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Abstract 

Traditional valuation of companies is subject to a number of assumptions and uncertainties. 

It is a fact that equity analysts, professors, students and others are unable to predict the exact 

performance of any company in the future. This thesis examines how Monte Carlo simulations 

provide greater insight into the implications of forecast assumptions in company valuation.   

To carry out the various Monte Carlo simulations, I have chosen a case study as research 

design. Using the listed Danish company Royal Unibrew, I analyze both independent- and 

dependent scenarios, each of which highlights significant relationships within the traditional 

valuation framework. The independent scenarios value the stock price through random 

forecasting without correlation between the forecast assumptions. The dependent scenarios 

incorporate correlations between the forecast assumptions.  

Through five different scenarios, the analysis shows how stock price distributions are affected 

by forecast assumptions, including probability distributions, the level of discount rate (WACC) 

and incorporated correlations between significant forecast assumptions.  

The use of Monte Carlo simulations in this study does not offer a conclusion on Royal 

Unibrew’s stock price. However, the various scenarios provide insight on how different forecast 

assumptions impact the fundamental value of the stock. 
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1 INTRODUKSJON 

1.1 KONTEKST & MOTIVASJON 

Kandidatspecialet (på norsk: masteroppgaven/oppgaven) skrives innenfor et av 

kjerneområdene på cand.merc.fir – verdiansettelse av selskaper. Basert på det generelle 

kunnskapsgrunnlaget jeg har tilegnet meg i løpet av studiene ønsker jeg å fordype meg innenfor 

et område som har fanget mye av min oppmerksomhet i løpet av mine fem år på CBS. Ettersom 

verdiansettelse er basert på en rekke usikre forutsetninger, selskaps- og markedsforhold har jeg 

flere ganger spurt meg selv hvordan aksjeanalytikere eller andre kan sette en verdi på et 

selskap.  

Ulike aktører kan ha ulikt syn på hva som er en «riktig» verdi på selskapet. Ofte vil ulike 

aktører har forskjellig syn på selskapets fremtidige utsikter, risikoprofil eller andre faktorer. 

Verdiansettes et selskap i dag med analytikers forutsetninger for fremtiden, er det nærmest 

selvsagt at analytikers spådommer vil være feil – i større eller mindre grad. Når et selskap 

verdiansettes til kr. X på tidspunkt X, vil dette være basert på et scenario X. Min hypotese er 

at et enkelt scenario for fremtiden medfører en svært usikker verdiansettelse. Fremtiden 

utvikler seg sjelden som planlagt.  

Målet med masteroppgaven er å øke innsikten rundt hvordan budsjetteringsforutsetningene 

påvirker verdiansettelsen av et selskap. Motivasjonen er å lære mer om hvordan man ved hjelp 

av flere scenarioer kan få bedre innblikk i den sannsynlige verdien av selskaper.  

Til å gjennomføre disse scenarioanalysene har jeg valgt å anvende Royal Unibrew som 

casevirksomhet. Hensikten med denne oppgaven er ikke å komme med en kjøps- eller 

salgsanbefaling på Royal Unibrew’s aksje. Hensikten er heller ikke å bli mester i å analysere 

selskapet og dets markeds- eller konkurranseforhold. Hensikten med oppgaven er å etablere et 

relevant regneeksempel, som kan danne grunnlag for å budsjettere flere scenarioer og 
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verdiansette selskapet. Målsetningen er å utvikle et kritisk blikk på verdiansettelse av 

selskaper, og å tilegne seg kunnskap rundt hvilke konsekvenser valg av 

budsjetteringsforutsetninger har for verdiansettelsen.    

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Med utgangspunkt i overstående motivasjon og i en konkret case, ønsker jeg å undersøke 

følgende problemstilling: 

«Hvilke konsekvenser har valg av budsjetteringsforutsetninger for verdiansettelse av 

selskaper?» 

For å besvare overstående problemstilling har jeg formulert følgende underspørsmål: 

• Hva er den estimerte pris pr. aksje for Royal Unibrew pr. 31/12/2019 

• Hvordan bidrar Monte Carlo-simuleringer til å tydeliggjøre konsekvensene valg av 

budsjetteringsforutsetninger har for verdiansettelsen 

• Hvilke budsjetteringsforutsetninger er mest vesentlige for verdiansettelsen 

• Hvordan påvirker avkastkravets størrelse utfallet av verdiansettelsen, herunder 

sannsynlighetsfordelingens form og karakteristika  

• Hvordan påvirker valg av korrelasjon mellom budsjetteringsforutsetningene utfallet av 

verdiansettelsen, herunder sannsynlighetsfordelingens form og karakteristika 

 

1.3 UNDERSØKELSESDESIGN 

Undersøkelsesdesignet i oppgaven sier noe om hvordan jeg ønsker å tilnærme meg 

problemstillingen. For å kunne gi et svar på problemformuleringen er jeg avhengig av å velge 

et hensiktsmessig undersøkelsesdesign. 
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Ettersom målet med oppgaven er å utvikle en modell som kan si noe om konsekvensene valg 

av budsjetteringsforutsetninger har for verdiansettelsen, finner jeg en casestudie som et 

fornuftig undersøkelsesdesign. Analysen kunne i utgangspunktet vært gjennomført på et fiktivt 

lærebokeksempel, men av ulike grunner har jeg valgt å gjennomføre en virkelighetsrelatert 

casestudie. Fordelen med dette er at man i praksis kan se hvordan ulike forutsetninger gir 

utslag i ulike verdiansettelser. Dette åpner blant annet opp for å se hvordan egne simuleringer 

relaterer seg til den faktiske kursutviklingen.   

Utfordringen ved å bruke en konkret case på en generell problemformulering er at det er 

vanskelig å generalisere på bakgrunn de funn som fremkommer av analysene. Det er en generell 

metodisk oppfatning i vitenskapelig forskning om at man ikke kan konkludere generelt på 

bakgrunn av en enkelt case. Når jeg har valgt en konkret case til å besvare en generell 

problemformulering er det fordi jeg kan generalisere de ulike sammenhengene som kommer til 

uttrykk. De størrelsesmessige forskjellene som observeres i analysene vil naturligvis være 

forskjellige avhengig av hvilke forutsetninger og begrensninger som benyttes, samt hvilket 

selskap man anvender metoden på. Etter en totalvurdering har jeg kommet til at jeg gjennom 

Royal Unibrew kan illustrere noen generelle sammenhenger, som er gyldige også for andre 

selskaper enn Royal Unibrew.  

  

1.4 STRUKTUR 

Hensikten med oppgaven er på en strukturert måte å besvare overstående problemformulering. 

Masteroppgavens struktur, fra kapittel 2 til 8, er som følger: 

Kapittel 2 presenterer helt overordnet akademisk litteratur, og danner grunnlaget for den 

teoretiske og metodiske tilnærmingen til problemformuleringen. Her forsøker jeg å plassere 

problemformuleringen i en større kontekst. Kapittel 3 presenterer det teoretiske rammeverket 

som ligger til grunn for verdiansettelsen av den selvvalgte casevirksomheten. Kapittel 4 
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presenterer casevirksomheten og begrunner valget av denne. Kapittel 5 presenterer den 

praktiske metoden som ligger til grunn for Monte Carlo-simuleringene. Her beskrives både min 

egenproduserte Monte Carlo-modell, samt bruken av Oracle Crystal Ball. Kapittel 6 består 

av den konkrete analysen, herunder resultatet av verdiansettelsen av Royal Unibrew og de 

tilhørende Monte Carlo-simuleringene. I dette kapittelet vil jeg anvende teorien konkret til å 

verdiansette Royal Unibrew, samt diskutere resultatene underveis. Kapittel 7 består av en 

oppsummering av de funn som er gjort, samt konklusjon på oppgavens problemformulering og 

underspørsmål. Kapittel 8 består av en perspektivering av oppgaven. 

  

Figur 1 – Struktur 
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2 LITTERÆR GJENNOMGANG  

Dette kapittelet har til hensikt å plassere oppgaven i en større litterær kontekst. Jeg vil forklare 

hvordan budsjetteringsusikkerhet er behandlet i den akademiske litteraturen, både i lærebøker 

og utvalgte vitenskapelige artikler.  

 

2.1 HENSIKT MED LITTERATURSØK 

Formålet med en gjennomgang av litteraturen er å danne et overblikk over hvordan 

litteraturen pr. dags dato behandler temaet jeg skal skrive om. Ved å kartlegge hvilke metoder 

som brukes ved verdiansettelse av virksomheter i dag, kan jeg tydeliggjøre hvorfor og hvordan 

jeg ønsker å forme mitt kunnskapsbidrag. 

«…the use of ideas in the literature to justify the particular approach to the topic, the 

selection of methods, and demonstration that this research contributes something new» 

(Lavy & Ellis, 2006, s. 172) 

Gjennomgangen av litteratur skal danne et grunnlag, som mine analyser og diskusjoner kan 

springe ut fra. Både temaer som er behandlet- og eventuelt ikke behandlet overhodet i dagens 

litteratur er med på å forme min tilgang til oppgaven.  

Videre har den litterære gjennomgangen hensikt om å gi leseren av oppgaven et innblikk i 

hvordan temaet for oppgaven er behandlet tidligere. Den skal dessuten legitimere behovet for 

min problemformulering. 

Det som ønskes undersøkt i den litterære gjennomgangen, er hvordan litteraturen behandler 

den budsjetteringsusikkerhet man står overfor når man verdiansetter selskaper.  
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2.2 LÆREBØKER 

Det er primært lærebøkene til Kinserdal, Petersen & Plenborg (2017) og Sørensen (2017) som 

behandler temaet for oppgaven. I disse bøkene er den metodiske tilgangen til verdiansettelse i 

fokus, herunder hvordan avkastkravet (WACC) beregnes, hvordan de ulike pro forma 

oppgjørene budsjetteres og hvordan de ulike verdiansettelsesmetodene henger sammen 

(DCF/EVA). Verdiansettelsen er typisk basert på et enkelt scenario, som viser hvordan man 

kommer frem til en enkelt aksjekurs. I litteraturen diskuteres konsekvensene av å anvende 

ulike avkastkrav og Terminalvekst (g) kort. Sørensen (2017) behandler temaene svært kort, 

hvilket også er forventet i en bok med en «praktisk tilgang». Likevel har han noen sitater som 

er særlig viktige å bemerke seg. 

«En verdiansættelse er ikke bedre end de budgetforudsætninger som ligger til grund» 

(Sørensen, 2017, s. 336) 

Verdiansettelsen er en direkte konsekvens av de forutsetninger man legger til grunn. 

Budsjetterer man med et enormt positivt- eller negativt syn for fremtiden, gir det direkte 

utslag i verdiansettelsen. Er disse budsjettforutsetninger basert på dårlig analysearbeid, vil 

trolig også den estimerte kursen gi et feilaktig uttrykk for selskapets verdi.  

Sørensen vektlegger dessuten viktigheten av Terminalperioden, som sedvanligvis har en stor 

innvirkning på verdiansettelsen av selskaper. For Terminalperioden er det derfor av stor 

betydning at man analyserer seg frem til «plausible værdier» (Sørensen, 2017, s. 321).  

I det store bilde er det likevel lite dyptgående diskusjon rundt budsjetteringsusikkerheten som 

analytikere eller andre står overfor. Det er særlig budsjetteringsusikkerheten og konsekvensene 

herom som søkes undersøkt i denne oppgaven. Jeg må derfor se hen til vitenskapelige artikler.  
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2.3 VITENSKAPELIGE ARTIKLER 

Esty (1999) og Damadoran (2008) er blant de mange forfatterne som behandler usikkerheten 

i budsjetteringen av selskapers frie cash flow (FCF) og avkastkrav (WACC). I det følgende vil 

jeg gjøre rede for forfatternes argumenter herom.   

 

Estys(1999) 

Esty kritiserer både den tradisjonelle tilgangen til fastleggelsen av WACC og FCF. Han 

kritiserer at dagens verdiansettelsesmodeller ble laget på en tid hvor antall usikkerheter var 

færre enn i dag. Kapitalstrukturene var tidligere mer konstante enn de er i dag. Antakelsen 

om en konstant kapitalomkostning holder derfor ikke. Ettersom WACC er en funksjon av en 

flere faktorer, blant annet beta og finansiell gearing, vil WACC variere over tid. Løsningen 

hans er å inkorporere en unik WACC for hver periode, som beregnes etter forventet finansiell 

gearing. I min oppgave vil jeg ikke ta høyde for en unik WACC for hver enkelt tidsperiode.  

Han slår videre fast at feilmarginen ved fastleggelsen av FCF er større enn feilmarginen ved 

fastleggelsen av WACC. Behovet for å ta høyde for usikkerheten rundt budsjetteringen av 

FCF er dermed stort, men komplekst. For å ta høyde for denne usikkerhet, diskuterer Esty to 

mulige utvidelser av dagens verdiansettelsesmetoder: Monte Carlo-simulering og Real Options.  

Figur 2 – Løsning i tråd med Esty (1999) 

 

Med inspirasjon fra Esty (1999), ønsker jeg gjennom Monte Carlo-simuleringer å ta høyde for 

usikkerheten rundt budsjettering av FCF i forbindelse med verdiansettelsen av Royal Unibrew. 
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Damadorans(2008) 

Damadorans artikkel omtaler (blant annet) verdiansettelsen i forbindelse med ulike aktørers 

evner til å forutsi fremtidig inntjening til verdiansettelsesformål. Verdiansettelsen av selskaper 

er et produkt av en rekke subjektive antakelser, uten en objektiv sannhet (Damadoran, 2008). 

Artikkelen behandler både aksjeanalytikeres og selskapslederes evner til å forutsi fremtiden, 

hvor jeg finner kritikken av aksjeanalytikeres evner til å forutsi fremtiden for særlig interessant 

i forhold til min problemformulering omkring verdiansettelse. 

Som utgangspunkt er det flere forhold som taler for at en aksjeanalytiker skal kunne forutsi 

fremtiden godt. Blant annet at analytikeren sedvanligvis kjenner både selskapet og bransjen 

godt, herunder hvilke forhold som driver verdiskapningen. Videre sitter aksjeanalytikerne i 

direkte kontakt med selskapers «investor relations», og har dermed tilgang på jevnlig 

informasjon - ofte bedre informasjon enn resten av aktørene på markedet.  

Konklusjonen fra studiene er at aksjeanalytikere på kort sikt1 er gode til å forutsi fremtidig 

inntjening. Dette synes å kunne forklares ut fra deres informasjonsfordel på kort sikt. Likevel 

kan en si at verdiansettelse først og fremst handler om å forutsi fremtiden på lang sikt2. Når 

det gjelder den langsiktige budsjetteringen er det lite beviser som trekker i retning av at 

aksjeanalytikere er bedre til å sette verdien på et selskap enn en historisk orientert 

verdiansettelse (Damadoran, 2008, s. 23).  

«…are over optimistic and contribute very little to predicting realized growth over long time 

horizons» (Damadoran, 2008, s.23) 

Artikkelen problematiserer særlig aksjeanalytikeres overoptimistiske verdiansettelser, og 

manglende evner til å estimere langsiktig vekst.  

 

 
1 Kvartal til kvartal 
2 Mer enn 3 år 
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Reis & Augustos(2013) 

Å beregne en Terminalverdi (TV) er i dag en veletablert metodisk sannhet (en forenkling av 

budsjetteringen) som tas i bruk ved budsjettering av selskapers fremtid. Reis & Augusto (2013) 

fremhever både de overensstemmelser og uoverensstemmelser som finnes blant akademikere i 

dag. Særlig fokuserer de på «the current format of calculating the TV», som etter forfatternes 

syn er underlagt klare begrensninger og som det bør gjøres ytterligere forskning på i fremtiden. 

«The size of the terminal, assumed as infinite, is never called into question by scientific 

literature…» (Reis & Augusto, 2013, s. 1622). 

I praksis består verdiansettelsen av to faser; Budsjettperioden og Terminalperioden.  

• Budsjettperioden består av en eksplisitt periode, hvor selskapets FCF budsjetteres på 

bakgrunn av historisk utvikling og strategiske forventninger til fremtiden.  

• Terminalperioden - en matematisk abstraksjon hvor selskapets FCF beregnes som en 

uendelig annuitet med en tilhørende Terminalvekst (g).  

Det forhold som kritikken i artikkelen konsentrerer seg særlig om er: 

• Den matematiske abstraksjonen om at TV skal beregnes som en uendelig annuitet. 

• Budsjettering av den absolutte størrelsen på FCF i kr (høy usikkerhet). 

• Terminalvekst (g) i FCF (svært stor innvirkning på Terminalverdien).   

Særlig i forbindelse med fastleggelsen av g, vil enhver liten estimeringsfeil ha stor innvirkning 

på verdiansettelsen. En for høy (lav) g, vil nedbringe (øke) diskonteringsfaktoren, og dermed 

forøke (forminske) TV. 

Den absolutte størrelsen for FCF i Terminalperioden vil også variere direkte med 

budsjetteringsforutsetningene i Budsjettperioden, samt budsjettperiodens lengde. 

Budsjettperiodens lengde er av betydning, ettersom dette er perioden hvor selskapet antas å 
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ha en konkurransemessig fordel (ulempe). Det er dermed vesentlig at budsjetteringen av FCF 

i Budsjettperioden også gjøres med presisjon.  

TV er, ifølge forfatterne, en matematisk abstraksjon med tilhørende usikre estimater - som har 

enorm innvirkning på verdiansettelsen.  

«The TV is no more than a very random and volatile way of predicting future uncertain 

behaviors of the firm and that, according to the models, comes down to a perpetuity of an 

attribute with a growth rate and an average cost of capital on the assumption that 

enterprise enters a steady or state of equilibrium, which unfortunately does not happen» 

(Reis & Augusto, 2013, s. 1634) 

Vitenskapeligesfunn 

Denne oppgaven har ikke til hensikt å endre den metodiske tilgangen til verdiansettelsen, og 

vil således anvende klassisk budsjettering og tilbakediskontering av FCF. Vi vet at 

verdiansettelse baserer seg på en rekke usikre forutsetninger. Dermed er en estimert aksjekurs 

underlagt meget høy usikkerhet - særlig når man kun vurderer et enkelt scenario. De 

akademiske artiklene peker på usikkerheten som en verdiansettelse hviler på, også blant 

profesjonelle aktører. Spørsmålet i denne oppgaven er derfor hvordan man kan håndtere 

usikkerheten i forbindelse med verdiansettelse av selskaper.  

• Esty (1999) peker på den store usikkerheten i budsjettering av FCF og anbefaler å 

anvende Monte Carlo-simulering for å ta høyde for dette. 

• Damadoran (2008) peker på aksjeanalytikere (og andres) manglende evner til å 

predikere langsiktig vekst.  

• Reis & Augusto (2011) peker på usikkerheten rundt fastleggelsen av TV.   
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Disse akademiske diskusjoner er med på å illustrere de mange usikkerheter man står overfor 

ved verdiansettelse av selskaper. I min oppgave er løsningen å bruke Monte Carlo-simulering 

i et forsøk på å undersøke hvilke konsekvenser valg av budsjetteringsforutsetninger har på 

verdiansettelsen. 

Palisade (2020) omtaler Monte Carlo-simuleringens fordeler vis-à-vis enkeltstående estimater. 

Et enkeltstående estimat kan f.eks. forstås som en aksjekurs som kun er beregnet basert på et 

enkelt sett med budsjetteringsforutsetninger. Gjennom Monte Carlo oppnås følgende fordeler: 

• Resultatene egner seg godt til grafisk fremstilling, som både er enkle å forstå- og 

kommunisere til interessenter.  

• Resultatene viser ikke bare hvilke utfall som kan oppstå, men også hvor sannsynlig 

hvert enkelt utfall er. 

• Resultatene egner seg godt til å gjennomføre ulike sensitivitetsanalyser. I en statisk 

analyse (med et enkelt scenario) er det vanskelig å fastslå hvilke inputvariabler som 

har størst påvirkning på output. I Monte Carlo kan man med høy sikkerhet fastslå 

hvilke inputvariabler som har mest påvirkningskraft på utfallet. 

• Monte Carlo-simulering åpner for bruk av korrelasjon mellom inputvariabler. Dette 

har til hensikt å kunne analysere ulike forhold på en mer virkelighetsnær måte.   
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3 TEORETISK RAMMEVERK  

Dette kapittelet vil redegjøre for teorien som ligger til grunn for verdiansettelsen. Det er 

vesentlig for enhver leser av denne oppgaven å forstå «håndverket» bak analysene i kapittel 

6. Jeg avgrenser meg bort fra den strategiske analyse. Konsekvensen av valget ved å ikke 

benytte meg av modeller som blant annet PESTEL, Porters 5 Forces og VRIO, er at 

budsjetteringen av FCF ikke gjøres ut fra mine strategiske forventninger til fremtiden. 

Budsjetteringen vil derfor ta utgangspunkt i den historiske utviklingen i finansielle 

verdidriverne.  

Teorien som ligger til grunn for bruken av Monte Carlo er i mindre grad basert på teori, og 

mer på praktisk modellering i Microsoft Excel. I metodeavsnittet i kapittel 5 vil jeg redegjøre 

for hvordan Monte Carlo-modellen er bygget opp.  

 

3.1 REFORMULERTE OPPGJØR 

Formålet med å reformulere de historiske oppgjørene er å skape overblikk over hvordan den 

investerte kapitalen i selskapet har utviklet seg, for å skille ut relevante tall som brukes i 

budsjetteringen fremadrettet og for å skille ut driftsrelaterte inntekter og omkostninger. Det 

er de reformulerte oppstillingene som i denne oppgaven danner grunnlaget for budsjetteringen 

av fremtidig (pro forma) balanse, resultat- og pengestrømsoppgjør. 

Vanlig proxy er å reformulere 5-6 års historiske finansielle oppgjør, for å sikre at minimum én 

business syklus er dekket. Jeg tar dermed utgangspunkt i at seks års historikk fra 2014-2019 

er tilstrekkelig grunnlag for videre budsjettering. Samtlige regnskapstall fra 2014/15 er hentet 

direkte fra boken til Ole Sørensen (Sørensen, 2017). Tallene fra 2016-2019 er hentet fra Royal 

Unibrew sine årsrapporter (Royal Unibrew, 2020). For disse år har jeg fulgt metoden fra 
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2014/15 og reprodusert denne med oppdaterte tall for de etterfølgende år. Dette gjøres for å 

sikre konsistent reformulering av samtlige regnskapsår 2014-2019. 

 

3.1.1 REFORMULERT BALANSE  

Den reformulerte balansen tar utgangspunkt i klassifikasjonen til Sørensen (2017). Jeg ser 

derfor ingen grunn til å redegjøre for klassifisering av ulike postene. Målet med å reformulere 

balansen er å beregne investert kapital.3 Den investerte kapitalen beregnes ved å trekke 

driftsforpliktelsene fra driftsaktivene. Dette gjøres både for langsiktige aktiver og forpliktelser 

(anleggskapitalen) og kortsiktige aktiver og forpliktelser (arbeidskapitalen). Den investerte 

kapitalen representerer den størrelse som selskapet krever avkastning på.  

Den reformulerte balansen beregnes ut fra følgende teoretiske rammeverk: 

Investert kapital = Anleggskapital + Arbeidskapital 

Hvor, 

Anleggskapital = Langsiktige driftsaktiver - Langsiktige driftsforpliktelser 

Arbeidskapital = Kortsiktige driftsaktiver - Kortsiktige driftsforpliktelser 

 

3.1.2 REFORMULERT RESULTATOPPGJØR 

Det reformulerte resultatoppgjøret tar også utgangspunkt i klassifikasjonen til Sørensen (2017). 

Hans metode synes å ha en fornuftig klassifisering av både driftsrelaterte poster og poster av 

mer usedvanlig karakter. Formålet med å reformulere resultatoppgjøret er å skille 

tilbakevendende (transitoriske) poster fra inntjenings- eller omkostningsposter av mer 

 
3 Netto driftsaktiver (NDA) 
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enkeltstående karakter. Videre er formålet å skille driftsrelaterte og finansieringsrelaterte 

poster fra hverandre.  

Det reformulerte beregnes ut fra følgende teoretiske rammeverk: 

EBITDA = Nettoomsetning - Driftsomkostninger 

EBIT = EBITDA - Amortiseringer – Avskrivinger 

NOPAT = EBIT - Allokert skatt på EBIT 

Samlet driftsoverskudd = NOPAT + Annet driftsoverskudd etter skatt 

 

3.2 BUDSJETTERING 

3.2.1 BUDSJETTERINGSFORUTSETNINGER 

Budsjetteringen av selskapets FCF tar utgangspunkt i en rekke forutsetninger som blir 

gjenstand for tilfeldig simulering senere i oppgaven. Budsjetteringstabellen nedenfor består av 

følgende finansielle verdidrivere (8 stk. x 6 perioder). 

Figur 3.1 – Budsjetteringsforutsetninger 

 

Basert på disse åtte forutsetningene kan samtlige pro forma oppgjør budsjetteres, herunder 

pro forma balanse, resultatoppgjør og pengestrømsoppgjør. Disse oppstillingene er direkte 

input til verdiansettelsesmodellene DCF og EVA.   
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Å basere budsjetteringen på åtte forutsetninger er langt mindre komplisert enn å forsøke å 

forutse alle poster i regnskapet. Poster som omsetningsvekst og EBIT-margin kan påvirke 

verdien av selskapet stort, hvorfor det for disse poster er særlig viktig at analytiker gjør 

grundige analyser før estimatene for fremtiden fastlegges.  

 

3.2.2 PRO FORMA OPPGJØR  

Budsjetteringen av pro forma oppgjørene er omsetningsdrevet. Det betyr at det er omsetningen 

som primært driver utviklingen i andre poster. Flere av postene er dermed direkte linket til 

utviklingen i omsetning, hvilket har sin logiske forklaring. F.eks. vil poster som EBIT-margin 

og arbeidskapital i mange tilfeller vært nært sammenhengende med utviklingen i omsetning. 

Rammeverket for budsjettering av pro forma oppgjør fremgår av Appendix 1.  

 

3.3 KAPITALOMKOSTNINGER 

WACC beregnes som et vektet avkastkrav til henholdsvis egenkapital og gjeld. I beregningen 

av det samlede avkastkravet er det en rekke estimater som inngår, herunder fastleggelse av 

avkastkravet til henholdsvis egenkapital og gjeld, samt forventet kapitalstruktur. Samtlige 

formler er hentet fra Petersen & Plenborg (2017) s. 341–364.    

𝑾𝑨𝑪𝑪 =
𝐸𝐾

𝑁𝑅𝐵𝐺 + 𝐸𝐾 ∗ 𝑅! +
𝑁𝑅𝐵𝐺

𝑁𝑅𝐵𝐺 + 𝐸𝐾 ∗ 𝑅" ∗
(1 − 𝑇) 

Hvor, 
!"

#$%&'!"
 = Andel egenkapital     #$%&

#$%&'!"
	= Andel gjeld 

𝑅! = Avkastkrav egenkapital 

𝑅" = Avkastkrav gjeld 

𝑇 = Skattesats 
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3.3.1 AVKASTKRAV EGENKAPITAL  

Fastleggelsen av egenkapitalens avkastkrav tar utgangspunkt i Security Market Line, hvor en 

investors krav til avkast varierer med hvilken avkastning det er mulig å få ved en risikofri 

pengeplassering, aksjens systematiske risiko (beta) og risikopremien til markedet. For å 

fastlegge egenkapitalens avkastkrav, blir det derfor nødvendig å fastlegge estimater for den 

risikofri rente, beta-verdi og risikopremien til markedet. I dette kapittelet vil metodene kort 

beskrives. I kapittel 6 vil de ulike parametere diskuteres og estimeres. 

𝑹𝒆 = 𝑅$ + 𝛽	(𝑅% − 𝑅$) 

Hvor, 

𝑅$	= Risikofri rente 

𝛽 = Beta verdi 

𝑅% − 𝑅$ = Risikopremie 

Risikofrisrente  

Den normale proxy for fastleggelsen av risikofri rente, er en investering i en 10-årig 

statsobligasjon. Likevel volder fastleggelsen av det risikofri alternativ utfordringer ved dagens 

rentenivå. En risikofri rente < 0 % gir historisk sett et lite rettvisende bilde av hva en risikofri 

pengeplassering gir av avkast. Konsekvensen av å bruke dagens risikofrie rente i fastleggelsen 

av avkastningskravet til både egenkapital og fremmedkapital, er at avkastkravet til 

virksomheten samlet sett blir svært lavt.   

 

Beta 

Beta måler den systematiske risikoen for aksjen, altså den delen av den totale risikoen som 

ikke kan bortdiversifiseres. I tillegg til den systematiske risikoen, påvirkes aksjer også av 

usystematisk (selskapsspesifikk) risiko. 
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𝜷𝒊 =
𝐶𝑂𝑉	(𝑅' , 𝑅%)
𝑉𝐴𝑅	(𝑅%)

 

Hvor, 

𝐶𝑂𝑉	(𝑅' , 𝑅%) = Samvariasjonen mellom aksje «i» og markedet 

𝑉𝐴𝑅	(𝑅%) = Mål for markedsvolatiliteten 

Formelen for beta måler en aksje «i» sin samvariasjon med markedet. Markedet har en beta 

= 1. Beta-verdier < 1, uttrykker at aksjen stiger/faller mindre enn markedet. Beta-verdi > 1, 

uttrykker at aksjen stiger/faller mer enn markedet. Alt annet holdt konstant betyr en høyere 

beta-verdi høyere risiko og således en høyere WACC. 

Når beta-estimatet skal fastlegges tas det gjerne utgangspunkt i historisk reflektert beta. Den 

historiske dataen kan være med på å forutsi den fremtidige markedsspesifikke risiko. I 

fastleggelsen av en aksjes beta-verdi finnes flere metoder, deriblant regressert beta mot en 

relevant aksjeindeks, Adj. beta og Buttom-up bransjebeta. En aksjes systematiske risiko 

varierer over tid, og med hvilken indeks man måler mot. Før beta fastlegges er det derfor 

nødvendig å velge ut den mest relevante indeks, tidsperiode og frekvens. 

Valg av indeks tar ofte utgangspunkt i en av to alternativer (Damadoran, 1999).  

1) Hvor kommer selskapets cash flow fra? Er selskapet et nasjonalt selskap, som selger 

innenlands, er trolig hovedindeksen i landet den relevante indeks. Er selskapet et 

internasjonalt selskap, som eksporterer store deler av varene, er trolig en mer 

internasjonal indeks relevant.  

2) Hvor er selskapets investorer investert? Er selskapets investorer også investert i det 

globale markedet, er trolig en global indeks mer relevant å bruke. 

Valg av tidsperiode og frekvens må vurderes konkret for hver enkelt aksje. Jo færre 

observasjoner man har og desto kortere tidsrom man måler over, jo mindre reliabilitet er det 
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i målingene. Likevel kan selskapsspesifikke forhold tale for en kortere eller lengre 

målingsperiode. F.eks. hvis et selskap har endret sitt operasjonelle kjerneområde for to år siden, 

vil måling av beta over de siste fem år kunne gi misvisende resultater. I teorien er det antatt 

at månedlige eller ukentlige observasjoner er å foretrekke, ettersom daglige observasjoner vil 

medføre støy (Damadoran, 1999).  

 

Risikopremie 

Risikopremien er et mål på den premie som en investor krever for å påta seg ekstra risiko, ut 

over det risikofrie alternativ. Det finnes flere metoder til å fastlegge risikopremien på, blant 

annet «Survey approach» – hvor man spør profesjonelle aktører hva deres beste gjett for 

fremtidig risikopremie er, «Historical return approach» – hvor man ser på hvor bra avkastning 

aksjer har gitt historisk over det risikofrie alternativ, og «Implied approach» – hvor fremtidig 

FCF brukes til å estimere dagens risikopremie (Damadoran, 2020). Ettersom både historical 

return approach og implied approach består av omfattende analyser, fastsettes ofte 

risikopremien basert på survey approach. Man andre ord tar man utgangspunkt i profesjonelle 

aktørers estimater for dagens risikopremie. Dette kan f.eks. gjøres ved å bruke 

investeringsbankers- eller Damadorans rapporter om risikopremie. 

 

3.3.2 AVKASTKRAV GJELD 

Avkastkravet til selskapets fremmedfinansiering approksimeres gjennom selskapets 

rentedekningsgrad.4 På bakgrunn av rentedekningsgraden kan en default spread fastlegges. Jo 

høyere sannsynlighet for at selskapet ikke kan møte sine forpliktelser, desto større default 

 
4 Interest Coverage Ratio (ICR) 
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spread må legges på avkastkrav. På samme måte som for avkastkravet til egenkapitalen, krever 

høyere risiko høyere avkastkrav.  

𝑹𝒅 = 𝑅$ + 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡	𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 

En normal proxy for fastleggelsen av default spread er Damdoran's kredittrating for ulike 

rentedekningsgrader (Damadoran, 2020). 

 

Kapitalstruktur 

I verdiansettelsen må en konstant kapitalstruktur forutsettes, med en andel egenkapital og 

gjeld. Dette gjøres til tross for at Esty (1999) anbefaler at WACC skal estimeres basert på en 

dynamisk kapitalstruktur som endrer seg fra år til år. Selskapers kapitalstruktur er ikke 

konstant over tid, og det er ikke normalt at selskapene selv uttaler seg om hvilken 

kapitalstruktur de har som target i fremtiden. Fastleggelsen av target kapitalstruktur gjøres 

derfor på bakgrunn av historisk utvikling og forventninger til fremtiden.  

 

3.4 VERDIANSETTELSESMODELLER 

Verdiansettelsen er normalt basert på både strategisk og finansiell analyse, med etterfølgende 

budsjettering. I en fundamental verdiansettelse forsøkes selskapets fremtidige inntjeningsevne 

å budsjetteres gjennom ulike modeller. I denne oppgaven har jeg primært valgt å benytte meg 

av Discounted Cash Flow modellen (DCF). Likevel benyttes Residualoverskuddsmodellen 

(EVA), til kontrollberegning av aksjekursen. 

 

3.4.1 DISCOUNTED CASH FLOW MODELL 

DCF modellen måler nåtidsverdien av fremtidig forventet FCF. 
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𝑫𝑪𝑭 =
𝐹𝐶𝐹)

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)) +
𝐹𝐶𝐹*

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)* +⋯+
𝐹𝐶𝐹+

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+ =	K
𝐹𝐶𝐹+

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+

,

+-'

 

Hvor, 

𝐹𝐶𝐹.	 = De frie forventede cash flow 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Diskonteringsrente 

𝑛 = Antall tidsperioder fra en til uendelig 

 

Metodisk må først de fremtidige FCF estimeres, hvilket er en del av budsjetteringen. Deretter 

må et relevant avkastkrav fastlegges (WACC). I verdiansettelsen beregner jeg først Enterprise 

Value (EV), før jeg trekker fra Netto Rentebærende Gjeld (NRBG) og finner pris pr. aksje.  

𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆	𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆	 = K
𝐹𝐶𝐹.

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶). +
𝐹𝐶𝐹/!0%'+12
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔

.

+-)

∗
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+ 

 

Hvor, 

𝐹𝐶𝐹.	= Free Cash Flow i Budsjettperioden 

𝐹𝐶𝐹/!0%'+12 = Free Cash Flow i Terminalperioden 

𝑔 = Vekstraten i Free Cash Flow 

 

Etter at EV er beregnet, beregnes markedsverdien av egenkapitalen ved å trekke fra gjelden. 

 

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒅𝒔𝒗𝒆𝒓𝒅𝒊	𝑬𝒈𝒆𝒏𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒	𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑁𝑅𝐵𝐺 

Hvor, 

𝑁𝑅𝐵𝐺 = Netto Rentebærende Gjeld 

 

Til slutt finnes aksjekursen ved å dividere antall aksjer på markedsverdien av egenkapitalen.  
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𝑨𝒌𝒔𝒋𝒆𝒌𝒖𝒓𝒔 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖	𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙	𝑎𝑘𝑠𝑗𝑒𝑟 	 

 

3.4.2 ECONOMIC VALUE-ADDED MODELL 

Hensikten med å supplere DCF-modellen med Economic Value-Added (EVA)-modellen er 

primært å kontrollere at aksjekursen er beregnet riktig. I teorien skal de to modellene gi samme 

kurs, når de tar utgangspunkt i like budsjetteringsforutsetninger.  

EVA-modellen beregner pris pr. aksje ut fra residualoverskuddet, dvs. det overskuddet 

virksomheten genererer utover kapitalomkostningene.  

𝑬𝑽𝑨 = 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡	𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

𝑬𝑽𝑨	𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒍 =
𝐸𝑉𝐴)

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)) +
𝐸𝑉𝐴*

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)* +⋯+
𝐸𝑉𝐴+

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+ =	K
𝐸𝑉𝐴+

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+

,

+-'

 

Hvor,  

𝐸𝑉𝐴 = Economic Value Added 

 

EVA-modellen skiller seg fra DCF-modellen i beregningen av Enterprise Value, men derfra er 

modellene like. Forventet fremtidig EVA diskonteres tilbake med samme avkastkrav som DCF-

modellen, hvorpå den investerte kapitalen legges til. 

𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆	𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑	𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙30'%4 +K
𝐸𝑉𝐴+

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)+ +
𝑇𝑉

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶).

.

+-)
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4 CASEVIRKSOMHET 

I dette kapittelet redegjør jeg for valg av casevirksomhet. I oppgaven ønskes en analyse av 

verdiansettelsens følsomhet overfor endringer i budsjetteringsforutsetninger. For å kunne 

gjennomføre de ulike analysene er det derfor nødvendig med en casevirksomhet for å etablere 

et regneeksempel.  

 

4.1 ROYAL UNIBREW A/S 

Royal Unibrew A/S (ticker: RBREW) er et dansk børsnotert aksjeselskap på NASDAQ i 

København. Selskapets hovedkontor ligger i Faxe, på den sydlige del av Sjælland. Selskapet 

driver med produksjon, distribusjon og salg av drikkevarer for både danske og internasjonale 

markeder. Blant produktene finnes ulike varianter av øl, cider, ferdiglagde drinks, fruktjuice 

og vannbaserte drikkevarer.  

Royal Unibrew sin strategi er å selge sterke og lokalt forankrede kvalitetsmerkevarer, hvor 

blant annet Faxe Kondi og Royal Beer er gode eksempler på det danske markedet. Selskapet 

komplementerer sin hovedstrategi med et ønske om å etablere sterke niche-posisjoner i nye 

internasjonale markeder. I tillegg til egne merkevarer har selskapet inngått internasjonale 

samarbeidsavtaler, som gir rett til å distribuere blant annet PepsiCo og Heineken i de nordiske 

landene (Royal Unibrew, 2020).   

 

4.2 BEGRUNNELSE FOR VALG AV VIRKSOMHET 

For å analysere hvordan verdiansettelsen er følsom overfor endringer i 

budsjetteringsforutsetningene ønskes et selskap med stabil aksjekursutvikling. Gitt Royal 

Unibrew sin aksjekursutvikling de siste ti årene, fremstår selskapet som et av de mer stabile 

selskapene på de nordiske aksjebørsene. Sammenliknet med for eksempel Carlsberg, som 
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opererer innenfor samme bransje, fremstår Royal Unibrew som mer «straight forward». 

Selskapet er stabilt, har en solid forretningsmodell med et snevert produktsortiment og selger 

sine produkter på forholdsvis homogene markeder. Dessuten er aksjekursen mindre drevet av 

oppkjøp og salg av virksomheter. 

Hvis Royal Unibrew sin aksjekursutvikling sammenliknes med et selskap med mer volatil 

aksjekursutvikling, er det etter min mening bedre muligheter til å komme frem til noen 

troverdige estimater ved verdiansettelse av Royal Unibrew. 

Figur 4 – Royal Unibrew historisk kursutvikling 2010-2019 
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5 METODE 

I det følgende kapittelet vil jeg redegjøre for den metodiske fremgangsmåten jeg benytter meg 

av for å analysere problemformuleringen. Verdiansettelse av selskaper følger det teoretiske 

rammeverket presentert i kapittel 3, og anses forøvrig som «gjengs viten» på cand.merc.fir. 

Jeg vil redegjøre for oppbygningen av Monte Carlo-modellen, herunder både beskrive hvordan 

jeg har bygget en egenprodusert Monte Carlo-modell som er i stand til å foreta de ønskede 

analyser. I tillegg vil jeg gi en kort innføring i bruken av Oracle Crystal Ball software.  

 

5.1 VERDIANSETTELSE 

Royal Unibrew vil først verdiansettes ved den tradisjonelle metoden, dvs. en budsjettering av 

et enkelt scenario for fremtiden. Jeg vil verdiansette selskapet først gjennom DCF-modellen, 

og deretter ved hjelp av EVA-modellen. Jeg viser til den teoretiske gjennomgangen i kapittel 

3, som viser hvordan aksjekursen i hver enkelt modell beregnes. Verdiansettelsen regnes som 

enkelt «håndverk» som bør kunne følges uten nærmere metodisk innføring.  

 

5.2 INTRODUKSJON TIL MONTE CARLO 

Monte Carlo-simuleringer har sitt navn fra gamblingens hjemsted «Monte Carlo» i Monaco. 

Bakgrunnen for navnet er at kjennetegnene ved Monte Carlo-simuleringer minner mye om de 

randomiserte utfall man finner i både terning- og kortspill. Bakgrunnen for metoden kom fra 

Stanislaw Ulam, som spilte utallige kabal kortspill (solitaire). Ulam ønsket å notere ned utfallet 

av hvert enkelt spill, og senere lage en fordeling som kunne brukes til å beregne sannsynligheten 

for at spillet skulle fullføres. Ulam samarbeidet med John Von Neumann i utviklingen av 

Monte Carlo-simuleringer (Kenton, 2019).   
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For denne oppgaven er spørsmålet hvordan og hvorfor Monte Carlo-simuleringer kan gi 

verdifull innsikt i forbindelse med verdiansettelse av selskaper. 

I de fleste tilfeller lever selskaper i en verden med usikker fremtid. Beslutninger som skal tas i 

dag, baserer seg ofte på en rekke forutsetninger for fremtiden. Det er et faktum at vi mennesker 

ikke er i stand til å spå fremtiden. Fremtiden tar ofte en uventet utvikling, som medfører at 

det scenarioet man har sett for seg ikke lengre er «riktig». Begrunnelsen for å bruke Monte 

Carlo-simuleringer er derfor at mange tusen ulike simuleringer kan bidra til bedre 

beslutningstaking i dag. 

Monte Carlo-simuleringer kan brukes på flere områder innenfor økonomi og finans, men er 

også anerkjent innenfor andre naturvitenskapelige fagområder. I økonomisk sammenheng 

brukes det gjerne til å estimere NPV til store prosjekter eller å estimere prisen på et aktiv, 

som jeg tar for meg i denne oppgaven. 

Verdiansettelsen er sensitiv overfor endringer i en rekke variabler, herunder både på 

budsjetterings- og kapitalomkostningssiden. I denne oppgaven avgrenser jeg meg fra andre 

forhold som kan påvirke aksjekursen, blant annet sentimentet i markedet, økonomiske kriser 

og andre psykologiske faktorer.      

«A risk analysis simulation of 10.000 samples will only take a matter of seconds, and 10.000 

samples is quite sufficient to get stable results» (Vose, 2017) 

Å simulere flere tusen scenarioer for de ulike budsjetteringsforutsetningene ved 

verdiansettelsen, kan bidra til å estimere en sikrere verdi på Royal Unibrew i dag. I denne 

oppgaven anses 10.000 simuleringer som tilstrekkelig pr. scenario. 
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Fordelers&sulemper  

Fordelene ved å bruke Monte Carlo-simuleringer er at det er et kraftfullt og fleksibelt verktøy, 

som kan benyttes på en tilpasset måte. Det kan simuleres med ønsket antall utfall og på et 

ubegrenset antall variabler. I tillegg kan modellen gjøres så avansert og realistisk som man 

ønsker, gjennom å inkorporere korrelasjon mellom budsjetteringsforutsetningene.  

En av utfordringene ved bruken av simuleringer er at det output man genererer ikke alltid er 

til å stole på. Som Sørensen (2017) vektlegger, er en verdiansettelse aldri bedre enn de 

forutsetninger den bygger på. For å sikre plausible verdier i de output som produseres, må 

budsjetteringsforutsetningene (inputvariabler) være realistiske.  

Av andre ulemper er det særlig potensiale for software bugs som utgjør den største feilkilden. 

For å sikre meg mot dette, bruker jeg to forskjellige Monte Carlo-simuleringer: en 

egenprodusert Monte Carlo-modell og Oracle Crystal Ball. Hvis de to modellene gir samme 

output basert på de samme inputvariabler, er det et godt tegn på at output er troverdig.   

 

5.3 BUDSJETTERINGSFORUTSETNINGER 

Verdiansettelsen av Royal Unibrew er basert på åtte finansielle verdidrivere. Verdidriverne 

budsjetteres fremover i seks år, hvorav fem år er den eksplisitte Budsjettperioden + ett år er 

Terminalperioden (2020E-2024E + 2025T). Ettersom arbeidskapital, anleggskapital og NRBG 

anvender ultimo 2019-verdier, skal disse ikke estimeres for 2020E, og betegnes derfor i tabellen 

som «i.r.». Samtlige andre budsjetteringsforutsetninger (inputvariabler) er gjenstand for 

Monte Carlo-simulering. Antall inputvariabler som er gjenstand for simulering er derfor 45 

stk. Årsaken til at jeg har valgt å gi budsjetteringsforutsetningene navnet «inputvariabler» er 

at de er direkte input i verdiansettelsesmodellen og dermed har direkte påvirkning på den 

aksjekurs vi ender opp med. Ved å endre inputvariablene, endrer vi også output (aksjekurs).  
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Figur 5.1 – Inputvariabler & output 

 

 

Kvalitetskriterier 

En av kvalitetskriteriene for å skape realistisk output, er å estimere realistiske inputvariabler. 

Dette innebærer valg av passende sannsynlighetsfordelinger, samt fastleggelse av fordelingens 

begrensninger (gjennomsnitt, standardavvik, minimums- og maximumsbegrensninger). Både 

valg av fordeling og begrensninger må være realistiske. Videre stiller simuleringsmodellen krav 

til at variablene genereres tilfeldig (random) innenfor de begrensninger som følger av valgte 

sannsynlighetsfordelinger.      

Ettersom de ulike finansielle verdidriverne er forskjellige både med tanke på historisk utvikling 

og karakteristikk, vil jeg benytte ulike sannsynlighetsfordelinger på de forskjellige 

inputvariablene. Fordelingene jeg vil benytte er normalfordelingen, den triangulære- og 

uniforme fordeling.  
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5.4 SANNSYNLIGHETSFORDELINGER 

Sannsynlighetsfordelinger beskriver hvor sannsynlig det er at et gitt utfall inntreffer, samt 

hvordan en stor mengde verdier vil fordele seg innenfor fordelingens begrensninger. I min 

oppgave vil sannsynlighetsfordelinger brukes til å generere randomverdier som brukes som 

inputvariabler i verdiansettelsen av Royal Unibrew. For eksempel vil jeg generere estimater 

for «Omsetningsvekst» basert på en type sannsynlighetsfordeling, og for «EBIT-margin» vil 

jeg bruke en annen sannsynlighetsfordeling. Valg av sannsynlighetsfordeling har stor 

innvirkning på hva slags randomverdier som genereres, og dermed også på selve aksjekursen. 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for fordelingene, samt matematisk beskrive hvordan de 

tilfeldige estimatene beregnes ved henholdsvis normalfordelingen – Estimat (N), den 

triangulære fordelingen – Estimat (T), og den uniforme fordelingen – Estimat (U). I Appendix 

2 fremgår rammeverket for utregning av tilfeldige estimater for budsjetteringsforutsetningene.    

 

Uniformsfordeling 

En uniform fordeling er en fordeling som genererer randomverdier basert på en minimumsverdi 

og en maximumverdi (min, max). For en slik fordeling er samtlige utfall innenfor (min, max) 

like sannsynlige – derav navnet «uniform». Modellen har dermed sine åpenbare begrensninger, 

men kan brukes til å estimere verdier av mer tilfeldig karakter.  

Konstant (U) = max – min 

Estimat (U) = min + U * R 

Hvor, 

R = random generert tall mellom 0 og 1. 
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Triangulærsfordeling 

Triangulær fordeling er formet som et triangel, og genererer randomverdier basert på en 

minimumsverdi, «most likely» verdi og en maximumverdi (min, average, max). Fordelingen 

returnerer verdier som faller innenfor intervallet (min, max), og flest verdier i området rundt 

(average). Den høyeste sannsynligheten finnes på det høyeste punktet i trekanten, og 

sannsynligheten faller for estimater til høyre og venstre for toppunktet. Fordelingen kan både 

anvendes midtstilt (bokstav a) eller skjevt (bokstav b). 

Figur 5.2 – Midtstilt og skjev triangulær fordeling  

 

 

 

 

Fordelingen skiller seg markant fra den uniforme fordeling, hvor hele utfallsrommet er like 

sannsynlig. Ved å tilordne ulike deler av utfallsrommet ulike sannsynligheter, kan jeg få ut 

mer realistiske estimater når jeg genererer randomverdier. Fordelingen kan f.eks. beskrive en 

variabel hvor man er forholdsvis sikre på utfallsrommet (min, max), men samtidig har en 

formening om hvilket område innenfor utfallsrommet som er mest sannsynlig (a eller b). 

Konstant (T) = (average – min) / (max – min) 

Estimat (T) = min + (max–min) * IF (R ≤	T; √𝑅 ∗ 𝑇	; 1 – '(1 − 𝑇) ∗ (1 − 𝑅)) 

Hvor, 

R = random generert tall mellom 0 og 1. 
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Normalfordeling 

Normalfordelingen er kjent for sin symmetriske klokke-form. Fordelingen vil i denne oppgaven 

generere randomverdier basert på et gjennomsnitt – GNS / 𝜇 – og standardavvik – STD /	𝜎. 

Jo høyere (lavere) standardavviket er, desto flatere (spissere) blir kurven rundt gjennomsnittet. 

Dette bidrar til at utfallsrommet stiger (faller), og gjør sannsynligheten for store og små verdier 

høyere (lavere). Det er verdt å merke seg at normalfordelingen, til forskjell fra den triangulære 

og uniforme fordelingen, ikke har noen definerte (min, max) begrensninger. Dette bidrar til at 

verdiene som genereres ved normalfordelingsmodellen kan gi større positive og negative 

verdiutslag sammenliknet med de andre sannsynlighetsfordelingene.  

Estimat (N) = µ + NORMSINV (R) * σ 

Hvor, 

R = random generert tall mellom 0 og 1. 

 

Figur 5.3 – Sannsynlighetsfordelingenes begrensninger og utseende 
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5.5 PROGRAMMERING 

5.5.1 VALG AV SOFTWARE 

I prosessen med å verdiansette Royal Unibrew anvendes Microsoft Office Excel. Excel er et 

verktøy jeg har jobbet mye med gjennom studiet. Derfor var det ønskelig å velge en form for 

Monte Carlo-tilgang som kunne samkjøre med verdiansettelsesmodellen i Excel. Av andre 

anerkjente programmer til Monte Carlo-simulering finnes blant annet R og Python.  

Til modellering av Monte Carlo har jeg benyttet meg av to ulike tilganger: 

• Visual Studio Tools for Office (VSTO) – Eksternt programmeringsverktøy for Office 

• Oracle Crystal Ball – Spesialisert Add-In for Monte Carlo i Excel 

I VSTO har jeg utviklet mitt eget Monte Carlo-simuleringsprogram som Excel Add-In. VSTO 

har mye av de samme funksjonaliteter som velkjente Visual Basic for Applications (VBA), 

men programmeres utenfor Excel. Utviklingen av programkode er gjort i et eget program - 

Visual Studio. Bakgrunnen for at jeg har brukt to ulike tilganger er dels for å eliminere faren 

for softwarebugs og dels den korte free trial perioden Oracle tilbyr for Crystal Ball – kun 14 

dager. For å være sikker på å få gjennomført de ønskede analyser så jeg meg nødt til å 

programmere en egen Monte Carlo-modell fra start av. Begrunnelsen for valget av Visual 

Studio er dels mitt ønske om å jobbe i Excel, og dels at Visual Studios tilbød hele 90 dagers 

free trial. Det ga meg både tid til utvikling av programkode og implementering av Add-In i 

Excel. I Visual Studio benyttes kodespråket C#, som samkjører godt med Excel-funksjonene.  

 

5.5.2 VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE 

Gjennom VSTO har jeg laget en Excel Add-In som legger ny funksjonalitet ovenpå Excels 

standardfunksjoner. Den nye funksjonaliteten er kodet i Visual Studio, men anvender både 

data og formler fra mitt Excel-ark «Royal Unibrew Verdiansettelse.xls». I det følgende vil jeg 

redegjøre overordnet for hvordan den egenproduserte Add-In og Excel samkjører. En detaljert 
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beskrivelse av programkoden fremgår av Appendix 3. Her har jeg både lagt ved programkoden, 

samt kommentert på de ulike funksjonene som gjennomføres. 

Figur 5.4 – Excel samkjøring 

 

Modellbeskrivelse 

Modellen er bygget som en outputgenerator rundt den ferdige verdiansettelsesmodellen. 5 Min 

tradisjonelle verdiansettelsesmodell i Excel består av de historiske reformulerte oppgjør, 

WACC, budsjetteringsforutsetninger, pro forma oppgjør og DCF/EVA-modell. Ved hjelp av 

VSTO Add-In ønsker jeg å simulere på samtlige 45 budsjetteringsforutsetninger 

(inputvariabler). Når budsjetteringsforutsetningene endres – gjennom en enkelt simulering – 

endres pro forma oppgjørene og dermed også verdiansettelsen. 

Konkret skal modellen kunne estimere 45 random inputvariabler basert på de ulike 

sannsynlighetsfordelingene. Deretter skjer endringene i verdiansettelsen automatisk, før 

modellen til slutt loggfører aksjekursen (både DCF og EVA-kurs), samtlige 

budsjetteringsforutsetninger og tidspunktet for simulering. Modellen skal etter en simulering 

returnere N antall aksjekurser etter formateringen vist i tabellen nedenfor. Disse data brukes 

deretter til videre analyser.   

 
5 En slags maskin som genererer output på bakgrunn av endringer i input 
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Figur 5.5 – Loggføring av output 

 

5.5.2.1   Formler & funksjoner 

På bakgrunn av N antall simuleringer vil Excel opprette et nytt «sheet» hvor samtlige 

aksjekurser fra 1–N genereres. På bakgrunn av disse data lager jeg output/statistikker: 

• Histogram med aksjekursfordeling ved følgende Excel-funksjoner  

o Data à Data Analysis à Histogram 

• Statistikker ved følgende Excel-funksjoner 

o Gjennomsnittlig aksjekurs i kr =AVERAGE(Aksjekurs1:AksjekursN) 

o Standardavviket i kr =STDEV(Aksjekurs1:AksjekursN) 

o Minste observerte aksjekurs i kr =MIN(Aksjekurs1:AksjekursN) 

o Største observerte aksjekurs i kr =MAX(Aksjekurs1:AksjekursN) 

o Minste 5% av aksjekursene =SMALL(Aksjekurs1:AksjekursN; N*5%) 

o Største 5% av aksjekursene =LARGE(Aksjekurs1:AksjekursN; N*5%) 

• Approksimert fordeling av aksjekurser som funksjon av standardavviket 

o 68 % av observasjonene innenfor GNS ± 1 STD 

o 95 % av observasjonene innenfor GNS ± 2 STD 

o 99 % av observasjonene innenfor GNS ± 3 STD 

• Sannsynlighetsberegning på bakgrunn av normalfordelingsantakelsen 

o SSH (aksjekurs < X) = NORM.DIST(X; GNS; STD; TRUE) 

o SSH (aksjekurs > X) = 1 – NORM.DIST(X; GNS; STD; TRUE) 
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5.5.3 ORACLE CRYSTAL BALL 

Oracle Crystal Ball er en Excel Add-In som kan brukes til ulike formål, herunder finansiell- 

og matematisk modellering, budsjettering, simulering og optimering (Oracle, 2020). I mitt 

prosjekt vil jeg anvende Crystal Ball til to formål. For det første vil Crystal Ball fungere som 

en kontrollberegning av min egenutviklede Monte Carlo-modell. For det andre vil Crystal Ball 

brukes til å inkorporere korrelasjon mellom flere av inputvariablene. Dermed vil programvaren 

fungere som en utvidelse av min egen modell, hvilket gjør meg i stand til å utføre mer kompleks 

modellering og dermed øke innsikten rundt budsjetteringens konsekvenser for verdiansettelsen.  

I Oracle tilegnes hver enkelt inputvariabel en sannsynlighetsfordeling, på samme måte som jeg 

har gjort i min egen modell. Deretter kan aksjekursen simuleres x-antall ganger. En fullstendig 

beskrivelse av den metodiske fremgangsmåten i Crystal Ball metoden finnes i Appendix 4.  

I denne oppgaven har jeg brukt Crystal Ball sine tre primærfunksjoner: 

• Chart forecast: Viser fordelingen av de simulerte aksjekurser. 

• Statistics: Viser fordelingens GNS, STD, min/max aksjekurser & percentiler.  

• Sensitivity chart: Viser hvilke inputvariabler som bidrar til mest varians.6 

Ved anvendelse av Crystal Ball har jeg inkorporert korrelasjon i budsjetteringen. Korrelasjonen 

sier noe om den lineære sammenhengen mellom to variabler [X, Y]. En korrelasjon = –1 

indikerer perfekt negativ korrelasjon, dvs. at X stiger med 1 når Y faller med 1. En korrelasjon 

= 1 indikerer perfekt positiv korrelasjon, dvs. at X stiger med 1 når Y stiger med 1. Anvendelse 

av korrelasjon mellom inputforutsetningene i verdiansettelsen gjøres med programvarens 

korrelasjonsfunksjon. Til estimering av Royal Unibrew’s historiske korrelasjonskoeffisienter har 

jeg anvendt Excels funksjon for korrelasjon mellom to variabler.   

 
6 Heretter: spredning 
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6 RESULTATER & DISKUSJON 

I dette kapittelet vil resultatene presenteres og diskutere fortløpende. Resultatene består av 

en tradisjonell verdiansettelse, samt tilhørende Monte Carlo-simuleringer. Jeg har valgt å 

simulere totalt fem forskjellige scenarioer. Resultater og analyser i dette kapittelet bygger på 

det teoretiske rammeverket og metoden i henholdsvis kapittel 3 og 5.  

6.1 VERDIANSETTELSE 

Jeg vil først gjennomføre en tradisjonell verdiansettelse av Royal Unibrew. Jeg vil presentere 

de historiske oppstillinger, gjennomføre budsjettering, beregne avkastkrav og verdiansette 

selskapet ved hjelp av DCF- og EVA-modellen. Den tradisjonelle verdiansettelsen er basert på 

historisk utvikling. Hvilken kurs jeg ender opp med er i prinsippet ganske uinteressant, 

ettersom dette konkrete scenarioet er svært usikkert.    

Reformulertsbalanse 

Detaljert reformulert balanseoppgjør fra 2014-2019 fremgår av Appendix 5. 

Figur 6.1 – Reformulert Balanse fra 2014-2019 (kortversjon) 
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Reformulertsresultatoppgjør 

Fullstendig reformulert resultatoppgjør fra 2014-2019 fremgår av Appendix 6. 

Figur 6.2 – Reformulert Resultat fra 2014-2019 (kortversjon) 

 

6.1.1 BUDSJETTERING 

Budsjettering av pro forma oppgjør gjøres i tråd med den tradisjonelle metoden for 

framskrivning av de ulike finansielle oppgjørene. Vanligvis er historisk utvikling sammenholdt 

med en strategisk analyse det beste utgangspunktet for å kunne budsjettere de fremtidige FCF. 

Som jeg har presisert i avgrensningen av oppgaven, er ikke tanken med denne oppgaven å 

gjennomføre noen konkret strategisk analyse. Min budsjettering vil derfor i stor grad baseres 

på historisk utvikling i de finansielle verdidriverne, samt mine berettigede forventninger 

omkring realistisk fremtidig utvikling.  

Målsetningen med budsjetteringen er – på en realistisk måte – å fastlegge utviklingen i de ulike 

finansielle verdidriverne og således også FCF. Den historiske utviklingen bærer preg av både 

vekst og økt lønnsomhet. Omsetningsveksten har vært positiv etter tilbakegangen i 2015, og 

er understøttet av konstant forbedring i EBIT-margin. Utviklingen i andre forutsetninger kan 

ses i tabellen nedenfor. Videre budsjettering kommenteres kort på i figur 6.4.   
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Figur 6.3 – Historisk utvikling 

 

Figur 6.4 – Budsjetteringskommentarer 

Verdidriver Kort kommentar omkring budsjetteringen 

Omsetningsvekst Budsjetteres fallende fra den gjennomsnittlige omsetningsveksten på 5% 

mot en antatt Terminalvekst på 2 % i tråd med forventet BNP. 

Arbeidskapital Har vist en positiv trend fra historisk, hvilket indikerer mindre 

pengebindinger i varelagre og tilgodehavender. Antatt at nivået fra 

2019 fremstår som et fornuftig budsjetteringsnivå = –9 %. 

Anleggskapital Har kommet opp på et høyere nivå i 2018/19 som følge av aktivert 

goodwill, samt IFRS16 reguleringen om aktivering av leasingaktiver. 

Forventes fremadrettet å ligge på samme nivå = 85 %. 

EBIT-margin Har vist konstant forbedring i lønnsomheten siste 5 årene. Forventet 

EBIT-margin på mellomlang sikt er 19-20 %, uttalt av selskapet. 

Budsjetterer med en EBIT-margin konstant = 19 %.  

Skatt på EBIT Budsjetteres konstant = 22 % 

Annet DO ES Har vist en fallende trend historisk fra 0,5–0,3 %, men er en driftspost 

som er mer uregelmessig og vanskeligere å budsjettere enn andre poster. 

Budsjetteres derfor gjennomsnittlig = 0,4 %. 
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NRBG / Investert 

kapital 

Har økt markant i 2018/19 som følge av en økning i gjeldsfinansiering 

hos kredittinstitusjoner på over 1 mia. DKK. Er antatt at NRBG vil 

ligge på samme nivåer i fremtiden = 46,5 %.  

Netto lånerente NLR har falt markant over perioden, drevet av lavere NFO ES og 

høyere NRBG i 2018/19. Antatt å NLR = 1,0 % er fornuftig å 

budsjettere ut ifra. 

 

De budsjetteringsforutsetninger som danner grunnlaget for den tradisjonelle verdiansettelsen 

fremgår eksplisitt av Appendix 7. 

 

Prosformasoppgjør 

Pro forma oppgjørene er basert på de historiske reformulerte oppgjørene, samt budsjetteringen 

av de finansielle verdidriverne. Pro forma oppgjørene endres automatisk som følge av endringer 

i budsjetteringsforutsetningene, herunder endres også FCF og aksjekursen. 

Pro forma oppgjør av balanse, resultatoppgjør og pengestrømsoppgjør for 2020E-2025T 

fremgår av Appendix 8.  

 

6.1.2 WACC 

Fastleggelsen av avkastkravet (WACC) tar utgangspunkt i det teoretiske rammeverket for 

WACC i kapittel 3. I fastleggelsen av avkastkravet til Royal Unibrew tar jeg utgangspunkt i 

at selskapet er å anse som et «europeisk» selskap. Selv om selskapet er børsnotert i Danmark, 

kommer ca. 90% cash flowet fra europeiske markeder. Dessuten består nesten halvparten av 

selskapets aksjonærer av utenlandske investorer (Årsrapport, 2019, s. 41).   

I de følgende avsnittene vil jeg fastlegge avkastkravet til verdiansettelsen av Royal Unibrew. 
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AVKASTKRAV EGENKAPITAL  

Risikofrisrente 

Som tidligere nevnt er 10-årige statsobligasjoner å anse som den mest normale proxy for 

fastleggelsen av den risikofrie rente. Likevel er rentenivået – både i Danmark og Europa 

forøvrig – negativt pr. årsskiftet 2019/20. Hvis jeg hadde ansett Royal Unibrew som 

tradisjonelt dansk aksjeselskap, hadde den danske tiåringen vært å anse som det mest 

nærliggende alternativ. Ettersom jeg anser Royal Unibrew som et europeisk selskap, vil en 

europeisk rente være mest relevant. Dette følger av Damadorans «consistency principle» 

(Damadoran, 1999). Det finnes ingen felles 10-årig statsobligasjon for den europeiske 

økonomien som helhet. Tyskland har tradisjonelt sett vært å regne som maskineriet i den 

europeiske økonomien – med sin størrelse og industri – hvorfor den tyske tiåringen i praksis 

kan fungere som en europeisk rente. 

 

I tabellen ovenfor ses det at den danske- og tyske tiåring ligger tett på hverandre ved årsskiftet 

2019/20 (Bloomberg, 2020). Ved å benytte meg av en aktuell risikofri rente på ca. –0,20 % vil 

WACC bli svært lav. WACC ned mot 3,00 % fremstår umiddelbart som et for lavt nivå på 

selskapets diskonteringsrente. I realiteten vil en så lav WACC lede til lite troverdige 

aksjekurser (for høye) sammenliknet med markedets prising. Jeg vil derfor gjennomføre en 

enkel sensitivitetsanalyse av WACC som en funksjon av endringer i den risikofri rente.   

Figur 6.5 – WACC som funksjon av Risikofri rente 
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Gitt dagens rentesituasjon har jeg kommet til at jeg ønsker å benytte meg av en normalisert 

risikofri rente. En slik alternativ fastleggelse av den risikofrie pengeplassering har støtte i 

praksis fra flere anerkjente konsulenthus rundt om i verden, blant annet av PwC (2019). Den 

normaliserte risikofri rente fastlegges normalt til mellom 2 og 3% ifølge undersøkelsen fra 2019. 

Sett i sammenheng med nivået på tiårige statsobligasjoner de siste 10-20 årene virker 2% som 

det mest nærliggende estimatet for en normalisert risikofri rente.  

 

Beta 

Ved fastleggelsen av beta er målsetningen å estimere den relevante betaen for fremtiden. Beta 

kan estimeres på en rekke måter, og er følsom overfor valg iblant annet indeks, 

observasjonsfrekvens (månedlig, ukentlig, daglig) og lengden på perioden. Ettersom jeg anser 

Royal Unibrew for å være et europeisk selskap, har jeg valgt å regressere beta mot mer globale 

indekser enn C25, jf. konsistensprinsippet. Jeg har derfor valgt å gjennomføre regresjon mot 

både Eurostoxx (veldiversifisert europeisk indeks) og MSCI World (verdensindeksen). 

Analysen er gjennomført på ulike tidshorisonter og med ulike observasjonsfrekvenser (månedlig 

og ukentlig).   

Royal Unibrew’s kursutvikling har historisk vært meget stabil, uten de helt store utsving. 

Selskapet har heller ikke endret deres kjernevirksomhet eller drevet med oppkjøp i en så stor 

skala at kjernevirksomheten er endret. Jeg anser derfor det 5-årige beta-estimatet både mot 

Eurostoxx og MSCI som relevante å bruke ved fastleggelsen av den fremtidige beta-verdien 

for Royal Unibrew. Som vist i tabellen nedenfor, er både det alminnelige beta-estimatet og 

adjusted (adj). beta presentert.  

Adj. beta bygger på den statistiske forventningen om at alle aksjers beta konvergerer mot 1 

(markedet). Ettersom den historiske beta ikke nødvendigvis er et korrekt estimat for fremtidig 
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beta, vektes derfor 1/3 av det samlede beta-estimatet mot 1, og 2/3 av det samlede beta-

estimatet mot den alminnelige beta-verdi (Damadoran, 1999).   

𝑨𝒅𝒋. 𝜷 =
2
3
∗ 𝛽 +

1
3
∗ 1 

 

Beta-estimatet for Royal Unibrew fastlegges derfor til 0,625. 

Risikopremie 

Å estimere markedets risikopremie kan gjøres på flere måter. Størrelsen på premien sier noe 

om hvilken kompensasjon en investor krever for å ta på seg en gitt risiko i aksjemarkedet. Ofte 

legges historisk avkastning til grunn når premien skal fastlegges, til tross for at dette ikke er 

en garanti for fremtidig utvikling. Avhengig av lengden på den historiske data man undersøker, 

så ligger premien i intervallet mellom 5 og 10%. Forskning fra 2016 tyder på at vi i dagens 

marked ligger i det lavere skiktet av dette intervallet, ofte mellom 5 og 6 % (CAPM, 2016). 

Ifølge KPMG (2019) bør markedets risikopremie fastlegges til 5,75% pr. september 2019.  

Likevel befinner vi oss i dag – våren 2020 – i en ekstraordinær krisesituasjon, hvorfor 

kompensasjonen en investor krever for å påta seg en gitt risiko kan ligge vesentlig høyere enn 

5–6%. 

«…there are sometimes structural shifts in markets, i.e. big events that change market risk 

premiums for long periods, and that we should be therefore be modifying the risk premiums 

that we use in valuation as the market changes around us» (Damadoran, 2020, s. 103). 
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Risikopremien varierer som sagt over tid. De siste 10 år har den ligget stabilt på 5–6%, med 

enkelte unntak. I forbindelse med ulike kriser, blant annet under finanskrisen, har 

risikopremien vært oppe i ca. 8%. 

Ved hjelp av sensitivitetsanalyser vil jeg derfor undersøke hvordan endringer i risikopremien 

gir utslag i WACC. 

Figur 6.6 – WACC som en funksjon av Risikopremie og Beta 

 

Sensitivitetsanalysen ovenfor viser at vi – fra å anvende en risikopremie = 5,75% som anbefalt 

av KPMG – kan øke den samlede WACC opp mot 7 % ved å øke risikopremien. Som jeg 

kommer tilbake til senere i verdiansettelsen, har nivået på avkastkravet enorm betydning for 

aksjekursen. En endring i WACC fra 5–5,5% til 6,5–7% utgjør flere hundre kroner i aksjekurs, 

hvis alt annet holdes konstant. 

Som en konsekvens av den ekstraordinære krisesituasjonen vi står i, velger jeg skjønnsmessig 

å oppjustere risikopremien til 7,50%, fra KPMG sin anbefalte 5,75% fra 2019. Alt i alt virker 

oppjusteringen av risikopremien som en metode for å løfte det samlede avkastkravet. 

Tilsvarende effekt kunne vært oppnådd ved å øke beta-estimatet. En høyere risikopremie enn 

5,75% har støtte både i både Damadoran (2020) og Bloomberg (2020). Av Bloomberg sine 

estimater for Royal Unibrew sin WACC, pr. 31/12/19, er den estimerte risikopremie på 7,43%.  
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Etter å ha estimert både den risikofri rente, beta og risikopremien kan samlet Re beregnes.  

 

Avkastkravet til Royal Unibrew’s egenkapital blir dermed 6,69%. 

AVKASTKRAVSGJELD 

Til fastleggelsen av avkastkravet på gjelden anvendes ICR-ratio med tilhørende default spread. 

Først må ICR beregnes, og deretter legges default spread til den risikofri rente. 

 

𝐈𝐂𝐑𝟐𝟎𝟏𝟗 =
EBIT

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 =
1.483.566
33.757 = 𝟒𝟒𝒙 

 

Royal Unibrew kan vise til en svært høy rentedekningsgrad, hvilket indikerer lav risiko for at 

selskapet ikke kan møte sine fremtidige finansieringsforpliktelser. Avkastkravet til gjeld 

tillegges derfor den lavest mulige default spread (Damadoran, 2020).  

 

 

 

 

Avkastkravet til Royal Unibrew’s gjeld blir dermed 2,05% etter skatt. 
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KAPITALSTRUKTUR 

Figur 6.7 – Utvikling i kapitalstruktur pr. 31/12 fra 2014-2019 

 

 

 

Utviklingen viser en kapitalstruktur som fluktuerer rundt 90% EK. I den videre 

verdiansettelsen forutsettes en kapitalstruktur bestående av 90% EK og 10% gjeld.  

WACC 

 

 

 

Samlet avkastkrav – WACC – ved verdiansettelsen av Royal Unibrew blir dermed 6,22 %. Til 

sammenlikning har Bloomberg estimert et samlet avkastkrav til 6,51 % (Bloomberg, 2020).  

 

6.1.3 VERDIANSETTELSE DCF 

Royal Unibrew verdiansettes pr. 31/12/2019 til 476 kr gjennom DCF-modellen. Aksjekursen 

beregnes også ved hjelp av EVA modellen av kontrollhensyn, og fremgår av Appendix 9.   
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Figur 6.8 – Royal Unibrew DCF pr. 31/12/2019 

 

Verdiansettelsen er basert på ett enkelt sett med budsjetteringsforutsetninger og WACC, 

hvilket det knytter seg stor usikkerhet til. Av den samlede virksomhetsverdien utgjør nåverdien 

av Terminalperioden hele 83%, mens nåverdien av Budsjettperioden utgjør 17%. Store deler 

av den estimerte verdien på selskapet i dag ligger altså langt ute i fremtiden (fra 2025 til ∞). 

Dette utgjør ett av flere usikkerhetsmomenter ved verdiansettelsen. 

For å illustrere hvordan en enkelt aksjekurs er sensitiv overfor endringer i en- eller flere 

faktorer, kan simple sensitivitetsanalyser brukes. Særlig vil sensitivitetsanalyser på WACC og 

Terminalvekst (g) gi store utslag i aksjekursen på 476 kr.  
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Figur 6.9 – Sensitivitetsanalyse WACC & Terminalvekst 

  

 

 

 

 

 

 

Som illustrert i tabellen ovenfor er aksjekursen svært sensitiv overfor endringer i både WACC 

og g. Dette gir utslag i både ekstreme høye kurser (lav WACC + høy g) og ekstremt lave 

kurser (høy WACC + lav g). I tabellen har jeg markert 5 x 3 = 15 aksjekurser som ligger 

innenfor de nivåene for både WACC og g, som etter mitt syn fremstår som realistiske i lys av 

dagens kurs. 

Sensitivitetsanalyser av denne typen kunne også ha illustrert aksjekursens sensitivitet overfor 

endringer i andre relevante verdidrivere, f.eks. EBIT-margin. Likevel bidrar 

sensitivitetsanalyser på statiske analyser til mindre innsikt, ettersom sensitivitetsanalysen 

baserer seg på et enkelt scenario for FCF 2020E–2025T. Med støtte i Palisade (2020) og Esty 

(1999) bør de videre sensitivitetsanalysene bli gjennomført etter Monte Carlo-simulering.   

 

6.2 MONTE CARLO-SIMULERING  

Ved hjelp av den egenproduserte Monte Carlo-modellen og Crystal Ball simuleres 10.000 

aksjekurser pr. scenario. Jeg har valgt å dele inn simuleringene i henholdsvis uavhengige- og 

avhengige simuleringer. I den uavhengige delen vil jeg simulere tre scenarioer, og i den 
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avhengige delen vil jeg simulere to scenarioer. Årsaken til at jeg har valgt tre scenarioer for de 

uavhengige simuleringene er for å illustrere nivået på avkastkravet sin innvirkning på 

verdiansettelsens sannsynlighetsfordeling, hvor jeg anvender tre ulike nivåer av WACC. For 

de avhengige simuleringene benyttes konstant WACC. Hvilke forutsetninger som konkret 

inngår i de ulike scenarioene kommer jeg tilbake til når jeg beskriver disse.    

Figur 6.10 – Monte Carlo Scenario 1–5 

 

 

 

 

 

6.2.1 VALG AV SANNSYNLIGHETSFORDELINGER  

Hver budsjetteringsforutsetning må tilordnes en unik sannsynlighetsfordeling. Med andre ord 

kan omsetningsveksten estimeres på bakgrunn av én type fordeling, og EBIT-marginen på 

bakgrunn av en annen fordeling. Valg av fordeling har konsekvenser for de randomverdier som 

Monte Carlo-modellen genererer. Derfor er det viktig at hver finansiell verdidriver tilordnes en 

relevant og passende sannsynlighetsfordeling. Jeg ønsker f.eks. at modellen skal kunne generere 

en omsetningsvekst på 5%, men ikke 50% hvilket ligger utenfor hva som oppfattes som 

realistisk for denne konkrete virksomheten. Tilsvarende gjelder det at jeg ønsker at modellen 

skal kunne generere en EBIT-margin på 19%, men ikke 50% hvilket også ligger utenfor hva 

man kan forvente.  

Oversikt over samtlige budsjetteringsforutsetninger som diskuteres i de følgende avsnittene fra 

2020E-2025T følger av Appendix 10.  
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Omsetningsvekst 

Omsetningsvekst er antatt å være den primære verdidriveren for verdiskapningen i selskapet. 

Derfor er valg av fordeling knyttet til omsetningen viktig. Til estimering av omsetningsvekst 

benyttes normalfordelingen. Den primære begrunnelse for ikke å velge en triangulær fordeling 

til estimering av omsetningsvekst, er at jeg ikke ønsker å «lukke inn» omsetningsveksten 

mellom en [min, max] begrensning. Omsetningsveksten har historisk vist seg å kunne være 

både negativ, og sterkt positiv. I fremtiden, særlig i dårligere tider, er det rimelig å anta at 

omsetningsveksten også kan falle – om enn med en lavere sannsynlighet. Normalfordelingen er 

derfor gjennom sitt utseende og karakteristika godt egnet til å generere estimater for 

omsetningsvekst.  

Ved normalfordelingen er det særlig utfordrende å fastlegge størrelsen på gjennomsnittet og 

standardavviket. Ved å øke (minske) den gjennomsnittlige omsetningsveksten, vil 

verdiansettelsen påvirkes i positiv (negativ) retning. Ved å øke (minske) standardavviket åpner 

jeg for større (mindre) positive og negative estimater for omsetningsvekst. Gitt den historiske 

utvikling har jeg kommet til at en gjennomsnittlig omsetningsvekst på 3% og et standardavvik 

på 3% gir et rimelig bud på omsetningsestimater i fremtiden. Ved disse parameter vil veksten 

både kunne bli negativ – for de dårlige år – og positiv for de gode år (se figur 6.11). Jeg har 

valgt å operere med en normalfordeling i Budsjetteringsperioden og en annen normalfordeling 

i Terminalperioden. Årsaken til det er at jeg ønsker et mye snevrere utfallsrom for 

omsetningsvekst (g) i Terminalperioden, ettersom det er lite trolig at negative eller sterkt 

positive vekstfaktorer (g) vil gi troverdige verdiansettelser. 

I teorien skal Terminalvekst (g) være lav, og ofte under BNP veksten i økonomien. Ved 

fastleggelsen av g ved verdiansettelsen av Royal Unibrew er derfor BNP veksten i den 

europeiske økonomien av betydning. De siste ti årene har BNP veksten i EU variert mellom 0 
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og 2,5% (World Bank, 2020).7 De siste fire årene har BNP veksten vært forholdsvis «høy» med 

et gjennomsnitt på ca. 2 %. For å unngå at sannsynlighetsmodellen ved normalfordelingen 

estimerer vekstfaktorer som ligger langt over 2% har jeg valgt å estimere en gjennomsnittlig 

Terminalvekst på 1,5% med et standardavvik på 0,5%. Dette antas å gi realistiske estimater 

for g, og gir samtidig også de mest troverdige aksjekursfordelinger.   

Figur 6.11 – Normalfordeling av omsetningsvekst 

 

 

 

 

 

Arbeidskapital/Omsetning 

Budsjettering av arbeidskapital gjøres ved den triangulære fordeling. Historisk har 

arbeidskapitalen hatt en positivt (fallende) utvikling. Denne utviklingen kommer også til 

uttrykk i den trekantede fordelingen, hvorfor en skjev triangulær fordeling med –9% som mest 

sannsynlige estimat (2019 nivå) er antatt å gi troverdige estimater. Samtidig åpner fordelingen 

opp for mindre effektiv utnyttelse av arbeidskapitalen, opp til –12%. I Terminalperioden 

benyttes en midtstilt triangulær fordeling med utfallsrom [–10%, –8%], hvilket snevrer inn 

utfallsrommet for arbeidskapitalen.  

 
7 Appendix 11 
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Figur 6.12 – Triangulær fordeling av arbeidskapital 

 

 

 

 

Anleggskapital/Omsetning 

Budsjettering gjøres etter samme fordeling som ovenfor. Jeg forventer at nivået på 

anleggskapitalen i 2019 er et sannsynlig nivå for anleggskapitalen også i fremtiden, hvorfor 

84% utgjør det mest sannsynlige estimatet i Budsjettperioden. Samtidig åpnes det for 

anleggskapital vil falle ned til 80% av omsetning, hvilket gjenspeiler den historiske utviklingen. 

Jo lengre mot venstre vi kommer i fordelingen, jo mindre sannsynlig blir disse estimatene. Jeg 

forventer, som tidligere nevnt, at IFRS16-reguleringen opprettholdes og at det ikke gjøres 

uforholdsmessig store nedskrivninger i goodwill. I Terminalperioden snevres utfallsrommet inn 

noe, på samme måte som for arbeidskapitalen, med utfallsrom [83%, 85%].  

Figur 6.13 – Triangulær fordeling av anleggskapital 

 

 

 

 

EBIT-margin 

EBIT-marginen har historisk fluktuert mellom 15 og drøye 19%. Ifølge selskapets årsrapport 

(2019) er den langsiktige målsetningen til selskapet å levere EBIT-margin på 19–20%. 
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Historiske tall fra dårligere tider viser likevel at EBIT-marginen kan bevege seg langt lavere 

enn det som er reflektert de siste fem årene. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6.2.2.2. 

Fastleggelse av grensene for EBIT-marginen er utfordrende av flere grunner. For det første er 

det antatt at EBIT korrelerer med omsetningen. For det andre vil EBIT kunne variere mye 

fra gode tider til dårlige tider. Ettersom EBIT-marginen er en av de viktigste verdiddriverne, 

vil et stort utfallsrom mellom [min, max] medføre større grad av spredning i simuleringene. 

Samtidig vil et lite utfallsrom mellom [min, max] være mindre realistisk, ettersom det særlig i 

dårligere tider må kunne påregnes lave EBIT-marginer. Jeg har derfor valgt å benytte meg av 

en skjev triangulær fordeling, hvor 19% utgjør det mest sannsynlige estimatet. Som vi nedenfor 

har jeg i budsjettperioden åpnet for lavere EBIT-marginer enn det som historisk har vært 

reflektert siste fem årene. I den sammenheng er det viktig å huske at vi har vært gjennom et 

tiår med god vekst i økonomien. Det er ingen selvfølge av den forutgående periodens sterke 

vekst vil fortsette. Terminalperiodens utfallsrom budsjetteres noe snevrere, mellom 18 og 21%. 

Figur 6.14 – Triangulær fordeling av EBIT-margin 

 

 

 

 

Annetsdriftsoverskuddsettersskatt 

Annet DO ES har historisk fluktuert mellom 0,3% og 0,5%, og er å regne som en mer «tilfeldig» 

verdidriver. Posten består av blant annet oppskrivinger og gevinster på pensjonsordninger, 

hvilket er antatt å variere fra år til år. Jeg har derfor valgt å anvende den uniforme fordeling, 

til estimering av denne verdidriveren. Annet DO ES er forøvrig antatt å være mindre vesentlig 
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for den samlede verdiansettelsen, da den i sin størrelse utgjør svært lite av det samlede 

driftsoverskuddet.  

Figur 6.15 – Uniform fordeling av annet DO ES 

 

 

 

 

NRBG/Investertskapital 

NRBG har økt markant siste to år som følge av økt fremmedfinansiering, og det forventes ikke 

store endringer i nivået NRBG ligger på relativt til Investert kapital. Jeg velger å budsjettere 

NRBG med en skjev triangulær fordeling, hvor 46% utgjør det mest sannsynlige utfallet, 

hvilket er i god overensstemmelse med 2019-nivå. I Terminalperioden snevres utfallsrommet 

inn noe til [44%, 48%].     

Figur 6.16 – Triangulær fordeling av NRBG / Investert kapital 

 

 

 

 

Nettoslånerente 

Netto lånerente budsjetteres med en skjev triangulær fordeling, hvor det mest sannsynlige 

estimatet er 1,5%. Utfall opp til 3% er mulig, men med en lavere sannsynlighet. Bakgrunnen 

for den skjeve fordelingen er blant annet at det er lite som tyder på at rentenivået vil stige 

voldsomt fremover.  
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Figur 6.17 – Triangulær fordeling av Netto lånerente 

 

 

 

 

6.2.2 SIMULERINGSOVERBLIKK 

På de følgende sidene vil resultatene av Monte Carlo-simuleringene presenteres. Først vil jeg 

gjøre rede for strukturen på analysene. Jeg har, som tidligere nevnt, valgt å dele inn de ulike 

simuleringene i henholdsvis uavhengige- og avhengige simuleringer. I de uavhengige 

simuleringene er det ingen korrelasjon mellom de ulike budsjetteringsforutsetningene. I de 

avhengige simuleringene har jeg inkorporert korrelasjon mellom budsjetteringsforutsetningene.  

Ettersom jeg både har utviklet en egen modell for Monte Carlo-simuleringer, vil denne modell 

benyttes der det er mulig. Presentasjonen av resultatene vil derfor være todelt: 

• De uavhengige simuleringene (scenario 1-3) vil gjennomføres i egenprodusert modell, og 

output vil presenteres i egne diagrammer. For egenproduserte Monte Carlo-simuleringer 

vil kontrollberegninger i Crystal Ball, basert på de samme fordelinger og 

budsjettforutsetninger, presenteres i Appendix 12.  

• De avhengige simuleringene (scenario 4-5) vil gjennomføres i Crystal Ball. 

• Sensitivitetsanalyser vil for alle scenarioer gjennomføres i Crystal Ball. 

Figur 6.18 – Overordnet om de ulike simuleringstypene 

 UAVHENGIG SIMULERING AVHENGIG SIMULERING 

Antall simuleringer 10.000 pr. scenario 10.000 pr. scenario 

WACC 5,24 % – 6,22 % – 7,21 % 6,22 % 

Programvare Egenprodusert i Visual Studio Crystal Ball 
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WACC 

Jeg har tidligere i oppgaven kommet frem til at det samlede avkastkravet er 6,22%. Av hensyn 

til de kommende sensitivitetsanalysene vil jeg inndra både en lavere- og høyere WACC. Ved 

å anvende inputvariabler til beregning av WACC som er mer i tråd med 

markedsforutsetningene i dag, vil en WACC på 5,24% være realistisk. 8 Motsetningsvis vil jeg 

også anvende et høyere avkastkrav enn 6,22%, nemlig 7,21% – som oppnås ved motsatt 

forutsetningsendring.9 Årsaken til at jeg ønsker henholdsvis et lavere og et høyere avkastkrav 

enn min WACC på 6,22% er for å analysere sammenhengen (WACC-g) i Terminalperioden 

for de ulike scenarioene. Dette kommer jeg tilbake til i sensitivitetsanalysene.  

 

6.2.3 UAVHENGIGE SIMULERINGER 

De uavhengige simuleringene er basert på de samme fordelingene og begrensningene som 

fremgår diskutert i kapittel 6.2.1. Fordelingene fremgår også av Appendix 10, i tabellformat.  

Avkastkravene som er brukt til Monte Carlo-simulering for scenario 1-3 er henholdsvis 6,22% 

(standard WACC), 5,24% (lavere WACC) og 7,21% (høyere WACC).  

Jeg vil på de neste sidene, scenario for scenario, presentere de ulike simuleringers 

aksjekursfordeling og beregnede statistikker. Hvert enkelt scenario består av 10.000 simulerte 

aksjekurser, hvorav nesten samtlige observasjoner vises i fordelingsdiagrammet. De få 

observerte aksjekurser som ikke fremgår av fordelingen er ekstreme uteliggere som forstyrrer 

det overordnede bildet. Etter jeg har presentert hvert enkelt scenario, vil jeg utføre 

sensitivitetsanalyser.  

 
8 Forutsetningsendring WACC: Risikopremie –1,75% ift. KPMG (2019) 
9 Forutsetningsendring WACC: Risikopremie +1,75% ift. KPMG (2019) 
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Scenario #1                Figur 6.19 – Aksjekursfordeling Scenario 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av scenario 1 gir følgende statistikk:  

I venstre del av tabellen vises den gjennomsnittlige aksjekursen på 448 kr med et standardavvik 

på 46 kr. Den laveste observerte aksjekurs er 316 kr, mens den største observerte aksjekurs er 

på 699 kr. Videre er den laveste 5% percentil aksjekurser mindre enn 381 kr, og den største 

5% percentil aksjekurser større enn 530 kr. 

Til høyre har jeg illustrert hvordan aksjekursene fordeler seg med 1–3 standardavvik omkring 

gjennomsnittet. Basert på antakelsen om at aksjekursfordelingen er standard normalfordelt, 

vil 68% av alle observasjoner finnes innenfor [403, 494] kr, 95% innenfor [357, 540] kr og 99% 

innenfor [311, 585] kr. Som vi ser i tabellen ovenfor er den minste observerte aksjekurs 316 kr, 

hvilket ligger utenfor –3 STD = 311 kr. Årsaken til det er at aksjekursfordelingen er marginalt 

høyreskjev, hvilket standard normalfordelingsantakelsen ikke tar høyde for.   
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Scanario #2                Figur 6.20 – Aksjekursfordeling Scenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av scenario 2 gir følgende statistikk:  

Når WACC faller, vil den gjennomsnittlige aksjekursen sedvanligvis stige, fra 448 kr til 588 

kr. Standardavviket stiger tilsvarende fra 46 kr til 76 kr. Aksjekursfordelingen får med andre 

ord en større spredning. Ved simulering med WACC = 5,24% er forskjellen på den minste- og 

største observerte aksjekurs på nesten 800 kr. Det er dermed større variasjon i 

aksjekursfordelingen ved lavere avkastkrav. Årsaken til dette kommer jeg tilbake til når jeg 

gjennomfører sensitivitetsanalyser på scenario 1-3.   
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Scanario #3                Figur 6.21 – Aksjekursfordeling Scenario 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av scenario 3 gir følgende statistikk: 

Når avkastkravet stiger, vil den gjennomsnittlige aksjekursen sedvanligvis falle, fra 448 kr til 

358 kr. Standardavviket faller tilsvarende fra 46 kr til 30 kr. Ved simulering med WACC = 

7,21% er forskjellen på den minste- og største observerte aksjekurs på ca. 300 kr. Det er dermed 

mindre spredning i aksjekursfordelingen ved høyere avkastkrav, sammenliknet med lavere 

avkastkrav. Denne sammenhengen vil jeg nå diskutere i sensitivitetsanalysen.  
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SensitivitetsanalyseSscenarioS1–3 

Som tidligere diskutert er forventet fremtidig FCF underlagt stor usikkerhet. Det er dermed 

antatt at å simulere random budsjetteringsforutsetninger vil kunne bidra til å sette en sikrere 

verdi på selskapet i dag. Når jeg nå skal gjennomføre sensitivitetsanalyser på bakgrunn av 

Monte Carlo-simuleringene, har det den styrke at sensitivitetsanalysen blir mer informativ enn 

den tradisjonelle og mer statiske sensitivitetsanalysen (Esty, 1999, s. 21).  

I de foregående analysene har jeg nevnt den ulike spredningen mellom minste og største 

observerte aksjekurs pr. simulering. Forskjellene i spredning kommer av de ulike nivåene for 

avkastkravet jeg har benyttet (5,24% – 6,22% – 7,21%) og sammenhengen med vekstfaktor g 

i Terminalperioden. 

I Crystal Ball kan jeg utnytte innebygget funksjonalitet for å gjennomføre sensitivitetsanalyser 

på de ulike budsjetteringsforutsetningene i modellen. Gjennom funksjonen «sensitivity chart» 

vises de ulike budsjetteringsforutsetningenes bidrag til den samlede spredningen i 

aksjekursfordelingen. Jeg har, basert på data i Appendix 12, laget egne tabeller som illustrerer 

funnene i sensitivitetsanalysen. 

Tabellen nedenfor viser hvilke budsjetteringsforutsetninger som bidrar mest til spredning i 

aksjekursfordelingene i scenario 1–3. Tabellen viser sammenhengen mellom WACC og 

Terminalvekst (g). Jo høyere (lavere) WACC, desto mindre (større) er sensitiviteten i 

aksjekursfordelingen overfor endringer i g. Dette kommer av formelen for nåverdien av 

Terminalperioden: PV (Terminalperioden) = FCF/(WACC-g). Dersom WACC er lav og g 

holdes konstant, vil FCF diskonteres med et lavere avkastkrav og dermed bli større enn dersom 

WACC var høy.   
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Figur 6.22 – Sensitivitetsanalyser scenario 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkret ses det at scenario 3 (høy WACC) er klart minst sensitiv for endringer i g. Kun 50,5% 

av spredningen i aksjekursfordelingen stammer fra Terminalvekst (g) i 2025. Tilsvarende ser 

vi at scenario 2 (lav WACC) er meget sensitiv overfor endringer i g. Hele 74% av 

aksjekursspedningen kan forklares ut fra Terminalveksten. Ut av dette kan følgende sluttes: 

Ved verdiansettelser av selskaper med lav risiko (WACC ¯) er fastleggelsen av g av større 

betydning enn ved verdiansettelse av selskaper med høy risiko (WACC ). 

En annen ting som er verdt å merke seg er at de ti budsjetteringsforutsetningene med høyest 

påvirkningskraft på verdiansettelsen er «Omsetningsvekst 2020E-2025T» og «EBIT-margin 

2020E-2025T». Hele 99,7–99,8% av spredningen i aksjekursfordelingen kan forklares ut fra 

disse budsjetteringsforutsetningene. Dette er illustrerende for hvor vesentlig omsetningsveksten 

og den operasjonelle effektiviteten er for verdiskapelsen i Royal Unibrew og i selskaper forøvrig. 

Jo høyere WACC som benyttes, desto mer vil av spredningen i aksjekursfordelingen forklares 

av de andre budsjetteringsforutsetningene (enn g).   

 



6. RESULTATER & DISKUSJON  

63 

KritikkSscenarioS1–3 

Jeg har nå gjennomført simulering på tre ulike scenarioer basert på de de samme 

budsjetteringsforutsetninger, men med ulike nivåer av WACC. På bakgrunn av simuleringene 

og tilhørende sensitivitetsanalyser er jeg kommet frem til sammenhengen mellom nivået på 

WACC- og gjennomsnittlig aksjekurs og standardavvik. Jeg har i tillegg, gjennom 

sensitivitetsanalyser, belyst sammenhengen mellom nivået på WACC og Terminalvekst (g).  

Aksjekursfordelingene som er produsert gjennom Monte Carlo-simuleringer er simulert 

gjennom uavhengig simulering av budsjetteringsforutsetningene. Som tidligere nevnt finnes det 

i overstående analyser ingen korrelasjon mellom budsjetteringsforutsetningene. Mangel på slike 

sammenhenger utgjør den største svakheten ved uavhengig budsjettering. 

 

6.2.4 AVHENGIGE SIMULERINGER  

De avhengige simuleringene står i kontrast til den tilfeldige budsjetteringen i scenario 1–3, og 

forsøker å ta høyde for den økonomiske virkeligheten som selskaper lever under. For eksempel 

gir modellen i scenario 1–3 mulighet for at Royal Unibrew i 2020E får et omsetningsfall på      

-7%, og samtidig en forbedret EBIT-margin på +4%. Når en faktor i budsjetteringen går galt 

(f.eks. omsetning) får dette ofte konsekvenser for marginene. Dermed fremstår forbedret 

lønnsomhet ved omsetningsfall som en logisk brist i modellen. Jeg vil derfor undersøke 

sammenhengen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin.  

 

Korrelasjon(1):SOmsetningsvekst/EBIT-margin 

Som vist i sensitivitetsanalysene til scenario 1-3 er omsetningsveksten og EBIT-marginen de 

primære driverne av verdiansettelsen. EBIT-marginen er et mål på lønnsomheten for selskapet. 

Hvis omsetningsveksten faller (stiger) er det logisk at EBIT-marginen faller (stiger) i større 

eller mindre grad. I scenario 4 vil jeg inkorporere korrelasjonen mellom omsetningsveksten og 
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EBIT-marginen i de enkelte år. Omsetningsveksten i år 2020E vil med andre ord påvirke 

EBIT-marginen i 2020E, men ikke EBIT-marginen i 2021E osv.  

Til undersøkelse av korrelasjonen velger jeg å gjennomføre en historisk analyse av korrelasjonen 

mellom omsetningsvekst og EBIT-margin. Analysen gjennomføres for perioden etter 

finanskrisen (2008-2012) og for den forutgående perioden (2015-2019). Omsetningsvekst og 

EBIT-margin er hentet fra årsrapportene i 2008-2012, mens tallene fra 2014-2019 tar 

utgangspunkt i egne reformulerte oppgjør. Det antas at de minimale avvik som finnes mellom 

rapportert EBIT og reformulert EBIT ikke forstyrrer den overordnede sammenhengen. 

Figur 6.23 + 6.24 – Korrelasjon Omsetningsvekst/EBIT-margin 

Under finanskrisen utviklet EBIT-marginen seg kontinuerlig positivt, mens omsetningsveksten 

var jevnt over negativ. Når omsetningen falt med 1% steg EBIT-marginen i snitt med 0,64% 

– et tegn på at selskapet hadde gode kostnadstiltak i krisetid. Denne utviklingen avviker likevel 

fra hva man rent logisk ville forventet gitt den negative omsetningsveksten.  
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I den seneste fem års vekstperioden har omsetningsveksten og EBIT-marginen utviklet seg mer 

i tråd med hva man rent logisk forventer. Når omsetningen er i positiv utvikling, er det naturlig 

at også lønnsomheten i selskapet stiger. En positiv korrelasjon på 0,57 indikerer en forbedring 

i EBIT-margin på 0,57% pr. prosentvise stigning i omsetning. Et omsetningsfall på –1% betyr 

tilsvarende –0,57% endring i EBIT-margin. 

I den videre fremstillingen benytter jeg meg av den positive korrelasjon = 0,57, hvilket etter 

mitt syn er den mest sannsynlige korrelasjonskoeffisienten å budsjettere ut ifra. 

Korrelasjonsmatrisen for scenario 4 fremgår av Appendix 13.   

Scenario #4                   Figur 6.25 – Aksjekursfordeling Scenario 4 10 

 

 

 

 

 

 

 

Simulering av scenario 4 gir følgende statistikk: 

 
10 Egen tilvirkning basert på data i Appendix 13 
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Til simulering av scenario 4 benyttes WACC = 6,22%. Det bemerkes umiddelbart at den 

gjennomsnittlige aksjekursen i forhold til scenario 1 kun øker med 1 kr, samt at 

standardavviket øker fra 46 kr til 54 kr. Fordelingens klokkeform blir flatere med flere 

observasjoner på lave og høye aksjekurser. Denne effekten kommer fra den inkorporerte 

korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin i de enkelte år. Hvis omsetningen stiger 

i år 2020E, vil dette trekke med seg EBIT-marginen oppover i samme år. Dette vil, alt annet 

holdt konstant, medføre en høyere aksjekurs. Motsetningsvis, hvis omsetningen i 2020E faller, 

vil EBIT-marginen dras med nedover og lede til en lavere aksjekurs. 

Oppsummert vil korrelasjonseffekten bidra til at scenario 4 inneholder flere lave og høye 

aksjekurser enn scenario 1. Dette bekreftes også av minste og største observerte aksjekurs i de 

to simuleringene på henholdsvis [316, 699] i scenario 1 og [300, 722] i scenario 4. Ettersom 

antall lave og høye aksjekurser er forholdsvis jevnt fordelt omkring gjennomsnittet, vil den 

gjennomsnittlige aksjekursen være tilnærmet uendret.   

 

Korrelasjon(2):SKorrelasjonSEBIT-marginSår-til-år  

I scenario 5 vil jeg i tillegg til å ta høyde for korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-

marginen i de enkelte år, også inkorporere sammenhengen mellom lønnsomheten fra år til år. 

Med andre ord vil jeg ta høyde for at en høy (lav) EBIT-margin i år, vil ha positiv (negativ) 

påvirkning på neste års EBIT-margin. Ved å ta et historisk tilbakeblikk på Royal Unibrew’s 

EBIT-margin, har selskapet siden 2013 utviklet sin lønnsomhet konstant.  
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Figur 6.26 – Korrelasjon for EBIT-margin 2013-2019 

    

 

 

 

 

Figuren viser korrelasjonen mellom EBIT-margin(t), holdt opp mot EBIT-marginen året før. 

Figuren illustrerer en klar samvariasjon på 0,88. At det eksisterer høy korrelasjon mellom 

lønnsomheten år til år er også logisk, ettersom selskaper som klarer å generere en høy margin 

i år t også tillegges en større sannsynlighet for å generere tilsvarende eller høyere margin i år 

t+1. En korrelasjonskoeffisient på 0,88 indikerer at en 1% stigning (fall) i EBIT-margin i år t 

gir, alt annet holdt konstant, en stigning (fall) i EBIT-margin i år t+1 på 0,88% (–0,88%). År 

til år forbedring (eller forverring) i lønnsomhet, anses å ikke være tilfeldig. I den videre 

fremstillingen benytter jeg meg av den positive korrelasjon = 0,88. Korrelasjons-matrisen for 

scenario 5 fremgår av Appendix 13. 

Scenario #5                   Figur 6.27 – Aksjekursfordeling Scenario 5 11 

 

 

   

 

 

 

 
11 Egen tilvirkning basert på data i Appendix 13 
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Simulering av scenario 5 gir følgende statistikk: 

Til scenario 5 benyttes WACC = 6,22%. Effekten som viste seg i scenario 4, blir ytterligere 

forsterket fra scenario 4 til 5. Sammenliknet med scenario 1 holder den gjennomsnittlige 

aksjekursen seg rundt det opprinnelige gjennomsnittet på 448 kr, med en økning til 450 kr. 

Det største utslaget finnes i standardavviket, med en stor økning i standardavvik på 34 kr til 

80 kr. Fordelingen blir med andre ord enda flatere og større i «halene» enn både scenario 1 og 

4, hvilket også kan ses i den enorme spredningen mellom minste og største observerte aksjekurs 

[246, 879] kr. 

Denne effekten kommer i scenario 5 både fra korrelasjonen mellom omsetningsvekst/EBIT-

margin (som i scenario 4), og fra korrelasjonen i EBIT-margin år-til-år. Oppsummert vil 

korrelasjonseffekten bidra til at scenario 5 inneholder enda flere lave og høye aksjekurser enn 

scenario 4. Selv om spredningen i aksjekursfordelingen i scenario 5 blir svært stor, er det en 

direkte konsekvens av å bygge på en større grad av økonomisk virkelighet enn simuleringene 

1-3. Scenario 5 er også etter mitt syn enda mer realistisk enn scenario 4, ettersom den også tar 

høyde for korrelasjon i år-til-år lønnsomhet. 

 

SensitivitetsanalyseSscenarioS4–5 

I de følgende avsnittene vil jeg gjennomføre ulike sensitivitetsanalyser og 

sannsynlighetsberegninger. Disse har til hensikt å belyse noen av de effektene som viser seg i 

scenario 4 og 5, hvor korrelasjon mellom budsjetteringsforutsetningene er inkorporert.  
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Figur 6.28 – Sensitivitetsanalyser scenario 4-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som følge av korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin, som ble inkorporert i 

scenario 4, har aksjekursfordelingen blitt mindre sensitiv overfor endringer i (g) og mer sensitiv 

overfor endringer i EBIT-marginen. Sammenliknet med scenario 1 bidrar EBIT-marginen i 

scenario 4 med 324% mer av aksjekursspredningen – scenario 1 (11,7%) og scenario 4 (37,6%). 

Det ses også at betydningen av endringer i g fra scenario 1 til 4 er svekket fra 62,7% til 45,0%. 

I scenario 5 har bidragene til den samlede spredningen av aksjekurser radikalt endret seg – 

særlig betydningen av g. Fra scenario 1 – 4 – 5 har den samlede påvirkning av g falt fra 62,7% 

– 45,0 % – 10,4%. Effektene av de to typer korrelasjoner har med andre ord bidratt til at 

Terminalvekst (g) ikke lengre er like vesentlig. Som følge av korrelasjonen mellom EBIT-

marginene år-til-år er EBIT-marginene i hele budsjettperioden blitt enormt betydningsfulle. 
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Sannsynlighetsfordelinger 

Figur 6.29 – Sammenlikning ved approksimert normalfordeling scenario 1, 4 og 5 

 

Gitt de ulike scenarioenes gjennomsnittlig aksjekurs og standardavvik, kan 

aksjekursfordelingene i scenario 1, 4 og 5 approksimeres ved hjelp av normalfordelingen. I 

diagrammet overfor tar jeg ikke hensyn til at fordelingene jevnt over er en smule høyreskjeve. 

Basert på fordelingene ovenfor kan det hurtig konkluderes med at sannsynligheten for 

aksjekurser rundt gjennomsnittet (448–450) er høyest for scenario 1 og lavest for scenario 5.  

Når vi beveger oss fra scenario 1 til scenario 4, inkorporeres korrelasjonen mellom 

omsetningsvekst og EBIT-margin. Dette leder til både høyere og lavere aksjekurser ettersom 

budsjetteringen blir henholdsvis bedre og dårligere enn den mer normaliserte budsjetteringen 

i scenario 1. Samme effekt gjelder for scenario 5, men med forsterket effekt. Det skyldes at jeg, 

i tillegg til korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin, også har inkorporert år-

til-år korrelasjonen mellom EBIT-marginene. Som illustrert i sort i tabellen ovenfor, ses det at 

normalfordelingen blir både flatere omkring gjennomsnittet og bredere ut på kantene. Dette 

indikerer større sannsynlighet for henholdsvis lave og høye aksjekurser.  
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Figur 6.30– Sannsynlighetsberegning scenario 1, 4 og 5 12 

 

 

 

Sannsynlighetsberegning (CB) er hentet fra Crystal Ball, hvor man kan få opplyst 

sannsynligheten for ethvert ønsket intervall i aksjekursfordelingen. Sannsynlighetsberegning 

(N) er beregnet etter normalfordelingsantakelsen, og tar i bruk formlene presentert i kapittel 

5.5.2.1. Disse sannsynligheter tar derfor ikke hensyn til fordelingenes skjevhet, hvilket blant 

annet gir utslag i små estimeringsfeil. 

Jeg beregner sannsynligheten for aksjekurser mellom [400, 500] kr ettersom dette er et «pent» 

intervall som ligger omkring de gjennomsnittlige aksjekurser på 448, 449 og 450 kr. 

Sannsynlighetene beregnet ovenfor bekrefter utseendet på diagrammet på forrige side. 

• Scenario 1 er basert på en gjennomsnittlig normalisert budsjettering, hvilket resulterer 

i at over ca. 73 % av de observerte aksjekurser er å finne innenfor [400, 500] kr.  

• Scenario 4 er basert på de samme sannsynlighetsfordelinger, men tar også høyde for 

korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin, hvorfor sannsynligheten for 

aksjekurser innenfor [400, 500] kr faller litt, til ca. 65 %. 

• Scenario 5 er også basert på de samme sannsynlighetsfordelinger, men tar i tillegg til 

korrelasjonen mellom omsetningsvekst og EBIT-margin også hensyn til korrelasjonen 

mellom år-til-år EBIT-margin. Sannsynligheten for aksjekurser innenfor [400, 500] kr 

fallersderforsytterligere,stilsca.s47%.  

 

 
12 SSH (CB) fremgår av Appendix 14 
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6.2.5 OPPSUMMERING  

Den første delen av Monte Carlo-analysen hadde til hensikt å verdiansette Royal Unibrew 

gjennom uavhengig budsjettering ved hjelp av passende sannsynlighetsfordelinger. Analysen 

ble gjort med tre forskjellige nivåer av WACC, hvilket var med på å belyse sammenhengen 

mellom den samlede verdiansettelsen og Terminalperiodens betydning. De uavhengige 

simuleringene er underlagt noen åpenbare begrensninger, hvilket virker inn på den samlede 

troverdigheten til simuleringene. Ettersom samtlige budsjetteringsinputvariabler genereres 

uavhengige av hverandre, mangler budsjetteringen økonomisk realitet.  

Den tilfeldige budsjetteringen medfører derfor, som følge av sannsynlighetsfordelingene, at 

budsjetteringen blir svært gjennomsnittlig. Dette leder også til, som vist i figur 6.29, at antall 

aksjekurser omkring gjennomsnittet blir mange. Sannsynligheten for aksjekurs [400, 500] er 

svært høy.     

De avhengige simuleringene hadde til hensikt å verdiansette Royal Unibrew gjennom å ta 

høyde for den økonomiske virkeligheten og sammenhengene i budsjetteringen. Jeg har i 

scenario 4 og 5 inkorporert ulike korrelasjoner mellom de mest vesentlige finansielle 

verdidriverne. Effekten i begge scenarioer var den samme, men med tiltakende styrke i scenario 

5. Som følge av korrelasjonen mellom de ulike budsjetteringsvariablene resulterer de to 

simuleringene i at langt flere aksjekurser blir mye lavere og høyere enn det som var tilfellet 

ved de uavhengige scenarioene.      

Korrelasjonskoeffisientene jeg har benyttet i scenario 4 og 5 tar utgangspunkt i historiske 

sammenhenger i Royal Unibrew’s årsregnskaper. Historiske sammenhenger er ingen garanti for 

fremtidig sammenheng. Likevel er de historiske sammenhengene, i mangel på annen data, å 

anse som det mest kvalifiserte gjett på fremtiden. 
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RoyalsUnibrew’sskursutviklingsvårens2020 

Royal Unibrew sin aksjekurs åpnet opp rett over 600 kr i 2020 og utviklet seg positivt gjennom 

januar og februar til hele 680 kr (mørk stjerne). Etter utbruddet av COVID-19 falt aksjekursen 

brått de første to ukene i mars til ca 350 kr (hvit trekant).  

Figur 6.31 – Kursutvikling i 2020 (scenario 5) 

 

 

 

 

 

Holdes aksjekursutviklingen våren 2020 opp mot scenario 5, representerer den høye kursen i 

februar ytterkanten av aksjekursfordelingen i høyre hale av fordelingen. Motsetningsvis finner 

vi bunnivået på aksjekursen i mars i venstre hale av fordelingen, om enn ikke like langt ut som 

den grå stjernen. I april måned er aksjekursen på vei opp i det intervallet som Monte Carlo-

simuleringene anslår som det mest sannsynlige, en kurs i intervallet [400, 500] kr. 

Figur 6.32 – Scenario 5 (kursutvikling 2020)  
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7 KONKLUSJON 

Denne oppgaven har undersøkt hvordan ulike budsjetteringsforutsetninger gir utslag i ulike 

verdiansettelser av Royal Unibrew’s aksje. Funnene i den akademiske litteraturen slo fast 

usikkerheten rundt de ulike komponentene i en verdiansettelse. Dermed er og blir 

verdiansettelse av selskaper en øvelse preget av utallige usikkerheter. For å ta høyde for denne 

usikkerheten ble Monte Carlo-simuleringer brukt som løsning, i tråd med Esty (1999).  

I den første delen av oppgaven analyserte jeg meg frem til Royal Unibrew’s aksjekurs basert 

på et enkelt scenario. Etter å ha budsjettert forholdsvis konservativt fra 2020E-2025T kom jeg 

frem til en aksjekurs på 476 kr. I praksis er denne aksjekursen relativt uinteressant, ettersom 

mine evner til å forutse fremtiden må anses å være svært begrenset. Jeg har derfor gjennom 

valg av sannsynlighetsfordelinger til de enkelte budsjetteringsforutsetninger, simulert fem ulike 

scenarioer med Monte Carlo-simulering. Dette hadde til hensikt å gi en dypere innsikt i 

konsekvensene valg av budsjetteringsforutsetninger har for verdiansettelsen.  

Monte Carlo-simuleringer ble gjennomført både gjennom min egenproduserte modell og Oracle 

Crystal Ball. Simuleringene ble gjort på både uavhengige budsjetteringsforutsetninger og 

avhengige budsjetteringsforutsetninger. Felles for hvert scenario var at hver enkelt simulering 

ble gjennomført med 10.000 aksjekurser og at budsjetteringsforutsetningene bygde på de 

samme sannsynlighetsfordelingene. Det som skilte scenarioene fra hverandre var valg av 

diskonteringsrente og korrelasjon mellom ulike budsjetteringsforutsetninger. 

Scenario 1–3 presenterte tre uavhengige simuleringer, hvor det ble vist hvor sensitiv 

aksjekursfordelingene er overfor endringer i Terminalvekst (g). Særlig ved verdiansettelse av 

selskaper med lav risiko (lav WACC), er fastleggelsen av g vesentlig, ettersom enhver 

feilestimering av denne påvirker aksjekursen drastisk.   

Scenario 4–5 skilte seg fra scenario 1–3 ved at de tok høyde for den økonomiske virkeligheten 

som selskaper lever under. De inkorporerte korrelasjoner bidro til en høyere grad av realisme 
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i budsjetteringen, og at til at flere aksjekurser ble henholdsvis ekstra lave- og høye. Ved å ta 

høyde for de interne sammenhengene i budsjetteringen, falt også sensitiviteten overfor 

Terminalvekst g, som følge av korrelasjonen i modellen. 

Alt i alt viser samtlige scenarioer, gjennom de ulike sensitivitetsanalysene, hvordan 

verdidriverne Omsetningsvekst 2020E-20205T og EBIT-margin 2020E-2025T dominerer 

påvirkningen på verdiansettelsen. Disse er åpenbart de mest vesentlige verdidriverne for 

verdiansettelsen, hvilket understreker hvor viktig det er å estimere «plausible verdier» for disse 

inputvariablene. Samtidig er det relativt oppsiktsvekkende at de andre seks inputvariablene er 

så lite vesentlige for den aksjekurs vi til slutt ender opp med.  

Resultatene fra Monte Carlo-simuleringene gir ingen entydige svar på hvor mye Royal Unibrew 

sin aksjekurs er verdt på dette tidspunkt. Analysene som er gjennomført gir likevel innsikt i 

hvordan ulike budsjetteringsforutsetninger, avkastkrav og korrelasjoner er med på å påvirke 

aksjekursfordelingen. Basert på 10.000 unike simulerte aksjekurser, kan man få innsikt i hva 

sannsynligheten er for en aksjekurs mellom [min, max] kr. I mine scenarioer har jeg endt opp 

med aksjekursfordelinger som samsvarer relativt godt med markedskursen pr. april 2020, 

hvilket ligger pent innenfor intervallet på [400, 500] kr. Når det er sagt kan også markedskursen 

også påvirkes av faktorer som jeg i mine analyser ikke har tatt høyde for.  
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8 PERSPEKTIVERING 

I denne oppgaven tar Monte Carlo-simuleringene utgangspunkt i et konkret regneeksempel. 

Gjennom en casestudie av Royal Unibrew har jeg simulert ulike aksjekurser basert på ulike 

budsjetteringsforutsetninger, avkastkrav og korrelasjoner. I lys av de utførte analyser i denne 

oppgaven har det dukket opp spørsmål som ønskes perspektivert: 

• Hva ville utfallet blitt hvis samme analyser ble gjennomført på andre selskaper? 

• Hvordan ville jeg innarbeidet effektene av COVID19 i Monte Carlo-simuleringene? 

 

MontesCarlo-simuleringspåsandresselskaper 

Som drøftet i kapittel 4.2, ble Royal Unibrew brukt som casevirksomhet som følge av deres 

stabile virksomhet, homogene produkter og tilstedeværelse på relativt like markeder. Det kan 

derfor argumenteres for at selskapet over tid er mindre følsomt overfor utenforstående faktorer 

og hendelser enn mange andre selskaper. De budsjetteringsforutsetninger og 

sannsynlighetsfordelinger jeg har valgt i verdiansettelsen har vært basert på Royal Unibrew’s 

historiske utvikling. Skulle tilsvarende simuleringer vært gjort på mer volatile selskaper ville 

dette særlig hatt konsekvenser for valg av sannsynlighetsfordelingenes utfallsrom.  

Særlig ved usikker omsetningsvekst, ville standardavviket i fastleggelsen av omsetningsveksten 

vært satt høyere enn jeg har gjort i mine analyser. Dette åpner for stor spredning i utviklingen 

av omsetningsvekst. Tilsvarende kunne også vært gjort for andre usikre 

budsjetteringsforutsetninger. For selskaper hvor omkostningene er knyttet til aktiver med 

volatil prissetting, vil også EBIT-marginen være mer volatil enn for Royal Unibrew.  

Alt i alt bør både valg av sannsynlighetsfordelinger og fordelingenes begrensninger tilpasses 

konkret til det selskapet som ønskes analysert gjennom Monte Carlo-simuleringer.  
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EffektensavsCOVID19 

Effektene av coronaviruset er for øyeblikket svært usikre for mange bransjer. På den ene siden 

finner vi selskaper som er nødt til å stenge ned driften og permittere alle ansatte. På den andre 

siden finner vi selskaper som profitterer på den ekstraordinære situasjonen. 

For Royal Unibrew er det pr. april 2020 vanskelig å tallfeste effektene av coronaviruset. På 

den ene siden opplever flere land at alkoholsalget stiger drastisk, ettersom folk hygger seg mer 

i den vanskelige tiden. På den andre siden har flere av Royal Unibrew sine salgskanaler blitt 

rammet av viruset. Barer, nattklubber og restauranter over hele Europa vært stengt i flere 

uker/måneder som følge av viruset. I tillegg har konserter og andre arrangementer blitt avlyst. 

Det er rimelig å anta at en liten del av omsetningen som normalt kommer fra salg av øl/drikke 

på offentlige steder vil flyttes over i dagligvareforretningen. Når det er sagt går vi inn i en vår 

og en sommer med stor usikkerhet om mennesker vil kunne hygge seg med en øl i større eller 

mindre forsamlinger. Hvis vi står overfor en situasjon i 2020 hvor mennesker ikke har lov til å 

samle seg, vil trolig salget av Royal Unibrew’s produkter også i dagligvareforretningene 

rammes av omsetningsfall. 

I Norge og Skottland har flere alkoholprodusenter skiftet deres produksjon fra alkoholbaserte 

drikkevarer og over til å produsere hånddesinfeksjonsmiddel. Det er ikke uttalt offentlig om 

Royal Unibrew overveier muligheter for å legge om produksjonen i denne krisen. Likevel har 

selskapets CEO før utbruddet i Danmark i mars uttalt at bryggeriet forventer stabil vekst 

også i 2020 (Finans, 2020). 

 

Budsjetteringsendringer 

Basert på overstående diskusjon vil jeg nå redegjøre konkret for hvilke tilpasninger som kunne 

vært gjort i Monte Carlo-modellen for å ta hensyn til effektene av coronakrisen. Scenario 

«COVID19» er å anse som et såkalt worst-case scenario gitt den situasjonen vi nå står overfor.  
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I lys av at Royal Unibrew har fått stoppet flere av deres salgskanaler, og at vi går inn i en 

sommer med fare for lavere alkohol- og drikkesalg, mener jeg faren for omsetningsfall i 2020 er 

sannsynlig. Til tross for at CEO i Royal Unibrew har sagt at selskapet også i 2020 forventer 

vekst, er det enorm usikkerhet til hvordan viruset utvikler seg videre.  

For å ta hensyn til denne usikkerheten, justerer jeg ned estimatene for omsetningsvekst for de 

neste to perioder. Dette medfører endringer i normalfordelingen for 2020E og 2021E. Likevel 

anser jeg det som usannsynlig at viruset vil få effekter på lengre sikt enn maksimalt 2021E.  

Figur 8.1 – Nedjustering av omsetningsvekst 2020E & 2021E 

I den følgende simuleringen er overstående budsjetteringsendringer gjort med tanke på 

sannsynlighetsfordelingene til henholdsvis omsetningsvekst 2020E og 2021E. Det tas høyde for 

en større effekt fra coronakrisen i 2020 enn i 2021, som på mange måter blir en mellomperiode 

på vei tilbake til normal vekst. Jeg budsjetterer derfor omsetningsvekst i 2020E med et [GNS, 

STD] på [–3%, 3%]. Dette åpner for omsetningsvekst mellom ca. –15% og 7%. For 2021 

budsjetteres veksten med [0%, 3%]. Fra 2022E–2024E anvendes [3%, 3%] og i 

Terminalperioden anvendes [1,5%, 0,5%].  
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Figur 8.2 – Aksjekursfordeling COVID19 vs. Scenario 5 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet sett gir scenario «COVID19» en gjennomsnittlig aksjekurs på 420 kr, med et 

standardavvik på 76 kr. Den gjennomsnittlige kursen for «COVID19» blir estimert lavere enn 

for scenario 5 på 450 kr. Årsaken til at den gjennomsnittlige aksjekursen faller med 30 kr er 

primært omsetningsveksten i 2020E, med noe bidrag fra 2021E.  
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10 APPENDIX 

 

APPENDIX 1 – PRO FORMA OPPGJØR RAMMEVERK 

Figur 3.2 Pro Forma Balanse 

 

Figur 3.2 Pro Forma Resultatoppgjør 

 

Figur 3.2 Pro Forma Pengestrømsoppgjør 
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APPENDIX 2 – SANNSYNLIGHETSFORDELINGER 

 

 

Normalfordeling 

 

Triangulær fordeling 

 

Uniform fordeling 
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APPENDIX 3 – EGENPRODUSERT PROGRAMKODE 

I dette Appendix vil jeg kommentere på C# koden som er programmert i Visual Studio. 

Kommentarer er markert med «//» og i grønn farge og er dermed ikke en del av selve 

programkoden. Jeg gjør rede for den delen av koden som er av faglig interesse, dvs. at 

formatteringskoding som er gjort av estetiske interesser er fjernet. 

I det følgende vil jeg redegjøre overordnet for hva modellen konkret foretar seg, herunder 

beskrive de tre hovedfunksjonene. C# programkoden vises på de neste sidene. 

Hovedfunksjonen «Create New Worksheet» 

Hovedfunksjonen samkjører med hjelpefunksjonene og gjør følgende i Excel-modellen: 

• Oppretter en ny arkfane per simulering 

• Identifiserer de arkfaner som brukes til å beregne aksjekurs (Forecast, Valuation) 

• Simulerer X antall budsjetteringsforutsetninger 

• Loggfører output 

• Formatterer output 

Hjelpefunksjonen «Add Sheet» 

• Navngir den nye arkfanen 

• Plasserer arkfanen som siste arkfane i det aktive excelarket 

Hjelpefunksjonen «Simuler Monte Carlo Observasjon» 

• Genererer et nytt «sett» med 45 budsjetteringsforutsetninger 

• Loggfører 

o Observasjonsnr 

o Aksjekurs (DCF) + Aksjekurs (EVA) 

o 45 Budsjetteringsforutsetninger 

o Dato + Tid 
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C# Programkode 

// Bemerk: Kommentarer fremkommer på følgende format 

Hovedfunksjonen – “Create New Worksheet” 

// Når funksjonen kjøres, opprettes et nytt sheet i det aktive Excelarket 

private void CreateNewWorksheet(int antallObservasjoner) 

{ 

// Finner referanse til Excel arbeidsbok 

Excel.Workbook workbook = (Excel.Workbook)Globals.ThisAddIn.Application.ActiveWorkbook; 

try 

{ 

// Legger til et nytt ark 

Excel.Worksheet sheetMonteCarlo = AddSheet(workbook); 

 

// Finner arket hvor inputvariablene er definert – i Forecast-sheet 

Excel.Worksheet sheetForecast = workbook.Sheets["Forecast"]; 

 

// Finner arket hvor DCF/EVA verdsettelsen er – i Valuation-sheet  

Excel.Worksheet sheetValuation = workbook.Sheets["Valuation"]; 

 

// Legger til header i det nye arket 

AddHeader(sheetMonteCarlo); 

 

// Formatterer alle kolonner i det nye arket 

FormatKolonner(sheetMonteCarlo); 

 

// Aktiverer Excel arket som verdiene logges til 

sheetMonteCarlo.Activate(); 

 

// Slår av automatisk kalkulering (som er standarden i Excel) 

(Globals.ThisAddIn.Application).Calculation = Excel.XlCalculation.xlCalculationManual; 

 

// Slår av oppdateringer i Excelarket mens Monte Carlo-analysen kjøres 

Globals.ThisAddIn.Application.ScreenUpdating = true; 
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// Fra observasjon 1 til antall valgte observasjoner simuleres ulike aksjekurser 

for (int observasjon = 1; observasjon <= antallObservasjoner; observasjon++) 

{ 

SimulerMonteCarloObservasjon(sheetForecast, sheetValuation, sheetMonteCarlo, observasjon); 

} 

 

// Oppdaterer Excelarket ettersom Monte Carlo-analysen er ferdig 

Globals.ThisAddIn.Application.ScreenUpdating = true; 

 

// Konverterer verdiene som nå er tekst, til tall 

ConvertTextToNumbers(sheetMonteCarlo); 

 

// Justerer kolonnebredder så de automatisk tilpasser seg data 

sheetMonteCarlo.Cells.EntireColumn.AutoFit(); 

 

// For orden skyld settes regnearket tilbake til automatisk kalkulering 

(Globals.ThisAddIn.Application).Calculation = Excel.XlCalculation.xlCalculationAutomatic; 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

// Feilmelding kommer opp om noe går galt. 

} 

} 

Hjelpefunksjonen – “Add Sheet” 

private Excel.Worksheet AddSheet(Excel.Workbook workbook) 

{ 

// Finner det siste regnearket i Excelfilen 

int antallRegneark = workbook.Sheets.Count; 

Excel.Worksheet detSisteRegnearket = workbook.Sheets[antallRegneark]; 

// Legger til et nytt regneark etter det siste regnearket 

Excel.Worksheet arkMonteCarlo = workbook.Sheets.Add(After: detSisteRegnearket); 

 

// Gi det nye arket arket et navn – «Monte Carlo simulering #X» 

arkMonteCarlo.Name = string.Format("Monte Carlo simulering #{0}", antallRegneark - 10); 

return arkMonteCarlo; 

} 
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Hjelpefunksjonen – “Simuler Monte Carlo Observasjon” 

private void SimulerMonteCarloObservasjon(Excel.Worksheet sheetForecast, Excel.Worksheet sheetValuation, 

Excel.Worksheet sheet, int observasjon) 

{ 

// Genererer nye verdier for budsjetteringsforutsetningene 1-45 

(Globals.ThisAddIn.Application).Calculate(); 

 

// Plukker opp beregnet verdi i DCF modellen ... 

double dcf = sheetValuation.Cells[24, 3].Value;            // Celle C24 

 

// ... samt i EVA modellen (kontroll). 

double eva = sheetValuation.Cells[26, 11].Value;           // Celle K26 

 

// Loggfører alle verdier i det nyopprettede Excel arket 

// Starter å logge observasjonene rett under headeren. Altså observasjon 1 på rad 3 

int rad = 2 + observasjon; 

int kolonne = 1; 

sheet.Cells[rad, kolonne++] = observasjon; 

sheet.Cells[rad, kolonne++].Value = dcf; 

sheet.Cells[rad, kolonne++].Value = eva; 

sheet.Cells[rad, kolonne++].Value = Convert.ToInt32(dcf); //Konverterer kurs til heltall 

 

// Plukker opp verdier i en matrise på 6 kolonner og 8 rader som starter på I5 (9, 5). Det er i alt 6 x 8 

budsjetteringsforutsetninger minus 3 stk som er «i.r.» 

const int matrisebredde = 6; 

const int matrisehøyde = 8; 

const int prms = matrisebredde * matrisehøyde; 

 

//prms = produktet av matrisebredde x høyde = 6 x 8 = 48 

 

// Loggfører alle % verdier fra matrisen 

for (int prm = 0; prm < prms; prm++) 

{ 

int row = prm / matrisebredde;      // Eksempel: prm=32 ==> 32 / 6 = 5.333    ==> row=5 

int col = prm % matrisebredde;      // Eksempel: prm=32 ==> 32 % 6 = (32-5*6) ==> col=2 
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string text = sheetForecast.Cells[row + 5, col + 9].Value.ToString(); 

if (double.TryParse(text, out value)) 

{ 

// Loggfører kun verdien om cellen inneholder en gyldig verdi 

sheet.Cells[rad, kolonne++].Value = String.Format("{0}", value); 

} 

} 

 

Definisjon av datatyper 

• Int = heltall 

• String = tekst 

• Double = desimaltall/prosent 

 

Når en simulering er kjørt, og informasjonen er loggført som i tabellen under, blir output 

generert i samsvar med tabellen under. Disse data brukes til å beregne output. 

 

 

 

 

 

 



10. APPENDIX  

90 
 

APPENDIX 4 – CRYSTAL BALL I EXCEL 

Dette bilaget redegjør for hvordan en Monte Carlo simulering i Crystal Ball settes opp. 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de fem stegene i modellen.  

Sannsynlighetsfordeling til hver enkelt budsjetteringsforutsetning må defineres 

• Her må sannsynlighetsfordeling velges og tilordnes til hver av de 45 inputvariablene 

ved hjelp av følgende knapper: 

 

 

 

Begrensningene til hver sannsynlighetsfordeling må defineres 

• Normalfordeling 

o Average 

o STD 

 

 

• Triangulær fordeling 

o Min 

o Average 

o Max 
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• Uniform fordeling 

o Min 

o Max 

 

 

Forecast må defineres. 

• Forecast må defineres. I vårt tilfelle er forecast definert til å være aksjekursen, og gjøres 

med følgende knapp: 

 

 

 

Korrelasjon må defineres (valgfritt) 

• Korrelasjonkoeffesienter defineres mellom valgfrie inputvariabler med følgende knapp: 

 

 

 

 

Antall simuleringer må defineres 

• Antall simuleringer kan settes til mellom 1 og uendelig. Jeg har valgt å benytte 10.000 
pr simulering.  
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APPENDIX 5 – REFORMULERT BALANSE 

 

 

Tall i 1000 DKK 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Goodwill 1 451 828       1 455 776       1 449 465       1 451 150       2 124 891       2 335 120      
Varemerker 1 233 341       1 233 475       1 230 330       1 232 067       1 769 089       1 955 888      
Distribusjonsrettigheter 206 768         195 030         182 083         170 092         159 759         160 505         
Kunderelasjoner 49 310          35 881          22 243          8 757            54 145          64 589          
Immatrielle langfristede driftsaktiver 2 941 247       2 920 162       2 884 121       2 862 066       4 107 884       4 516 102      

Prosjektutviklingseiendommer 238 439         197 506         -               -               -               -              
Grunner og bygninger 1 216 077       1 158 911       1 106 407       1 064 927       1 114 115       1 082 130      
Produksjonsanlegg og maskiner 830 672         803 267         719 358         747 296         803 965         796 479         
Andre anlegg, driftsmateriell og inventar 239 003         214 880         222 341         236 533         247 852         300 339         
Materielle anlegg under utførelse 45 558          63 660          94 068          72 795          141 093         101 414         
Leasingaktiv -               -               -               -               222 752         220 584         
Materielle langfristede driftsaktiver 2 569 749       2 438 224       2 142 174       2 121 551       2 529 777       2 500 946      

Kapitalandeler i assosierte virksomheter 136 249         135 371         143 978         127 911         124 462         125 953         
Andre kapitalandeler 14 449          7 704            7 734            7 738            7 733            11 692          
Andre tilgodehavender 2 319            4 021            2 340            1 880            4 657            7 854           
Utskutt skatt 431 774-         375 396-         362 117-         378 231-         542 328-         546 128-         
Annen gjeld (langfristet) 24 713-          14 164-          13 556-          12 960-          44 485-          105 292-         
Andre langfristede driftsaktiver 303 470-         242 464-         221 621-         253 662-         449 961-         505 921-         

ANLEGGSKAPITAL 5 207 526       5 115 922       4 804 674       4 729 955       6 187 700       6 511 127      

Varebeholdninger 312 041         316 708         335 944         335 338         439 676         462 673         
Tilgodehavender fra salg 473 569         516 953         512 369         558 409         626 975         701 145         
Tilgodehavender fra assosierte virksomheter -               -               -               -               -               -              
Andre tilgodehavender 62 751          53 485          21 747          29 032          39 503          34 719          
Selskapsskatt -               -               -               16 164          -               -              
Forutbetalte omkostninger 20 011          21 714          18 677          33 693          35 842          59 471          
Kortfristede driftsaktiver 868 372         908 860         888 737         972 636         1 141 996       1 258 008      

Leverandørgjeld 810 529         913 762         858 149         1 025 668       974 930         1 018 119      
Selskapsskatt 22 156          7 044            21 196          -               9 761            29 356          
Annen offentlig gjeld 339 481         457 645         399 102         388 339         324 808         340 525         
Annen gjeld 399 848         397 824         369 947         350 373         445 081         421 294         
Innløsningsforpliktelse returemballasje 132 942         129 750         125 725         128 224         128 799         132 295         
Hensatte forpliktelser -               -               16 876          20 846          16 428          16 433          
Kortfristede driftsforpliktelser 1 704 956       1 906 025       1 790 995       1 913 450       1 899 807       1 958 022      

ARBEIDSKAPITAL 836 584-         997 165-         902 258-         940 814-         757 811-         700 014-         

INVESTERT KAPITAL 4 370 942       4 118 757       3 902 416       3 789 141       5 429 889       5 811 113      

Likvide beholdninger 491 453-         333 185-         6 917-            684 606-         145 151-         71 985-          
Realkredittinstitutter 1 177 287       1 014 528       863 981         862 048         858 919         854 788         
Kredittinstitutter 866 757         502 609         133 975         797 548         1 807 965       1 921 814      
NRBG 1 552 591       1 183 952       991 039         974 990         2 521 733       2 704 617      

MINIORITETSINTERESSER -               -               -               -               9 083            9 449           

ORDINÆR EGENKAPITAL 2 818 351       2 934 805       2 911 377       2 814 151       2 899 073       3 097 047      

SAMLET FINANSIERING 4 370 942       4 118 757       3 902 416       3 789 141       5 429 889       5 811 113      

Reformulert Balanse 2014-2019
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APPENDIX 6 – REFORMULERT RESULTAT 
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APPENDIX 7 – BUDJSETTERINGSFORUTSETNIGNER 
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APPENDIX 8 – PRO FORMA 2020E-20205T 
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APPENDIX 9 – VERDIANSETTELSE EVA MODELL 
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APPENDIX 10 – FORDELINGER OG BUDSJETTERINGSFORUTSETNINGER 
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APPENDIX 11 – BNP-VEKST I EUROPA 

Tall for 2019 ikke offentliggjort pr april 2020 (World, Bank, 2020). 
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APPENDIX 12 – CRYSTAL BALL SCENARIO 1–3 

Scenario #1 
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Scenario #2 
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Scenario #3 
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APPENDIX 13 – CRYSTAL BALL SCENARIO 4–5 

Scenario # 4  
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Scenario # 5 
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APPENDIX 14 – CRYSTAL BALL SANNSYNLIGHETSBEREGNING 

Scenario 1 

 

 

 

 

 

Scenario 4 

 

 

 

 

 

 

Scenario 5 

 

  

 

 

 


