalt brandsite, som skal fungere som et 

”betterment” for brugeren. Her vil brugerens behov blive imødekommet og Carlsberg får 

positioneret brandet uden at være for pushy.24 

Et af de digitale projekter, som allerede er rullet ud er Carlsberg Online, hvor det er muligt for 

kunderne at bestille vare online, gør-det-selv-videoer samt information om bl.a. markeder, 

forbrugeradfærd og nye tendenser. 

 

3.3.9 Service 

Service er aktiviteterne, som sørger for at øge og vedligeholde værdien af produkterne 

 

3.4 Vækststrategier 

Vækststrategier kan inddeles i 3 overskrifter: 

- Intensivering, som er markedspenetrering – udvikling og produktudvikling. Det kaldes 

også organisk vækst 

- Integration, som er opkøb af virksomheder. Dette kaldes også uorganisk vækst 

- Diversifikation, som anvendes, når den organiske vækst begrænses, og når opkøb af 

andre virksomheder er for finansielt dyrt 

 
24 https://markedsforing.dk/artikler/marketing/carlsberg-i-nye-digitale-kl-der-dansk-bureau-st-r-bag 

 

https://markedsforing.dk/artikler/marketing/carlsberg-i-nye-digitale-kl-der-dansk-bureau-st-r-bag
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Figur 10: Vækststrategi, vækstmuligheder og sværhedsgrad 

Kilde: https://virksomhedb.systime.dk/?id=3399 

 

Til vurdering af Carlsbergs vækst strategi anvendes Ansoffs vækstmatrice, som inddeler 

strategierne ud fra nuværende eller nyt marked samt nuværende eller nyt produkt. 

Vækststrategier kan gennemføres enten ved intern eller organisk vækst, eller ved opkøb eller 

fusion.  

 

Figur 11: Ansoffs vækstmatrice 

Kilde: https://finanskim.dk/aktier/strategi/v-kststrategier.html 

 

 

 

https://virksomhedb.systime.dk/?id=3399
https://finanskim.dk/aktier/strategi/v-kststrategier.html
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3.4.1 Markedspenetrering: 

Hvis Carlsberg forsøger at opnå en større markedsandel med sine eksisterende produkter, så 

kaldes det markedspenetrering. Her vil de prøve at stjæle markedsandele eller forøge 

markedets størrelse. De primære konkurrenceparametre vil være pris og markedsføring. 

Denne form for vækststrategi vil være den med mindst vækstpotentiale i.  

Carlsbergs vækststrategi er organisk vækst på både top og bundlinje samt opkøb. 

Omsætningsvækst skal sikres gennem præmiering og prisfastsættelse. Mainstream pilsnerøl 

har en høj penetration samt frekvens i de fleste markeder.  

Asien er et marked, som udgør 30 % af deres samlede omsætning, men hvor 

vækstmulighederne fortsat er store. Her vil Carlberg præmiere lokale brands samt udvide med 

deres internationale brands. Alene i 2019 har Asien vokset med 12,9 % i organisk vækst samt 

4% grundet opkøb. 

 Derudover har Carlsberg haft organisk vækst i deres Øst region, på nær i Rusland og Ukraine, 

som udgør deres 2 største markeder i Øst. Dette skyldes en stor priskonkurrence fra andre 

globale spiller samt et stort antal af lokale små bryggerier.  

3.4.2 Markedsudvikling: 

Det er en vækststrategi, hvor Carlsberg vil forsøge at finde nye markeder til sine eksisterende 

produkter. Det kan være nye geografiske områder eller til nye segmenter. Her vil 

handlingsparametrene være sted, pris og markedsføring.  

Carlsberg ønsker at styrke deres position indenfor salg af special og alkoholfrie øl. Disse 

produkter vinder ind på de fleste markeder, idet forbrugerne efterspørger premium øl med 

forskellige smag og typer. Derudover ønsker forbrugerne også en mere sund levestil og 

dermed er der en stigende efterspørgsel efter alkoholfrie øl.  

1664 Blanc er et ølmærke, som er Carlsbergs hurtigst voksende ølprodukt. Alene i 2019 steg 

salgsvolumen med 29%, men idet special og alkoholfrie øl kun udgør ca. 7% af Carlsbergs 

samlede volumen, så er der stor mulighed for vækst, indenfor disse typer produkter.  
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Carlsberg har og vil fremover bruge yderligere omkostninger til markedsføring, idet de er 

opmærksom på, at det er et parameter til at udvide deres markeder. 

 

3.4.3 Produktudvikling: 

Dette er en strategi, hvor Carlsberg vil blive ved med at produktudvikle til samme 

marked/segment. Her vil handlingsparametrene primært være produkterne, men også pris og 

markedsføring er vigtige. 

Carlsbergs vækststrateg går på at styrke deres øl kerneforretning samt forøge attraktiviteten af 

deres øl portefølje med specialøl og alkoholfrie øl. Carlsberg arbejder kontinuerligt på at 

forbedre deres smage og udbud af nye varianter. Derudover arbejdes der på at forbedre deres 

emballage, så også deres mål ”Toward Zero” opnås. 

Carlsberg har også fået udviklet et nyt fustage-system (Draught-Master), som sørger for at 

øllet kan holde sig i længere tid, og hvorpå det nu også er muligt at få alkoholfri øl. 

 

3.4.4 Diversifikation: 

Det kan være en strategi, hvor Carlsberg via sit brand kan smitte andre nye produkter på nye 

markeder/segmenter. 

I og med at Carlsberg optræder på 150 markeder med 140 brands, så har de et stort og stærkt 

brand overfor forbrugerne. Denne bevidsthed hos forbrugerne udnyttes af Carlsberg til 

markedsføring af nye produkter.  
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3.5 Delkonklusion på den strategiske analyse:  

Til opsummering og konklusion af de væsentligste forhold i den strategiske analyse tages der 

udgangspunkt en SWOT-analyse, som har til formål af at identificere Carlsbergs interne 

styrker og svagheder samt deres eksterne muligheder og trusler.  

SWOT-analysen er sammenfattet i nedenstående model, hvorefter hovedpunkterne 

efterfølgende vil blive uddybet. 

        

 SWOT – analyse  

 Styrker Svagheder  

              

 Stærkt brand   Position på det russiske marked  

 Stærk portefølje Substitution    

 Stordriftsfordele       

 Produktudvikling       

 CSR          
              

 Muligheder Trusler  

              

 Vækstmuligheder i Asien  Forhøjelse af afgifter og skatter  

 Specialøl   Valutakursudsving  

 Alkoholfrie øl   Lovmæssige forhold samt påbud  

      Begrænsning på markedsføring  

      Corona – virus    
              

        
Figur 12: SWOT-analyse  

Kilde: Egen tilvirkning 

3.5.1 Styrker 

Carlsberg har et meget stærkt brand, som er kendt af stort set alle forbruger i verden. Dette 

skyldes nogle meget stærke ølprodukter, som er blevet markedsført verden over, bl.a. igennem 

film, tv-reklamer og sportsbegivenheder. 

Derudover har Carlsberg et bredt øl-sortiment, som opfylder en bred efterspørgsel hos 

forbrugerne. De har især fokus på at opfylde de nye behov for special og alkoholfrie øl. 
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Deres størrelse taget betragtning, så har Carlsberg en stor stordriftsfordel i både mht. 

forhandling med deres leverandører samt deres kunder. De har derudover mulighed for at 

kunne effektivisere deres processer ved at centraliserer og skabe synergier på tværs af 

produktionslandene.  

I og med at Carlsberg har deres eget laboratorium, så er det muligt for dem at kunne forske og 

udvikle deres produkter på nærmeste hold. Derudover inddrager de gerne andre udenfor 

Carlsberg i diverse innovative projekter. 

Carlsberg har også en stor fokus på CSR og dette giver ligeledes en godt brand, idet 

forbrugerne verden over har stor fokus på de miljømæssige udfordringer, som verden står 

over for. 

3.5.2 Svagheder 

Carlsbergs position på det russiske marked er under stort pres, grundet den store intensive 

konkurrencesituation, som hersker i Rusland. Her er priserne blevet reduceret i hele 

markedet og det har også betydet faldende volumen. Markedet er domineret af nogle store 

globale aktører samt en masse små bryggerier. Et andet parametre, som vanskeliggør 

konkurrencesituationen er, at der er blevet indført forbud mod reklamer for alkohol. 

Carlsberg kan blive påvirket, hvis forbrugsvanerne ændres til at forbrugerne vælger 

substituerende produkter i stedet for øl.   

3.5.3 Muligheder 

Vækstmulighederne i Asien er store. Her er der tale om et marked med rigtig mange forbruger 

og hvor indkomstforholdene har ændret sig radikalt. Markedet i Asien udgør på nuværende 

tidspunkt ca. 30 % af den samlede omsætning, men her er der et fortsat stort vækstpotentiale. 

Carlsberg har oplevet stor organisk vækst i volume og omsætning. De ligger nr. 1 og nr. 2 i 

seks markeder i Asien. De har foretaget opkøb og har udvidet deres tilstedeværelse ved at 

ligge en del af deres investering i denne region. Konkurrencesituationen i Asien varierer 

meget afhængig af, hvilket markedet det er. Konkurrenterne er globale eller lokale bryggerier.  
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Carlsberg oplever stor efterspørgsel efter specialøl, da forbrugernes indkomstforhold har 

ændret, så der nu efterspørges dyrere og mere specielle smagsvarianter på øl. Dette er trend, 

som er opadgående og derfor vil det være en stor vækstmulighed for Carlsberg.  

Folkesundhed er også kommet op i tiden og derfor efterspørger flere og flere forbruger 

alkoholfrie øl. Der kan også være lande, hvor der indføres nultolerance og dermed en 

vækstmulighed for Carlsberg. Da avancen er stor på alkoholfrie øl, da der her ingen afgift 

pålægges, så vil det være en stor mulighed for Carlsberg at skabe stor vækst på bundlinjen. 

3.5.4 Trusler 

Da øl og læskeafgifter udgør ca. 30 % af Carlsbergs omsætning, vil afgiftsforhøjelse være en 

betydelig trussel for Carlsberg.  

En af Carlsbergs andre store trusler er valutakursudsving. En stor del af forretningen foregår i 

udlandet og her vil Carlsberg være påvirket af de udsving, som der kan være, når der handles i 

andre valutaer end Euro eller DKK. 

Ændringer i lovmæssige forhold eller påbud kan også have stor indflydelse på Carlsberg. Det 

kan være forskellige love, som Carlsberg skal sikre sig, at de bliver overholdt, ellers vil de få 

bøder og søgsmål, såsom konkurrenceloven, persondataloven, handelssanktioner osv. 

I flere lande er der blevet indført forbud mod markedsføring af alkohol og det giver Carlsberg 

store udfordringer, når det er vigtigt at kunne markedsføre sig, når man ønsker at vækste. 

Carlsberg vil også kunne blive truet på deres forretning, hvis der skulle opstå kriser, såsom 

Corona-virussen, som giver store ændringerne i forbrugernes og erhvervslivets dagligdag.  

 

4.  Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen baseres på de historiske årsregnskaber. Formålet med regnskabsanalysen 

er at afdække de finansielle værdidriver, som har haft betydning for den historiske 

værdiskabelse hos Carlsberg. Den historiske udvikling i disse værdidriver danner 
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udgangspunktet for prognose af drivernes fremtidige udvikling, som derefter danner grundlag 

for proforma-opgørelserne. Værdien skabes på grundlaget af Carlsbergs driftsaktivitet og 

finansieringsaktivitet. 

For at kunne identificere værdiskabelsen på de historiske aktiviteter, så skal de officielle 

finansielle opgørelse reformuleres efter driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Her vil der 

tages udgangspunkt i årsrapporterne for 2015 til 2019 

Derefter er det næste trin at lave en nøgletalsanalyse af den historiske rentabilitet og vækst. 

 

4.1. Anvendt regnskabspraksis og regnskabskvalitet 

Carlsberg har aflagt regnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Alle 

årsrapporter i analyseperioden er aflagt efter samme regnskabsprincip, på nær 2019 hvor 

IFRS 16 Leasing indføres samt ændringer til IFRS 9 (Forudbetalingsfunktioner med negativ 

kompensation), IAS 19 (Planændring, begrænsning eller afvikling), IAS 28 (Langfristede 

renter vedr. associerede virksomheder og joint ventures) samt IFRIC-fortolkning 23 

(Usikkerhed omkring indkomst skattebehandling).  

Leasingforpligtelsen er i 2019 blevet balanceført i henhold til IFRS 16, men da denne kun 

udgør en begrænses andel af de samlede finansielle forpligtelser, vælges der ikke at tilbageføre 

effekten af IFRS 16.  

Idet Carlsberg, som er underlagt revisionspligt og samtidig er en børsnoteret virksomhed, skal 

deres regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisoren skal afgive en 

revisionspåtegning på regnskabet.  

Revisionen har underskrevet årsrapporterne med en ”blank” påtegning, dvs. uden forbehold 

eller påtegninger. 
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4.2 Ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen er ledelsens beskrivelse og redegørelse for det aflagte regnskab. Formålet 

med ledelsesberetningen er at opfylde interessenternes informationsbehov, som primært er 

med fokus på fremtidig indtjening. 

Der skal bemærkes, at ledelsesberetningen kun er blevet gennemlæst af revisionen i henhold 

til årsregnskabsloven. Oplysningerne vil derfor ikke være at samme grad af sikkerhed, som 

resten af årsrapporten. 

 

4.3 Reformulering 

I dette afsnit vil reformulering af resultatopgørelsen, balancen samt egenkapitalen for 

regnskabsårene 2015 til og med 2019 gennemgås. 

4.3.1 Resultatopgørelse 

Den reformulerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstniveau og indeholder også 

dirty surplus posterne fra totalindkomstopgørelsen. 

Resultatopgørelsen reformuleres ved at adskille posterne, som vedrører driftsaktiviteterne og 

finansieringsaktiviteterne. Derefter adskilles driftsaktiviteterne i de poster, som vedr. 

driftsoverskud fra salg og de poster, som vedr. øvrige drift.  

Den reformuleret resultatopgørelse er vist i bilag 2. 

4.3.2 Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelsen reformuleres ved at adskille ”transaktioner med ejerne” og ”anden 

totalindkomst efter skat”. Formålet med denne adskillelse er at vise, hvorledes egenkapitalen 

påvirkes af transaktionerne med ejerne samt Carlsbergs overskudsskabende aktiviteter. 

Den reformuleret egenkapitalopgørelse er vist i bilag 3 
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4.3.3 Balance 

Balancen reformuleres ved at adskille posterne i driftsaktiver og finansielle aktiver samt 

driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser.  

Nettoaktiverne fås ved at fratrække driftsforpligtelserne fra driftsaktiverne. Nettoaktiverne 

afspejler det samlede beløb som investorerne har investeret i Carlsberg, dvs. investeret 

kapital.  

De netto finansielle forpligtelser fås ved at fratrække de finansielle aktiver fra de finansielle 

forpligtelser. De netto finansielle forpligtelser fortæller, hvordan Carlsberg bl.a. rejser sin 

kapital. 

4.3.4 Særlige forhold ved reformulering af balancen: 

 Likvide beholdninger: Idet der ikke er angivet i årsrapporten, hvor meget af den 

overskydende likviditet, som er driftslikviditet, har jeg valgt at klassificere beløbet, som et 

rentebærende finansielt aktiv, idet størstedelen af dette beløb vil skulle henføres som et 

finansielt aktiv. 

Kapitalandele i associerede virksomheder: Idet det er tidskrævende at skulle opdele 

nettoaktiverne i driftsmæssige og finansielle aktiviteter, vælges der hermed at behandle 

investeringen som et driftsaktiv.  

Hensatte forpligtelser, leverandørgæld samt pensionsforpligtelser: Klassificeres som 

driftsforpligtelser under driftsaktiviteten. 

Leasing forpligtelser: Klassificeres som finansielle forpligtelser 

Den reformuleret balance er vist i bilag 5 

4.4 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen laves på baggrund af egenkapitalforrentningen (ROE) og dens 

underliggende finansielle værdidriver. Til udarbejdelse af rentabilitetsanalyse anvendes 

DuPont-modellen, se nedenstående model: 
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Figur 13: Referenceramme for analyse af egenkapitalforrentningen, ROE 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En Praktisk tilgang 5. Udgave, side 280 

 

DuPont-modellen består af 3 niveauer: 

Niveau 1 – Opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteterne samt finansiel gearing 

Niveau 2 – Delkomponering ROIC 

Niveau 3 – Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 
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Egenkapitalforretningen beregnes som:  

     

ROE= 
Totalindkomst til ordinære aktionærer 

Gns. Ordinær egenkapital 
 

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC – r)) 

ROE kan nedbrydes i 3 faktorer: 

 

1. Afkast på netto driftsaktiver =  

ROIC= 
Samlet driftsoverskud 

Gns. Investeret kapital 
 

2. Finansiel gearing =  

FGEAR= 
Gns. Netto finansielle forpligtelser 

Gns. Ordinær egenkapital 

 

3.  
 
SPREAD= Forskellen mellem ROIC og r  

 

r= 
Netto finansielle omkostninger 

Gns. Netto finansielle forpligtelser 

 

r benævnes som den gennemsnitlige lånerente i procent25 

 

 
25 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, Ole Sørensen 5. udgave, side 280-282 
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4.4.1 Niveau 1  

Her nedbrydes ROE med at adskille rentabiliteten fra driftsaktiviteterne og 

finansieringsaktiviteterne. Derudover adskilles effekten af den finansielle gearing. 

 

Niveau 1     2019 2018 2017 2016 2015 

                

ROE   21,59% 6,54% -1,83% 19,64% -13,60% 

ROE før MIN  19,67% 4,79% -2,80% 18,86% -14,77% 

ROIC   16,2% 5,46% -0,5% 13,5% -6,8% 

           

Drivere for finansiel gearing        

R   2,90% 2,77% 2,49% 3,14% 3,23% 

SPREAD   13,29% 2,69% -2,96% 10,38% -10,00% 

FGEAR     0,62 0,59 0,66 0,86 1,01 
Tabel 1: Niveau 1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Egenkapitalforrentningen (ROE) 

Egenkapitalforrentningen har været særdeles god i 2016 og 2019.  

I 2015 skyldes den negative egenkapitalforrentning hovedsageligt store generelle 

nedskrivninger samt store omstruktureringsomkostninger, grundet både de foranstaltninger, 

som Carlsberg har taget i forbindelse med implementeringen af ”Funding the Journey” samt 

den macro-økonomiske situation i Rusland.26 

I 2017 skyldes den negative egenkapitalforrentning hovedsageligt store nedskrivninger på 

Baltiske brands.27 

 

Afkastningsgraden (ROIC) 

 
26 Carlsberg Annual report 2015, side 90 
27 Carlsberg Annual report 2017, side 81 
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 Afkastningsgraden har været særdeles god i 2016 og 2019. Den negative afkastningsgrad i 

2015 skyldes, at der har været store valutakursreguleringer af udenlandske enheder vedr. 

RUB, KZT, UAH, AZN, CNY og LAK.28 

Den negative afkastningsgrad i 2017 skyldes store valutakursreguleringer af udenlandske 

enheder vedr. RUB og valutaer fra andre østeuropæiske og asiatiske lande.29 

Finansiel gearing 

Finansiel gearing (FGEAR) viser sammenhængen mellem netto finansielle forpligtelser og 

egenkapitalen, dvs. sammenhængen på hvordan driftsaktiverne er blevet finansieret. 

Udviklingen i den finansielle gearing viser et løbende fald i finansieringsforpligtelserne og det 

er i tråd med ”Funding the Journey”, hvor Carlsberg ønsker at bruge overskuddet til delvis at 

nedbringe gæld samt investere i forretningen. 

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 19.769 18.394 20.727 26.702 32.897 
Egenkapital for koncernen (NDA-NFF) inkl. 
Min. 46.035 47.889 49.525 53.650 47.231 

Tabel 2: Finansiel gearing 

Kilde: Egen tilvikning 

4.4.2 Niveau 2 

ROIC måler, hvor rentabelt Carlsberg er i stand til at skabe overskud via sine netto 

driftsaktiver. For at kunne bedre at kunne analysere ROIC, dekomponeres ROIC i 2 

underliggende drivere:  Overskudsgrad samt Omsætningshastighed. 

Niveau 2     2019 2018 2017 2016 2015 

ROIC     16,2% 5,5% -0,5% 13,5% -6,8% 

OG    11,8% 10,5% 3,9% 8,7% -2,8% 

AOH     1,00 0,92 0,82 0,78 0,75 
Tabel 3: Niveau 2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
28 Carlsberg Annual report 2015, side 96 
29 Carlsberg Annual report 2017, side 85 
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Overskudsgraden (OG) måler overskuddet for en krones salg fra Carlsbergs driftsaktivitet. 

Carlsberg overskudsgrad viser en positiv udvikling på nær 2015 og 2017, som påvirkes af 

særlige poster, som dækker over valutakursreguleringer af udenlandske enheder. 

Omsætningshastigheden (AOH) måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver. 

Carlsbergs omsætningshastighed er støt stigende og viser at i 2019 skabte Carlsberg en 

omsætning, som svarede til deres netto driftsaktiver.  

 

4.4.3 Niveau 3 

Overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed skal nu dekomponeres i underliggende 

værdidrivere. 

Niveau 3     2019 2018 2017 2016 2015 

OG -drivere (%)             

Nettoomsætning    100% 100% 100% 100% 100% 

Produktionsomkostninger -46,5% -45,5% -43,8% -44,6% -46,4% 

Bruttoavanceprocent 53,5% 54,5% 56,2% 55,4% 53,6% 

Salgs- og distributionsomkostninger -24,8% -26,4% -27,9% -27,9% -28,1% 

Administrationsomkostninger -6,5% -6,9% -7,1% -7,6% -6,3% 
Af- og 
nedskrivninger   -6,9% -6,5% -7,4% -7,6% -7,2% 

OG salg før skat   15,3% 14,6% 13,8% 12,3% 12,0% 

Skatteomkostninger   -4,7% -4,1% -0,9% -4,5% 1,3% 

OG salg (efter skat)   10,6% 10,5% 12,9% 7,8% 13,4% 

OG andre poster (efter skat)   1,2% 0,0% -9,0% 0,9% -16,1% 

OG     11,8% 10,5% 3,9% 8,7% -2,8% 

Effektiv skatteprocent 31% 28% 6% 36% -11% 
Tabel 4: Niveau 3 – OG-drivere 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Overskudsgraden før skat har været støt stigende, men hvorimod bruttoavanceprocenten er 

faldet 1,7 % fra 2017 og 1 % fra 2018. Dette skyldes øgede afgifter og 
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produktionsomkostninger. De store udsving i overskudsgraden efter skat skyldes udsvingene i 

OG andre poster, som er valutakursreguleringerne i udenlandske enheder i 2015 og 2017.  

 

4.5 Vækstanalyse 

Vesteuropa betegnes som et modent marked, hvor væksten er stagnerende eller med mindre 

vækst. Væksten skal findes ved at vinde markedsandele fra konkurrenterne og det er svært, 

idet alle har velfungerede distributionsnetværk samt veludviklede brands. Andre måder at 

vækste organisk på, er ved at prisforhøjelser eller lancering af nye produkter.  Udviklingen i 

den organiske vækst har været faldende med en lille stigning til sidst. Det skyldes primært 

prisforhøjelser og faldende volumer.  

Østeuropa er et marked, som domineres af Rusland og Ukranie, som Carlsbergs to største 

markeder i østeropa. Her er konkurrencen meget intensiv og det har betydet faldende priser 

og faldende volumer. Derudover der indført reklameforbud. Udviklingen af den organiske 

vækst har været negativ, pånær 2017.  

Asien er fortsat et marked i vækst, men grundet Corona-udbruddet i Kina og den fejlslagne 

re-branding i Cambodian vil den fortsatte vækst være nedjusteret. Udviklingen af den 

organiske vækst har været stigende fra 2016, som slutter med en organisk vækst i 2019 på ca. 

12 %. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

        

Omsætningsvækst       

Vesteuropa 3,3% -3,6% -3,4% -0,4% 0,5% 

Østeuropa -22,2% -6,9% 6,6% -0,9% 2,9% 

Asien 22,8% -4,4% -0,8% 6,7% 18,6% 

        

Organisk vækst       

Vesteuropa 2,0% -3,6% -1,4% 1,9% 0,3% 

Østeuropa -22,2% -6,9% 6,6% -1,3% -0,4% 

Asien 21,0% -1,4% 2,8% 8,7% 12,3% 

Tabel 5: Omsætningsvækst – Organisk vækst 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.6 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Rentabilitetsanalysen har vist en forbedring af egenkapitalforrentningen (ROE) i løbet af de 

sidste 5 år. Der har været nogle udsving, som hovedsageligt skyldes store generelle 

nedskrivninger, omstruktureringsomkostninger samt den macro-økonomiske situation i 

Rusland. 

Derudover har det også været en positiv udvikling i afkastningsgraden (ROIC) på trods af 

store valutakursreguleringer. Det skyldes til dels den positive udvikling i overskudsgraden 

(OG) samt den positive udvikling i omsætningshastigheden (AOH).  

På trods af den positive udvikling i overskudsgraden (OG) har der været et lille fald i 

bruttoavancen. Forskellen skyldes et fald i omkostningerne, såsom salgs- og 

distributionsomkostninger. 

Den finansielle gearing (FGEAR) har vist en faldende udvikling, som falder i god tråd med 

Carlsbergs målsætning om at bruge overskuddet til at nedbringe gælden samt investere i 

forretningen. 

 

5.  Budgettering  

Budgettering har til formål at opstille finansielle opgørelser i proforma-årsregnskaber. I stedet 

for at budgettere hver post i regnskabet, vælges der at budgettere de værdidrivere, som er 

blevet analyseret i regnskabsanalysen. 

Budgettering udarbejdes på baggrund af den strategiske analyse, regnskabsanalysen samt 

rentabilitetsanalysen. Proforma regnskaberne vil blive udarbejdet for en 5-årig periode og på 

et overordnet niveau. 

Følgende værdidriver som vil blive budgetteret er: 

- Omsætningsvækst 

- Overskudsgrad (OG) 

- Effektive skatteprocent 

- Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
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- Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)                                           

   

5.1 Omsætning 

Omsætningsbudgettet opdeles i Carlsbergs 3 markeder: 

- Vesteuropa 

- Østeuropa 

- Asien 

5.1.1 Vesteuropa 

Vesteuropa udgør lidt over halvdelen af Carlsbergs samlede omsætning. Det er et modent og 

stabilt marked, hvor forventningerne til vækst skal gøres igennem produktdifferentiering, 

såsom specialøl, alkoholfrie øl samt prisfastsættelse.  

Idet det ikke fremgår af årsrapporterne, hvordan omsætningsfordelingen af de forskellige 

produkter er, vælges der kun at blive budgetteret, som et samlet beløb. 

Væksten har været forbedret siden den negative vækst på -3,6% i 2016. Væksten ender som en 

positiv vækst 0,5 % i 2019.  

Forventningerne er at marginer forbedres fremadrettet ved omsætningsvækst samt 

omkostningseffektiviseringer og dermed omkostningsbesparelser. 

Idet markedet er modent og væksten har tidligere været beskedent, så budgetteres der kun en 

lille vækst på op til 1,5 %, idet der er en øget fokus på specialøl samt alkoholfrie øl, som er i 

stor fremgang.  

    Historisk omsætningsvækst Budgetterede omsætningsvækst 

Vesteuropa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

Omsætningsvækst (%) 3,3% -3,6% -3,4% -0,4% 0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 

Omsætning (DKK mio.)           36.317   36.499   36.864   37.232   37.791   38.358   38.933  

Tabel 6: Vesteuropa - Omsætningsvækst – historisk og budgetterede 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.2 Østeuropa 

Østeuropa udgør 17% af Carlsbergs samlede omsætning og består hovedsagligt af Rusland og 

Ukraine. Disse 2 markeder er præget af intensiv konkurrence, men Carlsberg har forventning 

om at få vendt deres forretningssituation i disse markeder. 

Den historiske vækst viser, at i 2015 var vækst negativ med -22,2%, som i løbet af de næste år 

vokser, så den ender med en positiv vækst på 6,6 % i 2017. Desværre falder væksten igen i 

2018, hvor den ender med en negativ vækst på -0,9%. Dette ændres i 2019, hvor væksten 

slutter med en vækst på 2,9%. 

Idet markedet fortsat er under stort konkurrence pres sættes den fremtidige vækst til 2% med 

en lille stigning til 2,5%, idet der fortsat er mulighed for vækst. 

 

    Historisk omsætningsvækst Budgetterede omsætningsvækst 

Østeuropa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

Omsætningsvækst (%) -22,2% -6,9% 6,6% -0,9% 2,9% 2,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 

Omsætning (DKK mio.)           11.097   11.319   11.602   11.892   12.189   12.433   12.682  

Tabel 7: Østeuropa – omsætningsvækst – historisk og budgetterede 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.1.3 Asien  

Asien udgør 28% af Carlsbergs samlede omsætning og er et marked, som der er store 

vækstmuligheder i. Carlsberg har forventning om, at de kan øge deres vækst igennem øget 

volumen, ekspanderen af deres internationale brands samt lokale specialøl. 

Den historiske vækst viser et kraftigt fald i 2016, fra en positiv vækst i 2015 på 22,8 % til en 

negativ vækst i 2016 på -4,4 %. Dette fald skyldes negative valutapåvirkninger. De følgende 2 

år stiger væksten positivt til 6,7%, hvorefter i 2019 slutter med en stor vækst på 18,6 %.  

På baggrund af ovenstående sættes den fremtidige vækst til 10% og derefter vil den være støt 

faldende indtil terminalperioden, hvor den vil være 3%, idet markedet her vil være mættet og 

væksten vil være konstant på det leje. 



54 
 

 

    Historisk omsætningsvækst Budgetterede omsætningsvækst 

Asien   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

Omsætningsvækst (%) 22,8% -4,4% -0,8% 6,7% 18,6% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 5,0% 3,0% 

Omsætning (DKK mio.)           18.416   20.258   22.081   23.847   25.517   26.792   27.596  

Tabel 8: Asien – omsætningsvækst – historisk og bugetterede 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

5.1.4 Overskudsgrad (OG) 

For at kunne budgettere driftsoverskuddet fra salg skal først Carlsbergs omkostninger 

budgetteres. Omkostningerne består af produktionsomkostninger, salgsomkostninger og 

distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger. De historiske tal viser, at disse 

omkostninger udgør en rimelig stabil procentdel af nettoomsætningen. 

Produktionsomkostningerne har vist en lille nedgang de først 3 år, hvorefter de har været 

stigende igen, men budgettet sættes til lidt over procentandelen i 2019, da forventningen til 

produktionsomkostninger vil være på det leje fremadrettet.  

Der har været en lille nedgang i salgsomkostningerne og distributionsomkostningerne 

henover de 5 år. Faldet kan være udtryk for den omkostningseffektivisering, som Carlsberg 

har til målsætning.  

Budgetteringen har derfor taget udgangspunkt i tallene for 2019, som dermed er blevet brugt 

til både de fremtidige 5 år samt i terminalværdien. Budgettet i procent fremgår af 

nedenstående tabel: 
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 Historisk OG drivere   Budgetterede OG drivere   

Niveau 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

OG -drivere (%)            

Nettoomsætning  100% 100% 100% 100% 100%       

Produktionsomkostninger -46,4% -44,6% -43,8% -45,5% -46,5% -47% -47% -47% -47% -47% -47% 

Bruttoavanceprocent 53,6% 55,4% 56,2% 54,5% 53,5% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 

Salgs- og distributionsomk. -28,1% -27,9% -27,9% -26,4% -24,8% -24,8% -24,8% -24,8% -24,8% -24,8% -24,8% 

Administrationsomk. -6,3% -7,6% -7,1% -6,9% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% 

Af- og nedskrivninger -7,2% -7,6% -7,4% -6,5% -6,9% -7% -7% -7% -7% -7% -7% 

OG salg før skat 12,0% 12,3% 13,8% 14,6% 15,3% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Skatteomkostninger 1,3% -4,5% -0,9% -4,1% -4,7% -4,1% -4,1% -4,1% -4,1% -4,1% -4,1% 

OG salg (efter skat) 13,4% 7,8% 12,9% 10,5% 10,6% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 

OG andre poster (efter skat) -16,1% 0,9% -9,0% 0,0% 1,2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

OG -2,8% 8,7% 3,9% 10,5% 11,8% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Effektiv skatteprocent -11% 36% 6% 28% 31% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Tabel 9: OG-drivere – historisk og budgetterede 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er nu muligt at opstille et forecast på driftsoverskud, se nedenstående tabel. 

  Forecast driftsoverskud 

  2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

              

Nettoomsætning             68.075         70.546          72.971          75.497          77.583          79.211  

Produktionsomkostninger -         31.995  -      33.157  -       34.297  -       35.483  -       36.464  -       37.229  

Bruttoavance           36.080         37.390          38.675          40.013          41.119          41.982  

Salgs- og distributionsomk. -         16.889  -      17.502  -       18.104  -       18.730  -       19.248  -       19.652  

Administrationsomk. -            4.446  -        4.607  -         4.766  -         4.931  -         5.067  -         5.173  

Af- og nedskrivninger -            4.524  -        4.688  -         4.849  -         5.017  -         5.156  -         5.264  

OG salg før skat           10.221         10.592          10.956          11.335          11.648          11.893  

Skatteomkostninger -            2.862  -        2.966  -         3.068  -         3.174  -         3.262  -         3.330  

OG salg (efter skat)              7.359           7.626            7.888            8.161            8.387            8.563  

OG andre poster (efter skat)                 681               705                730                755                776                792  

OG              8.040           8.332            8.618            8.916            9.163            9.355  

Effektiv skatteprocent 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Tabel 10: Forecast driftsoverskud 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.5 Effektiv skatteprocent  

Den historiske effektive skatteprocentsats har ikke stabil. Hvis man tager et gennemsnit på de 

5 år, så vil den være på 18 %. Den lave gennemsnitsprocent skyldes en negativ procent i 2015 

samt en lav i 2017. De andre 3 år har den ligget noget højere end den generelle 

selskabsskatteprocent og derfor vælges at budgetteres med en selskabsskatteprocent på 28 %.  

 

5.1.6 AOH samt netto driftsaktiver  

For at kunne budgettere netto driftsaktiverne tages der udgangspunkt i den historiske 

udvikling samt i den strategiske analyse. Idet netto driftsaktiverne i en vis udstrækning følger 

netto omsætningen, så vil det være udgangspunktet for budgetteringen. 

Den budgetteret omsætningshastighed anvendt på salget giver størrelsen på netto 

driftsaktiverne primo året. 

AOH-driverne (Inverse) i nedenstående tabel er beregnes på gennemsnitlige balancetal og 

viser den historiske udvikling. 

Niveau 3     2019 2018 2017 2016 2015 

AOH -drivere (Inverse)           

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 1,04 1,08 1,17 1,20 1,19 

Materielle aktiver/nettoomsætning  0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 

Varebeholdninger/nettoomsætning 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 

Leverandørgæld/nettoomsætning -0,25 -0,24 -0,22 -0,21 -0,19 

Anden gæld/nettoomsætning -0,12 -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -0,37 -0,33 -0,33 -0,33 -0,30 

1/AOH-drivere   0,98 1,08 1,20 1,25 1,29 

AOH          1,00 0,92 0,82 0,78 0,75 
Tabel 11: AOH-drivere (Inverse) historisk 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Nedenstående tabel viser forecast på AOH-drivere (Inverse): 

Niveau 3     2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

AOH -drivere (Inverse) forecast             

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 0,990     0,950     0,910     0,870     0,830     0,830     

Materielle aktiver/nettoomsætning  0,400     0,395     0,390     0,385     0,380     0,380     

Varebeholdninger/nettoomsætning 0,070     0,070     0,070     0,070     0,070     0,070     
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 0,080     0,080     0,080     0,080     0,080     0,080     

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 0,027     0,027     0,027     0,027     0,027     0,027     

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 0,040     0,040     0,040     0,040     0,040     0,040     

Leverandørgæld/nettoomsætning -0,270     -0,290     -0,310     -0,330     -0,350     -0,350     

Anden gæld/nettoomsætning -0,110     -0,105     -0,100     -0,095     -0,090     -0,090     
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -0,390     -0,400     -0,410     -0,420     -0,430     -0,430     

1/AOH-drivere   0,837     0,767     0,697     0,627     0,557     0,557     

AOH          1,195     1,304     1,435     1,595     1,795     1,795     
Tabel 12: AOH-drivere (Inverse) forecast 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Dernæst vises den historiske udvikling i anlægskapital og arbejdskapital. 

Valuedrivers historiske 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 103,7% 107,7% 116,9% 119,5% 118,8% 

Materielle aktiver/nettoomsætning  40,4% 39,8% 40,6% 41,9% 42,7% 

Anlægskapital/omsætning 144,1% 147,5% 157,5% 161,4% 161,6% 

           

Varebeholdninger/nettoomsætning 7,0% 6,6% 6,3% 6,2% 6,2% 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 7,9% 7,8% 8,2% 9,0% 9,6% 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 2,7% 3,3% 3,7% 4,0% 3,9% 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 3,8% 4,4% 4,0% 4,4% 4,2% 

Leverandørgæld/nettoomsætning -25,3% -23,7% -21,8% -20,6% -18,6% 

Anden gæld/nettoomsætning -11,6% -12,1% -12,8% -14,4% -14,6% 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -37,4% -33,2% -33,0% -32,7% -30,0% 

Arbejdskapital/nettoomsætning -52,9% -47,1% -45,4% -44,0% -39,2% 
Tabel 13: Valuedrivers historisk 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, så viser udviklingen at anlægskapitalen er faldende. 

Det skyldes primært de immaterielle aktiver, som er et udtryk for faldende virksomhedsopkøb 

i forhold til nettoomsætning. Derudover er der et mindre fald i de materielle aktiver, som 

skyldes en fortsat optimering af produktionsprocesserne.  

Udviklingen i arbejdskapitalen viser en stigning, som primært skyldes en stigning i 

leverandørgæld og andre driftsforpligtelser. Dette skyldes bl.a. forbedret kreditpolitikker samt 

forpligtelser vedr. optioner i datterselskaber. 

Budgettering af anlægskapitalen og arbejdskapitalen vil derfor tage udgangspunkt i den 

historiske udvikling, og det betyder dermed en støt faldende anlægskapital samt en støt 

stigende arbejdskapital, se nedenstående tabel. 

 

Valuedrivers forecast 2020 2021 2022 2023 2024 

                

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 108,0% 105,0% 102,0% 99,0% 97,0% 

Materielle aktiver/nettoomsætning  40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 39,0% 

Anlægskapital/omsætning 148,0% 145,0% 142,0% 138,0% 136,0% 

            

Varebeholdninger/nettoomsætning 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Leverandørgæld/nettoomsætning -27,0% -29,0% -31,0% -33,0% -35,0% 

Anden gæld/nettoomsætning -11,0% -10,5% -10,0% -9,5% -9,0% 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -39,0% -40,0% -41,0% -42,0% -43,0% 

Arbejdskapital/nettoomsætning -55,3% -57,8% -60,3% -62,8% -65,3% 
Tabel 14: Valuedrivers forecast 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.7 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

WACC er et udtryk for de omkostninger, som der er forbundet med at fremskaffe kapital til 

virksomheden. For at kunne beregne virksomhedsværdien skal de gennemsnitlige 
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kapitalomkostninger findes. De gennemsnitlige kapitalomkostninger tager både hensyn til 

både ejernes og långivernes afkastkrav.  

Formlen til estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat 

vises her:30 

 

  = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

      = Markedsværdi af egenkapital 

 = Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

 = Markedsværdi af virksomheden 

  = Ejernes afkastkrav 

  = Lånerenten efter skat 

 

5.1.8 Markedsværdi af egenkapitalen og nettogælden 

For at kunne fastlægge kapitalstrukturen, så skal markedsværdierne for egenkapitalen og 

nettogælden benyttes. Idet der ikke er noget kendskab til disse markedsværdier, da det er hele 

formålet med denne opgave, så vælges der at tage udgangspunkt i de historiske tal til at kunne 

fastlægge den fremtidige fordeling af kapitalstrukturen. 

 
30 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, Ole Sørensen, 5. udgave, side 42 
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Historiske kapitalstruktur 2019 2018 2017 2016 2015 

                

Egenkapital   0,70 0,72 0,70 0,67 0,59 

Fremmed kapital   0,30 0,28 0,30 0,33 0,41 

Total kapital   1 1 1 1 1 
Tabel 15: Historisk kapitalstruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, så viser udviklingen en stigning i andelen af 

egenkapitalen. Til den langsigtede kapitalstruktur fastsættes egenkapitalen til 0,71 og 

fremmedkapitalen til 0,29, idet det er gennemsnittet af de sidst 2 år. 

5.1.9 Estimering af ejernes afkastkrav 

Sammenhængen mellem ejernes afkastkrav og markedsrisikoen kan ifølge CAPM skrives 

som:31 

re =  

re = ejernes afkastkrav 

 

 

5.1.10 Risikofri rente 

Her anvendes som hovedregel renten på den toneangivende 10-årig statsobligation som et 

estimat for den risikofri rente. Den risikofri rente er fastsat til -0,60 % i henhold til 

nedenstående udtræk: 

 
31 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, Ole Sørensen, 5. udgave s. 39 
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Figur 14: Rente på en 10-årig statsobligation 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Som det fremgår af ovenstående rente, så er den meget atypisk, idet den er negativ. Dette har 

stor indflydelse på beregningen af WACC, idet det vil formindske denne betydeligt. Det er 

derfor gængs praksis i blandt de store revisionshuse at bruge et normaliseringstillæg, så den 

normaliseret risikofri rente bliver i størrelsesorden 1,5 – 2 %.  

På baggrund af ovenstående vælges der til denne værdiansættelse af bruge en risikofri rente 

på 2%.  

5.1.11 Beta 

Det gælder for alle aktier, at jo større risiko, målt ved beta, jo større kompensering med 

tilsvarende større risikopræmie. 

 

Beta = O Risikofri investering 

0 <Beta < 1 
Investering med mindre risiko end 
markedsporteføljen 

Beta = 1 Risiko som markedsporteføljen 

Beta > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
 

Figur 15: Tolkning af beta 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, Ole Sørensen, 5 udgave, side 40 
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Ifølge Thomson ONE Broker ligger den historiske betaværdi til 0,92.32 

Idet værdien ligger tæt på 1, så vurderes Carlsbergs aktier som en risiko som 

markedsportefølje. 

  

5.1.12 Risikopræmie 

En risikopræmie er det afkast over det risikofrie afkast, som forventes af en investering, hvis 

der investeres i aktier fremfor investering i risikofrie statsobligationer. 

Ifølge SKAT kan markedspræmien kan fastsættes ud fra 3 måder:  

- Rundspørge 

- Historiske observationer 

- Forventninger til risikopræmie 

Markedspræmien er valgt ud fra den anbefaling som KPMG er kommet med i december 2019, 

som er en markedspræmie på 6 %.33 

5.1.13 Fastlæggelse af ejernes afkastkrav 

Det er nu muligt at beregne afkastkravet på baggrund af ovenstående: 

re =  

Ejernes afkastkravet = -0,6 + 0,92 (6) = 7,52 % 

  

 

 
32 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.co
m&IsSsoLogin=True 
33 https://indialogue.io/clients/reports/public/5d9da61986db2894649a7ef2/5d9da63386db2894649a7ef5 

https://indialogue.io/clients/reports/public/5d9da61986db2894649a7ef2/5d9da63386db2894649a7ef5
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5.1.14 Lånerente efter skat 

Lånerenten rg kan estimeres til: 

rg = (rf + rs) (1-ts) 

rg = Lånerenten 

rf = Risikofri rente 

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg 

ts = Selskabsskatteprocent 

Den gennemsnitlige lånerente rg er ikke beregnet, men taget fra Carlsbergs årsrapport, hvor 

den effektive gennemsnitlige rente er angivet til 2%.34 

5.1.15 Beregning af WACC35 

 

WACC = 0,71 x 7,52 + 0,29 x 1,55 = 5,79 % 

 

6.  Værdiansættelse 

Værdiansættelse bygger på fremtidige budgetterede årsregnskaber, dvs. de såkaldte proforma-

opgørelser. 

Der findes 2 typer af værdiansættelsesmodeller. Den ene type er de relative 

værdiansættelsesmodeller og den anden type er de absolutte værdiansættelsesmodeller. De 

relative modeller er kendetegnet ved ikke at involvere budgettering og kun gøre brug af 

 
34 Carlsberg annual report 2019, side 91 
35 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, side 332 
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begrænset information. De absolutte modeller involverer budgettering og gøre brug af en bred 

vifte af information. 

De absolutte værdiansættelsesmodeller (nutidsværdimodeller) kan diskonteres ved den 

strømvariable, som enten kan være residualoverskud eller det frie cash flow. Derudover kan 

de deles op i 2 modeller, den direkte model og en indirekte model. De direkte modeller 

beregner værdien af egenkapitalen (aktionærværdien) direkte ved at budgettere de strømme, 

som tilfalder aktionærerne. De indirekte modeller beregner først virksomhedsværdien og 

fratrækker derefter værdien af långivernes fordringer for at få aktionærværdien. Det giver 

dermed 4 typer af modeller: 

Direkte modeller 

- Residualoverskud til ordinær egenkapital (RI-modellen)  

- Frie pengestrømme til ordinær egenkapital (Dividende-modellen) 

Indirekte modeller 

- Residualoverskud til alle investorer (RIDO-modellen)  

- Pengestrømme til alle investorer (DCF-modellen) 

Alle modellerne er going-concern modeller, som betyder, at virksomhederne lever for evigt. 

Idet det ikke er muligt at budgettere til det uendelige, vælges et år frem i tiden som 

terminalår, hvor værdien vælges at være konstant derefter. 

Til denne værdiansættelse bruges de indirekte modeller, dvs. både DCF-modellen og RIDO-

modellen, og er udarbejdet på baggrund af det forudgående opstillet budget.  

Væksten i terminalperioden (g) sættes til 2 %.  
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6.1 Værdiansættelse ud fra DCF-modellen 

Værdiansættelse ud fra DCF-modellen 

          

År   2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

  0 1 2 3 4 5 6 

Driftsoverskud, efter skat (DO)   
      

8.040  
      

8.332  
            

8.618  
      

8.916  
      

9.163        9.355  

Netto driftsaktiver (NDA)   
    

65.804  
    

63.099  
         

61.509  
    

59.610  
    

56.766      54.844  

FCF = DO - DNDA   
    

10.745  
      

9.921  
         

10.517  
    

11.761  
    

11.085        8.258  

Discount rate (1+re)^t   
         

1,06  
         

1,12  
              

1,18  
         

1,25  
         

1,33  
         

1,40  

PV FCF   
    

10.157  
      

8.865  
            

8.883  
      

9.390  
      

8.366    

PV FCF t.o.m. 2024  
              

45.661              

Terminalværdi            222.250              

PV(terminalværdi)            167.733              

EV (Enterprise Value)            213.394              

Markedsværdi af gæld 
              

19.769              

Minoritetsinteresser 
                

2.587              

EQ (Equity value)            191.038              

                

                

Antal aktier    152.556.806              

Kurs pr. aktie 
                

1.252              

                
Tabel 16: Værdiansættelse ud fra DCF-modellen 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

DCF-modellen tager udgangspunkt i det frie cash flow, som er beregnet på baggrund af 

pengestrømmen fra driftsaktiviteterne fratrukket pengestrømme fra investeringsaktiviteterne. 

Det fremtidige cash flow diskonteres tilbage til nutidsværdi ved brug af WACC. 

Terminalværdien diskonteres også tilbage til nutidsværdi og sammen det diskonteret 

fremtidige cash flow findes Entreprise Value. Derefter fratrækkes markedsværdien af gælden 
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samt minoritetsinteresser, og derefter findes Equity Value, som er markedsværdien af 

egenkapitalen.  

Som det fremgår af DCF-modellen, så udgør terminalværdien en stor andel af Enterprise 

Value - ca. 79 %. 

6.2 Værdiansættelse ud fra RIDO-modellen 

Herefter beregnes værdiansættelsen ud fra RIDO-modellen, da der ønskes en kontrol af DCF-

modellen. 

Værdiansættelse ud fra RIDO-modellen 

          

År   2020 2021 2022 2023 2024 Terminal 

  0 1 2 3 4 5 6 

Driftsoverskud, efter skat (DO)  

      
8.040  

      
8.332  

      
8.618  

      
8.916  

      
9.163        9.355  

Netto driftsaktiver (NDA)   
    

65.804  
    

63.099  
    

61.509  
    

59.610  
    

56.766      54.844  

RIDO (3,72 %)  

      
4.230  

      
4.678  

      
5.057  

      
5.465  

      
5.876        6.180  

Discount rate (1+re)^t  

         
1,06  

         
1,12  

         
1,18  

         
1,25  

         
1,33  

         
1,40  

PV RIDO  

      
3.998  

      
4.180  

      
4.271  

      
4.363  

      
4.435    

PV RIDO t.o.m. 2024  21.247        

Terminalværdi 166.309,85        

PV(terminalværdi) 126.343        

EV (Enterprise Value) 213.394        

Markedsværdi af gæld 19.769        

Minoritetsinteresser 2.587        

EQ (Equity value) 191.038        

          

          

Antal aktier 
 

152.556.806         

Kurs pr. aktie 
             

1.252         

                
Tabel 17: Værdiansættelse ud fra RIDO-modellen 

Kilde: Egen tilvirkning 
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RIDO-modellen tager udgangspunkt i residualindkomsten i form af overnormale afkast, som 

diskonteres tilbage til nutidsværdi ved brug af WACC. Terminalværdien diskonteres også 

tilbage til nutidsværdi og sammen nutidsværdien af de overnormale afkast samt værdien af de 

bogførte netto driftsaktiver findes Entreprise Value. Derefter fratrækkes markedsværdien af 

gælden samt minoritetsinteresser, og derefter findes Equity Value, som er markedsværdien af 

egenkapitalen.  

Som det fremgår af RIDO-modellen, så udgør terminalværdien en mindre andel af Enterprise 

Value - ca. 59 %, i forhold til DCF-modellen. 

Både DCF-modellen og RIDO-modellen viser en teoretisk aktiekurs på DKK 1.252 pr. aktie og 

ligger ca. 27 % over den faktiske aktiekurs på DKK 987,03 pr. 17. februar 2020, hvilket 

indikerer at aktiekursen er meget undervurderet på aktiemarkedet.  

 

 

Figur 15  Aktiekurs Carlsberg B 

Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB 

 

https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB
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6.3 Scenarieanalyse 

Der kan være forbundet en vis usikkerhed med parametrene brugt i foregående 

værdiansættelse, som kan have en stor påvirkning på den estimeret aktieværdi. 

 Derfor vil der i forlængelse af værdiansættelsen foretages en scenarieanalyse af udvalgte 

parametre, som skal belyse mulige scenariers påvirkning af værdiansættelsen. 

Scenarieanalysen testes i DCF-modellen. 

 Der foretages en scenarieanalyse ved kombination af følgende parametre: 

- WACC 

- Vækstrate g 

Nedenstående tabel viser ændringerne i aktiekursen, hvis væksten og/eller WACC rykkes med 

o,5 % op eller ned.  

    Vækst i terminalperioden g   

  1,00 1,50 2 2,5 3 

  

4,79 1303 1483 1727 2079 2626   
5,29 1142 1277 1454 1694 2039 

WACC 5,79 1014 1119 1252 1426 1661   

6,29 910 994 1097 1228 1398   

6,79 825 892 975 1076 1204   

7,29 752 808 875 955 1055 
Tabel 18: Scenarieanalyse 

Kilde: Scenarieanalyse - Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, så ses der, at kursværdien for Carlsberg er meget 

følsom overfor både små ændringer i WACC og vækst i terminalperioden. 

WACC er tidligere blevet beregnet til 5,79 % og det er en lille WACC i forhold til normalen, 

som ligger typisk mellem 7-9%. Dette skyldes den negative risiko rente, som er meget atypisk. 

På trods af normaliseringstillægget til den risikofrie rente, så kan med fordele diskuteres om 

der skulle have være brugt et større normaliseringstillæg, som så havde betydet en større 

WACC og dermed en mindre aktiekurs. 
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7. Konklusion 

Formålet med denne opgave har været at foretage en værdiansættelse af Carlsberg og besvare 

følgende hovedspørgsmål: 

Hvad er en fair market value af Carlsbergs (B) aktie pr. 17. februar 2020? 

For at kunne besvare dette spørgsmål er der blevet foretaget en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse af Carlsberg. Dette har derefter dannet grundlag for budgetteringen, som 

derefter er blevet brugt som input til værdiansættelsen. 

I den strategiske analyse blev følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret: 

- Hvad er Carlsbergs strategi? 

- Hvilke faktorer i omverden har indflydelse på Carlsberg? 

- Hvordan ser konkurrencesituationen ud på markedet? 

- Hvad er Carlsbergs styrker og svagheder samt muligheder og trusler? 

Carlsbergs strategi, som de kalder SAIL’22, er en ambitionen om at gøre Carlsbergs til et 

succesfuldt, professionelt samt attraktivt bryggeri på markedet. Dette skal gøres ved at se 

samt eksekvere på de tendenser, der hele tiden skaber forskydninger i efterspørgslen fra 

kundernes side. Carlsbergs prioriteter er derfor styrkelse af kerneforretningen, positionering i 

forhold til vækst, skabelse af en vinderkultur samt levering af værdi for aktionærerne 

Carlsbergs strategi til at blive succesrig er ved at fremme top og bundlinje vækst igennem 

balancering af nøglefakorerne, som er markedsandel målt i volumen, bruttomargin efter 

logistik (Gpal) samt resultat af primær drift 

Carlsbergs strategi til at blive en professionel virksomhed er ved at dygtiggøre sig indenfor 

service af deres kunder ved at styrke deres kompetencer indenfor kunde-insights, 

kundestyring, kategorisering, eksekvering samt innovation inden for logistik. 

Carlsbergs strategi til at blive en attraktiv virksomhed er igennem fokusering på 

værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne og samfundet, som betyder levering af  
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indtjeningsvækst samt øget afkast af den investerede kapital, skabelse af et godt arbejdsmiljø 

samt en high-perfomance kultur, og til sidst et mål for ansvarlighed samt bæredygtighed. 

Carlbergs strategi er, at deres kerneforretning stadigvæk vil være øl, men der vil være ændring 

i måden, som Carlsberg vil drive sin forretning på. Nøgle vækst acceleratorer vil være 

salgsvækst af craft, specialøl samt alkoholfrie øl. Derudover vil der være volume og værdi 

vækst i Asien 

Carlsbergs strategi er forsat at spare omkostninger og forbedre bundlinjen ved at benytte 

værdistyring, effektivisering af værdikæden og driftsomkostningerne, samt generel tilpasning 

af forretningen 

De faktorer i omverden som har størst indflydelse på Carlsberg, er de politiske og 

økonomiske forhold. Indenfor de politiske forhold er det primært de skatte- og afgiftsforhold, 

som har stor betydning for Carlsberg. Carlsberg regner det for et af deres højrisikoer, som 

udgør ca. 30 % af deres omsætning. Der kan også være andre politiske forhold, såsom 

indførelse af nultolerance overfor spirituskørsel, ændring af aldersgrænse for indkøb og 

indtagelse af alkohol samt skærpelse af markedsføring. 

Af økonomiske forhold som har stor indflydelse på Carlsberg er de store udsving i 

valutakurserne, da størstdelen af Carlsbergs omsætning ligger i udlandet. Mindre 

betydningsfulde forhold kan være politiske ustabile forhold i markederne. 

Konkurrencesituationen på markedet er præget af en hård konkurrence, hvor 

Carlsbergs nærmeste konkurrenter er Anheuser-Busch InBev, Heineken og SABMiller. 

Carlsberg er det fjerdestørste bryggeri. Der er markeder, hvor priskonkurrencen er så hård, at 

det har betydet faldende volumer, såsom i Rusland. 

Til opnåelse af større markedsandele opkøbes mindre konkurrerende aktører, udbydes 

innovative og differentierende produkter eller ved en massiv kommerciel tilstedeværelse.  

Carlsbergs styrker er bl.a. deres stærke brand samt stærke portefølje. Brandet er kendt 

overalt i verden og det skyldes stor markedsføring samt et bredt øl-sortiment, som opfylder de 

fleste forbrugers behov. Derudover har de grundet deres størrelse en stordriftsfordel, som de 



71 
 

kan bruge til at effektivisere deres processer. Derudover kan deres stordriftsfordel bruges i 

forbindelse med deres forhandling overfor deres kunder og leverandørere. En af deres andre 

styrker er deres mulighed for at kunne forske og udvikle deres egne produkter via deres eget 

laboratorium. Fokus på CSR er også en af Carlsberg styrker, idet det er en værdi, som i dag 

der er stor fokus på fra forbrugerne. 

Carlsbergs svaghed er deres position på det rusiske marked, som skyldes den intensive 

hårde konkurrence samt det indførte reklameforbud af bl.a. øl. Derudover er Carlbergs 

svaghed også, at forbrugernes vaner kan ændres og de vil vælge substituerende produkter, 

såsom vin o.lign.  

Carlsbergs muligheder er deres vækstmuligheder i Asien. Dette marked udgør ca. 30 % af 

deres totale omsætning, men mulighederne for vækst er stadigvæk store, da her har 

indkomstforholdene ændres sig radikalt. Derudover er der muligheder for vækst, grundet en 

stigning i efterspørgslen efter specialøl samt alkoholfrie øl. 

Carlsbergs trusler er først og fremmest øl- og læskeafgifter, som udgør ca. 30 % af 

omsætningen, og stigninger deri vil betyde faldende avancer. Derudover udgør 

valutakursudsving en stor trussel for Carlsberg. Ændringer i lovmæssige forhold eller påbud 

er også trusler, idet det kan medføre bøder og søgsmål.  

 

I regnskabsanalysen blev følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret: 

- Hvordan har den økonomiske udvikling været i Carlsberg i de sidste 5 år? 

- Opfylder den anvendte regnskabspraksis kravene til analyseformål? 

- Hvordan har udviklingen af rentabiliteten været?  

Den økonomiske udvikling i Carlsberg har i de sidste 5 år været en forbedring af 

væksten, som er blevet vendt fra en negativ til en positiv vækstrate. Der ligeledes været en støt 

stigende positiv udvikling i driftsoverskuddet, på trods af store valutakursreguleringer, især i 

2015 samt 2017. Den positive udvikling i driftsoverskuddet skyldes et fald i omkostningerne, 

såsom salgs- og distributionsomkostningerne. 



72 
 

Den anvendte regnskabspraksis opfylder kravene til analyseformål, idet 

regnskaberne er aflagt efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Alle 

årsrapporter i analyseperioden er aflagt efter samme regnskabsprincip, på nær 2019 hvor 

IFRS 16 Leasing indføres samt ændringer til IFRS 9 (Forudbetalingsfunktioner med negativ 

kompensation), IAS 19 (Planændring, begrænsning eller afvikling), IAS 28 (Langfristede 

renter vedr. associerede virksomheder og joint ventures) samt IFRIC-fortolkning 23 

(Usikkerhed omkring indkomst skattebehandling) 

Udviklingen i rentabiliteten har vist en forbedring af egenkapitalforrentningen samt 

afkastningsgraden. De har været stigende pånær 2 år (2015 + 2017), hvor regnskabet har 

været påvirket af store valutakursreguleringer. Den finansielle gearing har været faldende, 

som er i god tråd med Carlsbergs strategi om at bruge overskudet til at nedbringe gælden og 

investere i forretningen. 

Der har ligeledes været en forbedring af overskudsgraden, pånær samme år som ovenstående, 

som også skyldes valutakursreguleringerne. Omsætningshastigheden er også steget støt og 

slutter i 2019 med en omsætning svarende til netto driftsaktiverne. 

 

I budgetteringen blev følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret: 

- Hvor lang skal budgetperioden være? 

Budgetperioden er valgt til 5 år. Budgetteringen er på et overordnet niveau. 

 

I værdiansættelsen blev følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret: 

- Fastlæggelse af værdiansættelsesmodel 

- Estimering af Carlsbergs kapitalomkostninger (WACC) 

- Hvad er aktiekursen for Carlsberg? 
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Fastlæggelse af værdiansættelsesmodel er valgt ud fra de typer af 

værdiansættelsemodeller, som involvere budgettering samt gøre brug af en bred vifte af 

informationer. Der er valgt DCF-modellen, som beregner virksomhedsværdien og fratrækker 

derefter långivernes fordringer samt minoritetsinteresser. RIDO-modellen er brugt som 

kontrol af DCF-modellen. 

Estimering af Carlsbergs kapitalomkostninger (WACC) er beregnet udfra en formel, 

hvor ejernes afkastgrad og lånerenten indgår forholdsmæssigt udfra kapitalstrukturen. 

Aktiekursen for Carlsberg er teoretisk beregnet til DKK 1.252. 

Svaret på opgavens hovedspørgsmål er derfor, at en fair market value af Carlsbergs (B) 

aktie pr. 17. februar 2020 er DKK 1.252 og den handlet aktiekurs pr. 17. februar 2020 på 

DKK 987,03 er undervurderet. 
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https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-

engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/ 

https://scm.dk/carlsberg-drager-fordel-af-lysrenovering 

https://scm.dk/kj%C3%A6rgaard-og-carlsberg-indg%C3%A5r-innovativt-samarbejde 

https://markedsforing.dk/artikler/marketing/carlsberg-i-nye-digitale-kl-der-dansk-bureau-st-r-bag 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/b5/Real_GDP_rate_of_change%2C_2008-
2018_FP19.png 
 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.
com&IsSsoLogin=True 
 
https://indialogue.io/clients/reports/public/5d9da61986db2894649a7ef2/5d9da63386db2894649a7ef5 
 

 

Forside: https://www.carlsberg.com/da-dk/den-miljoevenlige-6-pack/ 

Graf 1: Historisk udvikling af Carlsbergs B aktie.  
Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB 
 
 

Figur 1: Opgavestruktur 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 2: Vest Europa - Share of volume 
Kilde: Carlsbergs Annual report 2019, side 13 
 
Figur 3: Vest Europa – Markets overview 
Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 15 
 
Figur 4: Øst Europa – Share of volume 
Kilde: Carlsbergs Annual report 2019, side 19 
 
 

https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article11889278.ece
https://scm.dk/carlsberg-optimerer-forretningsgange-i-140-lande
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/carlsberg-investering-halverer-vandforbruget-pa-bryggeriet-i-fredericia/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/carlsberg-investering-halverer-vandforbruget-pa-bryggeriet-i-fredericia/
https://carlsbergdanmark.dk/draughtmaster/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/chef-for-carlsberg-laboratorium-vi-vil-lave-bygsorter-der-er-meget-mere-klimatolerante/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/chef-for-carlsberg-laboratorium-vi-vil-lave-bygsorter-der-er-meget-mere-klimatolerante/
https://scm.dk/kunstig-intelligens-smager-p%C3%A5-fremtidens-%C3%B8l
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/renault-trucks-underskriver-historisk-kontrakt-med-carlsberg-om-levering-af-20-elektriske-lastbiler/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/renault-trucks-underskriver-historisk-kontrakt-med-carlsberg-om-levering-af-20-elektriske-lastbiler/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/
https://carlsbergdanmark.dk/newsroom/tuborg-og-fire-af-danmarks-storste-festivaler-erstatter-2-millioner-engangsplastkrus-med-nyt-baeredygtigt-alternativ/
https://scm.dk/carlsberg-drager-fordel-af-lysrenovering
https://scm.dk/kj%C3%A6rgaard-og-carlsberg-indg%C3%A5r-innovativt-samarbejde
https://markedsforing.dk/artikler/marketing/carlsberg-i-nye-digitale-kl-der-dansk-bureau-st-r-bag
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/b5/Real_GDP_rate_of_change%2C_2008-2018_FP19.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/b5/Real_GDP_rate_of_change%2C_2008-2018_FP19.png
https://indialogue.io/clients/reports/public/5d9da61986db2894649a7ef2/5d9da63386db2894649a7ef5
https://www.carlsberg.com/da-dk/den-miljoevenlige-6-pack/
https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB
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Figur 5: Øst Europa – markets overview 
Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 20 

 

Figur 6: Asien – Share of volume 
Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 16 
 

Figur 7: Asien – Markets overview 
Kilde: Carlsberg Annual report 2019, side 18 
 
Figur 8: Omsætning fordelt % efter valuta 
Kilde Årsrapport 2019, side 66 
 
Figur 9: Porters værdikæde 
Kilde: https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400 

Figur 10: Vækststrategi, vækstmuligheder og sværhedsgrad 
Kilde: https://virksomhedb.systime.dk/?id=3399 

Figur 11: Ansoffs vækstmatrice 
Kilde: https://finanskim.dk/aktier/strategi/v-kststrategier.html 

Figur 12: SWOT-analyse  
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Figur 13: Referenceramme for analyse af egenkapitalforrentningen, ROE 
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En Praktisk tilgang 5. Udgave, side 280 
 
Figur 14: Rente på en 10-årig statsobligation 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
Figur 15  Aktiekurs Carlsberg B 
Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1153/CARL-B/CarlsbergB 
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9. Bilag 

 

Bilag 1 - Oprindelig resultatopgørelse         

        

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Omsætning      93.483  
     

88.970  
     

86.942  
     

86.957  
     

91.012  

Øl- og læskedrikafgifter -27.581  -26.467  -25.134  -24.343  -25.658  

Nettoomsætning 65.902  62.503  61.808  62.614  65.354  

Produktionsomkostninger -33.264  -31.283  -30.325  -31.195  -33.429  

Bruttoresultat 32.638  31.220  31.483  31.419  31.925  

Salgs- og distributionsomkostninger -17.826  -17.474  -18.105  -18.476  -19.158  

Administrationsomkostninger -4.733  -4.615  -4.877  -5.220  -4.909  

Andre driftsindtægter 241  195  251  311  261  

Andre driftsomkostninger -133  -127  -138  -113  -26  

Overskud, associerede virksomheder 278  130  262  324  364  

Resultat af primær drift 10.465  9.329  8.876  8.245  8.457  

Særlige poster 501  -88  -4.565  251  -8.659  

Finansielle indtægter 360  358  803  919  490  

Finansielle udgifter -1.098  -1.080  -1.591  -2.166  -2.021  

Resultat før skat 10.228  8.519  3.523  7.249  -1.733  

Selskabsskatter -2.751  -2.386  -1.458  -2.392  -849  

Årets resultat 7.477  6.133  2.065  4.857  -2.582  

        

Effektiv skattesats  26,9% 28,0% 41,4% 33,0% 49,0% 

Gældende skattesats 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 23,5% 
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Bilag 2 - Reformulering af resultatopgørelse           

        

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Omsætning 93.483 88.970 86.942 86.957 91.012 

Øl- og læskedrikafgifter -27.581 -26.467 -25.134 -24.343 -25.658 

Nettoomsætning 65.902 62.503 61.808 62.614 65.354 

Produktionsomkostninger -30.627 -28.434 -27.062 -27.928 -30.341 

Bruttoresultat 35.275 34.069 34.746 34.686 35.013 

Salgs- og distributionsomkostninger -16.350 -16.529 -17.251 -17.457 -18.372 

Administrationsomkostninger -4.304 -4.318 -4.413 -4.764 -4.109 
Driftsoverskud fra salg før af- og nedskrivninger 
(EBITDA) 14.621 13.222 13.082 12.465 12.532 

Af- og nedskrivninger -4.542 -4.091 -4.581 -4.742 -4.674 

Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 10.079 9.131 8.501 7.723 7.858 

Skat på driftsoverskud       

Rapporteret skatteomkostninger -2.751 -2.386 -1.458 -2.392 -849 

Skattefordel på netto finansielle omkostninger -185 -181 -197 -312 -383 

Skat allokeret til andet driftsoverskud -152 5 1.113 -112 2.106 

Skattepåvirkning i alt -3.088 -2.562 -542 -2.816 874 

Driftsoverskud fra salg efter skat (CORE DO) 6.991 6.570 7.959 4.907 8.732 

Andet driftsoverskud       

Andre driftsindtægter 241 195 251 311 261 

Andre driftsomkostninger -133 -127 -138 -113 -26 

Særlige poster 501 -88 -4.565 251 -8.659 

Skatteeffekt 152 -5 -1.113 112 -2.106 

Andet driftsoverskud efter skat (NONO CORE DO) 761 -25 -5.565 561 -10.530 

Driftsoverskud efter skat (DO) 7.753 6.545 2.394 5.468 -1.798 

Andel af resultat efter skat i ass. Virksomheder 278 130 262 324 364 

Andel af anden totalindkomst i ass. Virksomheder 4 4 -12 3 -2 

Pensionsforpligtelser -571 392 1266 -957 -334 

Valutaregulering af udenlandske enheder 3485 -2754 -3842 5843 -3824 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -323 -640 -305 141 -437 

Øvrige poster 14    0 

Selskabsskat 55 52 -116 21 160 

Øvrige poster (efter skat poster) 2.942 -2.816 -2.747 5.375 -4.073 

Driftsoverskud efter skat (totalindkomst af driften) 10.695 3.729 -353 10.843 -5.871 

Finansielle indtægter 360 358 803 919 490 

Finansielle omkostninger -1.098 -1.080 -1.591 -2.166 -2.021 

Netto finansielle omkostninger -738 -722 -788 -1.247 -1.531 

Skattefordel på netto finansielle omkostninger 185 181 197 312 383 

Netto finansielle omkostninger efter skat -554 -542 -591 -935 -1.148 

Totalindkomst for koncernen før minoritetsinteresser 10.141 3.187 -944 9.908 -7.019 
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Minoritetsinteresser -905 -855 -499 -393 -604 

Totalindkomst for aktionærerne i Carlsberg  9.236 2.332 -1.443 9.515 -7.623 

        

Effektiv skatteprocent på CORE DO 30,64% 28,05% 6,38% 36,46% -11,13% 

        

        

Afstemning af totalindkomst            

Året resultat, officiel resultatopgørelse 7.477  6.133  2.065  4.857  -2.582  

Dirty-surplus 2664 -2946 -3009 5051 -4437 

Totalindkomst før minoritetsinteresser 10.141  3.187  -944  9.908  -7.019  

Minoritetsinteresser -905 -855 -499 -393 -604 

Totalindkomst fratrukket minoritetsinteresser 9.236  2.332  -1.443  9.515  -7.623  

Afstemning med aktionærerne i Carlsberg 0 0 0 0 0 
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Bilag 3 - Reformulering af 
egenkapitalopgørelsen           

        

Dkk (mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Primosaldo pr. 31/12-xx 47.889 49.525 53.650 47.231 55.997 

Transaktioner med ejerne       

Køb/salg af egne aktier  44 -118 -1 6 

Kapitaludvidelse    1   

Udnyttelse af aktieoptioner     -138 

Aktiebaseret vederlæggelse 217 80 -5 -12 75 

Tilbagekøb af egne aktier -4.100      

Betalt udbytte til aktionærerne -3.591 -3.308 -2.263 -1.990 -1.886 

Akkvisition af minoritetsinteresser -4.521 -1.642 -792 -1.404 196 

Akkvisition af enheder  3 -3 -83   

Andre driftsindtægter       

Transaktioner med ejerne i alt -11.995 -4.823 -3.181 -3.489 -1.747 

        

        

Totalindkomsten       

DKK (mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Årets resultat 7.477 6.133 2.065 4.857 -2.582 

Andel af anden totalindkomst i ass. Virksomheder 4 4 -12 3 -2 

Pensionsforpligtelser -571 392 1.266 -957 -334 

Valutaregulering af udenlandsk enheder 3.485 -2.754 -3.842 5.843 -3.824 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -323 -640 -305 141 -437 

Effekt af hyperinflation 0 0 0 0 0 

Øvrige poster 14 0 0 0 0 

Selskabsskat 55 52 -116 21 160 

Anden totalindkomst efter skat 2.664 -2.946 -3.009 5.051 -4.437 

Totalindkomsten i alt 10.141 3.187 -944 9.908 -7.019 

Ultimosaldo pr. 31/12-xx 46.035 47.889 49.525 53.650 47.231 

        

        

Fordeles således: 10.141 3.187 -944 9.908 -7.019 

Moderselskabets aktionærer 9236 2332 -1443 9515 -7623 

Minoritetsaktionærer 905 855 499 393 604 

            

 

 



81 
 

Bilag 4 - Oprindelige balance           

        

Aktiver       

        

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Langfristede aktiver       

Goodwill 52.908 50.929 50.497 52.864 50.270 

Varemærker 15.955 14.723 15.690 21.646 19.702 

Andre immaterielle aktiver 942 1.216 1.606 2.226 2.948 

Udviklingsprojekter under udførelse       

Immaterielle aktiver i alt 69.805 66.868 67.793 76.736 72.920 

        

Grunde og bygninger 10.999 9.815 9.274 9.722 10.030 

Produktionsanlæg og maskiner 11.768 11.513 10.928 11.363 11.695 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.119 4.066 4.123 4.725 4.953 

Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for mat.      

Materielle aktiver i alt 27.886 25.394 24.325 25.810 26.678 

        

Kapitalandele i associerede selskaber 4.364 4.562 4.266 4.701 4.676 

Andre finansielle tilgodehavende  1.179 1.097 952 1.071 1.854 

Udskudt skatteaktiv 1.938 1.693 1.663 1.610 1.697 

Pensionsaktiver   0 0 0 

Finansielle aktiver i alt 7.481 7.352 6.881 7.382 8.227 

        

Langfristede aktiver i alt 105.172 99.614 98.999 109.928 107.825 

        

Varebeholdninger 4.751 4.435 3.834 3.963 3.817 

        

Tilgodehavende fra salg  5.339 5.084 4.611 5.485 5.729 

Tilgodehavende selskabsskat 199 213 181 278 324 

Andre tilgodehavende 1.661 1.925 2.138 2.488 2.532 

Periodeafgrænsningsposter 776 840 1.026 1.137 1.074 

Tilgodehavende i alt 7.975 8.062 7.956 9.388 9.659 

        

Værdipapirer 0 0 0 0 0 

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 125 469 

Likvide beholdninger 5.222 5.589 3.462 3.502 3.131 

Kortfristede aktiver i alt 5.222 5.589 3.462 3.627 3.600 

        

Aktiver i alt 123.120 117.700 114.251 126.906 124.901 
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Passiver           

        

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

        

Egenkapital        

Aktiekapital 3051 3051 3051 3051 3051 

Reserve -33652 -36837 -33485 -29501 -35447 

Overført resultat 74049 79088 77364 77261 75885 

Egenkapital, moderselskabets aktionærer 43448 45302 46930 50811 43489 

Minoritetsinteresser 2587 2587 2595 2839 3742 

Egenkapital i alt 46035 47889 49525 53650 47231 

        

Langfristede forpligtelser       

Pensionsforpligtelser 3299 2908 3351 4878 5235 

Udskudt skat 6503 5659 5601 6250 5924 

Hensatte forpligtelser 4037 3827 3611 3642 3374 

Realkreditinstitutter    420 1248 

Kreditinstitutter, bank 27 35 21 1114 4202 

Kreditinstitutter,  øvrige 19687 16715 23319 19603 26029 

Leasing forpligtelser 1165 0 0 0 0 

Øvrige langfristede forpligtelser 9056 6186 3757 3199 1899 

Langfristede forpligtelser i alt 43774 35330 39660 39106 47911 

        

Kortfristede forpligtelser        

Kreditinstitutter, bank 347 526 773 1443 1212 

Kreditinstitutter,  øvrige 3341 6707 76 7624 3337 

Leasing forpligtelser 424 0 0 0 0 

Hensatte forpligtelser 1663 1100 591 722 648 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 17149 16199 13474 13497 12260 

Forpligtelse relateret til returemballage 1545 1583 1576 1681 1819 

Selskabsskat 999 878 931 935 601 

Anden gæld 7843 7488 7645 8233 9794 

Forpligtelse relateret til aktiver bestemt til salg    15 88 

Kortfristede forpligtelser i alt 33311 34481 25066 34150 29759 

        

Forpligtelser i alt 77085 69811 64726 73256 77670 

        

Passiver i alt 123120 117700 114251 126906 124901 

        

  0 0 0 0 0 
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Bilag 5 - Reformuleret balance           

        

(DKK mio.) 2019 2018 2017 2016 2015 

Kernedriftsaktiver       

Goodwill 52.908 50.929 50.497 52.864 50.270 

Varemærker 15.955 14.723 15.690 21.646 19.702 

Andre immaterielle aktiver 942 1.216 1.606 2.226 2.948 

Udviklingsprojekter under udførelse 0 0 0 0 0 

Grunde og bygninger 10.999 9.815 9.274 9.722 10.030 

Produktionsanlæg og maskiner 11.768 11.513 10.928 11.363 11.695 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.119 4.066 4.123 4.725 4.953 
Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for 
mat. 0 0 0 0 0 

Udskudt skatteaktiv 1.938 1.693 1.663 1.610 1.697 

Varebeholdninger 4.751 4.435 3.834 3.963 3.817 

Tilgodehavende fra salg 5.339 5.084 4.611 5.485 5.729 

Tilgodehavende selskabsskat 199 213 181 278 324 

Driftslikviditet (1,5 % omsætningen)       

Periodeafgrænsningsposter 776 840 1.026 1.137 1.074 

Kernedriftsaktiver i alt 110.694 104.527 103.433 115.019 112.239 

Ikke - kernedriftsaktiver       

Kapitalandele i associerede selskaber 4.364 4.562 4.266 4.701 4.676 

Andre tilgodehavende 1.661 1.925 2.138 2.488 2.532 

Andre finansielle tilgodehavende 1.179 1.097 952 1.071 1.854 

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 125 469 

Ikke - kernedriftsaktiver i alt 7204 7584 7356 8385 9531 

Driftsaktiver i alt (DA) 117.898 112.111 110.789 123.404 121.770 

Driftsforpligtelser       

Persionsforpligtelser 3299 2908 3351 4878 5235 

Udskudt skat  6503 5659 5601 6250 5924 

Hensatte forpligtelser, langfristede  4037 3827 3611 3642 3374 

Øvrige langfristede forpligtelser 9056 6186 3757 3199 1899 

Hensatte forpligtelser, kortfristede 1663 1100 591 722 648 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 17149 16199 13474 13497 12260 

Forpligtelse relateret til returemballage 1545 1583 1576 1681 1819 

Selskabsskat 999 878 931 935 601 

Anden gæld 7843 7488 7645 8233 9794 

Forpligtelse relateret til aktiver bestemt for salg 0 0 0 15 88 

Driftsforpligtelser i alt (DF) 52094 45828 40537 43052 41642 

Netto driftsaktiver (NDA) 65.804 66.283 70.252 80.352 80.128 

Finansielle aktiver       

Overskydende likvide beholdninger 5.222 5.589 3.462 3.502 3.131 

Finansielle aktiver i alt (FA) 5.222 5.589 3.462 3.502 3.131 
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Finansielle forpligtelser       

Realkreditinstitutter 0 0 0 420 1248 

Kreditinstitutter, bank 27 35 21 1114 4202 

Kreditinstitutter,  øvrige 19687 16715 23319 19603 26029 

Kreditinstitutter, bank 347 526 773 1443 1212 

Kreditinstitutter,  øvrige 3341 6707 76 7624 3337 

Leasingforpligtelser (balanceført) 1589      

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 24991 23983 24189 30204 36028 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 19.769 18.394 20.727 26.702 32.897 
Egenkapital for koncernen (NDA-NFF) inkl. 
Minoritetsinteresser 46.035 47.889 49.525 53.650 47.231 

Minoritetsinteresser 2587 2587 2595 2839 3742 

Egenkapital, moderselskabets aktionærer 43.448 45.302 46.930 50.811 43.489 

        

            

NDA - NFF    46.035     47.889     49.525     53.650     47.231  

EK + MIN    46.035     47.889     49.525     53.650     47.231  

        

NFF + EK 65.804 66.283 70.252 80.352 80.128 

NDA 65.804 66.283 70.252 80.352 80.128 
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Bilag 6 - Udvikling i nøgletal           

          

Niveau 1     2019 2018 2017 2016 2015 

                

ROE   21,59% 6,54% -1,83% 19,64% -13,60% 

ROE før MIN  19,67% 4,79% -2,80% 18,86% -14,77% 

ROIC   16,2% 5,46% -0,5% 13,5% -6,8% 

           

Drivere for finansiel gearing        

r   2,90% 2,77% 2,49% 3,14% 3,23% 

SPREAD   13,29% 2,69% -2,96% 10,38% -10,00% 

FGEAR     0,62 0,59 0,66 0,86 1,01 

          

Niveau 2     2019 2018 2017 2016 2015 

ROIC     16,2% 5,5% -0,5% 13,5% -6,8% 

OG    11,8% 10,5% 3,9% 8,7% -2,8% 

AOH     1,00 0,92 0,82 0,78 0,75 

          

Niveau 3     2019 2018 2017 2016 2015 

OG -drivere (%)             

Nettoomsætning    100% 100% 100% 100% 100% 

Produktionsomkostninger -46,5% -45,5% -43,8% -44,6% -46,4% 

Bruttoavanceprocent 53,5% 54,5% 56,2% 55,4% 53,6% 

Salgs- og distributionsomkostninger -24,8% -26,4% -27,9% -27,9% -28,1% 

Administrationsomkostninger -6,5% -6,9% -7,1% -7,6% -6,3% 

Af- og nedskrivninger   -6,9% -6,5% -7,4% -7,6% -7,2% 

OG salg før skat   15,3% 14,6% 13,8% 12,3% 12,0% 

Skatteomkostninger   -4,7% -4,1% -0,9% -4,5% 1,3% 

OG salg (efter skat)   10,6% 10,5% 12,9% 7,8% 13,4% 

OG andre poster (efter skat)   1,2% 0,0% -9,0% 0,9% -16,1% 

OG     11,8% 10,5% 3,9% 8,7% -2,8% 

Effektiv skatteprocent 31% 28% 6% 36% -11% 
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Niveau 3     2019 2018 2017 2016 2015 

AOH -drivere (Inverse)           

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 1,04 1,08 1,17 1,20 1,19 

Materielle aktiver/nettoomsætning  0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 

Varebeholdninger/nettoomsætning 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 

Leverandørgæld/nettoomsætning -0,25 -0,24 -0,22 -0,21 -0,19 

Anden gæld/nettoomsætning -0,12 -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -0,37 -0,33 -0,33 -0,33 -0,30 

1/AOH-drivere   0,98 1,08 1,20 1,25 1,29 

AOH          1,00 0,92 0,82 0,78 0,75 

                

Niveau 3     2020 2021 2022 2023 2024 

AOH -drivere (Inverse) forecast           

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 0,990     0,950     0,910     0,870     0,830     

Materielle aktiver/nettoomsætning  0,400     0,395     0,390     0,385     0,380     

Varebeholdninger/nettoomsætning 0,070     0,070     0,070     0,070     0,070     
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 0,080     0,080     0,080     0,080     0,080     

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 0,027     0,027     0,027     0,027     0,027     

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 0,040     0,040     0,040     0,040     0,040     

Leverandørgæld/nettoomsætning -0,270     -0,290     -0,310     -0,330     -0,350     

Anden gæld/nettoomsætning -0,110     -0,105     -0,100     -0,095     -0,090     
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -0,390     -0,400     -0,410     -0,420     -0,430     

1/AOH-drivere   0,837     0,767     0,697     0,627     0,557     

AOH          1,195     1,304     1,435     1,595     1,795     
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Bilag 7 - Valuedriver           

Valuedrivers historiske 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 103,7% 107,7% 116,9% 119,5% 118,8% 

Materielle aktiver/nettoomsætning  40,4% 39,8% 40,6% 41,9% 42,7% 

Anlægskapital/omsætning 144,1% 147,5% 157,5% 161,4% 161,6% 

           

Varebeholdninger/nettoomsætning 7,0% 6,6% 6,3% 6,2% 6,2% 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 7,9% 7,8% 8,2% 9,0% 9,6% 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 2,7% 3,3% 3,7% 4,0% 3,9% 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 3,8% 4,4% 4,0% 4,4% 4,2% 

Leverandørgæld/nettoomsætning -25,3% -23,7% -21,8% -20,6% -18,6% 

Anden gæld/nettoomsætning -11,6% -12,1% -12,8% -14,4% -14,6% 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -37,4% -33,2% -33,0% -32,7% -30,0% 

Arbejdskapital/nettoomsætning -52,9% -47,1% -45,4% -44,0% -39,2% 

          

Valuedrivers forecast 2020 2021 2022 2023 2024 

                

Immaterielle aktiver/nettoomsætning 108,0% 105,0% 102,0% 99,0% 97,0% 

Materielle aktiver/nettoomsætning  40,0% 40,0% 40,0% 39,0% 39,0% 

Anlægskapital/omsætning 148,0% 145,0% 142,0% 138,0% 136,0% 

            

Varebeholdninger/nettoomsætning 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
Tilgodehavende fra 
salg/nettoomsætning 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Andre tilgodehavende/nettoomsætning 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Andre driftsaktiver/nettoomsætning 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Leverandørgæld/nettoomsætning -27,0% -29,0% -31,0% -33,0% -35,0% 

Anden gæld/nettoomsætning -11,0% -10,5% -10,0% -9,5% -9,0% 
Andre 
driftsforpligtelser/nettoomsætning -39,0% -40,0% -41,0% -42,0% -43,0% 

Arbejdskapital/nettoomsætning -55,3% -57,8% -60,3% -62,8% -65,3% 

 


