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Abstract 

This thesis purpose is to clarify if there is a correlation between a company’s size, the salary for the 

CEO and the company’s performance. 

I analyzed the CEO of Carlsberg’s salary compared with the company’s performance. In this thesis 

there has been defined some criteria for a well-designed Incentive plan, which will be used as a 

framework for what to categories as a well-designed incentive plan.  

 

Carlsberg has a well-designed incentive plan, the CEO has a great congruence with the owner because 

of the performance measures in the incentive plan all gives more value to the owners. The incentive 

plan is also easily to understand and communicate which makes it easier for the CEO to understand 

where the target is and what to do to get there. The CEO also have the ability to control the 

performance so they can reach the target, this is essential for keeping the CEO motivated. The only 

issue Carlsberg has in their incentive plan is that they use performance measures adjusted for Special 

Items which gives the CEO the opportunity to allocate costs in special items which may leads to the 

CEO reaches his targets.  

 

With knowledge of Carlsberg has a well-designed Incentive Plan Is it possible to compare the payout 

for the CEO to other big companies. Carlsberg is one of the biggest companies in Denmark and the 

also pays one of the biggest amounts to their CEO. The salary consists a base salary, annual bonus and 

long-term bonus which is paid in shares. Carlsberg pays a base salary which matches most of the 

companies who has the same market value as them, but Carlsberg pays a higher bonus than the other, 

but this matches the share price because Carlsberg’s share price has been increasing since mid 2015. 

A.P. Møller Mærsk pays the highest short-term salary but their share price only increased with 13% 

against Carlsberg’s 46% increase in 2019.  

 If you compare the salary for Carlsberg’s CEO with other breweries does it show a clear 

stair. Carlsberg compared with Royal Unibrew, the second largest brewery in Denmark, shows that 

Royal Unibrew’s pays the smallest payout for their CEO and is also the company with the smallest 

increase in the market value and also gets the lowest increase in market value per Dkk. they payout. 

Then there’s Carlsberg, who is the biggest brewery in Denmark, they pay their CEO a bit more than 

Royal Unibrew but do also get a higher increase market value and higher increase in market value per 

Dkk. they payout. Then there is Heineken, the second largest brewery in the world, they pay more than 

both Carlsberg and Royal Unibrew, but do also get the highest increase in market value and increase in 

market value per Dkk. they payout. This shows that there is link between how big the company is, the 

amount of salary and what, you as a share owner gets of it.  
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1 Indledning 
Interessen for aflønning af topledelsen i Danmark er steget markant de senere år, især stigningen i 

bonusser som ledelsen modtager vækker underen hos danskerne. Dette kom især til udtryk da Nets 

offentliggjorde deres mulige bonusser til ledelsen, som ville indbringe Nets’ CEO en bonus på 1,9 mia. 

Dkk. Dette fik politikkerne til at gå ind i sagen og flere partier ønsker et løn loft for topledelsen i 

Danmark1. 

De fleste selskaber har øget lønningerne til ledelsen de senere år hvilket kan skyldes den globale 

økonomiske situation som vi befinder os i, her 10 år efter finanskrisen, det kan også skyldes 

virksomhederne ønsker at konkurrer med større selskaber i udlandet. Danskerne har i hvert fald fået 

øjnene op for hvor meget ledelsen i C25 får i løn, det har medført at medierne hvert år offentliggøre løn 

lister med de højst betalte chefer i Danmark og om stigningen i forhold til sidste år. Den øgede 

medieomtale om aflønning af topledelsen har fået folketinget til at ændre i selskabsloven for at få mere 

gennemsigtighed i topledelsens løn.  

  Ved ændringen af selskabsloven kan aktionærerne for fremtiden selv vurdere om 

virksomhedens bonusplan lever op til de krav en god bonusplan bør have og sammenligne med andre 

selskaber. Dette er kommet i kølvandet på de to pensionskasser ATP og PFA, som er storaktionærer i 

de danske selskaber, sammen er blevet enige om at der kræves mere gennemsigtighed i ledelsens 

aflønninger især de aktiebaserede lønninger som er mangelfulde beskrevet hos de fleste2. Carlsberg er 

blandt de virksomheder hvor pressen har stilet særligt mange spørgsmål til ledelsens løn3, som har 

udbetalt stører og stører lønninger til deres CEO som tiltrådte i midten af 2015. Til at sikrer at 

aflønningen sker ud fra en incitamentsplan af høj kvalitet har tre forskere, Petersen, Plenborg & Kinserdal 

fundet frem til nogle kriterier som skal være gældende for at opnå en incitamentsplan af høj kvalitet. 

 Men hvornår er en CEO sin løn værd? Det er en subjektiv holdning og det er derfor 

umuligt at kunne sætte to streger under svaret til dette spørgsmål. Men en indikation af om en virksomhed 

gør det godt er aktiekursen, man kan dermed undersøge om aktiekursen har en sammenhæng med 

lønudbetalingen til CEO’en. Udover aktiekursen er det altid interessant at analysere to selskabers 

præstationer op mod i hinanden. Det er derfor interessant at undersøge CEO’ens løn og præstationer op 

mod konkurrerende virksomheder og vurdere om der er en sammenhæng i aflønningen. Danmarks 25 

største selskaber er også blandt de største selskaber i verden inde for hver deres branche, Carlsberg er 

f.eks. verdens tredje største bryggeri. Skal man så vurdere CEO’en løn i forhold til en dansk CEO eller 

en international CEO, godt nok ligger selskabets hovedkontor i Danmark men det er kun ca. 5 % af 

omsætningen som kommer fra Danmark.  

  

 
1 https://www.dr.dk/nyheder/penge/sass-om-7-milliarder-i-bonus-til-nets-chefer-ganske-og-aldeles-vanvittigt 
2 https://www.berlingske.dk/karriere/atp-og-pfa-oensker-stoerre-transparens-i-topchefers-aktieloen 
3 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article9391108.ece 
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1.1 Problemformulering  

I denne afhandling ønskes der svar på følgende spørgsmål:  

 

Udbetaler Carlsberg en løn til deres CEO ud fra en incitamentskontrakt af høj kvalitet og er 

der sammenhæng mellem lønniveauet og virksomedens præstationer, og hvordan er 

lønniveauet i forhold til andre virksomheder? 

 

 

For at besvarer denne problemformulering vil jeg besvare disse underspørgsmål:  

- Er der transparent i C25 virksomhedernes vederlags politik?  

- Hvad definerer en veldesignet incitamentsplan?   

- Opfylder Carlsbergs kriterierne for en veldesignet incitamentsplan?  

- Er incitamentsplanen værdiskabende for virksomheden og dens ejere?  

- Er der en sammenhæng mellem virksomhedens præstationer, aflønningen af ledelsen og størrelsen på    

virksomheden?  

1.2 Afgrænsning 

I denne afhandling vil der kun være fokus på CEO’ens løn, ved henvisning til ledelsen menes der kun 

CEO’en, dette skyldes at virksomhedens øvrige direktører, f.eks. CFO’ens, indflydelse ikke regnes for 

lige så stor om CEO’ens og i de fleste selskaber er kriterierne for at opnå bonus den samme for CEO’en 

og de øvrige direktører.   

 

Jeg vil i opgaven ikke tage højde for A kurser, alle selskaber med både A og B kurser vil blive betragtet 

som B kurser. Der vil derfor være difference på min anvendte markedsværdi og den faktiske 

markedsværdi.  

 

Jeg har valgt kun at benytte C25 selskaberne da de er de største selskaber i Danmark, og dermed har de 

største oplysningskrav. Jeg har valgt at benytte C25 selskaberne da de må betragtes som værende de 

selskaber med størst offentlig interesse. Jeg har valgt at se bort fra finansielle virksomheder i C25 

selskaberne da de er underlagt særlige bestemmelser som gør at de ikke er sammenlignelige4. Hvis et 

selskab står noteret med både A og B kurs i C25 har jeg valgt kun at benytte det ene. 

 

På grund af manglende lovgivning i udlandet vedrørende offentliggørelse af vederlag til ledelsen, har jeg 

ikke været i stand til at indsamle data fra flere konkurrenter til Carlsberg, selvom det var i min hensigt at 

benytte flere selskabers data.  

 

På grund af manglende data har det ikke været muligt at sammenligne Carlsbergs langsigtede løn med 

peer gruppen i afsnit 7.  

 

 
4 Lov om finansiel virksomhed §77  
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1.3 Struktur 

Jeg vil i denne afhandling forsøge at nå frem til et svar på problemformuleringen, dette vil jeg gøre ved 

at besvare underspørgsmålene enkeltvis så jeg til sidst kan besvare problemformuleringen.   

 

 I afhandlingens kapitel tre vil jeg komme med rammerne for hvordan en veldesignet incitamentsplan 

skal være, til dette vil jeg benytte allerede eksisterende teori. 

 

Der vil i afhandlingens fjerde kapital være en kort redegørelse af C25 selskabernes incitamentsplanner og 

deres valg af præstationsmål. Ud fra overblikket over C25 selskabernes incitamentsplan vil jeg danne mig 

et overblik over om der er transparent i virksomhedernes vederlagspolitik, og om Carlsbergs 

incitamentsplan er designet på samme måde som de andre C25 selskaber.   

 

I afhandlingens kapitel fem vil jeg på baggrund af kapitel tre analysere Carlsbergs incitamentsplan og 

vurdere om de opfylder kriterierne for en god incitamentsplan, samt om de opfylder de nye krav i 

selskabsloven §139. Denne analyse vil give mig svaret på om Carlsberg har en veldesignet incitamentsplan 

og kombineret med min konklusion fra kapitel fire vil jeg have en forståelse for om Carlsberg har en 

incitamentsplan som ikke adskiller sig fra de øvrige C25 selskaber og samtidig opfylder kriterierne for en 

god incitamentsplan. 

 

Afhandlingens kapitel seks vil være en økonomisk gennemgang af Carlsbergs incitamentsplan, samt en 

analyse af udviklingen i ledelsens løn sammenlignet med nøgletal og aktiekurser. Derudover vil der være 

en analyse af hvad konsekvensen vil være ved at skifte præstationsmålene i incitamentsplanen ud med 

andre.  

 

I afhandlingens kapitel syv vil der være en sammenligning af Carlsbergs udbetaling af løn mod en peer 

gruppe og største konkurrenter. Denne sammenligning vil give en indikation af om Carlsberg udbetaler 

en løn der ikke stemmer overens med de resultater virksomheden præstere, i forhold til selskaberne i 

peer gruppen. Analysen vil give en indikation af om der er en sammenhæng mellem udbetalingen af løn 

til ledelsen og selskabets aktiekurs. 

 

I afhandlingens kapitel otte vil der være en diskussion om Cees’t Hart får udbetalt sin løn ud fra et 

retfærdigt grundlag, denne diskussion vil tage udgangspunkt i kapitel 6.3 som omhandler konsekvensen 

af at benytte andre præstationsmål. Derudover vil der være en diskussion af Carlsbergs udbetaling af løn 

sammenlignet med andre bryggerier og hvad den almindelige borger mener om lønningerne. 

 

I afhandlingens sidste kapitel, ni, vil der være en konklusion som binder opgaven sammen og besvarer 

problemformuleringen via underspørgsmålene.  

 

Rammerne for en 
veldesignet 

incitamentsplan

Redegørelse af 
C25 selskabernes 
incitamentsplan

Analyse af en 
Carlsbergs 

incitamentsplan

Økonomisk 
analyse af 
Carlsbergs 

incitamentsplan

Sammenligning af 
Carlsbergs løn 

udbetaling med en 
Peer gruppe

Disskussion om 
Cees't Hart får 

udbetalt sin løn ud 
fra et retfærdigt 

grundlag

Konklussion
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2 Videnskabsteori og metode 

2.1 Videnskabsteoretisk teori  

Denne afhandling vil blive skrevet ud fra et neo-positivistisk paradigme. Det neo-positivistiske paradigme 

ser verden som værende eksisterende uden påvirkning fra menneskers erkendelse af den. Da jeg mener 

der er grænser for hvor meget jeg kan afdække af sandheden, er ontologien begrænset realistisk, da jeg 

ikke kan dække 100% af sandheden. Dette kan jeg ikke da jeg ikke har haft kontakt til ejere af 

virksomhederne og medlemmer af vederlags komitéerne. Epistemologien bliver besvaret objektivt, men 

da jeg ikke kan afdække sandheden 100% og ikke undgå at blive påvirket af det undersøgte, er det svært 

at forblive 100% objektiv, men derimod modificeret objektiv5.     

 

2.2 Metode 

Det er ikke afhandlingens formål at komme med et definitivt svar til problemstillingen, da der er mange 

subjektive holdninger til dette emne.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i selskabernes 2019 årsrapport og vederlagspolitik fra 2020. Til 

gennemgangen af C25 selskabernes incitamentsplan er der kun brugt den seneste data. Til at vurdere 

Carlsbergs præstationer og om ledelsen har nået sine langsigtede mål, har jeg benyttet årsrapporter fra 

2015 frem til 2019.  

 

2.2.1 Valg af virksomheder 

Jeg har valgt at benytte C25 selskaberne da de må betragtes som værende de selskaber med størst offentlig 

interesse. Min afhandling vil tage udgangspunkt i Carlsberg som case virksomhed, dette gør jeg da de er 

blandt de største virksomheder vi har i Danmark, og har siden 2017 været i mediernes søgelys på grund 

af deres aflønning af ledelsen6. Derudover har de været igennem en økonomisk udvikling de seneste par 

år som har øget deres markedsværdi markant. Carlsberg har også været blandt de første i Danmark til at 

offentliggøre deres aflønning af ledelsen, hvilket giver valide data fra flere år. Fagbladet 3F har skrevet 

artikler om Carlsbergs aflønning af ledelsen som de mener er ulig i forhold til virksomhedens øvrige 

medarbejdere, og fået kommentarer fra Socialdemokraterne som ønsker det stoppet7.  Carlsberg valgte i 

2015 at ansætte en ny CEO som siden sin ansættelse har fået en lønstigning hvert år, denne udvikling i 

lønnen har medierne beskrevet årligt 8 . Denne problemstilling gør det interessant at undersøge 

aflønningen af lige netop Carlsberg. Det havde været nærliggende at medtage enten Novo Nordisk eller 

A. P. Mølle Mærsk i den samlede analyse, da begge selskaber udbetaler en løn til deres CEO i samme 

omfang som Carlsberg. Dette har ikke været muligt da Novo Nordisk ikke oplyse en detaljeret 

incitamentsplan med konkrete mål og A. P. Møller Mærsk har for første gang i årsrapporten 2019 

offentlig gjort deres aflønning af ledelsen på detaljeret niveau, det vil sige der kun er et år med den 

fornødne data. 

 
5 Valg der skaber viden 
6 https://fagbladet3f.dk/artikel/en-topdirektoer-tjener-nu-det-samme-som-36-arbejdere 
7 https://fagbladet3f.dk/artikel/en-topdirektoer-tjener-nu-det-samme-som-36-arbejdere 
8 https://finans.dk/erhverv/ECE11174992/carlsbergtopchef-fik-93-mio-kr-ekstra-i-loenposen-i-2018/?ctxref=ext 
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Til udvælgelsen af sammenlignelige bryggerier har der været en afgræsning i at de fleste selskaber ikke 

oplyser om vederlaget til deres ledelse. Det er dermed ikke muligt at kunne indhente data på størstedelen 

af bryggerierne i verden. Mine sammenligningsbryggerier er derfor Royal Unibrew, da de på børsen i 

Danmark og derfor følger god ledelseskik har de offentliggjort vederlaget til deres ledelse, de er derudover 

det næst største bryggeri i Danmark og derfor sammenlignelige med Carlsberg. Udover Royal Unibrew 

har det været muligt at indhente data fra Heineken som er blandt et af de største bryggerier i verden og 

er på de samme internationale markeder som Carlsberg er, de er dermed gode at sammenligne Carlsberg 

med. Ved at benytte både Royal Unibrew og Heineken som peer gruppe vil jeg kunne analysere mig frem 

til om Carlsberg udbetaler en uforholdsmæssig høj løn til deres CEO, eller om de udbetaler en løn der er 

i overensstemmelse med branchens lønninger.  

 

Ved at sammenligne Carlsberg både med en Peer gruppe bestående af udvalgte virksomheder fra C25 

samt lignende bryggerier ville jeg få en indikation af om Carlsberg betaler en uforholdsmæssig høj løn i 

forhold til de danske topselskaber og konkurrerende bryggerier. 

 

2.3 Dataindsamling 

 
Til denne afhandling er der indsamlet relevant data i årsrapporter, vederlagsrapporter og 

vederlagspolitikker fra Nasdaq OMX C25 selskaberne, alle oplysninger fra selskaberne er offentligt 

tilgængeligt på selskabernes hjemmeside. Ved at anvende oplysninger fra selskabernes hjemmeside har 

det været muligt at anvende større mængde data til analysen end ved at benytte interviewes. Formålet ved 

at undersøge C25 selskabernes vederlags rapport er at opnå en forståelse af om Carlsbergs 

incitamentsplan skiller sig særligt ud. Da årsrapporterne bliver udarbejdet af virksomheden selv, vil der 

være minimal med kritisk synsvinkel på deres eget arbejde, dette har jeg taget med i mine overvejelser 

igennem opgaven. 

 

Der er i forløbet kun anvendt sekundære data i form af lovgivninger, årsrapporter, teorier osv. alle kilder 

er vurderet valide. Dette skyldes at lovgivninger og teorier anses som værende objektive og årsrapporter 

revideres af eksterne revisorer. Der er også brugt artikler med holdninger fra professorer og eksperter, 

artiklernes udgivelsessted og medvirkende er fundet valide og relevante for opgaven.  

Det er bevidst ikke at anvende primære data til udarbejdelsen af dette projekt, da eventuelle kilder vil 

have svært ved at opretholde en objektiv holdning til emnet.   

3 Teori 
I en incitamentsplan er der et agent - principalt forhold, hvor ledelsen er agent og ejerne af virksomheden 

er principaler, det sikrer at ledelsen agerer efter virksomhedens strategi for at maximere dens langsigtede 

værdi.  

Moderne virksomheder er styret af ledere som typisk ejer en lille del af virksomhedens aktier.  

Dette medfører et typisk problem: Hvordan sikrer ejerne sig at ledelsen skaber værdi for ejerne.  

Dertil er der to måder det kan garanteres.  
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1. Principalen kan overvåge agenten tæt  

2. Principalen kan tilbyde agenten en incitamentsplan, så både ejerne og ledelsen har samme mål.  

For at overvåge agenten tæt kræver det enormt mange ressourcer og skaber en mistillid mellem ejerne af 

virksomheden og ledelsen af virksomheden. Derfor benytter alle større selskaber sig en incitamentsplan.  

 

1.1 Hvordan ser en vel designet incitamentsplan ud?  

Ifølge Petersen, Plenborg og Kinserdal så skal der være fire kriterier opfyldt for at have en god veldesignet 

incitamentsplan. Ved at have en veldesignet incitamentsplan opnår man en effektiv ordning hvor både 

ledelsen og ejerne får det maksimale ud af arbejdet.  

 

3.1.1 Kriterier for en god incitamentsplan 

Overensstemmelse  

 

Det vigtigste er at ledelsen og ejerne har samme interesser. Ledelsen bør kun få en bonus hvis de agere 

som ejerene ønsker. Det er derfor vigtigt at en god incitamentsplan indeholder overensstemmelse mellem 

ejer og ledelse.  

Man benytter derfor resultatbaseret målinger i en incitamentets plan, da disse kan sikre at ledelsen 

maximere værdien af virksomheden. Ideelt set skal ledelsens bonus reflektere værdiforøgelsen for ejerne.  

 Det er dog ikke nemt at regne dagsværdien, da der er mange faktorer der kan ændres på, derfor benytter 

de fleste incitaments programmer andre regnskabstal. Som ejer ønsker man ikke en ledelse der kun tænker 

kortsigtet, derfor skal der i incitamentsplanen være incitament til at ledelsen f.eks. investere i Research & 

Development som giver et positivt NPV men skader virksomhedens resultat på kortsigt9.  

 

Kontrollerbar 

Noget af det vigtigste ved en god incitamentsplan er at der er en lighed mellem ledelsens indsats og de 

præstationsmål deres bonus er påvirket af, derfor bør ledelsens bonus kun være påvirket af handlinger 

og indsatser som påvirker virksomheden præstationer.  

Ved at give ledelsen præstationsmål de selv har indflydelse på, fastholder man ledelsens motivation og 

man sikrer derfor at ledelsen altid arbejder i retning af at opnå mere værdi for ejerne. Hvis ledelsen ikke 

har mulighed for at påvirke den valgte KPI, mister den motivationen for at nå målet.   

Det er dog svært at lave en incitamentsplan uden mål der påvirkes af omverdenen. F.eks. kan jordskælv, 

skatte satser, terror, politiske tiltag osv. være med til at påvirke en virksomheds præstation, som ledelsen 

ikke har kontrol over, selvom det i sidste ende vil påvirke ledelsens bonus10.  

 

Enkelthed  

For at have en god incitamentsplan er det vigtigt at præstationsmålene er nemme at forstå, styrer og 

kommunikere. Ved at holde præstationsmålene enkle sikrer man sig at ledelsen ikke er i tvivl om hvad 

der forventes af dem.  Det er vigtigt at regnskabsmålene er nogen virksomheden benytter sig af, som 

f.eks. EBIT og Net earnings som også er simple og nemme at forstå. Disse mål gør det nemt for ejerne 

 
9 Financial Statement Analysis kap. 12 
10 Financial Statement Analysis kap. 12 
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at følge ledelsens præstationer og om de når deres mål, ved at simplificere præstationsmålene opnår man 

også et større fokus fra ledelsen, da de nemt kan se udviklingen i de forskellige mål.  

Ved at simplificere det for meget kan det til gengæld give anledning til at virksomheden kun opnår målet, 

men ikke skaber merværdi for virksomheden, der er f.eks. mange måder at forbedre EBIT på, og nogle 

af dem giver ikke merværdi til virksomheden. Ledelsen vil typisk kun fokusere på de præstationsmål de 

har og vil derfor tilsidesætte andre vigtige handlinger som kunne skabe merværdi for ejerne11.  

 

Regnskabs problemer  

Ved at simplificere præstationsmålene for meget kan der opstå earnings management, som opstår når 

ledelsen finder målet ude for rækkeviden, og dermed begynder at lave store afskrivninger i perioden hvor 

de alligevel ser det som umuligt at nå målet. Der kan også opstå earnings management hvis der er et 

præstationsmåls loft, f.eks. at EBIT skal stige med 10%, hvis ledelsen allerede med sikkerhed ved de kan 

opnå det maksimale i perioden så kan de begynde at lave afskrivninger i perioden for at gøre det nemmere 

at nå målet de kommende år. Et andet regnskabsmæssigt problem der kan opstå, er hvis virksomheden 

har special items, så skal der ved valget af præstationsmål tages stilling til om disse skal indgå i målet eller 

ej. Nogle special items omkostninger kan have en negativ effekt på dette års resultat men en positiv effekt 

på NPV, dette kan f.eks. være rekonstruktion eller reorganisation af en virksomhed. For at undgå disse 

problemer er det derfor vigtigt med forskellige præstationsmål i en incitamentsplan, der skal både være 

mål for i års præstation og for de kommende års præstations12. 

 

3.1.2 Præstationsmål 

 

At vælge de rigtige præstationsmål i en incitamentsplan er sommetider svært, de bedste præstationsmål 

er dem som får ledelsen til at arbejde hen mod at skabe mere værdi for ledelsen. Derfor er det vigtigt at 

præstationsmålene ledelsen bliver målt på, er meget tæt relateret til virksomhedens værdi. 

Præstationsmålene bør være top og bundlinen fra resultatopgørelsen samt nogle af hovedtallene der fra 

så som EBIT, EBIDAT osv. Alternativt skal man vælge nogle nøgletal at måle ud fra, det kunne være 

ROIC, EBIT-margin, ROE eller EVA/RI.  

 

Ideelt set skal præstationsmålene i incitamentsplanen være reflekteret i den værdi der er skabt i løbet af 

året. Dette kræver dog at virksomhedens værdi er beregnet i starten af året og igen ved slutningen af året 

og forskellen på de to ville så være den værdi der er skabt i løbet af året.  

For at sikrer at ledelsen ikke kunne fokusere på at præstere på kort sigt er det vigtigt at man implementere 

nogle præstationsmål som vil skabe værdi for virksomheden i fremtiden. Problemet med præstationsmål 

som kun måles på kort sigt kaldes ”Horizon Problem”, og er problem hvis ledelsen er i en alder hvor 

personen overvejer at gå på pension inden for kort sigt, han vil dermed forsøge at maksimere 

virksomhedens værdi på kort sigt for at få mest muligt bonus, det kan også være et problem i de tilfælde 

hvor CEO’en ønsker at skifte job og dermed skal maksimere virksomhedens værdi på kort sigt. Det er 

derfor vigtigt at man i en god incitamentsplan får nogle præstationsmål som kan måles på langt sigt. 

Klassiske tegn på at lederen overvejer at gå på pension eller søge væk er hvis virksomheden begynder at 

 
11 Financial Statement Analysis kap. 12 
12 Financial Statement Analysis kap. 12 
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udsætte R&D -, marketinginvesteringer og undgå omstrukturering som har indflydelse på dette års 

resultat. En måde man kan undgå ”Horizon problem” er ved at benytte en bonus bank, så den bonus 

man optjener, bliver gemt i en årrække hvor med man kan fastholde ledelsen.  

 

Det er derfor bedst at have mere end et præstationsmål, det kan både være finansielle og ikke finansielle 

mål, og samtidig have præstationsmål som fokusere på kort og langsigt så man kan fastholde ledelsens 

fokus på at skabe så meget værdi for ejerne som muligt, og så er det vigtigt at målene er nemme at måle 

på så ledelsen selv kan følge med i hvordan det går.  

 

Der er forskellige former for regnskabsmål man kan benytte i en incitamentsplan, der er to hovedgrupper, 

Absolutte præstationsmål og relative præstationsmål.  

 

Absolutte præstationsmål 

Absolutte præstationsmål er tal fra regnskabet som ikke er afhængig af variabler, de er derfor nemme at 

aflæse. En ledelse bør fokusere på at øge indtjeningen i virksomheden, da virksomhedens værdi afhængig 

af fremtidens indtjening, derudover er indtjeningen nem at styrer for ledelsen da dens handlinger har 

direkte eller indirekte effekt på indtjeningen. Derudover er regnskabstal nemme at aflæse da de bliver 

rapporteret hver måned i regnskabet, dette betyder også at tallene bliver gennemgået af både intern 

revision og ekstern revision, hvilket betyder at tallene er valideret. På trods af de gode ting ved brug af 

absolutte præstationsmål, så er der også nogle ulemper ved brug af dem. F.eks. er indtjening kun beregnet 

på en periode og ledelsen vil derfor kun fokusere på kort sigt. Hvilket leder til at man ikke lægger vægt 

på investeringer i driftskapital og langfristede aktiver, derfor er indtjeningen, pengestrømme, ikke et 

optimalt præstationsmål at have. På trods af at regnskabstallene bliver valideret af både den interne - og 

eksterne revision kan ledelsen stadig have stor indflydelse på dem, f.eks. ved at foretage store 

afskrivninger13.  

 De mest brugte absolutte præstationsmål er: Omsætning, EBIT, Net earnings og Earnings per Share.   

Omsætning kan være et godt præstationsmål hvis virksomheden ønsker at trænge ind på nye markeder. 

Det gode ved at bruge omsætning som præstationsmål er at det ikke kan påvirkes af klassificering af 

omkostninger og aktivering af omkostninger. Der kan dog manipuleres med indregningen af 

omsætningen, det kan f.eks. gøres ved at tilbage holde en ordre eller sende varer ud til kunderne for at 

forbedre omsætningen, men i kontrakten står der de kan levere det frit tilbage hvis ikke de får det solgt14.  

 

EBIT er et meget relevant præstationsmål at bruge eftersom det viser resultatet af virksomhedens kerne 

forretning, og ikke tager højde for hvordan virksomheden er finansieret. Dog er der også visse problemer 

ved at benytte EBIT, den giver anledning til en del overvejelser, blandt andet om R&D og andre 

langsigtede omkostninger skal udgiftsføres eller kapitaliseres, ved brug af EBIT skal man også overveje 

hvordan engangsposter skal behandles og hvordan regnskabsmæssigt skøn skal behandles15.  

 

 
13 Financial Statement Analysis kap. 12 
14 Financial Statement Analysis kap. 12 
15 Financial Statement Analysis kap. 12 
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Net earnings er et godt præstationsmål at benytte eftersom det medtager både indtægter og udgifter og 

ikke tager højde for hvordan de er klassificeret i resultatopgørelsen. Problemet med dette regnskabs mål 

er at det kan blive påvirket af eksterne variabler, så som skattesatsen16.  

 

Earnings per share (EPS) kan være et rigtigt godt præstationsmål da det er nemt for investoren at se hvor 

meget deres værdi stiger. Dog tager EPS ikke højde for risiko ved fejl i regnskabet, investeringer og Time-

Value-of-Money. EPS bliver påvirket af regnskabspraksis men ikke er kapitalomkostninger, for at 

maksimere EPS skal man foretage investeringer hvor afkastet er større end låne renten17.  

 

Relative præstationsmål 

Relative præstationsmål har den fordel at eventulle manipulation af regnskabstal ikke har lige så stor 

indflydelse som for absolutte præstationsmål. Ved brug af relative præstation mål har man også mulighed 

ved at sammenligne tallene med eventuelle konkurrenter.  

 

ROIC og ROE, fordelen ved at benytte ROIC og ROE er at de er nemme at forstå og benytte samtidig 

med at de tager højde for investeret kapital, modsat f.eks. EBIT. Derudover har påvirkningen af ROIC 

og ROE en relativ sammenhæng med aktiekursen, og der opstår dermed overensstemmelse med ejerne 

og ledelsen.  

 

Et problem ved at benytte ROIC og ROE som mål er at de måler investorenes afkast mål på aktiverne 

og egenkapitalen i virksomheden og ikke på markedsværdien. Det kan i nogle tilfælde skaber stor 

difference i værdien, i f.eks. et revisionshus hvor medarbejderne er det mest værdifulde, men de står ikke 

opført i balancen. Det kan for revisionshuse være nemt at skabe et højt afkast målt på den bogførte værdi, 

men målt på markedsværdien kan der være 0 i afkast.  

Det kan være problematisk at benytte ROIC og ROE da ledelsen kan vælge at undgå investeringer som 

påvirke NPV positivt, men påvirker ROIC og ROE negativt, da ledelsen får sin bonus ud fra hvor meget 

ROIC og ROE er steget vil ledelsen selvfølgelig forsøge at gøre alt for det sker, også selvom det i 

fremtiden kan skabe mere værdi at investere langsigtet.  

 

EVA angiver afkastet af overskuddet, det vil sige den tager højde for både profit og egen- og 

fremmedomkostningerne, og er dermed anderledes i forhold til de andre regnskabsnøgletal.  

Da EVA tager højde for både fremmed og egenkapital giver det ledelsen motivation til at investere i 

projekter med en højere rente end kapitalomkostningerne.  

 

 Eva er dog baseret på historiske tal, og der skal laves et stort arbejde for at kunne udregne 

det, der er mere end 150 justeringer som skal laves for at kunne udregne EVA. EVA tager ikke højde for 

fremtidige investeringer kan have et positivt NPV, den tager kun højde for investeringerne der er lavet i 

år, så f.eks. omstrukturerings omkostninger kan have en negativ virkning på EVA i det aktuelle år men 

for fremtiden kan det have positiv virkning på EVA18.  

 

 
16 Financial Statement Analysis kap. 12 
17 Financial Statement Analysis kap. 12 
18 Financial Statement Analysis kap. 12 
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3.1.3 Valg af sammenligningsgrundlag 

Udover at vælge hvilke(t) præstations mål som skal udløse bonus, skal en god incitamentsplan også have 

et godt sammenligningsgrundlag som kunne være at måle virksomhedens præstation op mod en peer 

gruppe eller Benchmarking. Benchmarking kan deles op i to hovedgrupper, Interne og eksterne 

standarder.  

 

Interne standarder 

Interne standarder er direkte afledt af ledelsens handlinger i det nuværende og seneste par år. Ved brug 

af interne standarder måler man præstationerne op mod interne præstationsmål, så som: 

Budget, det kan være smart at benytte budgettallene som benchmarking, da virksomheden kan have nye 

strategier, som f.eks. at indtage et nyt marked, man kan dermed i budgettet tage højde for det.  

Men der er også nogle ulemper ved at benytte budgettet, hvis nu markedet ændrer sig markant, og man 

ikke havde overvejet det da man lagde sit budget, så ville det være vanskeligt for ledelsen at nå budgettet, 

som f.eks. ved Corona krisen. Det kan også være at ledelsen vil sørge for at lægge budgettet så lavt som 

muligt for så dermed at have nemmere ved at nå budgettet. 

    

 

Sidste års tal, en af fordelene ved at benytte dem som et mål er at de er nemme at tilgå, da det er historisk 

oplyste tal man benytter. At benytte sidste års tal kan være en dårlig ide, især hvis virksomheden er i en 

positiv udvikling, så ville sidste års tal være nemme at slå, og hvis nu virksomheden er i en negativ 

udvikling, vil det være svært at slå sidste års tal. En anden faldgrubbe ved at bruge sidste årstal, er at hvis 

ledelsen kan se de ikke kan nå sidste årstal, kan de blive fristet til at holde på omsætning til næste år så de 

ved de får bonus næste år. De kan dermed også forværrer det nuværende regnskabsår og dermed gøre 

det nemmere at nå næste år.  

 

 

Kapitalomkostninger, er ligesom at benytte EVA som mål, de har samme udfordringer, som er at man 

selv skal beregne kapitalomkostningerne, derudover er investorenes kapital omkostninger (deres ønskede 

rente) ikke kendt, hvilket også er derfor man ikke kan aflæse det i resultatopgørelsen.  

 

Skønsmæssige mål og planer, er et nemt og fleksibelt mål at benytte, da det kan afspejle om virksomeden 

er i fremdrift eller har krisetider. Hvis virksomheden er i positiv udvikling, kan man lægge et mål der 

afspejler det, i forhold til f.eks. at benytte sidste års tal. Det kan være smart at benytte skønsmæssige mål 

til en strategiplan, hvis man f.eks. ønsker at mindske administrationsomkostninger eller øge omsætningen 

inde for et bestemt marked eller produkt. Det kan dog være svært for ledelsen at identificere 

præstationsmålene, eftersom de kan være meget subjektive.  

 

Tidsløse mål, er efter fastlæggelsen ikke mulige at ændre, hverken for ledelsen eller for vederlagskomitéen, 

det vil sige at ved fastlæggelsen vil ledelsen forsøge at påvirke målene så de er så nemme som muligt at 

opnå. At nå det samme mål år efter år, har den svaghed at der nemt kan være udefrakommende 
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begivenheder som kan påvirke virksomhedens resultater og det dermed er umuligt for ledelsen at nå 

målet. Den er til gengæld enkel og nem at anvende19.  

 

 

Eksterne standarder 

Eksterne standarder er defineret ved at det er elementer udenfor virksomheden, som f.eks. 

sammenligning til en peer gruppe. Man kan f.eks. sammenligne omsætning, driftsoverskud, EBIT, ROIC, 

ROE eller EVA. Det gode ved at sammenligne sig med en peer gruppe er at makro faktorer er lige gyldige 

efter som alle har de samme vilkår. Så hvis der er økonomisk opsving på markedet, så kommer det alle 

til gode, og man kan derfor måle sig 1-1 med de andre. Det er derfor muligt for ledelsen at nå sine mål 

selvom markedet går ned af, den skal blot gøre det bedre end konkurrenterne.  

 Det kan dog være vanskeligt at udvælge en peer gruppe, for hvordan afgøre man hvilke 

virksomheder der er identiske med en selv, er det hvis man sælger de samme produkter, eller er på det 

samme marked. Det er sjældent at virksomheder er fuldstændig ens med andre virksomheder. Ledelsen 

kan have indflydelse på udvælgelsen af peer gruppen, og kan dermed udvælge en virksomhed som klarer 

sig under markedsniveauet. Da man skal indsamle data fra f.eks. eksterne virksomheder, kræver det meget 

at beregne incitamentsplanens mål, og det kan dermed være omkostningsfyldt at benytte. Det kan 

samtidig være meget vanskeligt at benytte sig af en peer gruppe, da virksomhederne skal have samme 

risiko profil og regnskabspolitik, hvis ikke de har det skal der foretages justeringer. Det kan med de mange 

udfordringer ende med at blive en ineffektiv incitamentsplan, som ikke motivere ledelsen til at præstere 

bedre.  

 

3.1.4 Valg af bonus udbetaling 

Der findes forskellige måder man kan designe incitamentsplanens udbetaling af bonus, man kan vælge at 

lave et loft og et gulv i incitamentsplanen så man aldrig kan komme over loftet eller under gulvet, man 

kan også vælge at der ikke skal være noget loft eller gulv, ved begge valg er der både fordele og ulemper.  

 

Lineær sammenhæng mellem præstation og incitament  

Umiddelbart er lineær sammenhæng den bedste måde at skabe en sammenhæng mellem incitament og 

præstationen, så jo højere præstation jo højere tildeling får man. Ved at bruge en lineær sammenhæng 

mindsker man også sandsynligheden for at ledelsen vil påvirke præstationsmålene, da der ikke er noget 

loft på hvor meget de kan få i bonus. Derimod kan de ende i en situation hvor virksomheden præstere 

under målet, og man altså få negativ bonus, og dermed skal tilbage betale sin løn. Hvis man benytter 

denne bonus, plejer virksomheden at lave en bonus bank for ledelsen, man får udbetalt sin bonus i en 

bonus bank, hvor fra man så kan få tildelt en procentdel af den samlede kapacitet hvert år, med en bonus 

bank kan man dermed tilbage betale bonus hvis virksomheden præsterer under målet.  

 

Der er forskellige problemstillinger ved at benytte denne udbetalings struktur, f.eks. hvis markedet 

generelt er i en positiv udvikling, og virksomheden dermed præstere bedre end forventet, skal ledelsen så 

stadig have en høj bonus når det er markedet der generelt er stigende? Det kan medføre at ledelsen opnår 

uforholdsmæssigt høje bonusser, som kan lede til underen blandt investorerne. 

 
19 Financial Statement Analysis kap. 12 
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Ikke-lineær sammenhæng  

Ved ikke at have lineær sammenhæng mellem præstation og incitament kan man lave et loft og et gulv på 

hvor meget bonus der kan opnås, dvs. hvis præstationerne er bedre end målet kommer det ejerne til gode, 

og hvis virksomheden præstere dårligere end forventet kommer det ledelsen til gode, eftersom de ikke 

skal tilbage betale bonus. Ind i mellem gulvet og loftet er kan der dog være lineær sammenhæng. Fordelen 

ved at benytte denne struktur er at man kan sikre at ledelsen ikke skubber noget omsætning eller 

omkostninger til næste periode.  

En incitamentsplan som indeholder et gulv og et loft er bygget op ved at man har et hovedbonus mål, 

som er det mål virksomheden ønsker at opnå. Den indeholder også et gulv bonusmål som er under 

hovedbonus målet, og skal opnås for at der kan udbetales en form for bonus, og så ser der et loft bonus 

mål som er det maksimale man kan få udbetalt.  

Der kan opstå situationer hvor ledelsen kan miste incitamentet til performe bedre, og måske endda prøve 

at skubbe omsætningen og omkostningerne til næste år, dette kan ske hvis ledelsen har opnået deres loft 

bonus mål, og dermed ikke kan opnå mere bonus end de allerede har, ledelsen kan derfor have interesse 

i at forbedre næste årsregnskab så de også kan få det maksimale i bonus der.  

Det modsatte kan også ske at ledelsen kan se at de aldrig kommer til at nå deres gulv bonus mål og 

dermed mister incitamentet til prøve at forbedre indeværende års resultat. Ledelsen kan derfor have 

interesse i at forværrer dette års regnskab og samtidig sikrer sig at næste års regnskab bliver meget bedre.  

 

Engangsbeløb 

Man kan også vælge at udbetale bonussen som engangsbeløb, dette giver dog de udfordringer at hvis 

ledelsen har opnået målet for indeværende år begynder de have interesse i at forbedrede næste års resultat 

så de også kan opnå deres fulde bonus der. Man har altså de samme udfordringer som ved ikke-lineære 

incitamentsplaner. Måden ledelsen kan opnå deres bonus er ved at der er lagt et bonusmål som skal nås 

for at få bonus, når målet er nået får man udbetalt sin bonus, det kan være at der er lagt en yderligere 

bonus ind som så kan opnås efterfølgende, men der vil være et loft som kan skabe interesse konflikter20.  
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 Lineær sammenhæng Ikke-Lineær sammenhæng 

Overensstemmelse Høj 

Høj ledelses indsats skaber 

højere bonus (Intet loft).  

Dårlige præstation straffes.  

Middel 

Regulere en ufuldkommen 

incitamentsplan.  

Lav ledelses indsats hvis målet er 

nået eller ikke kan nås.  

Dårlig præstation er ikke straffet 

Kontrolbar Middel 

Bonus kan være for høj, da man 

kan have ukontrollerbare 

begivenheder.  

 

Middel/Høj 

Regulere en ufuldkommen 

incitamentsplan.  

Simpelhed  Høj 

Direkte sammenhæng mellem 

præstation og bonus. 

Lav 

Loft/gulv er besværligt og kan 

være forværrende.  

Antal af regnskabs udfordringer Middel/Lav 

Ingen earnings management 

Risiko for at engangsposter ikke 

fjernes, vil skabe for høj/lav 

bonus 

High  

Risiko for fejl ved earnings 

managemen.  

 

3.2 Aktionærrettighedsdirektivet  

Den 10. juni 2019 trådte ændringerne i selskabsloven i kraft, dette er på baggrund af 

aktionæragtighedsdirektivet fra EU (nr. 2017/828). Dette medfører at en række nye regler for 

børsnotrede virksomheder træder i kraft og erstatter andre. Det er reglerne om aflønninger af ledelsen 

som medfører de største ændringer, de børsnoterede selskaber skal fremover udarbejde en 

vederlagspolitik og vederlagsrapport, reglerne for dette fremgår i selskabsloven § 139. For en virksomhed 

som har regnskabsår efter kalenderåret, skal reglerne opfyldes ved aflægning af 2020 årsregnskabet. 

Kravene til selskabernes vederlagspolitik er at den skal kunne forklare hvordan politikken bidrager til 

selskabets strategi, langsigtede interesser og bæredygtighed, og aflønningen skal være på et rimeligt niveau 

i forhold til de langsigtede interesser. Der skal ligeledes oplyses om komponenterne der indgår i 

aflønningen af ledelsen, det vil sige en beskrivelse af hvad der indgår i den faste løn og hvad der indgår i 

den variable løn. Den variable løn må kun være afhængig af KPI’er der er klare og brede og så skal der 

oplyses om muligheden for at tilbagekræve dele af den variable løn21.  

 
21 Selskabsloven § 139 
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 I vederlagspolitikken skal der være en beskrivelse af varigheden af ledelsens kontrakter, 

tillægspensionsordninger eller ordning for tidlig pension og så skal der være en beskrivelse af 

opsigelsesperiode og vilkår.  

 Udover vederlagspolitikken skal der også udarbejdes en vederlagsrapport, som skal oplyse 

om den samlede aflønning til hvert enkelt ledelsesmedlem, og oplyser om aflønning til opsagte 

ledelsesmedlemmer, hvilket indebærer oplysninger om fratrædelsesgodtgørelse. I vederlagsrapporten skal 

der oplyses om fordelingen af aflønningen ud på komponenterne, og hvad der er fast løn og hvad der er 

variable løn. Ved udbetaling af variable løn skal kriterierne for aflønningen beskrives, og ved en 

aktieudbetaling skal der oplyses om antallet af aktier, tilbudte aktier og tildelte aktier samt kriterierne for 

udnyttelsen af aktierne. Derudover skal der være en beskrivelse af hvordan aflønningen stemmer overens 

med virksomhedens strategi, bæredygtighed og interesser. Udover disse oplysninger skal der i 

vederlagsrapporten også laves en sammenligning for det enkelte ledelsesmedlems løn, den skal kunne 

sammenlignes for en femårig periode hvor man skal kunne se den årlige ændring i ledelsesmedlemmets 

aflønning, den årlige ændring i resultaterne og den gennemsnitlige aflønning af selskabets øvrige 

medarbejdere (FTE)22.  

 

4 Gennemgang af C25 selskabernes bonusplan 
Som beskrevet i afsnit 3 er der tusindvis af kombinationer for at lave en bonusplan, nogle kombinationer 

er bedre end andre. Derfor vil jeg undersøge C25 selskabernes bonusplan for at danne mig et overblik 

over de forskellige typer bonusplaner der bliver brugt i Danmark. I min gennemgang af C25 selskaberne 

har jeg valgt at se bort fra finansielle virksomheder, da deres krav til regnskaber og oplysninger er mere 

krævende samt at deres præstationsmål afviger gevaldigt fra de øvrige C25 selskaber. I Danmark har vi 

ikke tidligere haft oplysnings krav om aflønning af ledelsen, det har været anbefalinger for god 

selskabsledelse som har haft lignende anbefalinger som dem der nu er nedfastet i selskabsloven. Dette 

har derfor fået flere selskaber til at oplyse om deres aflønning af ledelsen, blandt andet har A.P. Møller 

Mærsk for første gang i oplyst om deres aflønning af topledelsen, hvor i mod Rockwool stadig mangler 

at oplyse om aflønningen af deres ledelse, dette er de dog tvunget til at oplyse fremover jf. Selskabsloven.  

 
22 Selskabsloven § 139 
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4.1 C25 selskabernes bonusplan 

Langsigtet

Selskab Kontant bonusBetingelser Max bonus ift. GrundlønAktiebaseret lønType Optjenings periodeKPI Max ift. Grundløn

AP møller Ja - ROIC, 

- EBIDAT 

- Specifikke områder

50% er mål 100% er maxJa -Restricted Shares 

-Stock Option

N/A N/A N/A

Ambu Ja Organic growth reported at fixed 

exchange rates

- EBIT

- Free Cash Flow

40% Ja Share option 3            Organic growth reported at fixed exchange rates

- EBIT

100%

Carlsberg Ja - Organic Net revenue Growth

- Organic operating profit

- Addressable Cash Flow

- Strategic Measures

100% Ja Share option 3            - TSR against peer group

- Growth in Adjusted EPS

- Organic Net revenue Growth

- ROIC

300%

Christian Hansen Ja - Organic Growth

- EBIT

- Free Cash Flow

-Non-financial targets

120% Ja Matching share 3            - Organic Growth

- EBIT 

- TSR Vs. Peer group

- Ongoing employment

100%

Coloplast Ja - Organic Growth

- Operating profit (EBIT

25% Ja stock option 3            n/a 100%

DSV Ja - Ingen faste mål, men gives ved 

ekstraordinære gode resultater

50% ja Share option n/a n/a 200%

FlSmidth Ja -Order Intake 

- EBITA Margin

- Net Working Capital (ratio) 

- Personlige præstations indikatorer

75% Ja Performance shares 3            - EBITA Margin

' Net working capital

50%

Genmab Ja  dependent on their position min 60% max 100% Ja Warrents and restricted shares3            n/a 400%

Kortstigtet
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 Langsigtet

Selskab Kontant bonusBetingelser Max bonus ift. GrundlønAktiebaseret lønType Optjenings periodeKPI Max ift. Grundløn

Gn Store Nord Ja - net revenue

- EBIDAT 

Or simiilar

min 25% max 75% target 50% ja Share option 3            - net revenue

- EBIDAT 

Or simiilar 

Both against last year and peer group

50-100%

H. Lundbeck Ja - EBIT

- Revenue

120% Ja Restricted share Individuelle præstationer 100%

ISS Ja - Operating Margin

- Orgnic Growth

- Free Cash Flow conversion

- Employee engagement

- Individual objectives

100% Ja Performance shares 3            -TSR againt peer group

- Growth EPS

150%

Novo Nordisk Ja Individuelle mål og virksomhedsmål 100% ja Performance shares 3            Both financial and non-financial targets. Typically 

financial targets: research and development targets, 

commercial targets, sustainability targets and 

organisationaltargets

217%

Novozymes ja -EBIT

- social and environmental performance

- Indivual targets

42% ja Performance shares 3            - Economic profit 150%

Pandora Ja - EBIT margin

- Like-for-like revenue growth

100% ja Performance shares 3            -Relative total shareholder return against peer 

group

- Financial targets

100%

Royal unibrew Ja -Individual targets 60% Ja Performance shares 3            -EBIT 

- Free Cash Flow

67%

SimCorp Ja -Order flow

- Revenue

-EBIT

-Free Cash Flow

- Individual specific targets

90% Ja Performance shares 3            -Nopat

- Buisness Growth

100%

Tryg Ja N/A N/A N/A N/A  N/A N/A N/A

Vestas Ja -EBIT margin

- Free cash flow

- Revenue

- strategic targets

75% Ja Performance shares 3            -EPS

- Return on capital employed

- Vestas Market Share

143%

William Demant Nej N/A N/A Nej N/A  N/A N/A N/A

Ørsted Ja TRIR sammenlignet med mål

EBITDA sammenlignet mod målet

30% Ja Performance shares 3            TSR sammenlignet med peer gruppe 200%

Kortstigtet
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Der er få selskaber i Danmark som ikke oplyser om deres vedlagspolitik, dette skyldes de senere par års 

fokus fra medierne og politikkerne på lige netop dette område. Det har blandt andet fået A.P. Møller 

Mærsk til, i 2019, at oplyse om aflønning af deres ledelse for første gang. Der er stadig få selskaber der 

ikke oplyser om deres aflønning af ledelsen, og dette har det fået den danske stat til at ændre i 

aktionærrettighedsdirektivet. Ændringerne til selskabsloven lyder blandt andet at selskaberne skal oplyse 

om vederlagspolitik hvis det øverste ledelsesorgan har aktier optaget til handel, vederlagspolitikken skal 

godkendes af på generalforsamlingen og offentliggøres hurtigst muligt. I vederlagspolitikken skal der 

oplyses om hvordan incitamentsplanen bidrager til virksomhedens strategi, langsigtede interesser og 

bæredygtighed. Derudover skal den indeholde en forklaring på hvordan de forskellige de forskellige 

komponenter i både den faste og variable aflønning, så skal oplyses om opsigelsesperioder og betaling 

ved opsigelse. Hvis der er aftale om variable aflønning så skal vederlagspolitikken indeholde klare, brede 

og varierende kriterier for tildelingen af den variable løn. Tildeler aktieselskabet aktiebaseret aflønning, 

så skal oplyses om modningsperioden, en eventuel bindingsperiode og en forklaring på hvordan den 

aktiebaseret aflønning bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og 

bæredygtighed. Udover en politik, så skal der også hvert år udarbejdes en vederlagsrapport. I den skal der 

oplyses om aflønningen fordelt på komponenterne, den faste og variable løn, antal af aktier tildelt eller 

tilbudt, herunder kursen på tildelingens tidspunktet23. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft i juni 

2019, og betyder at for selskaber der aflægger regnskab efter kalenderåret, skal præsentere en 

vederlagspolitik og rapport i 2021. Dette betyder at samtlige børsnoterede selskaber skal udarbejde en 

vederlagspolitik og rapport, det er blandt andet derfor Mærsk for første gang offentlig gjorde deres 

vederlags rapport i år. De fleste selskaber vil derfor skulle udarbejde nye oplysninger for at i møde gå de 

nye krav.  

 

Carlsberg og Novo Nordisk var blandt de første til at oplyse om aflønningen af deres ledelse24, dette kan 

aflæses i de andre C25 selskabers årsrapporter. Der er flere selskaber som benytter sig af de samme 

præstationsmål og options muligheder. Over halvdelen af selskaberne benytter sig EBIT, EBITA eller 

EBIDAT som alle præstationsmål der viser virksomhedens evne til at styre indtjening og 

omkostningerne. De fleste selskaber benytter sig af en langsigtet plan på tre år som skal fastholde 

ledelsens motivation for at øge virksomhedens værdi. Genmab og Carlsberg er de selskaber med den 

højeste mulige bonus til deres ledelse.  

 

 

  

4.2 Delkonklusion 

 

Eftersom der findes tusindvis af forskellige måder at sammensætte en bonusplan på, er det tydeligt at se 

at de danske C25 selskaber har valgt at søge inspiration hos hinanden, dette kan ses da de fleste benytter 

sig af samme struktur, med en årlig bonus bestående af finansielle præstations mål, så som EBIT, og også 

 
23 Jf. selskabsloven 
24 jf. C25 selskabernes årsrapporter 
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en langsigtet incitamentsplan hvor ledelsen får tildelt aktieoptioner eller præstationsbaseret aktier, som 

bliver udbetalt på baggrund af finansielle præstationsmål set over en tre årig periode.  

De mest brugte præstationsmål er EBIT, FCF og nettoomsætning, alle tre bliver brugt i Carlsbergs 

incitamentsplan. De første i Danmark til at beskrive deres aflønning af ledelsen er Novo Nordisk og 

Carlsberg, de er samtidig også blandt dem der udbetaler den største bonus til deres ledelse. De to 

selskaber er dermed meget interessante at undersøge nærmere, men efter som Novo Nordisk ansatte Lars 

Fruergaard i 2017 har han kun været CEO i 3 år og dermed ikke opnået det fulde antal tre-årige 

incitamentsplaner endnu samt oplyser Novo Nordisk ikke de specifikke præstationsmål som Lars 

Fruergaard skal opnå for at få sin bonus. Derfor vil jeg kun beskæftige mig med Carlsberg videre i 

opgaven.  

5 Gennemgang af Carlsbergs bonusplan 
 

5.1 Carlsbergs årlige bonusplan 

Carlsberg bonus plan er bygget op i to dele, en hvor de fokusere på kort sigt og en hvor de fokusere på 

langt sigt. Ledelsen kan maksimalt opnå 100% af deres grund løn i bonus. Carlsberg måler 80% af 

bonussen ud fra organisk ændring i omsætning, organisk ændring i driftsresultat og adresser barer 

pengestrømme. De resterende 20% udgøres af deres strategiske mål som er 10 % af deres udvikling i 

”Funding the Journey” og i deres bæredygtigheds program ”Together forward zero”. 

  

5.1.1 Strategiske mål 

 

Funding the Journey 

10% af ledelsens samlede bonus består af udviklingen i programmet ”Funding The Journey”, som er et 

besparelsesprogram der blev indført i 2015. Man estimerede med at man i 2018 havde en besparelse på 

1,5 - 2 Mia. Dkk., som så skulle geninvesteres i projekter eller forbedre overskuddet og afkastet i 

Carlsberg. Programmet består af fire elementer:  

 

Value Management 

For at forbedre Carlsbergs overskud og afkast har man valgt at indfører nye salgsstrategier, pakkerpris 

struktur og sikrer sig et højt niveau af sortiment. Derudover har man implementeret salgs- og 

prisværktøjer som skal være med til at tilpasse markedernes salgs- og markedsføringsincitamenter til 

gruppens målsætninger.  Det vil resultere i at Carlsberg får en mere rentabel blanding af mærker, salgs 

kanaler og salgsfremmen aktiviteter.  

 

Supply Chain effektivitet  

Inde for supply chain har Carlsberg fokuseret på at forbedre alle dele, indkøb, brygning, tapning, 

oplagring og logistikken. Inden for brygning og tapning har de fokus på spild og forbrug, inde for 

oplagring og logistik har de fokus på at optimere lagerdriften, brugen af distributører og centralisere af 

indkøbs- og transportfunktionen. 

 



        
       

 23 af 65 

Driftsomkostningseffektivitet 

For at optimere Carlsbergs driftsomkostninger valgte man at forenkle, strømline og fjerne af 

duplikationer i processer, dette vil blandt andet betyde en reducering i medarbejderstaben på 2.000 

mennesker (15%). Derudover vil man benytter sig af Operating Cost Mangement, som indebærer 

budgettering, sporing og monitorering af omkostninger og så vil man outsource dele af deres shared 

service. 

 

Tilpasning af forretningen 

I ”Funding the Journey” programmet ligger også et mål om at vurdere de fremtidige 

indtjeningsforventninger, ved at vurdere deres varemærker og om de har de rigtige volumener på dem. 

De vil primært fokusere på Rusland, Storbritannien og Kina25.   

 

Disse fire tiltag skal være med til at forbedre Carlsbergs afkast og indtjening.  

 

Status på projekt ”Funding The Journey” 

 

Programmet løb over 2 år, og endte med at Carlsberg sparrede 3 mia. Dkk., hvilket var 1 mia. Dkk. bedre 

end forventet. Ud af de 3 mia. Dkk. har Carlsberg geninvesteret 1 Mia Dkk i nye projekter, som skal være 

med til at løfte overskuddet endnu mere, blandt investeringerne er at forbedre salget af Alcohol free 

brews og craft & Specialites26. I 2018 steg salget af Craft & Specialites med 26% og i 2019 steg det med 

16%.  

Investeringen i Alcohol free brews har også vist sig at give en positiv udvikling med en stigning i salget 

på 15% i 2018 og en stigning på 7% i 2019.  

Dette må betyde at de 10 % af bonussen som er afhængig af ”Funding the Journey” må formodes at være 

opnået eller i hvert fald tæt på.   

 

Er det en god bonus plan?  

Parametrene for om det er en god bonusplan er om den er i overensstemmelse, om den er kontrollerbar, 

om den er simpel og om der er mange regnskabsmæssige udfordringer, de beskrevet nærmere i afsnit 3.  

Overensstemmelse, eftersom ”Funding the Journey” er et besparelsesprojekt, vil dette kunne mærkes på 

overskuddet og afkastet til ejerne, dermed er der overensstemmelse mellem ledelsen og ejerne. 

Kontrollerbar: Det kan være svært at aflæse om besparelserne på 3 mia. Dkk. kun skyldes de tiltag som 

er foretaget i ”Funding The Journey” projektet, og det kan derfor være svært at kontrollere det 100 %. Men 

er der ingen usikkerhed om hvad der indgår i ”Funding The Journey” er det heldigvis en nem ting at 

kontrollere, da omkostningerne vil fremgå af resultatopgørelsen, og ledelsen kan dermed kontrollere om 

der bliver sparet nok omkostninger eller om der skal indføres flere tiltag. 

Simpel: Det er en enorm simpel plan eftersom man kan aflæse om man har sparet omkostninger ved at 

måle det op mod tidligere års tal, og der skal altså ingen vanskelige beregninger til at finde disse tal. Det 

er tilmed nemt for ledelsen at se hvad målet er og derfor har de et stort incitament til at opnå det fulde 

mål.  

 
25 Carlsberg Annual Report 2015 
26 Carlsberg Annual Report 2018  
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Regnskabsmæssige udfordringer, det kan være svært at allokere omkostningerne rigtigt, da man ikke kan 

være 100 % sikker på at omkostninger kan allokeres til ”Funding the Journey” projektet. Ledelsen kan have 

incitament til at allokere andre omkostninger ind under ”Funding the Journey” projektet for at nå målet. 

 

 

Together Forwards Zero  

10% af ledelsen løn i Carlsberg er afhængig af det strategiske program ”Together Forwards Zero”. 

Programmet blev indført i 2017 og understregede Carlsbergs engagement i at tænke og udvikle i en 

bæredygtig retning. Programmet består af fire ambitioner:  

 

ZERO klimaaftryk 

Carlsberg har mål om ikke udlede CO2- og drivhus gasser i fremtiden, dette vil man forsøge at opnå ved 

at have et mål om at i 2022 udleder de 50% mindre kulstof end i 2015 på deres bryggerier, de vil kun 

benytte elektricitet fra vedvarende kilder, der vil ikke blive brugt kul på nogle af bryggerierne, de vil 

reducere kulstof udledningen med 15 % i deres værdikæde fra produktionen til kunden har den i hånden, 

Carlsberg vil oprette 30 partnerskaber som sammen skal nedbringe kulstof udledningen og 100% lav 

klimapåvirkning.  

ZERO vandspild 

For at kunne brygge øl er man nødt til at bruge vand, det er derfor et vigtigt mål for Carlsberg at nedbringe 

vand spillet så man for fremtiden stadig kan drikke øl. Carlsberg har et mål om at nedbringe vandspillet 

med 25% i 2022 og med 50% i 2030 i forhold til vandspillet i 2015.  

ZERO uanstændigt druk  

Carlsberg vil forsøge at være med til at nedbringe andelen af uanstændigt druk. Carlsberg er klar over at 

deres drikkevarer tit bliver drukket i sociale sammenhænge, og man ikke altid kan drikke alkohol, derfor 

har Carlsberg nogle mål de ønsker opfyldt i 2022, de vil forbedre udvalget af alkoholfrie øl med 100%, 

de vil forbedre beskeden om at drikke med måde på deres produkter med 100% og så vil de sørge for at 

100% af deres markeder har partnere som kan hjælpe med et ansvarligt forbrug.   

ZERO ulykker.  

Carlsberg har et mål om at der ikke skal ske nogle ulykker på arbejdspladsen, det er Carlsbergs ansvar at 

medarbejderne ikke kommer til skade, og man vil derfor forsøge at nedbringe antallet af uheld på 

arbejdspladsen hvert år, så man i 2030 kan undgå uheld totalt27.   

 

Er det en god incitamentsplan? 

Overensstemmelse 

Ved at benytte et strategisk mål som bæredygtighed opstår der ikke umiddelbart en overensstemmelse 

mellem ledelsen og ejerne, da ejerne ikke får noget økonomisk ud af at nå de strategiske mål. Men som 

udviklingen har været med den globale opvarmning er det de færreste virksomheder som kan overleve i 

fremtiden hvis ikke de har en bæredygtig plan. Det er dermed i ejernes interesse at opnå en reducering i 

udslippet af CO2 og tage ansvar for klimaforandringerne.  

 

 

 
27 Carlsberg sustainability report 2017  



        
       

 25 af 65 

Kontrolbar  

Det er simpelt for ledelsen at kontrollere målet, da mange af målene er fysiske ting der skal foretages. 

F.eks. at synliggøre beskeder om at drikke ansvarligt på flaskerne, det er også nemt at kontrollere 

vandspillet, da man kan måle spildvandet. Dermed har ledelsen mulighed for at kunne indføre flere tiltag 

for at nå målet og dermed have kontrollen over det.  

Simpel 

Det kan være et simpelt mål da man kan se de fysiske tiltag der skal nås, men det kan samtidig være svært 

at vide hvor meget CO2 man egentlig udleder, det samme gælder spildvandet. Dog er største delen af 

målet nemme at forstå og kommunikere videre. 

Regnskabsmæssige problemer:  

Da det er et strategisk mål, er der ingen regnskabsmæssige problemer. Der kan være problemer med selve 

indrapporteringen af f.eks. spildvand eller antal ulykker.  

 

5.1.2 Økonomiske mål 

De resterende 80% af ledelsens bonus beregnes ud fra økonomiske mål. Som er organisk ændring i 

omsætning, organisk ændring i driftsresultat og adresser barer pengestrømme.  

 

Organisk ændring i Omsætning 

Overensstemmelse, ved at benytte organisk ændring i omsætningen opnår man en overensstemmelse 

med ejerne om at virksomheden vokser, et højere salg er altid godt, da det betyder efterspørgslen stiger 

og man kan dermed håbe på at man kan nedbringe sine omkostninger. I en produktionsvirksomhed som 

Carlsberg er det vigtigt at udnytte en stigning i omsætningen ved at omkostningerne ikke stiger det 

samme, på den måde har man opnået mere værdi.  

 

Kontrolbar, ledelsens valg af strategier og investeringer kan have indflydelse på den organiske ændring i 

omsætningen, ledelsen kan blandt andet investere mere i marketing som vil påvirke omsætningen. Der er 

dermed en sammenhæng mellem ledelsens indsats og den organiske ændring i omsætningen.  

Den organiske ændring i omsætningen kan aflæses i Carlsbergs regnskaber og det er dermed nemt for 

ejerne og ledelsen at overvåge nøgletallet. 

 

Enkelthed, nøgletallet ”Organisk ændring i omsætningen” er ændringen i omsætningen uden at medtage 

eventuelle opkøb eller salg af virksomheder. Det er dermed et nemt nøgletal at forstå, og kan derfor nemt 

kommunikeres ud til investorer. Eftersom det er et nemt tal at udregne, giver det Carlsbergs ledelse 

incitament til at nå deres mål, da de kan følge udviklingen løbende. Det er ikke givet at en stigning i den 

organisk omsætning giver merværdi til ejerne, da man ikke fokusere på omkostningerne, hvis 

omkostningerne er steget mere end omsætningen vil man reducere værdien af virksomheden fremfor at 

øge den som ejerne har interesse i. Nøgletallet er dermed en smule for simpelt da en stigning i 

omsætningen ikke er lineær sammenhængende med EBIT.  

 

Regnskabs problemer, der kan opstå regnskabs problemer ved indregningen af omsætningen, da der er 

forskellige krav for hvornår man indregner omsætningen alt efter hvilken regnskabspraksis man benytter. 

Der udover skaber målet ikke værdi for fremtiden, det er kun for indeværende år det er gældende, det 
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kan giver ledelsen incitament til at udskyde noget af omsætningen til næste år hvis man allerede har nået 

indeværende års bonus.   

 

 

Organisk ændring i driftsresultat (EBIT)  

 

Overensstemmelse, ledelsens mål er få så høj en organisk ændring i EBIT som muligt, og jo højere EBIT 

er jo mere merværdi opstår der for ejerne, der er er dermed en høj overensstemmelse. Ved at benytte 

EBIT tager man højde for en ændring omsætning og omkostningerne, som begge kan være skyld i en 

ændring i EBIT.  

 

Kontrolbar, for ledelsen er der en sammenhæng med den indsats de yder og det de får bonus, jo bedre 

de er at til at holde omkostningerne nede men samtidig får omsætningen til at stige jo mere bonus får de, 

og jo mere værdi skaber de for ejerne. Der kan dog opstå uforudsete begivenheder uden om 

virksomheden som ledelsen ikke kan styrer, f.eks. restrektioner i muslimske lande som forbyder salg af 

alkohol, eller en pandemi som får omsætningen til at falde drastisk, som f.eks. ved Corona pandemien.  

Ved at benytte EBIT er bonussen uafhængig af ændringer i skatten eller renterne, som staten, bankerne 

og verdensøkonomien ellers kan ændre uden ledelsens indvirkningen.  

 

Enkelthed, udregningen af EBIT er et kendt økonomisk nøgletal, udregningen bliver brugt i Carlsbergs 

regnskab, ledelsen har dermed mulighed for at overvåge bonusmålet hele tiden, og det samme har ejerne. 

Eftersom EBIT er nemt at forstå og bliver benyttet i Carlsberg regnskaber har ledelsen motivation for at 

opnå målet da de kan forstå og se hvordan de kan påvirke det.  

Der er dog måder hvor på EBIT kan stige uden at ejernes værdi stiger, som f.eks. ved store Spcial Items 

omkostninger.  

 

Regnskabs problemer, det er godt at EBIT er et nemt regnskabstal at forstå, og samtidig at Carlsberg 

bruger det i sine regnskaber. Der er dog visse regnskabsmæssige udfordringer ved at benytte EBIT som 

bonusmål, da man kan lave fremtidige investeringer som kan påvirke indeværende år negativt men en 

positiv effekt på NPV’en. Som f.eks. da Carlsberg ansatte Cees’t Hart, der valgte han at lave en 

rekonstruktion som betød at der var store omkostninger for det indeværende år, men de efterfølgende 

år har været positive. Dette havde en stor indflydelse på Special Items, som Carlsberg har valgt ikke at 

medtage i EBIT, ledelsen kan dermed spekulere i hvad de kan omkostningsføre som special items. 

 

Adresserbar pengestrømme 

Det sidste præstationsmål Carlsberg benytter er adresserbarer pengestrømme, der står ikke 

i Carlsbergs vederlagspolitik eller vederlagsrapport hvilke pengestrømme der regnes med. Det er dermed 

ikke muligt at arbejde videre med dette præstationsmål, da der mangler oplysninger om hvilke slags 

adresserbarer pengestrømme der er tale om. Dette vil give for mange usikkerheder og antagelser og vil 

derfor ikke belyse om Carlsberg har en veldesignet incitamentsplan. 
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5.1.3 Carlsbergs valg af præstationsmål 

Carlsberg har valgt at benytte Organisk ændring i Omsætning og EBIT, begge mål er absolutte 

præstationsmål. Som er tal der nemt kan aflæses i regnskabet, hvilket også kan ses i at begge mål har en 

høj grad af enkelthed, og så bliver vurderet af både interne og eksterne revisorer. Carlsberg har ikke valgt 

at benytte nogle relative præstationsmål  

 

Omsætning, er godt at bruge som præstationsmål da de ikke tager højde for aktivering af omkostningerne 

og hvordan de er kategoriseret. Eftersom Carlsberg har gennemført en større rekonstruktion siden 2015, 

da Cees’t Hart tiltræder, hvor der er har været store omkostninger og nye strategier, kan omsætningen 

være et godt præstationsmål da man kan aflæse hvordan virksomheden præstere uden alle de nye tiltag.  

Det kan også være fornuftigt at vælge omsætningen som præstationsmål hvis man forsøger at trænge ind 

på et nyt marked. Carlsberg har i mange år forsøgt at få en større markedsandel af asien, og de forsøger 

at øge top linen og indtjeningen i Asien, omsætningen er dermed et godt præstationsmål at benytte da 

man forsøger at trænge ind og få flere markedsandele28, og man kan dermed følge om det lykkes via 

omsætningen.  

Carlsbergs ledelse kan dog have incitament til at manipulere med omsætningen hvis de har nået målet 

eller er lige ved at nå det for indeværende år. Ledelsen kan f.eks. manipulere med omsætningen ved at 

vente med at indregne omsætningen til næste år, eller forsøge at øge omsætningen i indeværende år ved 

at sælge ekstra mange produkter til kunderne men med en klausul i kontrakten som giver kunden fri 

returneringsret hvis ikke de kan få varen solgt. Carlsberg kan dermed få øget omsætningen i indeværende 

år og så tilbage betale omsætningen til kunden næste år når de rettere varen.  

 

EBIT, er godt præstationsmål at bruge hvis man ikke ønsker at tage højde for hvordan virksomheden er 

finansieret, og samtidig giver ledelsen mulighed for enten at kapitalisere eller omkostningsfører store 

omkostninger.  

For Carlsberg betyder dette at man i 2015 kunne omkostningsfører en stort beløb da man nedskrev 

Goodwill og samtidig indførte en række nye tiltag, dette betød at ejernes værdi faldt i 2015, men at den 

sidenhen er steget. Eftersom ledelsen har indført strategien ”Funding The Journey” er det nærliggende 

at fokusere på EBIT, da de fokusere på at reducere omkostningerne men beholde en vækst i 

omsætningen, derfor er EBIT et god præstationsmål for ledelsen og ejeren.  

 

5.1.4 Carlsbergs valg af sammenligningsgrundlag 

Carlsberg benytter interne standarder til deres præstationsmål, der er hverken nævnt en peer gruppe eller 

en benchmarking man måler op i mod. De benytter sig derimod af Organisk ændring. Carlsberg har valgt 

ikke at måle sig mod konkurrenter og lignende virksomheder, det kan være et godt valg hvis man er i 

gang med en større rekonstruktion eller ens konkurrenter er det. Det kan dog give problemer hvis der 

opstår udefra kommende begivenheder som påvirker resultatet, som f.eks. Corona pandemien.  

Carlsberg benytter sidste års tal, da de bruger ”organisk ændring”, som målestok, det kan umiddelbart 

være et nemt tal at aflæse fra sidste års regnskab, men eftersom man skal fratage alle opkøb og salg kan 

det være en vanskelig beregning og kræver mange oplysninger. Ledelsen hos Carlsberg kan have svært 

ved at opnå de samme resultater som sidste år, hvis der f.eks. opstår global økonomisk krise, men har 

 
28 Carlsberg’s Annual Report 2015 
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Carlsberg en strategi for at vækste meget kan sidste års tal være et godt benchmarkingtal. Ved at benytte 

sidste års tal kan det give Carlsbergs ledelse incitament til at manipulere med tallene da de kan udskyde 

omkostninger eller omsætning til næste periode og dermed nå deres mål, eller hvis de ved at de ikke når 

målet i indeværende år kan de vælge at lave et så dårligt resultat i indeværende år at de nemt kan gøre det 

bedre året efter.  

 

5.1.5 Carlsbergs valg af udbetalingsmetode 

Carlsberg har valg at benytte en ikke lineær-sammenhæng mellem ledelsens ydelse og dens bonus, da 

ledelsen maks. kan opnå en bonus på 100% af deres faste løn 29, det vil sige at når de har opnået deres 

bonusmål for indeværende år kan ledelsen have incitament til at udskyde omsætning til næste periode for 

også at opnå den fulde bonus der. Carlsbergs ledelse er tilmed heller ikke forpligtet til at tilbage betale 

deres bonus hvis de præstere dårligere end forventet.  

 

5.2 Carlsbergs langsigtede incitamentsplan 

Udover Carlsbergs årlige bonus plan, får ledelsen også tildelt aktier som kan udnyttes 3 år efter de er 

blevet tildelt, det giver Carlsbergs ledelse incitament til at tænke langsigtet og forsøge at øge værdien.  

Præstationsmålene for den langsigtede incitamentsplan er ”relative total shareholder return” (TSR), 

Earnings pers share growth, Organisk vækst i omsætning og ændring i ROIC, som alle er vægtet med 

25%.   

 

Relative total shareholder return (TSR)  

TSR måler det samlede afkast til Carlsbergs investorer, og er altså den gevinst ejerne har opnået ved at 

have en Carlsberg aktie. Carlsberg måler deres TSR op mod en peer gruppe bestående af 16 virksomheder 

som alle er inde for drikkevarer industrien. For at ledelsen opnår deres præstationsbaseret bonus skal de 

som minimum ligger som median i peer gruppen, hvis de gør det får de udbetalt 25% aktierne som bliver 

tildelt ud fra TSR.  

Opnår de en TSR som ligger i øvre kvartil i peer gruppen så får de 100% af aktierne som bliver tildelt ud 

fra TSR. I mellem 25% og 100% er der en lineær sammenhæng mellem tildelingen af aktier til ledelsen 

og Carlsbergs TSR målt op imod peer gruppen.  

 

 

 

Adjusted Earnings per share (EPS) 

Ajusted EPS viser hvor meget overskud Carlsberg har generet i forhold til hvor mange aktier de har. For 

at ledelsen kan få udbetalt 25% af aktierne der bliver tildelt ud fra stigningen i Ajusted EPS, skal Ajusted  

EPS stige med 4% per år for at ledelsen kan få 25% af aktierne, for at opnå 100 % af aktierne skal Ajusted 

EPS stige med 9 % per år. I mellem 4% og 9% er der en lineær sammenhæng mellem tildelingen af aktier 

og væksten i Ajusted EPS.  
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Organisk ændring i nettoomsætning 

For at ledelsen kan opnå 25% af aktierne som bliver tildelt ved ændringen af organisk nettoomsætningen, 

skal den organiske nettoomsætning stige med 1,5 % per år og får at opnå 100% af aktierne skal den stige 

med 4,5 %, der er en lineær sammenhæng mellem tildelingen af aktier og ændringen i organisk 

nettoomsætning.   

 

Ændring i ROIC  

ROIC viser hvor god Carlsberg er til at genere et afkast i forhold til den investerede kapital i 

virksomheden. For at ledelsen kan opnå 25% af aktierne som tildeles ud fra ROIC skal Carlsbergs ROIC 

være steget med 9,5 % om 3 år og for at opnå 100% af tildelingen skal Carlsberg opnå en ROIC på 10% 

om 3 år. I mellem en ROIC på 9% og en på 10,5% om 3 år er der en lineær sammenhæng mellem 

tildelingen af aktier og en stigning i ROIC.  

 

 

5.2.1 Har Carlsberg en veldesignet langsigtet incitamentsplan?  

5.2.1.1 Overensstemmelse 

TSR 

Carlsbergs ledelse skal opnå en så høj TSR som muligt i forhold til deres peer gruppe, hvis de ligger i 

øverste kvartil opnår de den højeste tildeling af aktier de kan. Det er dermed både i ejernes og ledelsens 

interesse at opnå så en høj en TSR som muligt. Dog er der en grænse for ledelsens motivation, hvis 

ledelsen ved de ligger i øvre kvartil kan de miste motivationen for at øge TSR da de allerede har opnået 

den maksimale bonus, ligesom hvis ledelsen ved de aldrig kommer blandt de 50% bedste i peer gruppen, 

så vil de miste motivationen for at nå det og mulig begynde at lave earnings management. Dog ved 

ledelsen ikke hvordan peer gruppens virksomheder klarer sig, da de først kender deres resultat når det 

bliver offentligt gjort, ledelsen kan derfor ikke vide på forhånd om de er sikre på at få 100% af bonussen, 

dette bibeholder ledelsens motivation konstant.  

 

Ajusted EPS 

For Carlsbergs ledelse skal de opnå en stigning i Ajusted EPS på mindst 4% for at få tildelt 25 % af 

aktierne, hvis de opnår 9 % får de 100% af aktierne. Det er dermed både i Ejerne og ledelsens interesse 

at opnå en Ajusted EPS på 9%, men en Ajusted EPS over 9% vil ikke tildele ledelsen flere aktier, dette 

kan få ledelsen til at stoppe med at forbedre Carlsbergs Ajusted EPS, da de allerede har nået det 

maksimale mål, og måske endda begynde at udskyde omsætning til næste periode eller nedskrive mere 

end planlagt i år for så at mindske nedskrivningerne de kommende år. Det samme kan ske hvis Carlsbergs 

ledelse kan se de ikke når en Ajusted EPS på minimumskravet, så kan de vælge at give helt op på året og 

ikke forsøge at forbedre det tabte, som f.eks. i 2015 hvor de endte med en negativ udvikling i Ajusted 

EPS. Ledelsen har dermed nemmere ved at opnå en stigning på 9% næste år.  

 

Organisk ændring i nettoomsætningen  

Ledelsen skal opnå en stigning i nettoomsætningen på mindst 1,5 % hvert år og ved en stigning på 4,5% 

får de tildelt 100% af aktierne, det er derfor i ledelsens interesse at opnå en stigning på 4,5% hvert år i 

nettoomsætning. Dette kan medføre at ledelsen kan have incitament til at skubbe noget af omsætningen 
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til næste år, hvis de allerede ved de sikret at nå deres maksimums mål i år. Ejerne er altid interesseret i at 

omsætningen stiger, men det er ikke ensbetydende med at værdien af virksomheden stiger, da 

omkostningerne kan stige med det dobbelte samtidig med omsætningen, dette ville mindske værdien af 

virksomheden og kommer altså ikke ledelsen til gavn.  

 

Ændring i ROIC 

For at Carlsbergs ledelse kan opnå en tildeling af 25% af aktierne skal de opnå en stigning på i ROIC på 

9 % i 2021 og for at opnå 100% af aktierne skal de have en stigning på 10%. Ledelsen i Carlsberg og 

ejerne er begge interesseret i at opnå en stigning på 10% for ROIC, men for ledelsen får de ikke noget 

ud af at opnå en stigning som er højere end 10% der er derfor interesse konflikter da ejerne ønsker så 

høj en ROIC som muligt, men ledelsen kun er interesseret i at opnå en på max. 10%.  

 

5.2.1.2 Kontrollerbar 

 
TSR 

Carlsbergs ledelse kan se en effekt i at opnå så højt et TSR som muligt da de dermed får tildelt flere aktier, 

de kan ikke vide sig sikker på at de er i øvre Kvartil i forhold til Peer gruppen og skal dermed gøre en 

indsats for at opnå så højt et TSR som muligt. Eftersom TSR udregnes ud fra aktiekursen, har ledelsen 

ikke fuld kontrol over dette præstationsmål, dette skyldes at en aktie ikke har en fuldkommen 

sammenhæng med resultaterne, det kan ske at en aktiekurs falder på trods af at resultaterne er steget, 

men hvis forventningerne i markedet var resultaterne skulle stige mere så vil aktiekursen højst sandsynligt 

falde, derfor har ledelsen i Carlsberg ikke fuld kontrol over dette præstationsmål. Dog har Carlsbergs 

ledelse kontrol over udbetalingen af udbytte, som også indgår i TSR, her kan Carlsbergs ledelse forsøge 

at få så højt et overskud som muligt og dermed kunne udbetale et højere udbytte. Ledelsen har mange 

muligheder for at øge overskuddet i Carlsberg, de har derfor mulighed for at kontroller denne del. 

 

Ved at benytte TSR mod en peer gruppe kan globale begivenheder ikke påvirke bonusmålet, da alle i 

peergruppen vil blive påvirket af globale begivenheder, dog kan der være nogle lokale begivenheder som 

kan koste enkelte virksomheder dyrt, så som Skattesats, restrektioner osv. dette har ledelsen ikke 

indflydelse på.  

 

Ajusted EPS 

Carlsbergs ledelse kan se at en indsats for at øge Ajusted EPS giver dem en større tildeling af aktierne, 

ind til de når maksimum. Ledelsen kan dermed miste motivationen når de har opnået maksimum og ikke 

forsøge at forbedre Ajusted EPS. Derudover kan der være mange udefra kommende begivenheder som 

kan have indflydelse på Ajusted EPS, hvis der opstår en økonomisk krise, vil ledelsen have svært ved at 

opnå en stigning i Ajusted EPS, der kan også opstå større skattesatser, restrektioner osv. Efter som 

ledelsen ikke kan have indflydelse på de udefra kommende begivenheder kan de miste motivationen ved 

større økonomiske kriser eller andet, ind til deres bonus plan er regulereret.  
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Organisk ændring i nettoomsætningen  

Ledelsen i Carlsberg kan have stor indflydelse på nettoomsætningen, de kan vælge at investere mere i 

marketing som vil påvirke omsætningen eller ændre på priserne. Ledelsen kan se at en øget indsats for at 

øge omsætningen vil give dem et større antal aktier tildelt. Nettoomsætningen kan dog påvirkes kraftigt 

af udefra kommen begivenheder ligesom med EPS kan økonomiske kriser påvirke omsætningen i en 

negativ retning, der kan også ske det modsatte at man er på vej ud af en økonomisk krise og dermed har 

stor stigning i omsætningen.  

 

Ændring i ROIC  

Carlsbergs ledelse har, ligesom ved de andre langsigtede præstationsmål, mulighed for at ændre på ROIC 

da den er afhængig af resultatet efter skat. Dog er der mange eksterne parametre som kan påvirke ROIC, 

blandt andet skattesatsen, den kan blive hævet eller sænket, der kan opstå global økonomisk krise som 

vil påvirke ROIC negativt. Men ligesom ved de andre præstationsmål har ledelsen mulighed for at indføre 

tiltag som vil påvirke ROIC, der er mange parametre de kan ændre på for at øge resultatet efter skat.  

 

5.2.1.3 Enkelthed 

TSR 

TSR målt op imod en peer gruppe kræver en del ressourcer da der skal indhentes data fra 16 forskellige 

selskaber. Ledelsen ved heller ikke hvordan peer gruppen klarer sig i løbet af året og kan derfor ikke være 

sikker på hvor de ligger i forhold til dem. Derudover er det svært for ejerne at følge udviklingen da 

Carlsberg ikke rapportere dette tal løbende.  

 

Ajusted EPS 

Ajusted EPS er en relativ nem udregning at lave, da den kræver indtjeningen og antal aktier, og så 

sammenligne den med forrige år. Det giver ledelsen og ejerne mulighed for at følge udviklingen løbende 

og dermed incitament til at nå målet da det er nemt at følge. Carlsberg har valgt at måle det op mod sidste 

års tal hvilket kan aflæses i regnskaberne.  

 

Organisk ændring i nettoomsætningen 

Carlsberg oplyser om ændringen i organisk nettoomsætningen i deres kvartalsrapporter hvilket gør det 

muligt for ledelsen og ejerne at overvåge udviklingen. Carlsberg oplyser også om den organiske udvikling 

så man løbende i kan overvåge udviklingen.  

 

Ændring i ROIC 

Carlsberg oplyser ikke om ROIC i løbet af året men kun i årsrapporten, det gør det derfor svært for   

ledelsen at følge udviklingen i ROIC. ROIC kan dog nemt udregnes ud fra Carlsbergs regnskaber og 

ejerne og ledelsen kan på den måde overvåge ROIC. Da målet for ROIC først er 3 år efter starten på 

incitamentsplanen kan ledelsen have incitament til først at forbedre ROIC når de nærmer sig 

skæringsdatoen. Dog har Carlsberg 3 incitamentsplaner kørende ad gangen, så ledelsen er nødt til at 

fokusere på at forbedre ROIC hvert år for at opnå det fulde antal aktier i hvert bonusplan.  
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5.2.1.4 Regnskabsproblemer 

TSR, Ajusted EPS og organisk ændring i nettoomsætningen 

For alle tre mål er der det samme gældende, da Carlsberg har lavet en treårig incitamentsplan, betyder det 

at mange af regnskabsproblemerne ikke gør sig gældende da man hele tiden skal fokusere på at forbedre 

fremtiden samtidig med at man forbedre indeværende år, det handler altså om at finde en balance. 

Carlsberg skal forsøge at øge nøgletallene i fremtiden for at få 100% af aktierne, og da de har flere 

incitamentsplaner kørende på en gang, betyder det at man ikke kan udskyde omkostninger eller 

nedskrivninger til andre periode eller forsøge at indregne omsætningen forskudt. 

 

Ændring i ROIC 

Carlsberg har som sagt 3 incitamentsplaner kørende ad gangen, hvilket kan give nogle regnskabsmæssige 

udfordringer. Ledelsen kan vælge at forværre et år, ved f.eks. at afskrive på goodwill, dette vil gøre det 

væsentligt nemmere for ledelsen at opnå målet for fremtidige incitamentsplaner, det vil dog betyde at de 

ikke når målet på de indeværende incitamentsplaner, men hvis de allerede ved at de ikke når målet kan 

de miste motivationen og begynde at tænke over hvordan de når målet de næste mange år.  

 

5.2.2 Valg af præstationsmål 

Carlsberg valgte i deres årlige bonus plan at benytte absolutte præstationsmål som er tal der kan aflæses i 

regnskaberne og ikke er afhængige af eksterne variabler. I Carlsbergs treårige incitamentsplan har de valgt 

at bruge både absolutte præstationsmål og relative præstationsmål.  

 

EPS og nettoomsætning er begge absolutte præstationsmål og er begge nemme mål som ejerne nemt kan 

aflæse og overvåge, ledelsen har højst sandsynligt valgt nettoomsætningen som præstationsmål da de 

forsøger at vinde flere markedsandele og kun fokusere på de markeder hvor de er nummer et eller to i 

markedet30. Ledelsen har valgt at benytte EPS som mål da det ejernes primære interesse at have så høj en 

indtjening som muligt for deres aktier. Carlsberg har i deres tre årsplaner sat at den skal stige hvert år, 

hvilket giver ledelsen incitament til at investere i fremtidige projekter for at kunne opretholde en stigning 

i EPS.  

 

TSR og ROIC er begge relative præstationsmål og er dermed selvregulerende, så de bliver ikke påvirket 

af investeringer. De er perfekte til en tre års incitaments plan da ledelsen kan investere i håb om at skabe 

mere værdi i fremtiden og dermed nå deres mål. Både TSR og ROIC kan være svært for ejerne og ledelsen 

at overvåge.  

 

5.2.3 Valg af sammenligningsgrundlag 

I Carlsbergs årlige bonus plan sammenligner de kun med sidste års tal, hvilket er en intern standard og 

kan være godt hvis virksomheden ønsker at vækste meget. Det er samtidig også et følsomt 

sammenligningsgrundlag da det ikke reguleres for udefra kommende begivenheder.  

I Carlsbergs tre årlige incitamentsplan benytter de sig af både interne og eksterne standarder, ved EPS, 

organisk ændring i nettoomsætning og ROIC benytter de sig af sidste års tal, som er en intern standard. 

 
30 Carlsberg annual report 2015 
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Det gør de da de ønsker at vækste i disse tider og indtage flere markedsandele i blandt andet Asien, dette 

går godt i tråd med at de benytter nettoomsætningen som præstation mål, som netop bruges til give 

ledelsen incitament til at indtage flere markedsandele. En af faldgrubberne ved at Carlsberg benytter 

sidste års tal som sammenligningsgrundlag er at ledelsen kan spekulere i at forværre et år de allerede har 

indset de ikke når målet for dermed at kunne gøre det nemmere at nå næste år. Det kan også give 

Carlsberg incitament til at forskyde omsætningen. Dog er der i 3 års planen indsat at præstationsmålene 

skal ske hvert år, hvilket vil sige at nettoomsætningen og Ajusted EPS skal stige med et minimum hvert 

år i tre år for at ledelsen kan opnå deres bonus, tilmed skal ROIC over en treårig periode være steget med 

et minimum. Dette gør at ledelsen skal opnå målet for hvert år for at kunne få udbetalt bonussen, ledelsen 

får dermed ikke noget ud af at forværre et år de allerede har indset de ikke kan nå. Ledelsen kan stadig 

have incitament til at ændre på omkostninger og omsætningen hvis de allerede har nået maksimumsmålet 

og dermed kan begynde at sikrer sig at næste års resultat bliver mindst lige så godt ved f.eks. at vente med 

at indregne nettoomsætningen til næste år.  

 Til at sammenligne Carlsbergs TSR benytter de en Peer gruppe bestående af 16 

virksomheder, det kan både være ledelsen og bestyrelsen som er med til at udvælge peer gruppen. 

Carlsbergs peer gruppe består af blandt andet øl producenter, spiritus producenter og læskedrik 

producenter, det vil sige ikke alle virksomheder er 100 % ens med Carlsberg. Virksomhederne har dermed 

ikke den samme risikoprofil og heller ikke den samme regnskabspraksis, Carlsberg er dermed nødt til at 

foretage justeringer af alle virksomhederne, hvilket kan tage lang tid og blive økonomisk dyrt.  

Ved at benytte en peer gruppe kan Carlsbergs ledelse nå deres mål selvom virksomheden præstere 

dårligere end de senere år, det skyldes at hvis der er økonomisk krise så påvirker det, højst sandsynligt, 

alle virksomhederne i peer gruppen.  

 

5.2.4 Valg af udbetalingsmetode 

 
I alle 4 præstationsmål i den treårige incitamentsplan gælder der den samme udbetalings metode. 

Carlsbergs incitamentsplan benytter sig både af en lineær sammenhæng og en ikke-lineær sammenhæng 

mellem ledelsens indsats og den bonus de får udbetalt.  

 Carlsbergs ledelse har et minimums mål de skal opnå, ind til de når det mål får de ikke 

udbetalt bonus - der er altså ikke-lineær sammenhæng mellem ledelsens indsats og den bonus de får 

udbetalt -  når ledelsen så har nået deres minimums mål får de udbetalt 25% af deres bonus, der opstår 

nu lineær sammenhæng mellem ledelsens indsats og den bonus de får ud betalt, så i takt med at ledelsen 

forbedre virksomhedens tal opnår de mere bonus, ind til de når deres maksimum bonus mål, når ledelsen 

har opnået deres maksimums bonus mål opstår der ikke-lineær sammenhæng igen, dvs. al stigning over 

maksimum målet får de ikke noget for. Ved at benytte en ikke-lineær sammenhæng med et loft vil betyde 

at ledelsen kan miste motivationen for at gøre det bedre når først maksimumsmålet er nået, ledelsen kan 

sågar manipulere med regnskabstallene for at forbedre næste års tal. Dette gælder dog ikke for Carlsbergs 

bonus mål TSR, da de måler det op mod en peer gruppe, som medfører at Carlsberg ikke kan overvåge 

peer gruppens TSR hele tiden, ledelsen ved dermed ikke om de har nået deres mål eller ej, hvilket 

fastholder deres motivation for at øge TSR så meget som muligt.  
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5.3 Opfylder Carlsberg kravene til ændringerne i selskabsloven 

 

Som nævnt tidligere var Carlsberg blandt de første til at oplyse om aflønningen af deres ledelse, det er 

derfor interessant at se om de allerede nu opfylder kravene til ændringerne i selskabsloven, eller om de 

har mangler som skal implementeres det kommende år. I vederlagspolitikken skal der oplyses om 

ledelsens kontrakt varighed, tillægspensionsordning eller ordning for tidlig pension samt oplysninger om 

opsigelsesperioder.  

Carlsbergs vederlagspolitik kan findes på deres hjemmeside og er blevet godkendt ved 

generalforsamlingen i 2020. Carlsbergs vederlagsrapport er rapporteret som en del af årsrapporten. 

 

Oplysningskrav i vederlagspolitikken 

Opsigelsesperiode og vilkår, i Carlsbergs vederlagspolitik oplyser de om at opsigelsesperioden for ledelsen 

er på højst 18 måneder, som stemmer overens med resten af de børsnoterede selskaber. Derudover 

oplyser de at der er en konkurrence klausul på 12 måneder. Dermed opfylder Carlsberg kravet om 

oplysninger om opsigelsesperiode og vilkår.  

Kontraktvarighed og pensionsordninger, der er krav om at virksomhederne skal oplyse om ledelsens 

kontrakt varighed, der behøves ikke at oplyses et tal, men der skal tages stilling til om den er uden udløb 

eller om den gælder en begrænset periode. I Carlsbergs vederlagspolitik oplyser de at kontrakten ikke er 

tidsbestemt og der er med ingen udløbsdato for kontrakten, derudover oplyser de at kontrakten heller 

ikke inkludere førtidspension eller yderligere opsigelsesordninger. Carlsberg opfylder dermed kravene til 

kontraktvarighed og pensionsordninger. 

 

Oplysninger i vederlagsrapporten 

Samlede løn og fordelingen, Carlsberg skal i deres vederlagsrapport oplyse om ledelsens samlede løn og 

hvordan den fordelt. I Carlsbergs vederlagsrapport oplyser de om ledelsens samlede løn og fordelingen af 

den, både fordelt på grundløn, 

kontant bonus, andre goder, 

andre fordele og aktiebaseret 

løn. Disse oplysninger 

imødekommer kravet i forhold 

til selskabsloven og Carlsberg 

behøver dermed ikke at oplyse 

yderligere i forhold til samlede 

løn og fordelingen af den.  

 

 

 

Kriterier for variable løn, der skal i vederlagsrapporten oplyses om den variable løns kriterier. Carlsberg 

udbetaler udover en fast løn også en variable løn til deres ledelse, den variable løn kan maksimalt være 

100% af den faste løn. I Carlsbergs vederlagsrapport er kriterierne beskrevet for at opnå 100% af 

bonussen. Jf. Vederlagsrapporten kan ledelsen opnå maksimalt 100% af bonussen og med et mål på 60% 

Kilde: Carlsberg annual report 2019 

Figur 1 - Oversigt over Carlsbergs ledelses løn 
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af bonussen, derudover er der beskrevet at KPI’erne der måles for er organisk EBIT, adresser barer 

pengestrømme, organisk omsætning og strategiske mål, der er også beskrevet at de vægter henholdsvis 

35%, 25%, 20% og 20%. Der er ikke oplyst om målet for de enkelte KPI’er og man kan dermed ikke 

følge op på om målet er nået. Carlsberg opfylder dermed ikke kravene til selskabsloven.  

 

Aktiebaseret løn, ligesom ved den variable løn skal der her oplyses om de KPI’er der har indflydelse på 

tildelingen af aktier. I Carlsbergs vederlagsrapport er der beskrevet hvilke KPI’er der bliver målt på og 

hvad målene er for at opnå den fulde bonus, som er 300% af grundlønnen. Der måles på TSR mod en 

peer gruppe, hvor ledelsen modtager 25% af bonussen hvis de opnår at ligge som median i peer gruppen, 

og hvis de ligger i øvre kvartil opnår de 100% af bonussen.  

 

  Opnå 25% af bonus  opnå 100%  

Justeret EPS  Min. Stigning på 4%                  Min. Stigning 9% 

Organisk omsætning Min. Stigning på 1,5%                  Min. Stigning på 4,5% 

ROIC  Min. Stigning på 9,5%                  Min stigning på 10,5 

 

Udover KPI’erne er der krav om at oplyse om antal aktier, tilbudte og tildelte aktier samt udnyttelses 

kriterier. I Carlsbergs vederlags rapport informere de om ledelsens aktie programmer og om aktie tildeling 

og antal. Derudover oplyser de også om de aktier der ikke bliver tildelt på grund af ledelsen, ikke opnåede 

målene. Carlsberg oplyser ikke om ledelsen har opnået målet, men ved EPS, omsætning og ROIC kan 

regnskabsbruger selv foretage udregningen. Carlsberg opfylder dermed ikke helt de nye krav.  

 

Stemmer aktieaflønningen overens med 

strategien, Carlsberg skal både i deres 

vederlagspolitik og i deres vederlagsrapport 

oplyse om hvorfor aflønningen stemmer overens 

med deres strategi. Carlsberg beskriver hvorfor 

de har valgt de KPI’er for aktiebetaling som de 

har. Derudover beskriver Carlsberg at deres 

lønninger er designet til at rekruttere og fastholde 

personer med den rette ekspertise og erfaring der 

kræves til at drive et internationalt selskab. 

Derudover beskriver de at den variable aflønning 

er designet så når aktionærerne bliver belønnet så 

bliver ledelsen det også. I vederlagsrapporten 

bliver det beskrevet at den årlige bonus er med til 

at sikrer ledelsen opfylder Carlsbergs kortsigtede 

strategiske mål. Carlsbergs langsigtede aflønning 

af ledelsen bliver også beskrevet som værende i 

overens med virksomhedens lange og korte 

strategi, og udbetalingen af aktier finder først sted 

hvis vederlags komiteen finder resultaterne for tilfredsstillende.  

 

Kilde: Udklip fra Carlsberg Annual Report 2019 

Figur 2 - Oversigt over Carlsbergs aktiebaserede løn 
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Sammenligningsperiode, efter ændringerne i selskabsloven er det blevet et krav at virksomhederne skal 

oplyse om en femårig periode af ledelsens løn, årlig ændring i lønnen, virksomhedens resultat og 

gennemsnitlig løn til deres fuld tids ansatte. I Carlsbergs vederlagsrapport oplyser de kun om en toårig 

periode af ledelsens løn, de omtaler heller ikke en procentvis ændring i lønnen eller selskabets resultat. 

Eftersom vederlagsrapporten er en del af årsrapporten, kan resultatet findes andet sted i årsrapporten, 

men ikke i selve vederlagsrapporten. Det samme gør sig gældende med den gennemsnitlige løn til 

FTE’eren, dette har også en separat sektion i årsrapporten og kan altså ikke findes i selve 

vederlagsrapporten. Carlsberg lever dermed ikke op til kravet i selskabsloven. Novo Nordisk er et 

eksempel på en virksomhed som opfylder kravene i deres vederlags rapport.  
 

Kilde: Novo Nordisk Remuneration report 2019 

Figur 3 - Eksempel på 5 års oversigt 
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5.4 Delkonklusion på Carlsbergs bonusplan 

 

Samlet set har Carlsberg en god incitamentsplan med forskellige præstationsmål det er en 

incitamentsplan som består af årlige præstationsmål og tre årlige præstations mål. Der er en overordnet 

god overensstemmelse mellem ejerne og ledelsen i incitamentsplanen, ejerne ønsker mere værdi og 

ledelsen ønsker den højeste bonus som er mulig. I incitamentsplanen er der er et ønske om at Carlsberg 

skal øge omsætningen, det er både et mål for året men også over en tre årlig periode, dette er i 

overensstemmelse med at Carlsberg ønsker at vinde flere markedsandele i Asien, og måden at gøre det 

på er at skabe mere omsætning. Da en øget omsætning ikke er lig med en stigning af virksomhedens 

værdi, har Carlsberg valgt at benytte et præstationsmål for EBIT, dette har man gjort så ledelsen ikke 

fokusere på at øge omsætningen for en hver pris. Hvis Carlsberg er i stand til at øge omsætningen samt 

EBIT så vil det være med til at øge Carlsbergs TSR, EPS og ROIC som er alle er præstationsmål en 

investor vil fokusere særligt på da det viser hvor meget de får ud af hver enkel aktie de har købt.  

 Ledelsen er i stand til at kontrollere dele af præstationsmålene, Carlsbergs ledelse kan 

kontrollere alle præstationsmålene til en vis grad, der kan ved alle præstationsmål opstå udefra 

kommende begivenheder som ledelsen ikke har kontrol over. Det kunne f.eks. være en global 

økonomisk krise som f.eks. vil fører til lavere nettoomsætning og EBIT som vil medfører et fald i  

ROIC og EPS. TSR måles som det eneste præstationsmål ikke på mod tidligere års tal men mod en 

peer gruppe, derfor er dette præstationsmål ikke følsomt over for globale begivenheder, men mere over 

for nationale begivenheder som f.eks. skattesatser.  

Alle præstationsmål er relativt simple da Carlsberg oplyser om dem i deres økonomiske 

offentliggørelser, de er tilmed nemme at forstå og udregne. Det eneste præstationsmål Carlsberg ikke 

selv oplyser om er TSR, dette kan dog udregnes via oplysninger fra regnskabet. En negativ ting ved at 

Carlsberg har valgt så simple præstationsmål er at ledelsen kan miste motivationen hvis de når deres 

mål for tidligt på året, dette kan medføre at ledelsen spekulere i at udskyde omsætning til næste år for at 

kunne være sikrer på at nå målet der.  

 Carlsbergs præstationsmål har forskellige regnskabsproblemer som dog kan udredes af 

andre præstationsmål. F.eks. kan ledelse vælge ikke at investere i investeringer da det vil skabe negativ 

NPV, for at undgå at ledelsen ikke vil investere i fremtiden har man valgt at benytte en tre årlig 

incitamentsplan som vil give ledelsen incitament til at investere i fremtiden for at opnå en højere bonus.  

 

Carlsbergs incitamentsplan indeholder både absolutte og relative præstationsmål, hvilket er en ideel 

fordeling, da relative præstationsmål ikke tager højde for hvordan omkostninger er kategoriseret og 

altså dermed er selvkorrigerede for regnskabsproblemer så er absolutte præstationsmål gode at bruge da 

de kan aflæses i regnskabet og bliver valideret af revisorer. Ved at benytte begge slags sikrer man at 

ledelsen ikke spekulere i at kategorisere omkostninger forkert og ej heller manipulere med 

regnskabstallene.  

 

 Carlsbergs incitamentsplan måles både op imod interne og eksterne standarder dette er 

en god måde at sikrer sig mod ude fra kommende begivenheder, dog benytter Carlsberg sig kun af et 

præstationsmål som måles op mod eksterne standarder, nemlig TSR som sammenlignes med en peer 
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gruppe som sikrer at udefra kommende begivenheder ikke har indflydelse på udviklingen da alle i peer 

gruppen er i samme båd.  

 Carlsbergs benytter sig af både lineær og ikke-lineær sammenhæng mellem ledelsens 

indsats og bonusudbetalingen, da Carlsberg har valgt at sætte et loft på hvor meget bonus ledelsen 

maksimalt kan opnå. Der er dermed en lineær i ledelsens indsats og den udbetalte bonus indtil de når 

maksimummålet, derefter er der ikke lineær sammenhæng længere. Dette kan resultere i at ledelsen kan 

miste motivationen og måske endda manipulere med regnskabet så de kan rykke nogle omkostninger 

eller omsætning til næste år.  

 

Udover den gode sammensatte incitamentsplan opfylder Carlsberg også de fleste krav til ændringerne i 

selskabsloven som trådte i kraft i juni 2019, men som først skal være implementeret ved 

offentliggørelsen af årsrapporten for 2020. Her mangler Carlsberg at beskrive få KPI’er for den årlige 

bonus samt at lave en fem årsoversigt over ledelsens løn og udviklingen i den samt årets resultat og den 

gennemsnitlige løn for FTE’erne. Det er oplysninger de allerede har i deres årsrapport, så det er 

formalia der mangler og de burde nemt kunne tilrette det til næste år.  

 

6 Cees’t Harts løn vs. Aktiekursen 
Carlsbergs bonus plan afhænger af regnskabsmæssige mål og strategiske mål og har altså ingen 

sammenhæng med aktiekursen at gøre. Dog er bonusmålene for ledelsen at forbedre omsætningen, 

EBIT, EPS osv. alle sammen regnskabstal som en investor kigger på når han/hun skal købe aktier i en 

virksomhed. Der må derfor være en indirekte sammenhæng mellem udbetalingen af bonussen til 

Carlsbergs ledelse og aktiekursen.  

 

 

6.1 Carlsberg B aktie vs. Bonusudbetalingen  

6.1.1 Carlsbergs B aktie 

Carlsberg ansatte i 2015 Cees’t Hart efter 5 års nedadgående regnskabstal, som til sidst endte ud i at 

Carlsbergs bestyrelse havde mistet troen på den tidligere CEO i Carlsberg Jørgen Buhl Rasmussen. 

Cees’t Harts vigtigste opgave som ny CEO var skabe merværdi for ejerne, dette ville han gøre ved 

omkostningsbesparelser og nye strategiske tiltag.  
 

         Tabel 1 - Carlsberg 5 års oversigt 

Dkk. Mio. 2011 2012 2013 2014 2015 

Net revenue  63.561       66.468       64.350       64.506       65.354      

Operating profit before 

Special items  9.816       9.793       9.723       9.230       8.457      

Consolidated profit  5.692       6.245       5.949       4.938      -2.582      
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Carlsberg ansatte Cees’t Hart i Juni 201531, han gik straks i gang med at indføre sine tiltag og strategier 

for at forbedre regnskaberne og aktiekursen. Siden den 1/6-2015 (Cees’t Harts tiltrædelse) til den 4/2-

2020 (Carlsberg Annual Report 2019 offentliggørelse) er aktiekursen steget fra 623 Dkk til 1.002 Dkk 

hvilket er en stigning på 61%. Udregner man værdien af virksomheden ud fra antal aktier og kursværdien 

vil det sige at Cees’t Hart har øget Carlsbergs markedsværdi med ca. 60 mia. Dkk.  
 

            Tabel 2 - Carlsbergs markedsværdi 

  01/06/15 04/02/20 Ændring 

Aktiekurs  623       1.002       - 

Antal aktier  147.996.000       152.552.000       - 

Markedsværdi  92.201.508.000       152.857.104.000       60.655.596.000      
              

I takt med at aktiekursen er steget og Carlsbergs markedsværdi er blevet højere har de også været i stand 

til at øge dividendeudbetalingen til ejerne. Fra at udbetale 9 kr. per aktie i 2015 udbetaler de nu i 2019 21 

kr. per aktie, hvilket er en stigning på 133%.  

6.1.2 Cees’t Harts løn 

Cees’t Harts løn er siden 2016 steget fra totalt 36,1 mio. Dkk til 49,8 mio. Dkk i 2019, med en 

højdespringer i 2018 på 52,5 mio. Dkk. Det er en stigning på 38% fra 2016 til 2019. Eftersom Cees’t Hart 

først blev ansat i juni 2015, har jeg valgt ikke at medtage hans løn for 2015.  

Cees’t Harts løn er fordelt ud på Fast løn, som han er sikret at få, den er steget med ca. 2,2-2,4% hvert 

år siden han startede. I 2020 vil den stige med 2,25%32. Cees’t Harts kontante bonus er afhængig af hans 

årlige bonusplan som er beskrevet afsnit 5.1, i 2019 var den afhængig af ændringen i organisk 

driftsresultat, organisk omsætning og strategiske mål. Andre fordele er ikke beskrevet i Carlsbergs 

årsrapport, men det kan være pension som Carlsberg betaler. Andre ikke kontant mæssige fordele kan 

være gaver fra Carlsberg i form af drikkevarer. Aktiebaseret betaling er afhængig af Carlsbergs treårige 

incitaments plan, som er beskrevet i afsnit 5.2. Cees’t Harts aktiebaseret betaling er steget med 92,2% fra 

2016 til 2019, som er den højeste stigning i hans løn. 
        Tabel 3 - Cees't Harts løn 2016-2019 

Dkk. Mio. Cees't Hart 

  2019 2018 2017 2016 

Fast løn 12,6 12,3 12,0 12,0 

Kontant bonus 11,4 12,3 9,3 10,0 

Andre fordele 1,1 1,1 1,2 1,3 

Løn i kontanter 25,1 25,7 22,5 23,3 

Andre ikke kontant mæssige fordele 0,1 0,1 0,1 - 

Aktiebaseret bonus 24,6 26,7 20,6 12,8 

Total 49,8 52,5 43,2 36,1 

 

 
31 Carlsberg Annual report 2015 
32 Carlsberg Annual report 2019 
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6.2 Sammenligning af Aktiekursen og Cees’t Harts løn 

Både aktiekursen og Cees’t Harts løn er steget siden 2016, med henholdsvis 61% og 38%. Aktiekursen 

er steget med 23 % mere end Cees’t Harts løn, grunden til at de ikke er steget med lige mange procenter 

skyldes at Cees’t Harts faste løn kun er steget med ca. 2% hvert år som er en regulering i forhold til 

inflationen. Cees’t Harts kontante bonus, som er afhængig af den årlige bonus plan er steget med 14%, 

den årlige bonus kan maksimalt være 100% af den faste løn33, hvilket betyder at Cees ikke opnåede den 

fulde bonus for 2016, 2017 og 2019, det er kun i 2018 hvor han opnåede det maksimale han kunne i årlig 

bonus. Cees’t Harts aktiebaseret betaling er til gengæld steget med 92,2% fra 2016 til 2019, hvilket er en 

markant stigning set i forhold til hans øvrige løn poster, det er også en væsentligt højere stigning end 

aktiekursen.  

 Cees’t Harts aktiebaseret bonusudbetaling er afhængig af aktiekursen, og der bør derfor 

være en lineær sammenhæng mellem den aktiebaseret bonusudbetaling og aktiekursen ligesom der for 

hans årlige bonus bør være en lineær sammenhæng.  

6.2.1 Cees’t Harts årlige bonus 

Cees’t Harts årlige kontante bonus udbetales ud fra præstationsmålene Organisk vækst i nettoomsætning, 

organisk vækst i EBIT, adresserbarer cash flows og strategiske mål. Carlsberg omtaler ikke målene for 

adressbarer cash flows og de strategiske mål, det er derfor ikke muligt at vurdere om ledelsen har nået 

disse mål.  

 

Siden 2016 har Cees’t Hart opnået 100% af sin bonus en gang, det var i 2018 hvor han opnåede 12,3 

mio. Dkk i bonus og fast løn. Året inden opnåede han kun 77,5% af hans totale bonus, og fik dermed 

udbetalt 9,3 mio. Dkk, hvilket er hans laveste bonus i de sidste fire år.    

 
Tabel 4 - Cees’t Harts bonusandel af den faste løn 

Cees' løn 2019 2018 2017 2016 

Fast løn 12,6 12,3 12,0 12,0 

Kontant bonus   11,4 12,3 9,3 10,0 

Bonus udgør af fastløn 90,5% 100,0% 77,5% 83,3% 

 

Som sagt er Cees’t Harts årlige bonus afhængig af ændringen i organisk nettoomsætning og organisk 

EBIT. I Carlsbergs årsrapport står der ikke skrevet hvor meget de to nøgletal skal stige men efter som 

ændringen i organisk nettoomsætning også er en del af tre års planen må det ligger tæt op af målet fra 

den. I tre års planen er minimumsmålet at den organiske nettoomsætning skal stige med 1,5% og at 

maksimumsmålet er 4,5%. Normalt i en bonusplan med loft- og gulvmål er der også et hovedmål som 

ligger imellem loft- og gulvmålet34, som i dette tilfælde vil det være 3,0 %. Jeg antager at målet er 3 % og 

man kan dermed, ud fra Tabel 5, se at målet blev nået i 2018 og 2019 men ikke i 2017 og 2016. Dette 

hænger sammen med at Cees’t Hart fik 100% i 2018 og 90,5% i 2019 af deres maksimale bonus og at 

Cees’t Hart i 2016 og 2017 kun opnåede henholdsvis 83,3% og 77,5% af den totale bonus. Det vil sige 

at en af grundene til at Cees’t Hart ikke fik 100% af den totale bonus i 2016 og 2017 er at den organiske 

nettoomsætning ikke er steget nok.  

 
33 Carlsberg Annual report 2019 
34 Financial Statement Analysis 
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 Der er i årsrapporten heller ikke angivet et mål for ændringen for organisk EBIT, jeg 

antager derfor at EBIT har de samme mål som ændringen i organisk nettoomsætning, som er en 

minimumsstigning på 1,5% og maksimum 4,5 %, og et hovedmål på 3%. Carlsbergs organisk ændring i 

EBIT er i perioden 2016-2019 steget med minimum 5,0% de sidste og ledelsen har dermed klaret sig 

langt over målet.  

 
Tabel 5 - Ændring i Organisk nettoomsætning og organisk EBIT 

  2019 2018 2017 2016 

Organisk nettoomsætning  3,2% 6,5% 1,0% 2,0% 

Organisk EBIT 10,5% 11,0% 8,4% 5,0% 

 

 

Udover ændring i organisk nettoomsætning og organisk EBIT, er Cees’t Harts bonus afhængig af 

Carlsbergs strategiske plan ”Funding The Journey”, som vil skabe fokus på Carlsbergs omkostninger. 

Det blev lanceret i 2016 og man forventede dengang at programmet ville nedbringe omkostninger med 

1,5-2,0 mia. Dkk. Man ville bruge halvdelen på at reinvestere i andre projekter og den anden halvdel ville 

man bruge til at forbedre indtjeningen35. Programmet løb i 3 år og blev afsluttet i 2018, Carlsberg havde 

sparet 3 mia.36 Dkk. da programmet sluttede, hvilket er 1 mia. Dkk. over det man maksimalt forventede. 

10 % af Cees’t Harts løn er afhængig af hvordan Funding The Journey går, det må formodes at eftersom 

de ved slutningen af programmet har klaret det væsentligt bedre end forventet så har Cees’t Hart fået 

udbetalt det fulde beløb ud fra Funding The Journey programmet. Efter de 3 år med programmet har 

Carlsberg valgt at beholde programmet som en del af kulturen i virksomheden, og Cees’t Harts løn er 

fortsat afhængig af hvordan programmet klarer sig. Der bliver ikke beskrevet hvordan resultatet af 

”Funding the journey” har været i 2019. Carlsberg nævner heller ikke hvilke årlige mål ledelsen har for 

deres strategiske program ”together forward zero”, jeg kan derfor ikke vurdere om Cees’t Hart har nået 

sine mål inde for det kriterie.  

 

 Cees’t Hart opnåede sin højeste bonus i 2018 på grund af Carlsberg positive udvikling, den 

organiske ændring i EBIT er steget fra 2016 til 2018 og fra 2018 til 2019 faldet en lille smule, den organiske 

omsætning er faldet fra 2016 til 2017 men derefter steget fra 2017 til 2018 for så derefter at falde igen. 

Det må formodes at Carlsbergs aktie følger trenden i disse nøgletal da Cees’t Hart udbetaling af bonus 

er afhængig af dem, og som nævnt tidligere er det vigtigt at ledelsens incitamentsplan er i 

overensstemmelse med ejernes ønske om at øge værdien. Tidligere fandt vi frem til at der er 

overensstemmelse mellem incitamentsplanen og ejernes interesse om at øge virksomhedens værdi derfor 

bør der være en sammenhæng mellem aktien og den udbetalte bonus.  

 

 

 

 

 
35 Carlsberg Annual report 2015 
36 Carlsberg Annual report 2018 
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6.2.1.1 Valg af skæringsdag 

At sammenligne Cees’t Harts løn med aktien kræver at man har en bestemt skæringsdag, da det har stor 

betydning for aktiekursen. Eftersom årsrapporten viser resultatet for et kalenderår og Cees’t Harts bonus 

udbetales ud fra resultatet for det år så ville det være nærliggende at benytte den sidste dag på året som 

skæringsdag.  
 

                          Figur 4 - Cees’ løn vs. Aktiekurs sidste dag på året 

 
 

 

I Figur 4 er der en sammenligning af Cees’t Harts løn med aktiekursen taget på hver sidste dag på 

kalenderåret. Det kan ses at aktiekursen og Cees’t Harts løn følger hinanden i 2017 men i 2018 falder 

aktiekursen men Cees’t Harts løn stiger til det højeste den hidtil har været. Dette på trods af at 

præstationsmålene som Cees’t Harts løn er afhængig af, aldrig har været bedre. Cees’t Hart bør ud fra 

aktiekursen ikke modtage 100% i bonus i 2018 da aktiekursen er lavere i 2018 end i 2017, og hvilket ikke 

er i ejernes interesse, da de ønsker en så høj markedsværdi som muligt.  

 Da aktier bliver købt ud fra de oplysninger der er offentligt tilgængelige, betyder det at dem 

der købte aktier på sidste handelsdag for året, ikke var oplyste om det fulde års resultat, skæringsdagen 

bør derfor være den dag hvor markedet er bedst oplyst. For en børsnoteret virksomhed som Carlsberg 

vil det være dagen efter offentliggørelsen af årsrapporten.  
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                      Figur 5 - Cees’ løn vs. Aktiekursen dagen efter offentliggørelsen af AR 

 
 

Ved at benytte dagen efter offentliggørelsen af årsrapporten som skæringsdag kan man se i Figur 5 at 

aktiekursen ikke falder fra 2017 til 2018, men derimod stiger, det samme gør Cees’t Harts løn, der er 

dermed en sammenhæng mellem Cees’t Harts løn og aktiekursen. I 2019 faldt Cees’ løn dog i takt med 

at Carlsbergs aktiekurs steg, dette skyldes Cees’t Hart ikke opnåede sine strategiske mål eller målet 

adresserbarer pengestrømme, da vi ved fra afsnit 6.2.1 at han opnåede sine mål for ændringen i organisk 

nettoomsætning og EBIT i 2019Cees’t Harts løn. De strategiske mål Cees’t Hart har bør ikke have en 

indflydelse på aktiekursen i det nuværende år, og derfor bør der ikke være en sammenhæng mellem 

opnåelse af målet og aktiekursen. Carlsberg leverede i 2019 igen et regnskab med positiv fremgang hvor 

også Cees’t Hart nåede sine økonomiske bonusmål.  

 

Det er dermed vigtigt at vurdere hvilken skæringsdato man anvender, til at vurdere aktiekursen mod 

Cees’t Harts løn opnås det mest retvisende billede ved at anvende dagen efter offentliggørelsen af års 

rapporten som skæringsdag. Ved at anvende dagen efter offentliggørelsen viser det også at der er lineær 

sammenhæng mellem aktiekursen og Cees’t Harts årlige bonus plus faste løn. Hvor imod der ikke var 

sammenhæng mellem aktiekursen og Cees’t Harts løn hvis man anvendte sidste handelsdag i kalenderåret. 

Dette stemmer overens med at Cees’t Harts incitamentsplan har en god overensstemmelse med ejerne 

som vi fandt frem til tidligere.  

6.2.2 Cees’ tre årige aktiebaseret bonus plan  

Carlsberg arbejder med at have en årlig bonus plan og en tre årlig bonus plan, den årlige bonus plan 

udbetales i kontanter, mens den tre årlige bonusplan udbetales i aktier med udnyttelsesdato efter tre år. 

Den treårige bonusplans præstationsmål er TSR, EPS, Organisk nettoomsætning og ROIC, alle fire 

præstationsmål en aktionær vil have så højt som muligt og derfor bør der være en sammenhæng mellem 

den aktiebaseret bonus og aktiekursen. 
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Cees’ indgår en ny treårig incitamentsplan hvert år, hvilket betyder at han kan have 3 incitamentsplaner i 

gang på samme tid. Da Cees blev ansat i 2015 fik han ikke tildelt en, da han først tiltrådte i juni. Han fik 

derimod en i 2016 og derefter har han fået en ny hvert år. Det vil sige hans løn er hvert år blevet forøget 

da han får tildelt en ny incitamentsplan. Incitamentsplanen bliver hvert år opgjort til dagsværdi og i 

tildelingsåret bliver han tildelt aktier til en værdi af hans fast løn ganget med 3. Udbetalingen af aktierne 

afhænger af om Cees’t Hart opnår hans mål. Det vil sige i år 0 får han tildelt aktier til en værdi af hans 

løn ganget med 3, disse aktier står i en bonus bank i 3 år, hvor efter han får udbetalt det antal aktier han 

har opnået via sine mål. Det vil sige at i værste scenarie kan Cees’t Hart ende med ikke at opnå sin bonus 

og dermed heller ingen aktier får, han kan også ende med at få sin bonus udbetalt men aktiekursen er 

faldet siden han fik dem tildelt og dermed får mindre udbetalt end hvad han fik tildelt, som f.eks. hans 

incitamentsplan som startede i 2017, der var hans aktier 32 mio. Dkk. værd den 31/12-2017, dagsværdien 

af aktierne faldt så året efter til 29 mio. Dkk. hvilket vil betyde at hvis Cees’t Hart skulle have udbetalt 

sin incitamentsbonus den 31/12-2018 så havde han mistet 3 mio. Dkk. kun på grund af aktiekursen er 

faldet. Incitamentsplanen er dermed med til at fastholde Cees’t Harts interesse i at øge aktiekursen så 

meget som muligt som også er i ejernes interesse.  

 

Cees’t Hart fik i 2015 tildelt optioner som han kan udnytte i årene 2018-2023, på tildelings tidpunktet var 

optionerne 23 mio. Dkk. værd, i takt med at aktiekursen er steget er værdien af optionerne også steget, 

den 31 dec. 2019 var optionerne 48 mio. Dkk. værd, hvilket er over en fordobling af værdien. Det vil sige 

at Cees’t Harts mulige bonus er over fordoblet kun på grund af aktiekursen er steget.  

  

Cees’t Hart fik sin første treårige incitamentsplan i 2016 med udløb i 2018, i de tre år var det Cees’t Harts 

opgave at øge TSR og adjusted EPS samt opnå strategiske mål. Den treårige incitamentsplan gælder for 

2016 til 2018 og bliver udbetalt i 2019. I årsrapporten for 2019 kan det aflæses at Cees’t Hart ikke opnåede 

alle sine mål for incitamentsplanen 2016-2019. Målet for TSR er at ligge over medianen for peer gruppen, 

som jeg ikke er i stand til at måle. Målet for adjusted EPS er at den skal stige med minimum 3% om året 

for at opnå bonus og hvis den stiger med 8 % får Cees 100% af bonussen. Som det kan ses i Figur 6 

falder adjusted EPS i 2016, men dér efter stiger den med over 8% i både 2017 og 2018, Cees’t Hart opnår 

dermed sin fulde bonus i 2017 og 2018 men opnår ingen bonus i 2016. De strategiske mål bliver ikke 

oplyst nogle steder og jeg kan derfor ikke måle dem.  
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Figur 6 - Ændringen i adjusted EPS 2016-2018 

  
  

 

I Tabel 6 kan det ses at Cees’t Hart fik tildelt 14.709 aktier i 2016, men fik kun udbetalt 12.208 aktier da 

programmet var slut, han opnåede dermed 83% af sin fulde bonus, hvilket skyldes han blandt andet ikke 

opnåede en ændring i adjusted EPS på minimum 3% i 2016.  
                  

                 Tabel 6 - Performance shares 2016-2018 

Antal performance shares Tildelt i 2016 Udbetalt Justering Opnåelse af bonus 

2016-2018 14.709 12.208 -2.501 83% 

 

 

Da Cees’t Hart i 2016 fik tildelt aktierne for 2016-2018 programmet, havde de en dagsværdi den 31 

december 2016 på ca. 8 mio. Dkk og ved ultimo 2018 havde de en dagsværdi på ca. 9 mio. Dkk, hvilket 

er en stigning på ca. 13% i Cees’t Harts bonus kun på grund af aktiekursen er steget.  

 

 Cees’t Hart aktiebaseret løn er steget siden hans ansættelse i 2015 dette skyldes at han får 

tildelt en ny treårig bonus plan hvert år og først i 2018 har han det maksimale antal bonus planer han kan 

have ad gangen, tre styks. Det vil sige at hans aktiebaseret løn er steget da han har fået tildelt nye bonus 

programmer. Udregningen af Cees’t Hart aktiebaseret aflønning er ikke et reelt billede af den værdi han 

får udbetalt. Det er et tal som viser hvor meget der er omkostningsført i forhold til de 

incitamentsprogrammer der er i gang. Det gøres ved at allokere dagsværdien af aktierne ud på de 

respektive år den omhandler, det vil sige for incitamentsplanen 2016-2018 skal der omkostningsføres en 

tredjedel af dagsværdien, på tildelings tidpunktet, ud for hvert år. Det vil sige at beregningen ikke tager 
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højde for om aktiekursen stiger eller falder i perioden, hvis aktien stiger er det en fordel for Cees’t Hart 

men hvis den falder er det en ulempe.  
 

Figur 7 - Cees’ aktiebaseret bonus vs. aktiekursen 

 
  

 

I Figur 7 kan det ses at Cees’t Harts aktiebaseret bonus er steget i takt med at aktiekursen er steget, dette 

stemmer over ens med at hans aktiebaseret bonus udbetales ud fra nøgletal som en investor er interesseret 

i, f.eks. EPS og ROIC. Men som beskrevet oven over så er det først i 2018 at Cees’t Hart har det fulde 

antal incitamentsprogrammer, 3 stk., og altså først der man kan vurdere udviklingen i Cees’t Harts 

aktiebaseret bonus.  

 

For Cees’t Harts treårige incitamentsplan 2016-2018 fik han i 2016 tildelt aktier til en værdi af 8 mio. 

Dkk, når incitamentsplanen er slut den 31 december 2018 kan Cees’t Hart vælge at sælge aktierne og 

dermed få kontanter i stedet for. For 2016-2018 incitamentsplanen opnåede Cees’t Hart kun 83% af sin 

bonus hvilket vil sige han fik tildelt 12.208 antal aktier som han kan sælge når han vil i hele 2019. Det kan 

i bedste scenarie betyde at Cees’t Hart har solgt aktierne til den højeste kurs i 2019, som var 1025 eller 

det værste scenarie at han solgte dem til den laveste kurs, som var 693,8, i bedste fald har han tjent ca. 

12,5 mio og i værste flad 8 mio. Hvis Cees har solgt dem til 12,5 mio. er værdien steget med ca. 56% kun 

på grund af aktiekursen er steget. De treårige incitamentsplaner giver dermed Cees’t Hart samme 

interesser som ejerne, nemlig at opnå så høj en værdi for aktierne som muligt.  

 

6.3 Konsekvensen ved at valg af præstationsmål 

Cees’t Hart har fået udbetalt 100% i årlig bonus i 2018 og 90,5% i bonus i 2019, men har det konsekvenser 

for hans bonus hvis Carlsberg målte på andre præstationsmål.  

Den årlige bonus er som sagt afhængig af Organisk EBIT, adresserbarer pengestrømme, organisk 

omsætning og strategiske mål. Da vi ikke kender målene for adresserbarer pengestrømme og strategiske 
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mål, kan vi heller ikke vælge alternativer til dem, men det kan vi til gengæld med organisk EBIT og 

Organisk omsætning.  

Carlsberg benytter organiske præstationsmål hvilket er en betegnelse for hvor meget virksomheden 

vækster salg/køb af andre virksomheder og valutaeffekter37, det er den rene vækst i virksomheden.  

Den årlige bonus er afhængig af præstationen i den organiske ændring for EBIT, som siden 

2015 har været stigende med mindst 5%, hvis Carlsberg i stedet benytter ændringen i EBITDA som 

præstationsmål ville Cees’t Hart helt sikkert ikke opnå 100% i bonus i 2018, eftersom EBITDA fra 2017 

til 2018 faldt. Hvilket skyldes et fald i afskrivninger samt valutaeffekter, EBITDA er tilgengæld steget 

med 11,8% fra 2018 til 2019, hvilket er den højeste stigning på de fem år. Dette skyldes en stigning i 

Gross profit samt en stigning i afskrivningerne. Ved at benytte EBITDA ville bonussen til Cees’t Hart 

se betydeligt anderledes ud da han ikke ville opnå sin fulde bonus i 2018. Ved at benytte Organisk ændring 

i EBIT sortere Carlsberg virkningen fra eventuelle opkøb fra, så der ikke opstår en fordel for Cees’t Hart 

ved at opkøbe flere selskaber. Det er ikke altid at et opkøb af en anden virksomhed giver økonomisk 

gevinst. Dette måtte Carlsberg selv opleve da de tilbage i 2008 opkøbte dele af et andet bryggeri, Scottish 

& Newcastle, i den handel fik Carlsberg kontrol over bryggeriet Baltika Breweries, dette bryggeri har 

siden hen kostet Carlsberg milliard af kroner i tab af goodwill, i 2015 afskrev de goodwill for 4 mia. Dkk38. 

Carlsberg er dermed ikke interesseret i at øge EBIT ved at opkøbe andre selskaber, derfor benytter de 

sig af Organisk ændring i EBIT og det kan derfor ikke sammenlignes 100% med ændringen i EBITDA.  

 
     Tabel 7 - Carlsbergs EBIDAT 2015-2019 

 Dkk. Mio. 2019 2018 2017 2016 2015 

EBITDA  15.007       13.420       13.583       13.006       13.213      

Stigning 11,8% -1,2% 4,4% -1,6% 0 

 

Både EBIT og EBITDA tager ikke højde for Special Items, som er omkostninger eller indtægter som 

ikke vedrører den primære drift, det vil sige det som regel er en engangsomkostning eller indtægt, hvis 

omkostningen eller indtægten opstår flere gange kan man argumentere for det er en del af den primære 

drift.  
               Tabel 8 - Carlsbergs Special Items 2015-2019 

 Dkk. Mio. 2019 2018 2017 2016 2015 

Special Items  501      -88      -4.565       251      -8.659      

 

Carlsberg har siden 2015 haft store udsving i deres special items, i 2017 havde de omkostninger på special 

items til -4.565 mio Dkk, omkostninger er opstået på baggrund af nedskrivninger på deres brands. 

Carlsberg har en linje i pengestrømsopgørelsen som hedder ”Depreciation, amortisation and impairment losses” 

hvor nedskrivninger normalt skal omkostningsføres, men Carlsberg har vurderet at dette ikke er en del 

af den primære drift. Dette ville have indflydelse på EBITDA hvis nedskrivningerne var omkostnignsført 

under ”Depreciation, amortisation and impairment losses” hvor i mod EBIT ikke tager højde for denne slags 

skøn.  

 

 
37 Carlsberg Annual Report 2019 
38 Carlsberg Annual Report 2015 
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Ved at benytte nøgletallet resultat før skat med tager man både special items og ”Depreciation, amortisation 

and impairment losses” hvilket betyder den ikke tager højde for ledelsens skøn om en indtægt eller 

omkostning er special items eller ej. Hvis Carlsberg havde benyttet resultat før skat som præstationsmål 

ville det betyde at Cees’t Hart i 2017 helt sikkert ikke ville opnå 100% af sin bonus, da resultat før skat 

faldt med 51%, dette skyldes de store omkostninger i special items.  

 
     Table 9 - Carlsberg’s profit before tax 

 Dkk. Mio. 2019 2018 2017 2016 2015 

Profit before tax  10.228       8.519       3.523       7.249      -1.733      

  

Der udover er der generelt store forskelle på resultatet før skat for de 5 år, den stiger meget fra 2015 til 

2016, og falder så igen i 2017 for så derefter at stige med 142% og så fra 2018 til 2019 stiger den med 

20%, der er dermed ingen konstant udvikling i resultatet før skat hvilket er en af grundende til det ikke 

bruges som præstationsmål, smat at vederlags komitéen mener at eventuelle omkostninger vedrørende 

en rekonstruktion/reorganisation af Carlsberg ikke skal påvirke ledelsens bonus. Hvis ikke 

nedskrivningerne af brands var allokeret på special items ville de være omkostningsføres på ”Cost Of 

Sales” 39  og dermed påvirke EBIT. Det har dermed stor indflydelse på Cees’t Harts bonus om de 

omkostningsfører nedskrivningerne på brands/virksomheder i special items eller Cost of sales.  

 

Den tre årlige bonusplan er udover organisk EBIT også afhængig af Adjusted EPS, som er et 

aktiemarkeds nøgletal og viser hvor meget virksomheden tjener per aktie den har, og siden 2016 er 

Adjusted EPS steget for Carlsberg, som dermed giver Cees’t Hart en højere bonus. EPS som bliver brugt 

til at bedømme Cees’t Hart præstationsmål er justeret så special items ikke indgår. Hvis man benytter 

EPS uden det er justeret for special items vil man få en anden udvikling.  

For treårsplanen 2017 til 2019 er Cees’t Harts løn afhængig af præstationen i adjusted EPS, som skal stige 

med mindst 3% for at opnå bonussen og for at opnå 100% skal den stige med 8%.  
 

        Tabel 10 - Adjusted EPS 

  2019 2018 2017 

Adjusted EPS 41 35,2 32,3 

Stigning 16% 9% 27% 

 

 Som det kan ses i Tabel 10 opnår Cees’t Hart 100% af bonussen som vedrører stigning i adjusted EPS, 

den stiger med minimum 9% hvert år, men hvis man benytter EPS hvor special items indgår ser det en 

del anderledes ud. Som det fremgår af Tabel 11 ville målet for bonus i 2017 ikke opnås, derimod ville 

stigning fra 2017 til 2018 stige med hele 319%, Cees’t Hart ville dermed ikke opnå fuld bonus for dette 

præstationsmål da EPS i 2017 falder med -72%. Adjusted EPS steg fra 2017 til 2019 med 27%, hvor i 

mod den for EPS er steget med 427%, der er dermed en meget større udsving i EPS’en frem for Adjusted 

EPS, dette kan være en af grundende til at Carlsberg vælger at benytte Adjusted EPS frem for EPS, 

 
39 Carlsberg Annual Report 2017 
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problemet ved adjusted EPS er at ledelsen skal skønne hvad der er special Items og hvad der ikke er, 

dette undgår man ved at benytte EPS.   
          

                                  Tabel 11 - Carlsbergs EPS 

  2019 2018 2017 

EPS 43,7 34,8 8,3 

Stigning 26% 319% -72% 

 

 

I de treårige incitamentsplaner har ROIC siden 2018 været en del af præstationsmålene, som viser hvor 

god virksomheden er til at genere et afkast i forhold til den investerede kapital i virksomheden. Som det 

kan ses i Tabel 12 har ROIC været stigende siden 2018, og stigningen fra 2017 til 2018 er den største 

stigning i ROIC i tre års oversigten, 2018 er dermed der de opnåede den største stigning i ROIC, som 

stemmer overens med at Cees’t Hart fik sin hidtidig højeste bonus i 2018.  
 

      Tabel 12 - Carlsbergs ROIC 

  2019 2018 2017 

ROIC 8,8% 8,1% 6,9% 

 

Men vælger man at se på et andet nøgletal, som f.eks. EBITDA Margin så viser resultatet en anden 

udvikling i virksomheden. Ser man på Tabel 13 som viser EBITDA margin kan det ses at den faldt fra 

2017 til 2018, den viser dermed det modsatte billede af ROIC, og Cees’t Hart ville formentlig ikke opnå 

samme bonus hvis man benyttede EBITDA margin i stedet for ROIC. Forskellen på ROIC og EBITDA-

margin er igen om special Items skal indgå eller ej. Ved ikke at medtage Special Items giver det ledelsen 

incitament til at skønne så mange omkostninger som muligt som værende special items, for dermed at 

øge chancen for at nå det fulde mål i deres incitamentsplan.  

 
        Tabel 13 - EBITDA-Margin 

  2019 2018 2017 

EBITDA-margin 22,8% 21,5% 22,4% 

 

 

6.4 Delkonklusion 

Som beskrevet i afsnit 5, er der overensstemmelse mellem Cees’t Hart bonusplan og ejerne, da begge 

ønsker at øge værdien af virksomheden så meget som muligt. Dette kan ses når man sammenligne Cees’t 

Hart løn med aktiekursen, i takt med at Cees’t Harts løn er steget er aktiekursen også steget, og ejerne 

har dermed fået skabt mere værdi. Cees’t Harts aktiebaseret løn har en lineær sammenhæng med 

aktiekursen, så hvis aktiekursen falder, så vil Cees’t Harts løn også falde, Cees’t Hart er dermed 

interesseret i at øge aktiekursen så meget som muligt.  Det er vigtigt at notere at aktiekursen kan være 

meget svingende og det er derfor vigtigt at vælge en skæringsdato hvor markedet er bedst oplyst, da det 
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er her aktionærerne bedst kan værdiansætte virksomheden og den dag markedet er bedst oplyst er dagen 

efter offentliggørelsen af årsrapporten.  

 Men det er ikke kun aktiekursen som har påvirket Cees’t Harts løn siden 2016. Efter Cees’t 

Hart blev ansat i medio 2015 er hans løn steget, dette skyldes at hvert år siden 2016 har Cees’t Hart fået 

tildelt en ny treårig incitamentsplan, det vil sige at han først i 2018 har gang i det fulde antal 

incitamentsplaner, tre stk. En treårig incitamentsplan med aktiedeling skal omkostningsføres ligeligt for 

hver af de år den gælder, det vil i Cees’t Harts tilfælde betyde tre år. Det vil sige at Cees’t Harts 

rapporterede løn, ”Unvested share awards”, ikke stemmer overens med det han faktisk modtager. Da 

”unvested share awards” er hvad der bliver omkostningsført for de igangværende incitamentsplaner. Cees’t 

Hart kan både have modtaget mere eller mindre end hvad der bliver rapporteret. Cees’t Hart har dermed 

den samme interesse som ejerne om at få aktiekursen til at stige så meget som muligt hvilket vi også fandt 

frem til i afsnit 5.  

 

Cees’t Harts bonus er afhængig af forskellige præstationsmål, de præstationsmål er nøje udvalgt af 

Carlsberg og stemmer overens med deres strategi, dog har det ekstrem stor betydning for Cees’t Harts 

løn hvilke nøgletal hans bonus er afhængig af. Det største spørgsmål er om man skal benytte nøgletal 

som medtager Special Items eller ej, der er stor forskel på nøgletallene hvis de indgår eller ikke indgår. 

Carlsberg er blandt de eneste i C25 som benytter special items, og man kan derfor spekulere i om det er 

nødvendigt for Carlsberg at have en Special Items linje med hvert år. Derudover er største delen af deres 

special items nedskrivninger af brands/virksomheder, som muligvis er forkert allokeret da det er sket 

flere gange over en femårig periode. Ved at benytte special items giver det ledelsen incitament til at 

spekulere i at omkostningsføre så meget som muligt ned i Special Items da de fleste af ledelsens 

præstationsmål ikke medtager special items og dermed forbedres præstationsmålene jo mere de kan 

allokere til special items. Det har nemlig store konsekvenser om de indgår eller ej, især for årene 2017 og 

2018.  

7 Cees’t Harts løn vs. Peer gruppe 
 

Samlet set tjente Cees’t Hart i 2019 49,8 mio. Dkk. hvor af ca. 50% består af aktiebaseret bonus, ca. 23% 

består af den årlige kontante bonus og ca. 25% består af grundlønnen.  

Den eneste løn Cees’t Hart er garanteret er grundlønnen, den får han lige meget hvordan virksomheden 

klarer sig. Figur 8 viser Cees’t Hart løn sammenlignet med en peer gruppe der har nogenlunde samme 

markedsværdi og omdømme som Carlsberg. Carlsberg udbetaler en grundløn som sammenlignet med 

peer gruppen er i den øvre halvdel, dog er der virksomheder som betaler en højere grundløn end 

Carlsberg gør. Grundlønnen bliver udbetalt uanset hvordan resultaterne for virksomheden ser ud, hvor 

i mod den kontante bonus og aktiebaseret bonus bliver udbetalt ud fra virksomhedens resultater. Det 

giver derfor et retvisende billede hvis man sammenligner grundlønnen med aktiekursen over en længere 

periode end et år. 
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Figur 8 - Peer gruppes grundløn 

 
Alle i peer gruppen har markedsværdier som er nogenlunde tæt på Carlsbergs og CEO’en skal være ansat i hele 2019.  

 

Carlsberg og Demant udbetaler næsten det samme i grundløn til deres CEO’s, men Carlsbergs børsværdi 

er næsten dobbelt så stor som Demants40. Ud fra Figur 8Error! Reference source not found. kan det 

ses at Carlsberg ligger i den høje ende når det kommer til udbetaling af grundløn i forhold til andre C25 

selskaber.  

 A.P. Møller Mærsk er det selskab som udbetaler den højeste grundløn til deres CEO, de 

udbetaler 20 mio. Dkk. til deres CEO, hvilket er 58,7% højere end Carlsberg udbetaler til deres CEO.  

Har Søren Skou, CEO A.P. Møller Mærsk, så forbedret A.P. Møller Mærsks aktiekurs med tilsvarende 

58,7% ?  

For at vurdere en forbedring i aktiekursen har jeg valgt en primo dato som er den 2/1/2017, da  de to 

CEO’s er blevet ansat med et års mellemrum, Cees’t Hart, Carlsberg CEO, tiltrådte i midten af 2015 og 

Søren Skou, CEO A.P. Møller Mærsk, tiltrådte i midten af 2016, derfor mener jeg at en så drastisk 

handling for en børsnoteret virksomhed vil påvirke aktiekursen enten positivt eller negativt i en periode 

efterfølgende og derfor er den den mest retfærdige start dato den 2/1/2017, slutdatoen for 

sammenligningsperioden er dagen efter A.P. Møller Mærsk har offentliggjort årsrapport, Carlsberg 

offentliggøre årsrapport nogle dage inden og markedet er dermed bedst oplyst dagen efter A.P. Møller 

Mærsks offentliggørelse.  
            

          Tabel 14 - Carlsbergs & A. P. Møller Mærkes aktie 

  02/01/2017 21/02/2020 Stigning  

Mærsk         9.247              7.565      -18,2% 

Carlsberg            610              1.010      65,7% 

 

 
40 børsen.dk den 10/4-2020 
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Som det fremgår af Tabel 14Error! Reference source not found., er A.P. Møller Mærsks aktiekurs 

faldet siden den 2. januar 2017, den er sågar faldet med hele 18,2%, hvor i mod Carlsbergs aktiekurs er 

steget med 65,7%. Dette stemmer ikke overens med den grundløn selskaberne udbetaler til deres CEO’s, 

her får Søren Skou væsentligt mere end Cees’t Hart.  

 

Demants CEO modtager 12,5 mio. Dkk. som kun er 0,1 mio. Dkk. mindre end Carlsbergs, det er dermed 

nærliggende at undersøge udviklingen i de to selskabers aktiekurs. Demants CEO blev ansat i april 2017, 

og Carlsbergs i midten af 2015, for at have et retfærdigt udgangspunkt vil jeg mene at start tidspunktet 

skal være et par måneder efter ansættelsen af Demants CEO. Jeg har derfor valgt 1 september 2017 som 

primo dato, og da begge selskaber offentliggjorde årsrapporter den samme dag er ultimo datoen den hvor 

markedet er bedst oplyst som er dagen efter offentliggørelsen, 5. Februar 2020.   
          

         Tabel 15 - Carlsberg og Demants aktiekurs 

  01/09/2017 05/02/2020 Stigning 

Carlsberg 719,0 1.004,5 39,7% 

Demant 165,3 224,0 35,5% 

 

Som det fremgår af Tabel 15 er Carlsbergs aktiekurs steget med 39,7% fra den 1. september 2017 til den 

5. Februar 2020 og Demants aktiekurs er steget med 35,5% i samme periode, begge selskaber har altså 

en stigning i aktiekursen på mellem 35-40% i perioden. Denne stigning afspejler deres CEO-lønninger 

rigtig godt, eftersom Carlsberg betaler 0,1 mio. Dkk. mere til deres CEO end Demant, Carlsbergs aktie 

er også steget lidt mere end Demants, men begge selskaber har haft en stigning i aktiekursen på mellem 

35-40%. Det må derfor formodes at en CEO der tjener ca. 12,6 mio. dkk. forventes at levere en 

aktiestigning på ca. 35-40%. Sammenligner man Carlsbergs CEOs grundløn med Demants er de meget 

ens. Hvor i mod A.P. Møller Mærsk betaler væsentlig mere til deres CEO men deres aktiekurs er faldet 

siden ansættelsen af Søren Skou. Det vil sige at Carlsberg udbetaler en løn som sammenlignet med 

Demant er rimelig eftersom begge selskaber udbetaler næsten det samme og aktiekursen næsten er steget 

med det samme, og i forhold til A.P. Møller Mærsk udbetaler Carlsberg en grundløn der er mindre men 

aktiekursen stiger mere end. Da der er stor forskel på de forskellige brancher de operer i, kan der være 

forskellige grunde til at en aktiekurs ikke stiger, f.eks. kan klimaforandringerne have stor indflydelse på 

A.P. Møller Mærsks branche, eftersom de transportere gods tværs igennem verden på oliedrevene 

tankskibe.  

 

Udover grundlønnen kan de fleste CEO’s i Danmark modtage en årlig kontant bonus, Cees’t Hart fik i 

2019 udbetalt 11,4 mio. Dkk. i kontant bonus. Sammenlignet med peer gruppen ligger Cees’t Harts 

kontant bonus i den øvre kvartil, og det er kun Novo Nordisk som har udbetalt mere i kontant bonus til 

deres CEO end Carlsberg har.  
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             Figur 9 - Peer gruppes kontante bonus 

 
Som nævnt tidligere er udbetalingen af bonussen afhængig af forskellige præstationsmål, de fleste 

bonusser er dog afhængig af økonomiske præstationsmål, det må derfor formodes at aktiekursen har en 

sammenhæng med udbetalingen af bonussen, ligesom i afsnit 6 hvor jeg fandt ud af der er en 

sammenhæng mellem Carlsbergs udbetaling af bonus og aktiekursen.  

 Carlsberg udbetaler stort set den samme grundløn til deres CEO som Demant gør, dog får 

Demants CEO ikke udbetalt en kontant bonus, hvilket betyder at Carlsbergs CEO kan tjene dobbelt41 så 

meget som Demants. A.P. Møller Mærsks CEO, Søren Skou, er den fra Peer gruppen med den højeste 

grundløn, hvilket ikke stemte overens med aktiekursens udvikling, Søren Skou får tilmed udbetalt 9,5 

mio. Dkk. i kontant bonus, i A. P. Møller Mærsks årsrapport står der ikke angivet hvilke præstationsmål 

Søren Skous bonus er afhængig af, men han har for eksempel forbedret A. P. Møller Mærsks EBITDA 

med ca. 50%42, hvilket ikke afspejles i aktiekursen. Carlsberg er dermed blandt den øvre kvartil når det 

kommer til udbetaling af både grundløn og kontant bonus.  

Samlet set for den kortsigtede løn udbetaler Carlsberg det tredje højeste beløb i forhold til peer gruppen. 

Det er kun Novo Nordisk og A. P. Møller Mærsk som udbetaler en højere kortsigtet løn til deres CEOs. 

Carlsberg udbetaler 24 mio. Dkk. til Cees’t Hart, og Novo Nordisk og A. P. Møller Mærsk udbetaler 

henholdsvis 27,8 og 29,5 til deres CEO’s. Carlsberg udbetaler dermed 3,8 mio dkk. mindre end Novo 

Nordisk og 5,5 mio. Dkk. mindre end A. P. Møller Mærsk.  

Chr. Hansen, som er dem der udbetaler fjerde mest, udbetaler samlet i kort sigtet løn 15,9 mio. Dkk. 

hvilket er 8 mio. Dkk. mindre end Carlsberg gør, der er dermed et stort spring fra de 3 øverste til resten 

af peer gruppen.  

 
41 Cees’t Hart kan opnå 100% af sin grundløn i kontant bonus 
42 A.P. Møller Mærsk Annual Report 2019 
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                 Figur 10 – Total kortsigtet løn 

 
 

Carlsberg, Novo Nordisk og A.P. Møller Mærsk udbetaler den højeste løn til deres CEO’s, men afspejler 

den høje løn også aktiekursen for 2019, hvor primo dato er den 2. Januar 2019 og ultimo datoen for 

perioden er den 21 februar, da alle tre selskabers årsrapport har været offentliggjort i mindst 24 timer. 

Som vist i Tabel 16 har Carlsberg opnået den største stigning i aktiekursen for 2019, lige efter kommer 

Novo Nordisk og så A. P. Møller Mærsk med 13 % i stigning, alle tre selskaber har opnået en stigning i 

aktiekursen, hvor A.P. Møller Mærsk som er dem der udbetaler den højeste kortsigtet løn har opnået den 

laveste stigning.   
                        

                   Tabel 16 - 2019 aktiekurs for Carlsberg, Novo Nordisk og Mærsk 

  02/01/2019 21/02/2020 Stigning 

Carlsberg 689,6 1.010,0 46% 

Novo Nordisk 304,3 438,7 44% 

A. P. Møller Mærsk 6.668,4 7.565,0 13% 

 

Det kan dog være svære at få en høj aktiekurs til at stige frem for en lav aktiekurs, dette skyldes det 

psykologiske i at en lavere aktiekurs er mere attraktiv og jo lavere en aktiekurs er jo flere mennesker har 

mulighed for at købe aktien, det er blandt andet derfor virksomheder benytter sig af aktiesplit43. 

 

Carlsberg udbetaler, i sammenligning med Novo Nordisk og A. P. Møller Mærsk, en retfærdig kortsigtet 

løn. Carlsberg udbetaler en lavere kortsigtet løn end både Novo Nordisk og A. P. Møller Mærsk, men 

Carlsberg er dem der har haft den højeste stigning i aktiekursen i perioden 2. Januar 2019 til 21. februar 

2020. Men Carlsberg er ikke den virksomhed som har øget den samlede markedsværdi mest, det er Novo 

Nordisk, som er steget med ca. 322 mia. Dkk. det betyder at få hver krone Novo Nordisk udbetaler til 

deres CEO, så steg markedsværdien med 11.603 Dkk., Carlsbergs markedsværdi steg med 2.037 Dkk for 

 
43 https://www.invested.dk/investering/forstaaelse-aktiesplit & https://www.berlingske.dk/aktier/maersk-goer-aktien-mere-folkelig 
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hver udbetalte kortsigtede lønkrone og A.P. Møller Mærsk steg med 624 for hver udbetalte krone. Dette 

stemmer ikke overe ens med at A.P. Møller Mærsk udbetaler den højeste kortsigtede løn, dette kan 

skyldes branchens udvikling. Der er stor adspredelse mellem de tre virksomheders markedsværdis 

stigning per tjente krone, hvilket ikke stemmer oven med den løn de udbetaler til deres CEO. 
 

       Tabel 17 - Markedsværdistigning per tjente krone 

  01/02/19 21/02/20 Antal Aktier 

Stigning i 

markedsværdi 

Kortsigtet 

løn 

Stigning i markedsværdien 

per tjente krone 

Carlsberg 689,6 1.010,0 152.557.000 48.879.262.800 24.000.000 2.037 

Novo Nordisk 304,3 438,7 2.400.000.000 322.560.000.000 27.800.000 11.603 

A. P. Møller 

Mærsk 6.668,4 7.565,0 20.541.626 18.417.621.872 29.500.000 624 

 

7.1 Carlsberg vs. Bryggerier  

I Danmark er der tre bryggerier som er børsnoteret det er Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe44. Harboe 

offentliggør ikke deres lønninger af ledelse og det er dermed ikke muligt at sammenligne lønningsniveauet 

i Harboe med Carlsbergs, derudover har Harboe familien stadig kontrollen over bryggeriet og det er 

stadig et familiemedlem som er CEO i selskabet45, hvilket kan påvirke aflønningen. Royal Unibrew 

offentligøre, ligesom Carlsberg, deres lønning af ledelsen hvilket gør det muligt at sammenligne de to 

selskabers aflønning af ledelsen, Royal Unibrew og Carlsberg er også de to største bryggerier vi har i 

Danmark.  

 

Royal Unibrew udbetaler en samlet løn til deres CEO på 14,5 mio. Dkk., hvilket er 70% mindre end 

Carlsberg som udbetaler 48,6 til deres. Der er dog også enorm forskel på de to selskaber, Carlsberg har 

en omsætning på ca. 66 mia. Dkk. og Royal Unibrew har en omsætning på ca. 8 mia. Dkk., Carlsberg har 

dermed en omsætning som er ca. 9 gange så stor som Royal Unibrew.    

 
              

              Tabel 18 - Royal Unibrew og Carlsbergs løn til CE 

Mio. Dkk. Grundløn Kontant bonus Aktiebaseret 

Royal Unibrew 7,4 3,7 3,4 

Carlsberg 12,6 11,4 24,6 

 

 

Begge Selskaber har udbetalt en kontant bonu og en aktiebaseret bonus, den kontante bonus bliver 

udbetalt ud for årets resultater, som bør have en sammenhæng med aktiekursen. Derfor kan en 

sammenligning af de to selskabers aktiekurs opstilles med en primo dato som værende den første 

handelsdag i 2019, 2 januar, og ultimo dato som den første handelsdag i 2020, 2. januar. Normalt ville jeg 

benytte en ultimo dato hvor markedet er bedst oplyst, men da Royal Unibrew først aflægger årsrapport 

 
44 https://borsen.dk/investor/kurser/danske-aktier/ 
45 https://finans.dk/erhverv/ECE11465165/77aarig-bryggerichef-stopper-datter-overtager-roret-i-harboe/?ctxref=ext 
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den 10. marts er aktiekurserne påvirket af Corona epidemien som har fået store dele af verden til at lukke 

helt ned. Derfor har jeg valgt at benytte en periode som er på præcis et år for at kunne bedømme de to 

selskabers præstation bedst.  
 

                    Tabel 19 - Royal Unibrew og Carlsbergs aktiekurs 

  02/01/2019 02/01/2020 Stigning 

Royal Unibrew 445,8 603 35% 

Carlsberg 689,6 984,4 43% 

 

Som det kan ses i Tabel 19 har begge selskaber opnået en markant stigning i aktiekursen, det er under 10 

procent forskel på de to selskabers stigning. Carlsbergs CEO kan opnå 100% af sin grundløn som kontant 

bonus og Royal Unibrews CEO kan opnå 60% af sin grundløn som kontant bonus. Carlsbergs CEO har 

opnået 90% af sin fulde kontant bonus og Royal Unibrews CEO har opnået 83% af sin fulde kontante 

bonus, begge CEOs har dermed været tæt på at opnå den fulde bonus, hvilket aktiekursen også afspejler 

med de flotte stigninger.  

 Ud over den kontante bonus får de også begge udbetalt aktiebaseret løn, her har Royal 

Unibrews CEO fået udbetalt 3,4 mio. Dkk. og Carlsbergs har fået 24,6 mio. Dkk. Den store forskel 

skyldes blandt andet at Royal Unibrews CEO kun har været ansat i to fulde regnskabsår og dermed ikke 

har fået det maksimale incitamentsplaner som er muligt, dette har Carlsbergs CEO til gengæld og det vil 

skabe en difference.  

 

Royal Unibrews markedsværdi fra den 2. Januar 2019 til den 2. Januar 2020 er steget med ca. 8 Mia. Dkk. 

og Carlsbergs markedsværdi i samme periode er steget med ca. 45 Mia. Dkk. Det vil sige at få hver krone 

Cees’t Hart modtager i løn øger han markedsværdien af Carlsberg med 925 Dkk.. Royal Unibrews 

direktør øger markedsværdien med 553 Dkk. for hver krone han tjener, det vil sige at Cees’t Hart øger 

værdien med 67% mere end Royal Unibrews direktør gør.  

 

Både Carlsbergs og Royal Unibrews CEOs har leveret gode resultater da begge har opnået næsten deres 

maksimale bonus, den største forskel er deres grundløn som danner grundlag for resten af deres bonus 

plan, og det er blandt andet derfor der er så store forskel i lønnen på trods af de har leveret en næsten 

ens procentvis stigning.  

 

En af Carlsbergs største konkurrenter på verdensplan er Heineken, de omsætter for ca. 180 mia.  

Dkk. hvilket er ca. tre gange så meget som Carlsbergs årlige omsætning. Heineken udbetaler 71,9 mia. 

Dkk. i total løn til deres CEO, det er ca. 44% mere end hvad Carlsbergs CEO modtager total løn.  

Ser man bort fra pension og andre goder er løn fordelingen på grundløn, kontant bonus og aktiebaseret 

bonus som vist i Tabel 20. 
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                    Tabel 20 - Heineken og Carlsbergs løn 

Dkk. Mio. Grundløn Kontant bonus Aktiebaseret 

Heineken 9,4 16,7 39,8 

Carlsberg 12,6 11,4 24,6 

Carlsberg udbetaler den højeste grundløn af de to selskaber, men Heineken har udbetalt den højeste 

kontante bonus og aktiebaseret bonus til deres CEO. Dette skyldes at Heinekens CEO kan opnå en 

maksimal kontant bonus på 200% af sin grundløn46 hvor Carlsbergs CEO kun kan modtage 100% af sin 

grundløn. Begge CEOs har opnået næsten 90% af deres maksimale bonus og de har dermed præsteret 

lige godt for deres selskaber.  

 
                       Tabel 21 - Carlsberg & Heinekens aktiekurs 2019 

  02/01/2019 12/02/2020 Stigning 

Carlsberg 690 1.009 46,3% 

Heineken  576 771 34,0% 

Både Carlsberg og Heineken har opnået en stigning i aktiekursen for 2019, Carlsberg har opnået den 

højeste stigning, begge selskabers aktiekurs stemmer overens med den kontante bonus de har udbetalt til 

deres CEO, eftersom begge selskabers aktiekrus er steget markant og begges CEO har modtaget ca. 90% 

af deres fulde bonus.   

 Udover den kontante bonus modtager begge CEO’s også en aktiebaseret betaling, 

Heineken udbetaler en aktiebaseret løn på 39,8 Mio. Dkk. som er 15,2 Mio. Dkk. højere end Carlsberg, 

den store forskel skyldes at Carlsberg benytter tre incitamentsplaner ad gangen hvor i mod Heineken 

benytter fire. Carlsbergs CEO kan modtage op til 300% af sin grundløn i aktier om året hvor i mod 

Heinekens CEO maksimalt kan modtage 150% af sin grundløn i aktier.  

 

Carlsbergs CEO, Cees’t Hart, modtager mere i løn end den danske konkurrent Royal Unibrews CEO 

men mindre end den udenlandske konkurrent Heinekens CEO, dette stemmer overens med at Carlsberg 

er større end Royal Unibrew men mindre end Heineken. Fordelingen af lønnen er dermed retfærdig set 

i forhold til virksomhedernes størrelse og lønnen til deres CEOs, generelt har der for alle tre selskaber 

været en positiv udvikling i deres aktiekurser.  

 

    Tabel 22 - Carlsberg & Royal Unibrews stigning i markedsværdi per udbetalte løn krone 

  02/01/19 02/01/20 Stigning Antal Aktier 

Stigning i 

markedsværdi 

Stigning i 

markedsværdi pr. 

tjente kr.  

Royal 

Unibrew 445,8 603 35% 51.000.000 8.017.200.000 553 

Carlsberg 689,6 984,4 43% 152.557.000 44.973.803.600 925 

 

Royal Unibrews aktiekurs er som sagt steget med 35% for perioden 02/01/19 til 02/01/20, dette 

medfører en markedsværdistigning på ca. 8 Mia. Dkk. og for Carlsberg er markedsværdien i samme 

 
46 Heineken Remuneration report 2019 
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periode steget med ca. 45 Mia. Dkk. Carlsberg har dermed forøget markedsværdien med ca. 5,5 gange så 

meget som Royal Unibrew, dette medfører at for krone Royal Unibrew udbetaler til deres CEO stiger 

markedsværdien med 553 Dkk. og for hver krone Carlsberg udbetaler stiger markedsværdien med 925 

Dkk. Der er dermed en tydelig sammenhæng blandt de to selskaber, Carlsberg er væsentligt større end 

Royal Unibrew, hvilket kan ses på den samlede løn, aktiestigningen, den samlede markedsværdi stigning 

og stigningen i markedsværdien per tjente krone.  

 
Tabel 23 - Carlsberg & Heinekens stigning i markedsværdi per udbetalte løn krone 

  02/01/19 12/02/20 Stigning Antal aktier 

Stigning i 

markedsværdi 

Stigning i 

markedsværdi pr. 

tjente kr.  

Carlsberg 690 1.009 46,3% 152.557.000 48.726.705.800 1.003 

Heineken  576 771 34,0% 576.002.613 112.622.910.907 1.566 

  

Sammenholder man Carlsberg med deres internationale konkurrent, Heineken, så er forholdet det samme 

som med Royal Unibrew. Heineken er den største af virksomhederne og de udbetaler også den største 

samlede løn, samt opnår den højeste markedsværdistigning per tjente krone. Der er der med en tydelig 

trappe i bryggeribranchen i hvor meget løn de udbetaler til deres CEO, hvor stor den er og hvordan 

virksomheden præsterer. 

7.2 Delkonklusion 

Der er en generel sammenhæng mellem en virksomhedsstørrelse, dens udbetaling af løn til ledelsen samt 

virksomhedens aktiekurs. I peer gruppen udbetaler A.P. Møller Mærsk og Novo Nordisk de højeste 

kortsigtede lønninger, de to selskaber er også de to største danske selskaber vi har, Carlsbergs CEO får 

næsten den samme grundløn som Demants og DSV, forskellen på den kortsigtede løn er at Demant og 

DSV ikke udbetalte bonus til deres CEO’s i 2019, Demant udbetaler aldrig andet end en grundløn til 

deres CEO og DSVs CEO har mulighed for at opnå en bonus svarende til 50% af grundlønnen, men 

har altså ikke opnået dette i 2019.  

 

 Blandt bryggerierne er der en klar sammenhæng mellem størrelsen, udbetalingen af løn og 

virksomhedens præstationer. For de tre bryggerier Royal Unibrew, Carlsberg og Heineken er der en 

tydelig tendens, det mindste bryggeri, Royal Unibrew, er det dem som udbetaler mindst til deres CEO, 

de opnår også den mindste stigning i markedsværdien per tjente krone for CEO’en. Modsat Royal 

Unibrew er Heineken den største af virksomhederne, de udbetaler også den højeste løn, og opnår også 

den højeste stigning i markedsværdien per tjente krone for CEO’en. Der er dermed en tydelig lønforhold 

mellem de tre virksomheder alt efter hvor store de er og hvordan de præsterer.  

 

8 Er Carlsbergs aflønning af Cees’t Hart retfærdig? 
Om en aflønning af en person er retfærdig er en subjektiv holdning, men man kan sammenligne 

aflønningen af ledelsen med andre virksomheder og samtidig vurdere om aflønningen sker på et 

retfærdigt grundlag.  
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8.1 Sker Cees’t Harts aflønning ud fra et retfærdigt grundlag 

I afsnit 5 fandt jeg frem til at Carlsberg benytter en god og velovervejet incitamentsplan som tager højde 

for både absolutte og relative baseret præstationsmål. Der er også en god overensstemmelse mellem 

ejerne af Carlsberg og ledelsen da ledelsens præstationsmål er med til at skabe høje værdi til ejerne.  

De præstationsmål Carlsberg benytter, bliver også brugt af størstedelen af C25 selskaberne, de fleste 

virksomheder udbetaler dermed bonus ud fra et grundlag der minder om Carlsbergs. Carlsberg benytter 

dermed ikke præstationsmål som ingen andre gør, og ej heller af præstationsmål som folk ikke forstår 

eller har hørt om før. Det er dermed nemt for ledelsen og ejerne at kontrollere hvor langt ledelsen er fra 

deres mål. De største selskaber i Danmark benytter sig dermed af den samme skabelon til deres 

incitamentsplan, og det har dermed skabt en vis lighed mellem de forskellige selskabers incitamentsplan 

– dette sker da selskaberne kan læse de andre selskabers vederlags rapport og dermed få inspiration til 

deres egen, der er dermed en stor transparent mellem selskaberne.  

 

En veldesignet incitamentsplan er med til at skabe det bedste grundlag for udbetalingen af lønnen til 

ledelsen, dette mener Thomas Plenborg, Christian Petersen & Finn Kinserdal i deres bog ”Financial 

Statement Analysis”. De beskriver kravene til en god og veldesignet incitamentsplan som især skal opfylde 

kravet om overensstemmelse med ejerne. De mener dog også at der ikke er en formel for den bedste 

incitamentsplan da det kan variere fra branche til branche. To af de samme teoretikere, Thomas Plenborg 

og Christian Petersen, gik i 2008 sammen med Jesper Banghøj for at analysere effekten af en god 

incitamentsplan47. Konklusionen for undersøgelsen var at der ikke er en sammenhæng mellem hvor god 

en incitamentsplan er og hvor godt virksomheden præsterer, denne undersøgelse er i konflikt med deres 

teori om at en veldesignet incitamentsplan vil skabe en fælles interesse for ejerne og ledelsen om at øge 

virksomheden. Bogen ”Financial Statement Analysis” udkom første gang 2012 og det formodes at 

Thomas Plenborg og Christian Petersen er blevet klogere siden 2008 og fundet frem til at en god 

veldesignet incitamentsplan kan have en sammenhæng med virksomhedens præstationer. Undersøgelsen 

fra 2008 stemmer heller ikke overe ens med min undersøgelse i afsnit 6 hvor jeg fandt frem til at der er 

en sammenhæng mellem virksomhedens præstation og ledelsens bonus.  

 

Carlsberg benytter dog præstationsmål som er justeret for special items, de er blandt de 

eneste i C25 som benytter sig af Special Items hvert år, det er derfor interessant at se hvad indvirkning 

det har at medtage sepcial items. Jeg fandt frem til i afsnit 6.3 at hvis Carlsberg benyttede ikke justerede 

præstationsmål ville det have stor indflydelse på Cees’t Harts bonusser, der ville opstå en mere ustabil 

udvikling i nøgletallene med både store tilbagegange og fremgange. Det ville ende med at Cees’t hart ikke 

ville opnå sin fulde bonus i 2018, dette vil ske hvis man benyttede EBITDA i stedet for EBIT, som ikke 

tager højde for Special Items. EBIT stiger hvert år, hvor i mod EBITDA falder i 2018, og det vil altså 

resultere i at Cees’t Hart ikke vil opnå sin fulde bonus.  

Om en omkostning skal betegnes som special items er op til ledelsen at skønne om de mener det ikke 

vedrører den primære drift. Carlsberg har igennem flere år valgt at nedskrive værdien af deres 

brands/virksomheder og placeret netop disse store omkostninger under special Items, der kan være tvivl 

om det ikke vedrøre den primære drift, når dér hvert andet år bliver nedskrevet store summer, samtidig 

 
47 https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/59115198/wp_2008_02.pdf 
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kan man sige at det ikke er Carlsbergs primære drift at købe og sælge brands/virksomheder, det er 

derimod deres opgave at producere øl og sælge det til forbrugeren, det er ikke en hverdags ting for 

Carlsberg at købe eller sælge en virksomhed, derfor er det ikke noget de primært gør. Carlsberg vælger 

altså at lægge et røgslør udover nogle høje omkostninger som muligvis er på kanten af hvad der er special 

items. Cees’t Harts løn er afhængig af præstationsmålene uden special items, og det har medført at Cees’t 

Hart har fået store bonusser hvert år, frem for hvis Carlsberg havde taget højde for special items så ville 

Cees’t Harts bonus være mere ustabil, det har dermed stor betydning om Carlsberg vælger at fastholde 

de store omkostninger på special items. Carlsberg er langt fra de eneste som benytter justerede 

præstationsmål, stort set alle selskaber benytter sig af justerede præstationsmål, forskellen fra de fleste 

andre selskaber og Carlsberg, er at Carlsberg benytter det hvert år og hvor de andre selskaber benytter 

justerede præstationsmål i enkelte år hvis der har været store omkostninger der ikke vedrører den primære 

drift. Carlsbergs brug af juserede præstationsmål er dermed i en gråzone da de benytter det hvert og da 

der har været flere år med store nedskrivninger af brands/selskaber kan man diskutere om disse stadig 

bør indgå i Special Items.   

  

 I 2014, 2015 og 2017 nedskrev Carlsberg værdien af de samme selskaber Chongqing og 

Baltika Breweries, ved at nedskrive værdien af selskaberne tre gange på fire år ligger det op til at det er 

en del af Carlsbergs primære drift, men ledelsen har valgt at skønne det som en del af en rekonstruktion 

af virksomheden og derfor valgt at placere det under Special Items. Carlsberg mødte i 2015 kritik for 

deres brug af Special Items, da eksperter mener det ligger et rørslør over deres regnskab48, eksperter 

mener de snyder med placeringen af visse omkostninger da nogle af omkostningerne er gengangere og 

dermed ikke kun er en engangsomkostning. Der kan dog argumenteres for at størrelsen eller arten afviger 

så tilstrækkeligt meget fra de sædvanlige udsving at man kan placere dem under special items. Da 

Carlsberg helst ikke ser sig nødsaget til at nedskrive værdien af deres virksomheder og brands hvert år 

må det anses som værende en omkostning der afviger så meget fra de normale udsving at dette kan være 

en del af special items. Carlsbergs ledelse har skønnet at disse omkostninger ikke er en del af den primære 

drift da de ikke hvert år nedskriver værdien af deres virksomheder og brands.  

 

8.2 Cees’t Harts løn vs. Andres løn  

Udover diskussionen om Cees’t Hart får udbetalt sin løn ud fra et retfærdigt grundlag er der også en 

diskussion i om han modtager for meget i forhold andre selskaber.  

 

Cees’t Hart fik en del medieomtale i 2019 på baggrund af hans høje løn i 2018, blandt andet udtalte Bent 

Greve, forsker og professor i Erhvervsøkonomi ved Roskilde universitet, at han ikke mente man kunne 

sandsynliggøre, at så store lønninger giver en ekstra værdi for en enkelt virksomhed49. Cees’t Hart har 

dog siden sin ansættelse den 1 Juli 2015 til dagen efter offentliggørelsen af årsrapporten 2019, den 5 

februar 2020, fået aktiekursen til at stige med 64,7% og dermed øget værdien for samtlige aktieejere. 

Sammenligner man Carlsbergs aktie med C25-indekset i samme periode er den kun steget med 24%, det 

vil altså sige at Carlsberg har klaret sig væsentligt bedre end C25. Dette skyldes dog bankernes store 

kursfald i kølvandet på f.eks. Danske Banks hvidvaskningssag. I Danmark er Carlsbergs største 

 
48 https://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article9373572.ece 
49 https://nyheder.tv2.dk/business/2019-02-12-carlsbergs-chef-er-topscorer-saa-meget-tjener-direktoererne-i-de-stoerste-danske 
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konkurrent Royal Unibrew og deres aktie er i samme periode steget med 186% hvilket er væsentligt 

højere end Carlsbergs, Royal Unibrew har dog også fået ny CEO i perioden og derfor er deres aktiekurs 

også steget i forbindelse med den nye CEO’s tiltag. Carlsbergs største konkurrent i udlandet er Heineken, 

deres aktiekurs er i samme periode steget med 44%, deres CEO har været ansat siden 2005 og har derfor 

ikke haft indflydelse på aktiekursen. Cees’t Hart har dermed skabt mere værdi end sin største konkurrent 

i udlandet samt C25. Modsat Bent Greve, mener Martin Ågerup, fra tænketanken Cepos, at ledelsen i 

Danmark modtager en retfærdig løn. Dette begrunder han med at man skal sammenligne Carlsberg med 

de internationale selskaber eftersom Carlsberg er verdens tredje største bryggeri og kun 5 % af deres 

omsætning er fra Danmark50, han mener dermed at Carlsberg er mere international end Dansk. Generelt 

er lønningerne af CEO’s højere i internationale selskaber end i Danmark, f.eks. får Heinekens CEO ca. 

72 Mio. Dkk.51 og ifølge Carlsberg modtog CEO’en for verdens største bryggeri Anheuser-Busch Inbev 

en total løn på over 300 mio. Dkk. i 201852. Sammenligner man Heineken og Anheuser-Bush Inbev med 

Carlsberg, udbetaler Carlsberg stadig væsentligt mindre end de to internationale bryggerier. Lønningen 

afspejler dog størrelsen af virksomheden da Anheuser-Bush Inbev er verdens største bryggeri med en 

omsætning på ca. 359 mia. Dkk. hvilket er over fem gange så meget som Carlsberg.  

 

Ud fra de to udtagelser fra Bent Greve og Marting Ågerup er det vigtigt at vurdere hvem man skal 

sammenligne Carlsberg med, sammenligner man Carlsberg med de danske selskaber så udbetaler de en 

af de højeste lønninger i Danmark, men sammenligner man Carlsberg med en international virksomhed 

så er de blandt dem der udbetaler den laveste løn til deres CEO. Så hvis en virksomhed ønsker at være 

på det internationale marked og ønsker de bedste ledere bliver de også nødt til at kunne konkurrer på 

lønnen til dem, dette er Carlsberg på vej til at kunne, og de har med ansættelsen af Cees’t Hart fået en 

international CEO som har skabt masser af værdi for ejerne.  

 

De danske medier har også haft fokus på at de danske topchefer tjener over 100 gange så meget som en 

gennemsnitlig medarbejder i virksomhederne53, her har de haft særligt fokus på Cees’t Hart da han i 2018 

og 2019 tjente næste 200 gange så meget som en gennemsnitlig medarbejder. I 2019 tjente han en fast 

grundløn plus kontant bonus som var 121 gange højere end en gennemsnitlig medarbejder i Carlsberg. 

Det lyder umiddelbart højt, men eftersom Carlsberg er en produktions virksomhed, er der mange 

forskellige arbejdstitler, hvilket også betyder der er stor forskel på lønningerne i en produktions 

virksomhed. Der udover arbejder Carlsberg på tværs af landegrænserne og lønningen i Asien er væsentligt 

lavere end den er i Europa. Ifølge verdensbanken så tjener en dansker i gennemsnit næsten 7,5 gange 

mere end en kineser gør54, og eftersom der ikke er taget højde for lønningsniveauet i de forskellige lande 

samt ej heller taget højde for de mange forskellige arbejdstitler en produktionsvirksomhed har, siger tallet 

121 gange mere end en gennemsnitlig medarbejder ikke så meget, da der kræves justeringer for 

lønniveauerne og levestandarderne i de forskellige lande.  

 

 

 
50 https://cepos.dk/debat/hvorfor-er-der-forargelse-over-afloenningen-af-topchefer-men-ikke-popstjerner-sportsfolk-og-skuespillere/ 
51 Heineken Remuneration Report 2019 
52 https://nyheder.tv2.dk/business/2019-02-12-carlsbergs-chef-er-topscorer-saa-meget-tjener-direktoererne-i-de-stoerste-danske 
53 https://finans.dk/erhverv/ECE10960996/her-tjener-topchefen-mere-end-100-gange-saa-meget-som-de-ansatte/?ctxref=ext 
54 https://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.NNTY.PC.CD?locations=DK-CN 
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9 Konklusion 
 

Carlsbergs CEO, Cees’t Hart, har været i mediernes søgelys de seneste par år, på grund af hans stigende 

løn, dette har fået mange danskere til at stille spørgsmålstegn ved om han egentlig er så mange penge 

værd og om der skal sættes en stopper for lønfesten. I Danmark har der været en udvikling i lønnen som 

har ført til en ændring i selskabsloven så der opstår mere transparent i vederlagsrapporterne. Dette har 

ført til at de danske selskaber har søgt inspiration hos hinanden og benytter mange af de samme 

præstationsmål. Carlsberg, som var blandt de første til at offentliggøre deres vederlags-politik og -rapport, 

og benytter sig af blandt andet af præstationsmålet EBIT, som er det mest forekommende præstationsmål 

i C25. De fleste C25 selskabers incitamentsplan er opbygget på samme måde, med en grundløn, en årlig 

kontantbonus og en langsigtet bonus med udbetaling af aktier. Forskellen på de mange incitamentsplaner 

er blot hvor meget bonus kan der opnås af sin grundløn, og hvilke præstationsmål er man afhængig af. 

Størrelsen af den årlige kontante bonus spender over et interval fra 25% til 120% af grundlønnen og for 

Carlsberg kan ledelsen maksimalt opnå 100% i årlig kontant bonus. For den langsigtede incitamentsplan 

kan C25 selskabernes ledelse få tildelt aktier til en værdi af alt mellem 50% til 400% af deres grundløn og 

for Carlsbergs ledelse kan de opnå en tildeling af aktier til en værdi af 300% af deres grundløn. Carlsbergs 

skiller sig dermed ikke ud i forhold til de andre C25 selskaber, hverken på valg af præstationsmål eller 

valg mulig bonus.  

 Carlsbergs incitamentsplan er en god veldesignet incitamentsplan da den er opdelt i to 

bonus planer, en kortsigtet og en langsigtet. Den kortsigtede incitamentsplan tager højde for organisk 

vækst i EBIT, organisk vækst i nettoomsætning, adresser barer pengestrømme og strategiske mål.  

For at bedømme om en incitamentsplan er veldesignet skal den opfylde følgende kriterier, er der 

overensstemmelse mellem ejerne og ledelsen, kan ledelsen kontrollere præstationsmålet, er det en simpel 

incitamentsplan og at der ingen regnskabsmæssige udfordringer er. Carlsbergs samlede incitamentsplan 

opfylder kravet om at der er overensstemmelse mellem ejerne og ledelsen, da Carlsbergs ledelse har til 

mål at øge den organiske nettoomsætning og organiske EBIT, hvilket vil være med til at øge overskuddet 

som vil komme ejerne til gode, der ud over er de strategiske mål med til at sikrer Carlsbergs fremtid, 

Funding The Journey var et besparelses program som gik over alt forventning da de havde et mål om at 

spare 1,5-2 mia. Dkk omkostninger men endte med at sparer 3 mia. Dkk., hvilket har medført at Funding 

The Journey nu er blevet en fast del af kulturen i Carlsberg som vil sikrer Carlsbergs indtjening og 

investeringer i fremtiden. Derudover har Carlsberg et bæredygtigt strategisk mål som sikrer dem i 

fremtiden, da flere og flere personer mener virksomheden skal tage ansvar i forhold til den globale 

opvarmning. Carlsbergs langsigtede incitamentsplan måles på stigningen i TSR imod en peer gruppe, her 

ønsker ejerne så højt et TSR som muligt da det er hvad de får igen for deres investering, og Carlsbergs 

ledelse skal opnå så højt et TSR som muligt for at få 100% af deres bonus. Ledelsen skal også opnå en 

stigning i Organisk Nettoomsætning, ROIC og EPS, alle er nøgletal som ejerne ønsker, skal stige så meget 

som muligt. Carlsbergs incitamentsplan er bygget op så ledelsen kan være med til at kontrollere 

præstationsmålene, ledelsen har nemlig mulighed for at præge Nettoomsætningen ved at indfører nye 

tiltag, eventuelt ved at sænke priserne eller hæve dem, samt øge marketingsbudgettet. Derudover har de 

mulighed for at øge EBIT ved at skærer ned på omkostningerne, som de f.eks. har gjort ved Funding 

The Journey programmet, ved at påvirke EBIT påvirker man samtidig også ROIC da den bliver beregnet 

ud fra EBIT efter skat og EPS. Ledelsen har også mulighed for at påvirke TSR, da den afhænger af 

udbetalingen af dividender, det er dog dette nøgletal ledelsen har sværest ved at påvirke direkte da det 
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afhænger af aktiekursen. Ledelsen påvirker dog aktiekursen ved at præstere gode nøgletal og øge 

overskuddet i virksomheden, men det er ikke sikkert aktiekursen stiger på grund af et godt resultat da der 

kan være mange udefra kommende faktorer som kan påvirke resultatet, f.eks. Covid19 som har påvirket 

det internationale aktiemarkedet markant i det første halve år af 2020, det kunne også være et fald eller 

en stigning i virksomhedsskatten.  

 Carlsbergs incitamentsplan er bygget simpelt op hvilket medfører at ledelsen ikke er i tvivl 

om hvad der forventes af dem, i Carlsbergs vederlagsrapport kan man se hvad målet er for ledelsen og 

hvor mange procenter præstationsmålene skal stige med for at opnå den fulde bonus. Præstationsmålene 

der bliver brugt, er alle kendte nøgletal som er lette at forstå og Carlsberg oplyser om nøgletallene i deres 

årsrapport på nær TSR.  

 Det eneste problem Carlsbergs incitamentsplan har, er at alle nøgletal er justeret så Special 

Items ikke indgår. Dette er et regnskabsmæssigt problem da en årsrapport skal vise et retvisende billede 

af virksomhedens finansielle stilling og resultat55. Ved ikke at medtage special items i nøgletallene kan 

ledelsen spekulere i at omkostningsfører store beløb under special items, da der ikke er en reel lov om 

hvad du må kalde special items er det skøn fra ledelsen side, Carlsbergs største omkostning på special 

items er nedskrivninger af brands og selskaber, dette har virksomheden gjort over flere år og hvert år 

benytter de sig af en special items linje, som en af de få i C25. Carlsbergs ledelse kan dermed 

omkostningsfører så meget som muligt på special items og dermed opnå sine præstations mål. Carlsberg 

har dog skønnet at de store nedskrivninger er special items da det er en engangsomkostninger som ikke 

vedrører den primære drift i Carlsberg, som er brygning af øl og sodavand, Carlsbergs primære drift er 

ikke at købe og sælge virksomheder og derfor skønner ledelsen at det er en del af special items. 

  

 Cees’t Harts incitamentsplan er bygget op ved at han får en grundløn, en kontant bonus 

og aktiebaseret bonus. Den aktiebaseret bonus er et treårigt incitamentsprogram hvor der skal opnås mål 

for hvert år for at kunne opnå den fulde bonus. Det vil sige at Cees’t Harts løn har været stigende siden 

sin ansættelse da han først i 2018 har været ansat i tre fulde regnskabsår og dermed har det fulde antal 

langsigtede incitaments planer. Dette er den største faktor på Cees’t Harts lønstigning siden hans 

ansættelse. En anden faktor er hans årlige stigning i grundlønnen som har været ca. 2,2% om året, hvilket 

matcher inflationen. Udover at Cees’t Hart i 2018 for første gang havde det maksimale antal 

incitamentsplaner, så var det også første gang han opnåede 100% af sin kontante bonus og i 2019 opnåede 

han 90,5% af sin kontante bonus, hvor i mod i 2017 opnåede han kun 77,5% af sin bonus. I takt med 

Cees’t Harts løn er steget er er aktien også steget, der har været en lineær sammenhæng mellem stigningen 

i aktien og stigningen i Cees’t Harts løn. Aktien er siden Cees’t Harts ansættelse steget med 64,7% imens 

Cees’t Harts løn er steget med 38%. Cees’t Harts præstationsmål har dermed en sammenhæng med 

aktiekursen, da aktiekursen stiger i takt med Cees’t Harts løn stiger. Carlsberg er blandt de selskaber i 

Danmark som udbetaler den højeste løn til deres CEO, men målt i forhold til selskaberne der udbetaler 

de højeste summer, har Carlsbergs aktie klaret det væsentligt bedre end deres. Carlsberg udbetaler der 

med en passende løn i forhold til andre C25 selskaber. Måler man Cees’t Harts løn op mod Royal Unibrew 

som er det næst største bryggeri i Danmark, så udbetaler Carlsberg ca. 2,3 gange mere i samlet løn end 

Royal Unibrew gør, Carlsbergs omsætning er til gengæld ca. 8,3 gange så høj som Royal Unibrews, og 

Cees’t Hart har dermed et meget større ansvar end Royal Unibrews CEO.  

 
55 Årsregnskabsloven §11 
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 I 2019 øgede Cees’t Hart Carlsbergs markedsværdi med 925 Dkk. for hver krone han fik i 

løn, hvilket var 67% højere end Royal Unibrews CEO, som kun øgede markedsværdien med 553 Dkk. 

for hver krone han tjente. Carlsbergs største konkurrent på det internationale marked er Heineken, hvis 

CEO modtager 71,9 Mio. Dkk. om året i total løn, hvilket er 44% mere end Cees’t Hart, Heinekens 

omsætning er næsten tre gange så høj som Carlsbergs, dermed har Heinekens CEO mere ansvar end 

Cees’t Hart. I perioden fra 2. januar 2019 til den 12. februar 2020 steg Carlsbergs aktiekurs med 46,3%, 

hvor Heinekens aktiekurs steg med 34%, Cees’t Hart har dermed været bedst til at øge værdien af en 

aktie, men eftersom Heineken har over 3,5 gange så mange aktier som Carlsberg betyder det at Heinekens 

markedsværdi er steget med ca. 112 Mia. Dkk. mod Carlsbergs markedsværdi stigning på ca. 49 Mia. Dkk. 

Heinekens CEO har dermed været bedst til at øge den samlede markedsværdi for virksomheden. Dette 

betyder også at Heinekens CEO har øget virksomhedens markedsværdi med 1.566 Dkk. for hver krone 

han har tjent, i samme periode har Cees’t Hart øget markedsværdien med 1.003 Dkk. for hver krone han 

har tjent, Heinekens CEO har dermed været 50% bedre til at øge markedsværdien for hver tjente krone 

han får, hvilket stemmer godt overens med at han modtager 44% mere i løn end Cees’t Hart.  

 Der er dermed en sammenhæng mellem størrelsen på virksomheden, lønnen og 

markedsværdiens udvikling for virksomhederne. Royal Unibrew er mindst, betaler mindst i løn til deres 

CEO som også skaber mindst stigning i markedsværdien per. Tjente krone. Dernæst kommer Carlsberg 

og så den største af de tre bryggerier Heineken som er størst, betaler mest i løn og hvis CEO er bedst til 

at øge markedsværdien for hver tjente krone han modtager. Carlsberg udbetaler dermed en fair løn til 

deres CEO set i forhold til konkurrenterne på det danske og internationale marked.  
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