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Abstract: 

The study examines Royal Unibrew’s market value of equity from an external analytics point 

of view. The valuation is based on a discounted cash flow method, which requires a lot of 

inputs. The study is therefore parted in three parts, an analysis of Royal Unibrew’s strategic 

position, an analysis of their financial performance the last five years and finally 

determination of a discount rate, in this case WACC is used. Eventually the valuation of the 

equity on 1. September 2020 can be done based on a forecast, which takes place on the base 

of the analysis of the strategic and financial position.  

It becomes clear that Royal Unibrew the last five years has strengthened their strategic and 

financial position. The study’s results indicate that Royal Unibrew’s value of equity is 

overestimated, despite their strengthened positions the last five years. Besides the 

discounted cash flow method, the study has also made a valuation based on multiples to 

undermine the results of the discounted cash flow method. Despite Covid-19 restrictions and 

lockdowns has Royal Unibrew done well financially, compared to 2019 numbers. The results 

of the valuation based on multiples indicates that Royal Unibrew’s value of equity is 

overestimated. Both methods confirm that Royal Unibrew’s value of equity is overestimated.  
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1. Indledning: 

Værdiansættelse af virksomheder er en erhvervsøkonomisk disciplin, og Royal Unibrew har 

haft en gunstig udvikling de seneste 5 år. Både aktiekursen og regnskabet har haft en gunstig 

udvikling. Aktiekursen har bevæget sig fra 219 kr. den 1. september 2015 til 657 kr. den 1. 

september 2020, svarende til en stigning på 200%. Det skyldes primært deres stærke 

strategiske position og gunstige økonomiske situation. Værdiansættelse er et begreb, som er 

meget interessant for eksterne analytiker. Aktieanalytiker foretager daglige analyser af 

virksomheder for at udrede om denne virksomhed kan skabe værdi i al fremtid. Da Royal 

Unibrew har oplevet en markant vækst, hvorfor det kunne være interessant at undersøge om 

markedsværdien af deres egenkapital er overvurderet eller undervurderet, via en 

fundamental analyse af aktien. Markedet har vurderet Royal Unibrews markedsværdi af 

egenkapital til ca. 32,3 mia. kr. den 1. september, som vil blive udfordret af denne afhandling 

på basis af erhvervsøkonomiske teorier og discipliner.  

 

1.1 Problemformulering: 

Hvad er den fundamentale værdi af Royal Unibrews A/S aktie pr. 1. september 2019 set fra 

en ekstern analytikers synsvinkel? 

For at kunne besvare problemformuleringen er der udarbejdet følgende underspørgsmål: 

• Hvordan har Royal Unibrews finansielle- og strategiske position udviklet sig? 

• Hvordan udvikler Royal Unibrews fremtidige finansielle position sig? 

• Hvilken diskonteringsfaktor skal der benyttes? 

 

1.2 Begrebsfastlæggelse og afgrænsning: 

Det er en forudsætning at læser har en regnskabsmæssig forståelse.  
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1.2.1 Begrebsfastlæggelse: 

 

Egenkapitalens forrentning/ROE:  

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷) 

 

Afkastningsgrad/ROIC: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑔𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 

Finansiel gearing/FGEAR: 

𝑔𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑔𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

 

SPREAD: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔𝑛𝑠. 𝑙å𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Gns. Lånerente/r: 

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑔𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

 

Overskudsgrad:  

𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

Aktivernes omsætningshastighed: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑔𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 

De vægtede kapitalomkostninger/WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
∗ 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 +

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑔æ𝑙𝑑

𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
∗ 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑒𝑗𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣 
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Ejernes afkastkrav: 

𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐵𝐸𝑇𝐴 ∗ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

 

Gældsejernes afkastkrav: 

𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 ∗ (1 − 𝑡) 

 

Markedsværdi af egenkapital via discounted cash flow modellen, hvor g er lig med 

terminalvækst: 

∑
𝐷𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0

𝑇

𝑡=1

 

 

Markedsværdi af egenkapital via residualindkomst metoden: 

∑
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
+

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0

𝑇

𝑡=1

 

 

1.2.2 Afgrænsning: 

For at besvare problemformuleringen kan der benyttes et utal af modeller, som ikke alle er 

lige relevante, derfor afgrænses der til modeller som findes mest relevante. 

Den strategiske analyse afgrænser sig til følgende modeller, porters five forces analyse, pest 

analyse, værdikæde analyse samt vækststrategier og konkurrencestrategier. 

Regnskabsanalysen afgrænses til en rentabilitetsanalyse. Værdiansættelsen afgrænses til at 

benytte DCF-modellen, RIDO-modellen og prismultiple. Derudover afgrænses afhandlingen til 

benyttelse af sekundære kilder, hvor der kun benyttes offentlige tilgængelige information, da 

en ekstern analytiker ikke har adgang til primære kilder. 

 

1.3 Metode: 

Afsnittet om metode er med til give læseren en forståelse af hvilken fremgangsmåde, der er 

blevet anvendt til at svare på problemformuleringen, hvorfor afsnittet også redegør for de 

videnskabsteoretiske overvejelser. 
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1.3.1 Design og struktur: 

Afhandlingen struktur er opbygget i tre faser som illustreres nedenstående: 

    

 

1.3.2 Videnskabsteori og erkendelsesmål: 

Videnskabsteoretiske overvejelser og erkendelsesmål lægger til grund for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering. Afhandlingen er skrevet ud fra et neo-positivistisk 

synspunkt, da det er umuligt at besvare problemformuleringen uden at være subjektiv. Neo-

positivismen er en modificeret version af positivismen, hvis synspunkt er, at der kun findes en 

virkelighed. Neo-positivismen synspunkt er også, at der findes kun en virkelighed, men kan 

ikke erkendes fuldstændigt, da menneskets natur er opbygget således at de er påvirket af 

følelser og værdier. Ontologiens konsekvenser for afhandlingen er, at virkelighedsopfattelsen 

er begrænset realistisk, da vi som sagt ikke er i stand til at være 100% objektive, og finde frem 

til en eksakt viden. Ontologiens konsekvenser vil medføre at epistemologien blive modificeret 

objektiv og forholde sig kritisk til realismen. Neo-positivismens metodologi er eksperimentel, 

hvor kvantitative data opvejer det kvalitative, hvor det er tilladt at bruge kvalitative data, i 

modsætning til positivismen. Paradigmet tillader at basere sig på kvalitative data, grundet 

manglende absolut objektivitet.  

Erkendelsesmålene for afhandlingen har til formål at forstå virkeligheden af værdien af Royal 

Unibrews markedsværdi af egenkapital. Følgende erkendelsesmål vil hjælpe med at forstå det 

overordnede erkendelsesmål, Royal Unibrews fundamentale værdi af aktien.  

1. Royal Unibrews strategisk position ved at analysere de eksterne og interne forhold.  

2. Royal Unibrews økonomiske situation ved at analysere deres rentabilitet.  

3. Fastlæggelsen af WACC ved at bestemme de forskellige komponenter, som indgår i 

fastlæggelsen.  

4. Prognose af deres fremtidige rentabilitet på basis af besvarelsen af 1. og 2. 

erkendelsesmål.  

Fase 1: 

Strategisk- og 

regnskabsanalyse 

Fase 2: 

Fastlæggelse af 

diskonteringsfaktor 

Fase 3: 

Budgettering og 

værdiansættelse 
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1.3.3 Undersøgelsestilgang og kvalitetsvurdering: 

Afhandlingen er baseret på en induktiv tilgang, hvor undersøgelsen begynder i empirien. 

Måden erkendelsesmålene vil blive opfyldt på er indsamling af empiri, som er egnet til at give 

afhandlingen en høj validitet og reliabilitet. Der vil blive forsøgt at være så objektiv som 

muligt. Afhandlingen gør brug af sekundære kilder, som er indhentet ved en kildekritisk 

tilgang, hvor kun kilder som bliver vurderet som mest valide bliver anvendt. Afhandlingen 

forholder sig kritisk til sekundære kilder, da afsenderen har en anden hensigt med indholdet 

end afhandlingens formål.  

Til regnskabsanalysen benyttes de respektive virksomheders årsrapporter, som er underlagt 

revisionspligt, hvorfor de anses for valide. Det skal ikke udelukkes, at årsrapporter er 

fremstillet på en sådan måde, hvor den fremstår pænest. Til den strategiske analyse bruges 

der kilder fra artikler og rapporter fra anerkendende afsender, som anses for at være mest 

valide. 

 

1.4 Teorigrundlag og litteratur: 

Teoretiske modeller som vil blive anvendt til at besvare problemformuleringen vil blive 

redegjort, samt hvilken litteratur, der kan understøtte valget af teori.  

 

1.4.1 Teori: 

Til den strategiske analyse bliver der anvendt en pest-analyse, en brancheanalyse, som skal 

belyse de eksterne forhold, en værdikædeanalyse, vækst- og konkurrencestrategier, som skal 

belyse de interne forhold. Den strategiske analyse har til formål at udrede de forhold, som 

påvirker virksomhedens vækst- og indtjeningspotentiale på samfundsniveau, brancheniveau 

og virksomhedsniveau.  

 

Pest-analyse: 

Pest-analysen er en omverdensmodel, som har til formål at belyse de eksterne forhold som 

virksomheden kan være eksponeret for. Der er fire forhold, som har en påvirkning på 
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virksomhedens muligheder eller trusler for vækst- og indtjeningspotentiale. De politiske 

forhold på samfundsniveau, de økonomiske forhold på samfundsniveau, de sociokulturelle 

forhold på samfundsniveau og de teknologiske forhold på samfundsniveau. Disse fire forhold 

kan give et overblik over virksomhedens risiko på samfundsniveau.  

 

Porters five forces: 

Porters five forces er en brancheanalyse model, der giver et overblik over risikoen i den 

pågældende branche. Den består af fem parametre som den mener har en indvirkning på 

markedssituationen. Konkurrencesituationen i branchen, truslen fra nye indtrængere, truslen 

fra substituerende produkter, forhandlingsstyrken fra kunderne og forhandlingsstyrkerne fra 

leverandører, der udgør de forhold som kan påvirke virksomhedens vækst- og 

indtjeningspotentiale. Den giver et overblik over virksomhedens risiko på brancheniveau. 

 

Værdikædeanalyse: 

Værdikædeanalysen tager udgangspunkt i de forhold som påvirker den på 

virksomhedsniveau, som den har fuld kontrol over. Det er en analyse af aktiviteter, som 

skaber værdi for kunden. Modellen giver et overblik over, om virksomheden udnytter sine 

kernekompetencer optimalt til at opnå konkurrencemæssige fordele.  

 

Ansoffs vækstmatrice og porters generiske strategier: 

Ansoffs vækstmatrice er fire vækstrategier, som en virksomhed kan vælge imellem, for at 

opnå vækst både på nye eller nuværende markeder. Markedsudvikling som handler om at 

indtrænge nye markeder med nuværende produkter. Markedspenetrering som handler om 

at forøge sin markedsandel på nuværende markeder med nuværende produkter. 

Produktudvikling som handler om at udvikle nye produkter til nuværende markeder. Endeligt 

er der diversifikation, som handler om at udvikle nye produkter til nye markeder. Ansoffs 

vækstmatrice handler om at skabe vækst via intensivering. Virksomheden kan derudover 

benytte sig af integration, som vækststrategi, som betyder at virksomheden kan sikre sig 

vækst ved at have kontrol over aktiviteter i forsyningskæden. Der er tre typer af integration, 

vertikal, horisontal og strategisk alliance. Vertikal integration handler om at virksomheden 

overtager funktioner i den samlede forsyningskæde, som blev varetaget af andre 
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virksomheder. Horisontal integration handler om at virksomheden udvider sine aktiviteter på 

samme niveau i forsyningskæden, ved at etablere en helt ny virksomhed eller 

fusionerer/opkøber sine konkurrenter. Strategisk alliance er et partnerskab med en anden 

virksomhed, som har til formål at skabe stordriftsfordele.  

Porters generiske strategier er fire strategier, som en virksomhed skal vælge for at opnå 

succes, en såkaldt konkurrencestrategi. Det er kun muligt for en virksomhed at opnå succes, 

hvis den følger 1 af de 4 strategier. Omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus og 

fokuseret differentiering. Omkostningsleder handler om at virksomhedens plan at afsætte til 

stor målgruppe til lave priser. Differentiering handler om at udvikle produkter, som 

differentiere sig fra konkurrenternes produkter, men vil afsætte til en stor målgruppe. 

Omkostningsfokus er den samme strategi som omkostningsleder, bare til en lille målgruppe. 

Fokuseret differentiering er en strategi, som går ud på at afsætte til en lille målgruppe med 

et unikt produkt. Det er vigtigt at man holder sig til en strategi, da historien har vist at 

virksomheder som holder sig til en enkel strategi, opnår mest succes.  

 

Swot-analyse: 

De eksterne og interne forhold sammenfattes til en SWOT, som giver et overblik over 

virksomhedens fremtidige muligheder og trusler, samt dens styrker og svagheder.  

 

Regnskabsanalysen: 

Til analyse af den økonomiske situation benyttes dupont-pyramiden, som tager udgangspunkt 

i virksomhedens rentabilitet af egenkapitalen. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i 

rentabiliteten af driftsmæssige aktiviteter og finansielle aktiviteter, herunder bl.a. nøgletal 

som afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Til 

rentabilitetsanalysen bliver de officielle resultatopgørelser reformuleret for at adskille 

aktiviteter som ikke vedrører driften fra. Harboes og Carlsbergs opgørelser bliver også 

reformuleret, da rentabilitetsanalysen af Royal Unibrew også vil tage udgangspunkt i en 

sammenligning med dens konkurrenter.  
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Værdiansættelsen: 

Til værdiansættelsen anvendes en indirekte værdiansættelsesmodel DCF-modellen, som er 

en metode som tilbagediskonterer de fremtidige pengestrømme. Det forudsættes at der 

foretages en prognose af de fremtidige pengestrømme, som lægger den strategiske- og 

regnskabsmæssige analyse til grund, samt en fastlæggelse af en tilbagediskonteringsfaktor. 

Den mest anvendte tilbagediskonteringsfaktor som er anvendt i praksis, er WACC, som er et 

udtryk for de vægtede kapitalomkostninger. De vægtede kapitalomkostninger har to 

forudsætninger som skal være gældende, før den kan anvendes, som er en konstant 

kapitalstruktur i al fremtid, virksomhedens fremtidige investeringer har samme BETA som 

deres nuværende aktiver. BETA er den systematiske risiko, som også kaldes den 

udiversificerbare risiko. BETA er en vurdering af risikoen på egenkapitalen driftsmæssige og 

finansielle risiko. Jo højere BETA, jo højere afkast på aktivet. BETA på markedsporteføljen, 

som refereres til aktieindekset i praksis, er 1. Det betyder at, når BETA er 1, forventes det 

samme afkastniveau på aktivet, som det forventede afkast på markedsporteføljen. 

Sammenhængen kan illustreres således: 

Risikofri investering: 𝛽 = 0  

Risiko mindre end markedsporteføljen: 𝛽 < 1 

Risiko er lig med risiko på markedsporteføljen: 𝛽 = 1 

Risiko højere end markedsporteføljen: 𝛽 > 1 

BETA kan estimeres ved hjælp af en lineær regression, hvor man finder den historiske 

samvariation mellem aktieafkastet og afkastet på markedsporteføljen.  

De vægtede kapitalomkostninger består af egenkapitalandel, gældsandelen, ejernes 

afkastkrav og gældsejernes afkastkrav. Ejernes afkastkrav er det afkast som aktionærerne 

kræver som minimum, når de stiller kapital til rådighed. For at finde ejernes minimumsafkast 

benyttes CAPM-modellen, som er den mest anvendte i praksis. CAPM har fire forudsætninger 

som skal være opfyldt, Det kræver at der eksisterer et normalt marked, alle investorer har 

homogene forventninger, eksistensen af et risikofrit aktiv, samt alle investorer kun holder 

efficiente porteføljer. CAPM består af markedsrisikopræmien, afkast på risikofrit aktiv og 

BETA. Markedsrisikopræmien er det minimumsafkast investorerne kræver for den højere 

risiko de tager, i stedet for at investere i det risikofrie aktiv, som også kan udtrykkes ved 

forskellen mellem afkastet på markedsporteføljen og det risikofrie aktiv. De to mest anvendte 
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metoder til at finde markedsrisikopræmien er et gennemsnit af adskillige adspurgte 

investorers skøn over deres markedsrisikopræmie samt en analyse af den historiske udvikling 

af markedsrisikopræmien. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i sidstnævnte metode. Det 

risikofrie aktiv vurderes til at være den gennemsnitlige effektive rente af en 10-årig 

statsobligation. Gældsejernes afkastkrav består af det risikofrie aktiv og et selskabsspecifikt 

risikotillæg. Det selskabsspecifikke risikotillæg er det afkast gældsejerne kræver for at tage 

ekstra risiko i stedet for at investere i det risikofrie aktiv. Metoden til at finde risikotillægget 

gøres ved hjælp af creditratings, eftersom Royal Unibrew ikke er creditrated, benyttes deres 

gennemsnitlige lånerente, da tillægget er akkumuleret i renten. Derudover tager 

værdiansættelsen udgangspunkt i en fremtidig terminalværdi, hvorfor der også skal estimeres 

en terminalvækst. Terminalvæksten er et udtryk for virksomheden fremtidige vækstrate i al 

fremtid. Værdiansættelsen suppleres med RIDO-modellen som kontrol af resultatet af DCF, 

der tager udgangspunkt i at tilbagediskontere fremtidige residualoverskud. 

Til perspektiveringen af afhandlingen foretages en følsomhedsanalyse af WACC og 

terminalvæksten, samt en værdiansættelse med multipler, som er en relativ 

værdiansættelsesmodel, for at udfordre resultatet af den indirekte værdiansættelsesmodel. 

Værdiansættelse via multipler tager udgangspunkt i loven om en pris, der betyder at identiske 

aktiver burde handles til samme pris. I denne sammenhæng vil det betyde at aktieprisen hos 

en identisk konkurrent skal have samme pris. Der skal derfor udvælges respektive 

konkurrenter med samme risiko, som er svært at finde i praksis. Det er blevet vurderet at 

Heineken, Harboe og Carlsberg de mest sammenlignelige med Royal Unibrew.  

 

1.4.2 Litteratur: 

Litteratur som bliver anvendt til at afdække afhandlingens indhold, er primært følgende 

bøger: 

1. Thomas Plenborg: Financial Statement Analysis 

2. Berk & DeMarzos: Corporate Fincance Solution 

3. Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang 

4. Gerry Johnson: Exploring strategy 

5. Voxted: Valg der skaber viden 

6. Olsen & Pedersen: Problemorienteret projektarbejde 



Side 11 af 60 
 

 

2. Virksomhedspræsentation: 

Royal Unibrew er en dansk bryggerikoncern, der producerer førende brands indenfor bl.a. øl 

og sodavand, som er Danmarks andenstørste, efter Carlsberg. Royal Unibrew er et 

aktieselskab, der er noteret på Københavns fondsbørs. Blackrock og Chr. Augustinus har hver 

især mere end 5% ejerandel af Royal Unibrews aktier med henholdsvis 10,01% og 15,02%. I 

2019 var 50% af aktierne ejet af danskere, 42% af udenlandske investorer, 4% af ikke-

registrerede danske eller udenlandske investorer og 2% af Royal Unibrew. 

 Royal Unibrews hovedmarkeder er Danmark, Finland, Italien, Frankrig, Tyskland samt 

Estland, Letland og Litauen, hertil kan der også nævnes etablerede markeder i større 

europæiske og nordamerikanske byer, samt emerging markets i for eksempel Afrika.  

  De generede en nettoomsætning på 7692 mio. kr. i 2019, hvor Vesteuropa stod for 44% af 

afsætningen, 48 % af det baltiske hav og 8% af internationale markeder. Royal Unibrew har i 

hele koncernen 2567 ansatte. 

Royal Unibrew producerer mere end 400 forskellige produkter i Danmark på bryggerier i Faxe 

og Odense. Royal Unibrew var de første, som introducerede økologisk øl i Danmark.1  

 

3. Analyse: 

Analysen består af tre dele, en analyse af den historiske udvikling, en prognose af fremtidig 

indtjening, fremstillingen af de såkaldte proforma opgørelser på baggrund af den historiske 

udvikling, og endeligt en værdiansættelse på basis af proforma opgørelserne. Den historiske 

udvikling vil blive redegjort via en strategisk analyse og en analyse af den økonomiske 

situation. Budgetforudsætninger sætter rammerne for værdiansættelsen, hvorfor resultatet 

vil hvile på en vis usikkerhed, da vi alle kan have en anden holdning til fremtiden. En anden 

vigtig forudsætning for værdiansættelsen er diskonteringsfaktoren, hvor der anvendes WACC, 

som er den mest anvendte i praksis. Ved hjælp af DCF-modellen kan man værdiansætte Royal 

Unibrews aktie når budgetforudsætningerne og WACC er bestemt.  

 

 
1 www.royalunibrew.com  

http://www.royalunibrew.com/
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3.1 Strategisk analyse: 

Den strategiske analyse har til formål at finde de ikke-finansielle værdidrivers, som består en 

analyse af Royal Unibrews eksterne og interne forhold. Den eksterne analyse af forholdene 

består af en omverdens analyse på samfundsniveau og brancheniveau, hvor de interne 

forhold består af en analyse af Royal Unibrews stærke og svage sider, deres kompetencer. 

Den strategiske analyse sammensættes i en SWOT, da de interne forhold afdækker de stærke 

og svage sider, og de eksterne forhold afdækker mulighederne og truslerne. Til at afdække de 

eksterne forhold, som vedrører Royal Unibrew, anvendes en PEST-analyse, der afdækker 

forholdene på et samfundsniveau, og Porters five forces, der afdækker forholdene på et 

brancheniveau. Til at afdække de interne forhold anvendes en værdikædeanalyse og en 

analyse af deres vækststrategier og konkurrencestrategi.  

 

3.1.1 Pest analyse: 

Pest-analysen belyser de makroøkonomiske forhold, som Royal Unibrew ikke selv har en 

indflydelse på, men udgør en potentiel mulighed eller risici. Pest består af fire forhold, de 

politiske forhold, økonomiske forhold, sociokulturelle forhold og teknologiske forhold. Pest 

er en model, der giver et billede af Royal Unibrews omverden på nuværende tidspunkt, og 

kan ikke tage forbehold for at fremtiden kan ændre sig.   

 

Politiske forhold2: 

Inden for de politiske forhold er det nok afgiften på alkoholdrikke, som kan have en betydning 

for salget af Royal Unibrews produkter. Emballageafgiften er endnu et forhold som kan have 

en betydning for salget af deres produkter, da prisen på produktet bliver højere. Dog skal man 

ikke betale for emballageafgift pr. 1. juli 2019, hvis der er tale om pantemballage. Bryggerier, 

tapperier og importører har pligt til at sikre at deres emballage indsamles til genbrug eller 

genanvendelse via et pantbaseret retursystem. Afgifter generelt har en betydningen for 

afsætningen af Royal Unibrews produkter. Et eksempel på at det har haft en betydning var i 

2013, da Danmark sænkede ølafgiften og fjernede læskedriksafgiften, for at sætte en stopper 

 
2 www.bryggeriforeningen.dk  

http://www.bryggeriforeningen.dk/
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for grænsehandlen, da Tyskland havde markant lavere afgifter. Dette tiltag øgede forbruget 

for både øl og læskedrikke i Danmark. 

Herudover skal de store og mellemstore miljøgodkendes i Danmark jævnførende 

miljøbeskyttelsesloven, så deres miljøindsats optimeres i samarbejde med lokale 

miljømyndigheder. Miljøindsatsen har primært fokus på at minimere forbruget af 

energiforbruget, vandforbruget, udledning af spildevand og emballageforbruget. Denne 

miljøindsats kan have en betydning for bryggerierne, da de bliver nødt til at investere i nyere 

produktionsapparater og nyere produktionsmetoder til at efterleve kravene, som kan 

medføre højere omkostninger. 

Udover miljøindsatsen er bryggerierne også underlagt nogle restriktioner i forhold til 

markedsføringen af deres alkoholdrikke, som kan have en betydning for afsætning af deres 

produkter. Der er nogen retningslinjer, der skal følges. Retningslinjer som bl.a. alkohol må 

aldrig markedsføres for børn og unge, alkohol må ikke markedsføres på en måde, der 

opfordrer til umådeholdent forbrug af alkohol, markedsføringen skal altid tage hensyn til de 

sociale og sundhedsmæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse.  

Hertil kan der også nævnes, at der findes en række regler for salgs- og udskænkning af alkohol. 

Personer under 16 år må ikke købe alkohol generelt, og personer under 18 år må ikke købe 

alkohol med en alkoholprocent over 16,5% vol. Jf. restaurationsloven må man ikke skænke 

alkohol til personer under 18 år, og en person under 18 år må ikke skænke alkohol.  

Det der har ramt de fleste markeder, er pandemien med Covid-19, hvor de fleste 

myndigheder havde lukket samfundene ned, som kan være en trussel for afsætning af øl og 

læskedrikke, især på on-trade segmentet, da supermarkeder generelt forbliver åbne. On-

trade markedet udgør 20% i Danmark, 40% i Italien, 15% i Finland og 5% i de baltiske lande3, 

hvorfor det kan have en stor betydning for Royal Unibrews afsætning. På trods af 

genåbningerne kan man ikke være sikker på at forbruget når samme niveau som før 

pandemien, da myndighederne stadig anbefaler at inddæmme smitten med forskellige tiltag.  

 

 

 

 
3 https://investor.royalunibrew.com/static-files/7575b4b9-615e-406b-88df-319dbcc623c9  

https://investor.royalunibrew.com/static-files/7575b4b9-615e-406b-88df-319dbcc623c9
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Økonomiske forhold: 

 Generelt har makroøkonomiske forhold en betydning for afsætningen på bryggeriernes 

produkter, da man i nedgangsperioder ændrer forbrugsmønster til at spare så mange penge 

som muligt, og kun forbruger basisvarer til den laveste pris. Da prisen på selskabets produkter 

er en vigtig parameter for afsætningen, vil de alt andet lige miste omsætning, da deres 

produkter ikke er en basisvare. Til gengæld vil salget stige, hvis man har højkonjunktur. Royal 

Unibrews største marked er Danmark, hvorfor udviklingen i Danmark har en stor betydning 

for deres salg, og da vi er en global økonomi, vil man havde tilnærmelsesvist samme 

vækstrater hos nabolandene. Danmarks BNP i realvækst har de seneste 5 år fra 2015 til 2019 

set ud som følgende: 2,3%, 3,2%, 2,0%, 2,4% og 2,4%4. Det er høje vækstrater, som kan have 

haft en positiv effekt på Royal Unibrews produkter, idet BNP er et udtryk for den samlede 

indkomst i samfundet, og den har været stigende de sidste 5 år, og prisen på deres produkter 

er mindre priselastiske i en opgangsperiode. Salget af øl i Danmark er fra 2013 til 2018 steget 

0.5 procent i volumen5. Salget af læskedrikke i Danmark er fra 2014-2019 steget med 14.8 

procent i volumen6. De makroøkonomiske forhold kan også have en betydning for udviklingen 

af råvarepriserne som bryggerierne er eksponeret for. Råvarer generelt er variable, hvorfor 

Royal Unibrew minimerer risikoen ved at investere i finansielle instrumenter. Herudover kan 

der også nævnes valutarisikoen for bryggerier, der handler med fremmede valuter, heriblandt 

Royal Unibrew, som kan have en betydning for indtjeningen. Risikoen for at handle med euro 

er ikke så høj, da Danmark har indgået en fastkursaftale. Royal Unibrews primære 

pengestrømme stammer fra USD, CAD, EUR og GBP, hvorfor RU kontinuerligt hedger risikoen 

for at beskytte indtjeningen. Desuden sikrer de tab ved at købe råvarer af valutaindtægterne.7 

De seneste 5 år har været gunstige for samfundsøkonomierne, men pandemien har skubbet 

dem langt tilbage igen, ved massive nedlukninger verden over, og kæmpe fald i forbruget. 

Pandemien har skabt en økonomisk krise som økonomierne rundt omkring i verden kæmper 

for at løfte igen, samtidig med at holde smitten nede, som er svært, hvorfor man ikke kan 

forvente gunstige BNP-tal de næste par år. Som sagt ugunstigere økonomiske forhold vil have 

en indvirkning på salget af Royal Unibrews produkter, hvorfor Royal Unibrew nok vil have 

 
4 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp (NAN1) 
5 Euromonitor international – Beer in Denmark july 2019 
6 Euromonitor international – Soft drinks in Denmark dec 2019 
7 Royal Unibrews årsrapport 2019 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
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dårligere tal på bundlinjen i 2020, men det finder vi først ud af i regnskabsanalysen. Danmark 

er faktisk det land der har klaret sig næstbedst gennem krisen i EU med et fald i BNP på 5,2%, 

vurderer EU-kommissionen i en prognose for det forventet fald i BNP for alle 27 lande i EU. 

Vigtige markeder som Royal Unibrew opererer i, forventer at falde mere end Danmark, så 

som Italien som forventer at falde med 11,2%, Frankrig med 10,6%, de baltiske lande med ca. 

7%.8 

 

Sociokulturelle forhold: 

Primært har sundhedsmæssige trends hos forbrugerne haft en indflydelse på salget af 

bryggeriernes produkter. Generelt drikker man mindre alkoholdige øl og sukkerholdige 

drikke, hvor trenden generelt har skiftet til mere alkoholfrie øl og sukkerfrie drikke, hvor 

danskerne også er blevet mere opmærksomme på tilsætningsstoffer i deres drikke. Ikke-

alkoholdige øl er steget fra 2013-2018 med 94.1 procent i volumen. En anden trend som har 

været meget i fokus hos danskerne, er økologi, hvorfor salget af økologiske øl har oplevet en 

massiv vækst. Danskerne købte mest økologisk øl i hele verden i 2017, og det er et marked, 

der stadig udvikler sig, hvorfor mange bryggerier producere mange nye økologiske øl. I 2017 

var mere end 10% af nye lanceringer fra danske bryggerier økologiske9.  

Derudover har demografien en stor betydning for salget af bryggeriernes produkter, da 

indkomster og forbrugsmønstre fordelt på alder er forskelligt. En voksende befolkning vil alt 

andet lige medføre en større målgruppe, dog er fremtidsudsigterne til udviklingen af 

befolkningen, at der kommer flere ældre end der kommer unge til, som kan have en 

betydning for afsætning af bryggeriernes produkter.  

Desuden er der kommet mere opmærksomhed på at unge skal drikke mindre, samt en større 

opmærksomhed på spritkørsel, hvor sundhedsstyrelsen har ført en masse kampagner 

omkring indtagelse af alkohol, som også har haft en indflydelse på forbrugstrends af 

bryggeriernes produkter. 10 Generelt øl og læskedrikke associeres med mange trends, så som 

kulturelle arrangementer og højtider, som festivaler, koncerter, påsken og julen. På trods af 

 
8 https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-
naestbedst-gennem-krisen  
9 Euromonitor international – Beer in Denmark july 2019 og Euromonitor international – Soft drinks in 
Denmark dec 2019 
10 www.bryggeriforeningen.dk  

https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-naestbedst-gennem-krisen
https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-naestbedst-gennem-krisen
http://www.bryggeriforeningen.dk/
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pandemien har der ikke været så mange kulturelle arrangementer i 2020 og nattelivet har 

været lukket, hvorfor det kan have haft en betydning for afsætningen af øl og læskedrikke. 

Mange kulturelle og sociale forsamlinger har været vanskeligere at afholde i 2020, men det 

er en sundhedskrise, og ikke en fødevarekrise, hvorfor Royal Unibrews produkter stadig har 

muligheden for at afsættes. Markedet står overfor nogen udfordringer i forhold til 

anledninger til at indtage deres produkter, men betyder ikke at forbrugerne stopper deres 

forbrug helt og aldeles, da man stadig kan indtage det samtidig med man følger 

sundhedsanbefalingerne. Det vil endeligt føre til at forbrugerne drikker det mindre, da der er 

færre anledninger til forbruget, men afholder sig helt fra det, er usandsynligt.  

 

Teknologiske forhold: 

De teknologiske forhold har en stor betydning for bryggerierne, idet det f.eks. kan have en 

betydning for efterlevelsen af miljøkravene omtalt i de politiske forhold. Nyere 

produktionsapparater, der kan producere mere energivenligt, samt apparater der kan 

producere emballager af genanvendeligt materialer. Teknologiske opgraderinger kan gøre 

bryggerierne mere omkostningseffektive og mere konkurrencedygtige. Det kræver dog at 

man investerer i teknologien og er gode til at omstille sig, ved at udnytte de teknologiske 

fordele.  

 

3.1.2 Porters five forces: 

Porters five forces tager udgangspunkt i fem eksterne markedskræfter, 

konkurrencesituationen i branchen, forhandlingstyrken fra kunder, forhandlingsstyrken fra 

leverandører, truslen fra substituerende produkter og truslen fra nye indtrængere. Det er 5 

parametre, som hver især vil blive gennemgået, hvor de vurderes på en skala, der går som 

følgende, lav, moderat og høj. Modellen har til formål at belyse de forhold, der har en 

indflydelse på Royal Unibrews potentielle muligheder eller risici på brancheniveau. Da Royal 

Unibrew befinder sig i branchen for salg af øl og læskedrikke, er det denne branche som bliver 

analyseret.  
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Konkurrencesituationen i branchen: 

Da der på det globale og danske marked er få store spiller, hvor der er forskellige præferencer 

hos forbrugerne anses det for et differentieret oligopol marked indenfor øl og læskedrikke. 

Indenfor øl på global plan har vi tre store spillere på markedet, Anheuser-Busch InBev NV som 

markedsleder med en markedsandel 27% i 2018, efterfulgt af Heineken NV med en 

markedsandel på 11%, dernæst Carlsberg A/S med 6%. Royal Unibrew har en betydelig lille 

andel på under 0,1% på global plan11. På det danske marked indenfor øl har vi også tre store 

spiller på markedet, Carlsberg som markedsleder med en markedsandel på 58,1% i 2018, 

efterfulgt af Royal Unibrew med en markedsandel på 16,7%, dernæst Heineken med en 

markedsandel på 5,7%. Harboes bryggeri er på fjerdepladsen med en markedsandel på 1,7% 

i 2018.12 Det ser ud til at markedet generelt er meget konsolideret, hvor de største bryggerier 

opkøber de mindre for at opnå vækst.  

På læskedriksmarkedet har vi to store spiller på global plan, coca-cola som markedsleder med 

en markedsandel på 17,5% i 2019, efterfulgt af pepsico med en markedsandel med 8,1%. 

Nestle med en markedsandel på 3,5% og Danone med en markedsandel på 2,5% som de 

næststørste, efterfulgt af mange små med minimale andele13. Formodningen om at 

konsolideringen i denne branche er lige så høj som i ølmarkedet, er ikke tilstede, da vi ved at 

cola og pepsicos produkter produceres og markedsføres af samarbejdspartnere beliggende i 

forskellige markeder. Et eksempel på dette er, Royal Unibrew producerer pepsicos produkter 

i Danmark og Carlsberg producerer cokes produkter. Indenfor læskedriksmarkedet i Danmark 

har vi de samme to spiller, Carlsberg med en markedsandel på 14,9% i 2019, efterfulgt af 

Royal Unibrew med en markedsandel på 14,5%14. Der er meget tæt konkurrence mellem 

Carlsberg og RU på læskedriksmarkedet, dog er det ikke deres egne brands, der topper. Som 

omtalt tidligere producerer de pepsico og cokes produkter, hvorfor salget af disse går ind 

under deres markedsandel.  

 Det er et mættet marked med få store spiler, både indenfor øl og læskedrikke, hvor 

fremtidsudsigterne til vækst ser således ud: en stigning på 3,6% af salget på øl i Danmark fra 

 
11 Euromonitor international- Beer in World aug 2019 
12 Euromonitor international- Beer in Denmark July 2019 
13 Euromonitor international- Soft drinks in World mar 2020 
14 Euromonitor international- soft drinks in Denmark dec 2019 
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2018 frem til 2023.15 og en stigning på 12,8% af salget på læskedrikke fra 2019 frem til 2024.16 

Dog er disse forventninger udarbejdet af Euromonitor inden corona udbruddet, hvilket nok 

har ændret forventningerne i dag.   

 

 Kundernes forhandlingsstyrke: 

 På verdensplan er de største kunder på ølmarked on-trade forretninger, som udgjorde 57,6% 

i 2017 af salget, dernæst udgjorde hypermarkeder og supermarkeder 24,2% af salget. I 

Skandinavien er det hypermarkeder og supermarkeder, der er den største kunde på 

ølmarkedet, som udgjorde 88,4% i 2018 af salget. På verdensplan er de største kunder på 

læskedriksmarked hypermarked og supermarked, som udgjorde 39,9% i 2018, hvor on-trade 

også udgjorde en signifikant andel med 37,5%. I Skandinavien udgjorde hyper- og 

supermarkeder 59,8% af salget i 2018, hvor on-trade udgjorde 29,7%. 

Når køber har en stor andel af salget, er de ofte i stand til at forhandle favorable priser med 

bryggerierne, som forhøjer købers forhandlingsstyrke signikant. Skifteomkostninger er lave, 

som også forhøjer købers forhandlingsstyrke. Bryggerierne har en mulighed for at 

differentiere deres produkter på mange forskellige måder, ikke kun på type, men også på 

brand, styrke, ingredienser og m.m. Størstedelen af kunderne er generelt nødt til at tilbyde 

flere forskellige produkter som reducerer købers forhandlingsstyrke. Graden af 

detailkoncentrationen varierer fra land til land. I Frankrig er detailkoncentrationen høj, 

hvorimod Kina og Indien er mere fragmenteret. Det samme gælder for Skandinavien, hvor vi 

også har en høj detailkoncentration. Høj detailkoncentration medfører en høj 

forhandlingsstyrke til køber. Så alt i alt vurderes det at købers forhandlingsstyrke på øl og 

læskedrikke er moderat.17 18  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke: 

Hovedingrediensen i cider er æbler, og de æbler som ikke bliver brugt med det samme i 

produktionen af cider, bliver nedfrosset til senere brug. Dette indikerer på at cider kan blive 

produceret hele året igennem, hvis der mangler æbler. Hovedingredienserne og materialer 

 
15 Euromonitor international- Beer in Denmark July 2019 
16 Euromonitor international- soft drinks in Denmark dec 2019 
17 Marketline – Beer and cider in Scandinavia Feb 2020 og Marketline –  global beer and cider jan 2019 
18 Marketline – soft drinks in Scandinavia dec 2019 og Marketline – global soft drinks dec 2019 
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for produktionen af øl er malt, humle, flasker og tønder. Traditionelt købte øl producenter 

råvarer af tredjeparter, men de dominerende multinationale bryggerier er begyndt at vertikal 

integrere sig, som svækker leverandørernes forhandlingskraft. Der er adskillige mange 

humleavler på markedet, som også svækker leverandørernes forhandlingskraft. Selvstændige 

bygkornsavler kan finde alternative markeder, som reducerer deres afhængighed af øl og 

cidermarkedet. Bygkorn kan bruges til dyrefoder eller destillation af spiritus. Derudover kan 

råvareproducenterne forlæns integreres, som også er med til at forstærke deres 

forhandlingsstyrke.  Råvarernes kvalitet er meget vigtig, da den har den største betydning for 

slutproduktet.  

Hovedingredienserne for læskedrikke er frugtjuice koncentrater, aromaer, nogle naturlige og 

syntetiske sødemidler som kornsirup, aspartam og lignende ingredienser. Vand er den 

vigtigste råvare indenfor læskedrikke, hvorfor den vækker bekymring for multinationale 

bryggerier, især i lande med mangel på vand. Forhandlingsstyrken af 

emballageproducenterne er stigende, da efterspørgslen efter forbruger- og miljøvenlige 

emballage er stigende. Alt i alt vurderes det at leverandørernes forhandlingsstyrke er 

moderat.19 

 

Trusler fra potentielle nye indtrængere: 

Store investeringer i produktionsudstyr kræves for at komme ind på markedet, men den kan 

hentes hjem ved en god bruttomargin på prisen af slutproduktet. Da høj kvalitetsøl kan tillade 

at tage højere priser, er det muligt at komme ind på markedet med en lille andel, som et 

mikrobryggeri. Større bryggerier hviler på større andele med en masseproduktion af 

internationale velsmagende øl. Bryggerier er nødsaget til at distribuerer deres produkter i en 

bred vifte af forhandler, som supermarkeder, der kan have en mærkværdig 

forhandlingsstyrke, som kan tvinge prisen ned på deres produkter, hvorfor stordriftsfordele 

ved sådan et marked, er essentielt. Barriererne for at indtrænge markedet er meget høje, som 

sagt, kræver det høj kapitaludlæg, og etableringen af en holdbar forsyningskæde med 

tredjeparter, som gør det meget svære at indtræde markedet. Fra 2013-2017 har ølmarkedet 

oplevet en moderat vækst, som forhøjer sandsynligheden for at nye indtrængere kommer til. 

Desuden kan nationale reguleringer være en barriere for nye indtrænger, men Danmark har 

 
19 Marketline – global beer and cider jan 2019 og Marketline – global soft drinks dec 2019 
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faktisk mildere reguleringer på markedet end andre nordiske lande, som eksempel er 

aldersgrænsen for køb af alkohol 16 år, hvor den er 18 i de andre. 

Markedet for læskedrikke har haft en stærk vækst fra 2014-2018, som kan tiltrække nye 

indtrængere til markedet. Store multinationale spiller som coke og pepsi dominerer 

markedet, som står stærk med stordriftsfordele, stærke brands, og bred produktportefølje. 

Nye indtrængere har mulighed for at producere produkter med mere sundhedsmæssige 

fordele, men det er generelt svært for nye indtrængere at konkurrere mod de eksisterende 

spiller med en så høj brandværdi. Det kan måske lade sig gøre at de kan komme ind med en 

lille andel med en unik produktionsmetode eller unikke ernæringsmæssige fordele. 

Derudover er det samme gældende her som det var for øl, at det kræver en stor kapital til 

produktionsudstyr, som kan begrænse muligheden for at indtrænge markedet. Der er en 

sandsynlighed for at nichemarkeder opstår. Alt i alt vurderes det at truslen fra nye 

indtrængere er moderat.20 

 

Truslen fra substituerende produkter: 

Truslen fra substitutter for øl- og cidermarkedet er andre alkoholdige drikke som spiritus, vin 

og drikke som anses for at være funktionelle samt sodavand. Skifteomkostningerne er ikke 

høje. Potentielle fordele og ulemper af alternativer er svære at præcisere for øl. De fleste 

forhandler og distributører føler sig nødsaget til at tilbyde flere forskellige produkter med øl 

og dens potentielle substitutter, for at tilfredsstille en større målgruppe af forbrugere. Dog 

kan nogen restauranter vægte vin som mere vigtig del af deres menu, men for de fleste bar 

er øl uundværlig, hvor vin og spiritus er sekundært. På et praktisk niveau kan øl være mindre 

attraktivt i forhold til vin og spiritus, da øl føles mere oppustende og skal nydes kold.  

Substitutter for læskedrikke er alkoholdige drikke og ikke klar varme drikke. Store spiller på 

markedet har som regel en bred produktportefølje. Store bryggerier producerer generelt 

både læskedrikke, øl og ciders som reducerer truslen for substitutter. Nestle er en stor spiller 

indenfor kaffe, såvel som også en ledende spiller på markedet for læskedrikke. Alt i alt 

vurderes det at truslen for substitutter er moderat. 21 

 

 
20 Marketline – Global beer and cider jan 2019 og Marketline – global soft drinks dec 2019 
21 Marketline- global beer and cider jan 2019 og Marketline- global soft drinks dec 2019 
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3.1.3 Værdikæde22: 

Værdikædens primære aktiviteter indeholder fem processer, indgående logistik, produktion, 

udgående logistik, marketing og salg og service efter salg. Det er disse aktiviteter der i næsten 

alle tilfælde skaber merværdi for kunden, hvorfor det er det mest relevante at analysere. For 

at skabe værdi for kunden, skal aktiviteten tillægge merværdi for kunden ved køb af 

produktet. Værdikæden belyser Royal Unibrews konkurrencemæssig fordel, og dens 

kernekompetencer, hvor de stærke og svage sider fremstår. De primære aktiviteter er de 

processer, som finder sted ved fremstilling af produktet.  

 

Indgående logistik: 

Royal Unibrew fokuserer meget på bæredygtighed og økologi, hvorfor deres økologibrands 

oplever vækst på deres kernemarkeder. Royal Unibrew benytter råvarer, der giver værdi for 

kunderne. Et eksempel på projekter, der forsikrer om at deres vigtigste råvare vand er af 

bedste kvalitet, at de er opmærksomme på deres spildevandsudledning. De behandler 

spildevandet enten på deres produktionssted eller hos det lokale spildevandsanlæg for at 

opfylde kravene til vandkvaliteten. De har blandt andet investeret i Lorinas, en by i Frankrig, 

eksisterende spildevandsanlæg for at forbedre effektiviteten, da de har et produktionssted i 

Lorina.   

 

Produktion: 

Royal Unibrew har tre produktionssteder i Danmark, Faxe, Odense og Hvidovre. De har også 

andre bryggerier i udlandet, men størstedelen af deres produktion til både indland og udland 

sker i Danmark. En af deres målsætninger med hensyn til deres emballage, er at de skal 

fremstilles af genanvendeligt materiale, hvor de allerede er godt i gang, men inden 2022 

forventer de at alt emballage er genanvendeligt. Deres fokus på co2 har også været 

mærkværdigt, da de siden 2015 har formået at reducere deres co2-aftryk med 10% pr. hl. 

Derudover er de gode til at udvikle deres produkter til mere sundhedsfremmende 

alternativer, som sukkerfrie og alkoholfrie drikke, som giver værdi for kunden. Udviklingen af 

sukkerfrie produkter er støt stigende. Deres initiativer på at effektivisere deres 

 
22 Royal Unibrews årsrapport 2019 
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produktionsomkostninger ved at reducere deres vandforbrug og energiforbrug har været 

gunstigt. I 2015 udgjorde produktionsomkostninger af omsætningen 47,37%, hvor de 

udgjorde 46,95% af omsætningen i 2019. Omsætningen har haft en stigning fra 2015-2019 på 

27,53%, hvor de stadig har formået at holde omkostningsniveauet lavere end 2015.  

 

Udgående logistik: 

Royal Unibrew står selv for distributionen med deres egne køretøjer i de fleste af deres 

markeder mens resten håndteres af eksterne distributører. Royal Unibrew har de seneste år 

fokuseret meget på effektiviseringer af deres omkostninger generelt, heriblandt 

distributionsomkostninger, ved en del restruktureringer i forhold til deres distribution af 

deres produkter. De udskifter deres ældre køretøjer til nogle mere bæredygtige køretøjer, og 

planlægger at benytte flere elektriske køretøjer samt planlægger de at bygge en 

opladerstation ved hovedkontoret i 2020. Deres salgs- og distributionsomkostninger i 2015 

udgjorde 31,87% af omsætningen, hvor den udgjorde 29,41% af omsætningen i 2019, med 

som sagt tidligere en stigende omsætning på 27,53%. Det er imponerende af Royal Unibrew, 

dog fremgår det ikke i regnskabsposten, hvor meget der udgør distribution eller salg, således 

vi kan se hvilken, der har været besparelser på.  

 

Marketing og salg: 

Royal Unibrews produkter sælges både on-trade og off-trade, der betyder at deres produkter 

sælges på restauranter, bar, hoteller og dagligvarebutikker. Deres produkter har mange 

salgskanaler og mange forskellige markeder, hvorfor de har forskellige 

markedsføringsstrategier i forhold til det enkelte produkt og marked. Royal Unibrew 

markedsfører sine produkter med en høj brandværdi, og ikke som discountprodukter. De 

markedsfører deres produkter i mange medier, som tv, radio og sociale medier. 

Virksomheden har indført nye innovative og teknologiske måder at nå ud til deres kunder på, 

som de kalder E-commerce platform, der er en IT-platform. E-commerce platformen hjælper 

blandt andet kunderne med at bestille varer nemmere, håndtere deres lagerbeholdning og få 

inspiration. Det medfører at Royal Unibrew får en mere effektiv distribution og optimerende 

markedsføring, da de løbende kan melde nye produktlanceringer, kampagner og trends 

indenfor branchen hos forbrugerne. Derudover bruger Royal Unibrew mange ressourcer på 
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at markedsføre sig til kultursegmentet ved sponsorater, koncerter og festivaler. Selskabet har 

opnået en høj PR-værdi ved at deltage i aktiviteter med kultursegmentet.  

 

Service efter salg: 

Royal Unibrew har fokuseret meget på digitalisering, hvor de har udover e-commerce indført 

CRM og e-kontrakt løsning. Denne løsning gør det nemmere for Royal Unibrew at samarbejde 

med deres kunder og udvikle forretningsaktiviteter. Kundemøder er blevet mere 

professionelle og kunderelationerne er blevet mere individualiseret, samt en mere 

skræddersyet løsning til den enkelte kunde. Oprettelsen af nye kunder er også blevet 

optimeret med CRM-løsningen, som forsikrer at det bliver gjort rigtigt første gang, som er 

omkostningsbesparende og giver en bedre kundeoplevelse. Virksomheden har fået et bedre 

overblik over kontrakter ved denne løsning, og genforhandling af kontrakter er blevet mere 

effektive.  

 

3.1.4 Vækststrategi23: 

Royal Unibrew benytter 2 typer af vækstrategier, intensivering og integration. Ved 

intensivering benytter de primært markedspenetrering, markedsudvikling og 

produktudvikling. Ved integration er der to typer, vertikal- og horisontal integration, hvor de 

benytter begge. Virksomheden står selv for deres distribution på enkelte markeder, som gør 

at de har større kontrol over værdikædens aktiviteter uafhængigt af andre aktører. Samt 

opkøber de andre konkurrenter på markedet, som en del af deres vækststrategi, i 2018 og 

2019 opkøbte de bl.a. Nohrlund, BAG, Lorina og Fonti di Crodo. Derudover har de indgået en 

strategisk alliance ved at stå for produktionen og markedsføringen af Pepsicos og Heinekens 

produkter i Danmark. Da det er et modnet marked med mange store konkurrenter, benytter 

Royal forskellige vækststrategier som omtalt, idet markedspenetrering ikke alene kan levere 

vækst på længere sigt, selvom de stadig formår at penetrere nogen enkelte markeder med en 

massiv promotionsindsats. Royal Unibrew er altid på udkig efter nye markeder, og nye 

markedsandele, hvorfor de også benytter sig af denne strategi, da deres vision er blive en stor 

spiller indenfor øl og læskedrikke på global plan. Royal Unibrew bruger mange ressourcer på 

 
23 Royal Unibrews årsrapport 2019 
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at udvikle nye produkter til forskellige målgrupper og segmenter, for at opnå højere vækst og 

større tilfredshed hos forbrugerne.   

 

3.1.5 Konkurrencestrategi24: 

Royal Unibrew benytter sig af konkurrencestrategien differentiering, da de har fokus på at 

levere produkter af høj kvalitet med en høj brandværdi. De bruger en masse ressourcer på at 

markedsføre deres produkter som unikke varemærker, som et led i strategien for at opbygge 

deres differentierede produkters brandværdi. Ved strategien omkostningsleder er der ingen 

fokus på varemærket, kun prisen på produktet, hvorfor det kan konkluderes at Royal Unibrew 

benytter sig af strategien differentiering.  

 

 

3.1.6 Swot-analyse: 

Stærke sider: Svage sider: 

• Strategisk alliance med Heineken og 

Pepsico 

• Bred portefølje af øl, bl.a. økologisk 

og ikke alkoholdige øl, samt bred 

portefølje af læskedrikke.  

• Høj brandværdi på størstedelen af 

deres portefølje 

• Stordriftsfordele, herunder gode 

effektiviseringer af deres produktion 

og beskyttelse af deres indtjening på 

råvarepriser. 

• Miljø- og sundhedsfremmende 

initiativer 

• Horisontal integration for at skabe 

vækst 

• Konkurrenter har større 

stordriftsfordele, hvorfor de har 

større mulighed for at opfange 

vækstmuligheder bedre end dem på 

daglig basis. Konkurrenterne har 

større likviditet 

• Minimal spiller globalt 

 
24 Royal Unibrews årsrapport 2019 
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• God produktudvikling 

Muligheder: Trusler: 

• Gode vækstmuligheder indenfor 

læskedrikke 

• Solid produktportefølje i henhold 

fremtidige forbrugertrends  

• Royal Unibrew har foretaget en del 

opkøb de seneste par år, der kan 

styrke deres position på markedet og 

skabe vækst.  

• Vejret  

• Nationale reguleringer af markedet 

• Højkonjunktur 

• Høj konkurrence på markedet med 

store spillere 

• Miljømæssige udfordringer i forhold 

emballage. 

• Nationale reguleringer af markedet 

• Lavkonjunktur 

• Vejret 

• Sundhedsfremmende kampagner 

• Corona 

  

3.2 Regnskabsanalyse: 

I den strategiske analyse blev de ikke-finansielle værdidrivere udredet, hvorfor en analyse af 

deres finansielle værdidrivere er nødvendig, for at få et helhedsbillede af deres historiske 

performance. For at klarlægge Royal Unibrews karakteristika for deres udvikling og potentiel 

fremtidig udvikling, tager man udgangspunkt i de ikke-finansielle værdidrivere og de 

finansielle værdidrivere, som skal lægge til grund for budgetforudsætningerne. Til at finde de 

finansielle værdidrivere foretages en regnskabsanalyse af deres finansielle opgørelser de 

seneste 5 år. Til regnskabsanalysen vil der blive udregnet nogen finansielle nøgletal, som har 

til formål at demonstrere Royal Unibrews rentabilitet de seneste 5 år. For at analysere deres 

rentabilitet er det egenkapitalens forrentning, der analyseres. Der bliver foretaget en analyse 

af egenkapitalens forrentning ved hjælp af Dupont-pyramiden, ved at dele egenkapitalens 

forrentning op i driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter, som udredes senere i afsnittet. Det 

vigtigste med regnskabsanalysen er opdeling af driften fra de andre finansielle aktiviteter, 

netop for at klarlægge om de kan skabe vækst i fremtiden via deres kerneforretning, og ikke 

alene af de finansielle aktiviteter, men et samspil af disse. Deres finansielle opgørelser 
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fremstår ikke opdelt i drift og finansielt officielt, hvorfor de først skal reformuleres, før der 

kan foretages en rentabilitetsanalyse.  

 

3.2.1 Reformulerede balancer: 

Der er blevet udarbejdet reformulerede resultatopgørelser og balancer af Royal Unibrew, 

Carlsberg og Harboe, som kommer til at lægge til grund for rentabilitetsanalysen. Royal 

Unibrews reformulerede balance: 

 

 

Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår, er poster relateret til driften og poster relateret til finansielle aktiviteter 

opdelt. Det er tal fra de officielle balancer, som er blevet omstruktureret, dog er der en 

ændring på likvidititetsposten, hvor 0,5 procent af omsætningen er blevet udgjort som en 

driftslikviditet, som er trukket fra likviditetsposten for det stemmer.  

t.dkk 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Immaterielle aktiver                                                                                                              4.516.102          4.107.884          2.862.066          2.884.121          2.920.162          2.941.247          

Projektudviklingsejendomme                                                                                                  -                   -                   -                   -                   197.506            238.439            

Øvrige materielle aktiver                                                                                                        2.500.946          2.529.777          2.121.551          2.142.174          2.240.718          2.331.310          

Immaterielle - og materielle langfristede driftsaktiver 7.017.048      6.637.661      4.983.617      5.026.295      5.358.386      5.510.996      

Kapitalandele i associerede virksomheder                                                                                125.953            124.462            127.911            143.978            135.371            136.249            

Øvrige finansielle aktiver                                                                                                        19.546              12.390              9.618                10.074              11.725              16.768              

Udskudt skat 546.128-            542.328-            378.231-            362.117-            375.396-            431.774-            

Anden gæld 105.292-            44.485-              12.960-              13.556-              14.164-              24.713-              

Andre langfristede driftsaktiver, netto 505.921-          449.961-          253.662-          221.621-          242.464-          303.470-          

Anlægskapital 6.511.127      6.187.700      4.729.955      4.804.674      5.115.922      5.207.526      

Driftslikviditet 38.462            36.490            31.922            31.702            30.161            30.279            
Varebeholdninger 462.673            439.676            335.338            335.944            316.708            312.041            

Tilgodehavender 735.864            666.478            587.441            534.116            570.438            536.320            

Selskabsskat -                   -                   16.164              -                   -                   -                   

Periodeafgrænsingsposter 59.471              35.842              33.693              18.677              21.714              20.011              

Kortfristede driftsaktiver 1.296.470      1.178.486      1.004.558      920.439         939.021         898.651         

Leverandørgæld 1.018.119      974.930         1.025.688      858.149         913.762         810.529         

Hensatte forpligtelser 16.433            16.428            20.846            16.876            -                  -                  

Selskabsskat 29.356            9.761              -                  21.196            7.044              22.156            

Anden gæld 894.114         898.688         866.936         894.774         985.219         872.271         

Kortfristede driftsforpligtelser 1.958.022      1.899.807      1.913.470      1.790.995      1.906.025      1.704.956      

Arbejdskapital 661.552-         721.321-         908.912-         870.556-         967.004-         806.305-         

Netto driftsaktiver 5.849.575      5.466.379      3.821.043      3.934.118      4.148.918      4.401.221      

Overskydende likviditet 33.523-            108.661-         652.704-         24.785            303.024-         461.174-         

Realkreditinstitutter(kortfristet) 3.708              3.572              3.720              4.761              14.203            164.480         

Kreditinstitutter(kortfristet) 619.087         98.383            416.369         133.975         40.934            7.649              

Realkreditinstitutter(langfristet) 851.080         855.347         858.328         859.220         1.000.325      1.012.807      

Kreditinstitutter(langfristet) 1.302.727      1.709.582      381.179         -                  461.675         859.108         

Netto finansielle forpligtelser 2.743.079      2.558.223      1.006.892      1.022.741      1.214.113      1.582.870      

Minoritetsinteresser 9.449 9.083 

Ordinær egenkapital 3.097.047      2.899.073      2.814.151      2.911.377      2.934.805      2.818.351      

Samlet finansiering 5.849.575      5.466.379      3.821.043      3.934.118      4.148.918      4.401.221      

Reformulerede balancer Royal Unibrew
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Følgende reformulerede balancer fra Harboe og Carlsberg er lavet på samme måde som ser 

således ud: 

 

 

Egen tilvirkning 

t. dkk 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Immaterielle aktiver 23.286         21.794         20.740         24.679         28.696         33.501         

Materielle aktiver 760.366      797.508      773.790      694.530      689.869      719.615      

Immaterielle - og materielle langfristede driftsaktiver 783.652      819.302      794.530      719.209      718.565      753.116      

Investeringsejendomme 23.435         22.990         63.206         55.802         56.776         60.475         

Andre kapitalandele og værdipapirer 5.212           5.235           5.280           5.554           8.496           8.706           

Deposita, lejemål 147              2.490           2.470           2.464           2.445           2.423           

Udskudte skatteaktiver -               -               5.528           5.039           4.512           5.804           

Indregnede leasingforpligtelser 19.987-         -               -               -               -               -               

Udskudte skatteforpligtelser 40.132-         43.221-         52.158-         51.331-         47.608-         49.534-         

Udskudt indregning af indtægter 29.166-         34.597-         41.749-         51.350-         54.871-         60.882-         

Andre langfristede driftsaktiver, netto 60.491-         47.103-         17.423-         33.822-         30.250-         33.008-         

Anlægskapital 723.161      772.199      777.107      685.387      688.315      720.108      

Driftslikviditet 6.848           6.689           7.157           6.882           6.857           7.101           

Varebeholdninger 160.524      149.976      169.411      164.581      139.111      161.489      

Tilgodehavender 284.128      272.582      269.779      269.695      268.152      284.700      

Periodeafgrænsningsposter 8.046           11.769         10.955         9.191           9.446           8.568           

aktiver bestemt for salg 3.134           -               -               -               -               2.200           

Kortfristede driftsaktiver 462.680      441.016      457.302      450.349      423.566      464.058      

Indregnede leasingforpligtelser 6.636           -               -               -               -               -               

Leverandører af varer og tjenesteydelser 155.205      152.409      208.775      153.333      127.938      172.008      

Anden kortfristet gæld og andre forpligtelser 114.131      102.441      91.450         89.810         94.616         89.829         

Udskudt indregning af indtægter 5.498           7.217           7.623           6.921           7.199           7.874           

Selskabsskat 4.190           7.669           23.995         19.957         9.616           2.309           

Kortfristede driftsforpligtelser 285.660      269.736      331.843      270.021      239.369      272.020      

Arbejdskapital 177.020      171.280      125.459      180.328      184.197      192.038      

Netto driftsaktiver 900.181      943.479      902.566      865.715      872.512      912.146      

Overskydende likviditet 8.330-           8.914-           28.432-         60.380-         77.844-         89.134-         
Bankgæld og gæld til realkreditinstitutter(kortfristet) 81.527         66.093         20.472         21.019         56.158         94.252         
Gæld til realkreditinstitutter(langfristet) 119.199      135.392      151.855      168.155      184.348      200.470      

Netto finansielle forpligtelser 192.396      192.571      143.895      128.794      162.662      205.588      

Minoritetsinteresser 50                68                49-                6                   130              143              

Ordinær egenkapital 707.735      750.840      758.720      736.915      709.720      706.415      

Samlet finansiering 900.181      943.479      902.566      865.715      872.512      912.146      

Reformulerede balancer Harboe
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Egen tilvirkning 

 

3.2.2 Reformulerede resultatopgørelser: 

Royal Unibrews reformulerede resultatopgørelse er udarbejdet som følgende:  

mio. kr. 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Immaterielle aktiver 69.805      66.868      67.793      76.736      72.920      81.754   

Materielle aktiver 27.886      25.394      24.325      25.810      26.678      28.748   

Immatarielle- og materielle langfristede driftsaktiver 97.691      92.262      92.118      102.546    99.598      110.502 

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 4.364         4.562         4.266         4.701         4.676         4.277      

Tilgodehavender 1.179         1.097         952            1.071         1.854         2.131      

Udskudt skatteaktiv 1.938         1.693         1.663         1.610         1.697         1.430      

Pensioner og lignende forpligtelser 3.299-         2.908-         3.351-         4.878-         5.235-         4.580-      

Udskudt skatteforpligtelse 6.503-         5.659-         5.601-         6.250-         5.924-         7.105-      

Hensatte forpligtelser 4.037-         3.827-         3.611-         3.642-         3.374-         2.646-      

Anden gæld 9.056-         6.186-         3.757-         3.199-         1.899-         1.442-      

Andre langfristede driftsaktiver, netto 15.414-      11.228-      9.439-         10.587-      8.205-         7.935-      

Anlægskapital 82.277      81.034      82.679      91.959      91.393      102.567 

Driftslikviditet 330            313            309            313            327            322,53

Varebeholdninger 4.751         4.435         3.834         3.963         3.817         4.498      

Tilgodehavender fra kunder 5.339         5.084         4.611         5.485         5.729         6.872      

Skat tilgodehavender 199            213            181            278            324            196         

Andre tilgodehavender 1.661         1.925         2.138         2.488         2.532         2.614      

Periodeafgrænsningsposter 776            840            1.026         1.137         1.074         977         

Aktiver bestemt for salg 125            469            1.068      

Kortfristede driftsaktiver 13.056      12.810      12.099      13.789      14.272      16.548   

Leverandørgæld 17.149      16.199      13.474      13.497      12.260      12.031   

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage 1.545         1.583         1.576         1.681         1.819         2.046      

Hensatte forpligtelser 1.663         1.100         591            722            648            510         

Selskabskat 999            878            931            935            601            775         

Anden gæld 7.843         7.488         7.645         8.233         9.794         9.326      

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg -             -             -             15              88              -          

Kortfristede driftsforpligtelser 29.199      27.248      24.217      25.083      25.210      24.688   

Arbejdskapital 16.143-      14.438-      12.118-      11.294-      10.938-      8.140-      

Nettodriftsaktiver 66.134      66.596      70.561      80.665      80.455      94.427   

 Lån(langfristede) 20.879      16.750      23.340      21.137      31.479      38.690   

Lån(kortfristede) 4.112         7.233         849            9.067         4.549         1.835      

Overskydende likviditet 4.892-         5.276-         3.153-         3.189-         2.804-         2.095-      

Netto finansielle forpligtelser 20.099      18.707      21.036      27.015      33.224      38.430   

Minoritetsinteresser 2587 2587 2595 2839 3742 3560

Ordinær egenkapital 43.448      45.302      46.930      50.811      43.489      52.437   

Samlet finansiering 66.134      66.596      70.561      80.665      80.455      94.427   

Reformulerede balance carlsberg
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Egen tilvirkning 

 

Det fremgår at for de fleste poster er der en note ud foran posterne, som lægger til grund for 

beregningerne af posterne. Tallene til beregningerne kommer fra de officielle noter.  

 

Egen tilvirkning 

 

I Royal Unibrews reformulerede resultatopgørelse er nettoomsætningen fratrukket tab på 

tilgodehavender fra salg, da det ikke har været en indtægt i praksis, og de fleste klassificerer 

det som en driftsomkostning, hvorfor det er klassificeret som en indtægtsreduktion i 

reformuleringen.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Driftsomkostninger er blevet beregnet ved at fratrække tab på tilgodehavender fra salg, 

afskrivninger, samt afskrivninger og amortiseringer fra summen af produktionsomkostninger, 

administrationsomkostninger og salgs- og distributionsomkostninger. Tab på tilgodehavende 

t.dkk note 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 1      7.687.030      7.294.122      6.370.865      6.337.255      6.028.604      

Driftsomkostninger 2      5.846.229-      5.595.239-      4.983.397-      5.005.819-      4.774.532-      

EBITDA 1.840.801      1.698.883      1.387.468      1.331.436      1.254.072      

Afskrivninger 3      307.704-          320.574-          270.990-          268.894-          281.574-          

Amortiseringer 2      26.804-            25.585-            25.675-            25.760-            28.794-            

EBIT 1.506.293      1.352.724      1.090.803      1.036.782      943.704          

Skat på EBIT 8      317.348-          291.727-          226.984-          212.692-          195.335-          

NOPAT 1.188.945      1.060.997      863.819          824.090          748.369          

Andet driftsoverskud, efter skat 4      25.145            19.607            18.418            27.802            31.061            

Permanent driftsoverskud, efter skat 1.214.090      1.080.604      882.237          851.892          779.430          

Usædvanlige driftsposter, efter skat 5      43.945-            16.014-            27.167-            44.307-            14.281            

Samlet driftsoverskud, efter skat 1.170.145      1.064.590      855.069          807.584          793.711          

Netto finansielle omkostninger, efter skat 6      26.330-            21.981-            17.357-            21.679-            38.886-            

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 7      13.034            5.418-              8.229-              5.101              11.032            

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 13.296-            27.399-            25.586-            16.578-            27.854-            

Totalindkomst 1.156.849      1.037.191      829.483          791.006          765.857          

Reformulerede resultatopgørelser Royal Unibrew

note 1 2019 2018 2017 2016 2015

Nettomsætning 7.692.479      7.298.086      6.384.386      6.340.376      6.032.115      

Tab på tilgodehavender fra salg 5.449-              3.964-              13.521-            3.121-              3.511-              

ref. Nettomsætning 7.687.030      7.294.122      6.370.865      6.337.255      6.028.604      

note 2 2019 2018 2017 2016 2015

Produktionsomkostninger 3.611.977-      3.471.098-      3.084.314-      3.053.150-      2.857.459-      

Salgs- og distributionsomkostninger 2.262.428-      2.167.325-      1.956.367-      1.981.803-      1.922.282-      

Adminstrationsomkostninger 348.979-          320.272-          275.104-          304.734-          335.418-          

Afskrivninger samt avance ved salg af langfristede aktiver 344.902          333.907          293.192          304.987          308.322          

Amortiseringer 26.804            25.585            25.675            25.760            28.794            

Tab på tilgodehavender fra salg 5.449              3.964              13.521            3.121              3.511              

Driftsomkostninger 5.846.229-      5.595.239-      4.983.397-      5.005.819-      4.774.532-      
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var jo klassificeret som en driftsomkostning, hvorfor den er fratrukket, da den er klassificeret 

om. Afskrivninger og amortiseringer trækkes fra for at få EBITDA. EBIT findes herefter ved at 

trække det fra EBITDA. Skat på EBIT kan først beregnes ved at allokere skatten fra andre 

overskudsposter, som er det tætteste vi kan komme på, da man ikke har adgang til det interne 

skatteregnskab.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Andet driftsoverskud angiver andel af resultat efter skat i associerede virksomheder og joint 

ventures. I dette tilfælde er det den eneste post hos Royal Unibrew, men mange gange ser 

man en post, som kaldes andre driftsindtægter eller driftsomkostninger. I f.eks. Carlsbergs 

resultatopgørelse. 

 

 

Egen tilvirkning 

 

Usædvanlige driftsposter er opgjort ved at beregne nettogevinster fra salg af im- og materielle 

aktiver efter skat + dirty surplus poster fra totalindkomstopgørelsen vedrørende driften.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

I Royal Unibrews noter er der opgivet core finansielle omkostninger, men ingen core 

finansielle indtægter, f.eks. renteindtægter fra indestående, hvorfor resten klassificeres som 

Note 4 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat efter skat af kapitalandele i associerede virksomheder 25.145            19.607            18.418            27.802            31.061            

Note 5 2019 2018 2017 2016 2015

Nettogevinster ved salg af im- og materielle aktiver 37.198-            13.333-            22.202-            36.093-            26.748-            

Skat af nettogevinster ved salg af im- og materielle aktiver 8.184-              2.933-              4.884-              7.940-              6.286-              

Opskrivning af langfristede aktiver -                  -                  -                  -                  39.000            

Skat af opskrivning af langfristede aktiver -                  -                  -                  -                  2.461              

Aktuarmæssig gevinst på pensionsordninger 1.875              314                  104-                  325-                  7.398              

Skat af gevinst på pensionsordninger 438-                  62-                    23                    51                    1.544-              

Usædvanlige driftsposter, efter skat 43.945-            16.014-            27.167-            44.307-            14.281            

Note 6 2019 2018 2017 2016 2015

Realkreditinstitutter 7.589-              8.168-              13.614-            16.775-            32.321-            

Kreditinstitutter 26.168-            20.013-            8.639-              11.019-            18.510-            

Core netto finansielle omkostninger, før skat 33.757-            28.181-            22.253-            27.794-            50.831-            

Skattefordel 7.427              6.200              4.896              6.115              11.945            

Core netto finansielle omkostninger, efter skat 26.330-            21.981-            17.357-            21.679-            38.886-            
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usædvanlige finansielle poster. Omkostningerne til realkreditinstitutter og kreditinstitutter er 

anses som core finansielle omkostninger, og der er beregnet en skattefordel, da 

renteomkostninger giver fradrag. Skattefordelen beregnes ved at multiplicere det med 

selskabsskatteprocenten på 22%, dog 23,5 i 2015.  

 

 

Egen tilvirkning  

 

De finansielle indtægter og omkostninger trukket core netto finansielle omkostninger fra, er 

de usædvanlige finansielle poster + dirty surplus poster fra totalindkomstopgørelsen 

vedrørende finansielle aktiviteter. De usædvanlige finansielle poster opnår også en 

skattefordel på samme måde, hvis det er negativt, omvendt beskattes det.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Når alle overskudsposter efter skat er opgjort, og man har beregnet skat, og skattefordelene, 

kan man allokere skat til EBIT fra skat af årets resultat. Summen af skattefordele og skat af 

årets resultat fratrukket skat af usædvanlige driftsposter, giver skat på EBIT. 

Harboe og Carlsbergs reformulerede resultatopgørelser er lavet på samme måde, som også 

fremgår i de udarbejdede noter. Deres reformulerede resultatopgørelser og noter ser således 

ud:  

Note 7 2019 2018 2017 2016 2015

Finansielle indtægter 5.078              5.074              3.048              4.055              8.759              

Finansielle omkostninger 41.423-            36.346-            34.447-            34.962-            54.470-            

Core netto finansielle omkostninger 33.757            28.181            22.253            27.794            50.831            

Usædvanlige finansielle poster, før skat 2.588-              3.091-              9.146-              3.113-              5.120              

Skattefordel 569                  680                  2.012              685                  1.203-              

Valutakursreguleringer af tilknyttede udenlandske virksomheder 4.030              9.738              5.232-              9.180-              5.374              

Værdiregulering af sikringsinstrumenter primo 17.315            1.416              7.113              27.839            32.677            

Værdiregulering af sikringsinstrumenter ultimo 3.019-              17.315-            1.416-              7.113-              27.839-            

Skat af anden totalindkomst 3.273-              3.154              1.560-              4.017-              3.097-              

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 13.034            5.418-              8.229-              5.101              11.032            

Note 8 2019 2018 2017 2016 2015

Skat af årets resultat 317.536          287.780          224.961          213.833          190.879          

Skattefordel på core netto finamsielle omkostninger 7.427              6.200              4.896              6.115              11.945            

Skattefordel på usædvanlige finansielle poster 569                  680                  2.012              685                  1.203-              

Samlet skat på driftsoverskud 325.532          294.660          231.869          220.633          201.621          

Skat allokeret til usædvanlige driftsposter 8.184-              2.933-              4.884-              7.940-              6.286-              

Skat på EBIT 317.348          291.727          226.984          212.692          195.335          
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Egen tilvirkning 

 

Egen tilvirkning 

t.dkk note 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 1      1.369.036      1.337.363      1.427.955      1.374.585      1.372.314      

Driftsomkostninger 2      1.264.263-      1.231.433-      1.289.817-      1.223.668-      1.245.980-      

EBITDA 104.773          105.930          138.138          150.917          126.334          

Afskrivninger 3      89.031-            89.376-            81.570-            82.305-            80.273-            

Amortiseringer 2      2.988-              4.915-              5.323-              5.058-              6.757-              

EBIT 12.754            11.639            51.245            63.554            39.304            

Skat på EBIT 8      2.559              3.047-              11.219-            14.039-            6.724-              

NOPAT 15.313            8.592              40.026            49.515            32.580            

Andet driftsoverskud, efter skat 4      4.242              3.781              6.146              4.926              6.071              

Permanent driftsoverskud, efter skat 19.554            12.374            46.171            54.441            38.651            

Usædvanlige driftsposter, efter skat 5      28.327-            7.746-              11.053-            10.563-            10.616-            

Samlet driftsoverskud, efter skat 8.773-              4.628              35.118            43.879            28.035            

Netto finansielle omkostninger, efter skat 6      3.203-              3.389-              3.237-              3.399-              2.774-              

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 7      411                  121                  994-                  4.277-              1.349-              

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 2.792-              3.268-              4.231-              7.677-              4.123-              

Totalindkomst 11.565-            1.360              30.887            36.202            23.912            

Reformulerede resultatopgørelser Harboe

note 1 2019 2018 2017 2016 2015

Nettomsætning 1.369.695      1.337.736      1.431.310      1.376.466      1.371.335      

Tab på tilgodehavender fra salg 659-                  373-                  3.355-              1.881-              979                  

ref. Nettomsætning 1.369.036      1.337.363      1.427.955      1.374.585      1.372.314      

note 2 2019 2018 2017 2016 2015

Produktionsomkostninger 1.112.360-      1.076.928-      1.122.557-      1.079.833-      1.096.945-      

Salgs- og distributionsomkostninger 211.068-          202.867-          214.823-          191.250-          192.848-          

Adminstrationsomkostninger 56.732-            52.651-            51.745-            50.487-            50.834-            

Afskrivninger samt avance ved salg af langfristede aktiver 112.250          95.725            90.630            90.963            88.869            

Amortiseringer 2.988              4.915              5.323              5.058              6.757              

Tab på tilgodehavender fra salg 659                  373                  3.355              1.881              979-                  

Driftsomkostninger 1.264.263-      1.231.433-      1.289.817-      1.223.668-      1.245.980-      

Note 3 2019 2018 2017 2016 2015

Afskrivninger på materielle aktiver 89.031            89.376            81.570            82.305            80.273            

Note 4 2019 2018 2017 2016 2015

Andre driftsindtægter 14.957            15.266            18.100            17.151            17.586            

Andre driftsomkostninger 9.519-              10.418-            10.221-            10.835-            9.650-              

Andet driftsoverskud, før skat 5.438              4.848              7.879              6.316              7.936              

Skat på andet driftsoverskud 1.196-              1.067-              1.733-              1.390-              1.865-              

Andet driftsoverskud, efter skat 4.242              3.781              6.146              4.926              6.071              

Note 5 2019 2018 2017 2016 2015

Nettogevinster ved salg af im- og materielle aktiver 23.219-            6.349-              9.060-              8.658-              8.596-              

Skat af nettogevinster ved salg af im- og materielle aktiver 5.108-              1.397-              1.993-              1.905-              2.020-              

Usædvanlige driftsposter, efter skat 28.327-            7.746-              11.053-            10.563-            10.616-            

Note 6 2019 2018 2017 2016 2015

Bankindestående 392                  344                  287                  291                  2.810              

Prioritetsgæld 1.856-              2.213-              2.345-              2.468-              2.487-              

Bankgæld 2.642-              2.476-              2.092-              2.181-              3.949-              

Core netto finansielle omkostninger, før skat 4.106-              4.345-              4.150-              4.358-              3.626-              

Skattefordel 903                  956                  913                  959                  852                  

Core netto finansielle omkostninger, efter skat 3.203-              3.389-              3.237-              3.399-              2.774-              

Note 7 2019 2018 2017 2016 2015

Finansielle indtægter 444                  399                  335                  685                  3.323              

Finansielle omkostninger 5.757-              6.032-              5.016-              4.650-              8.583-              

Core netto finansielle omkostninger 4.106              4.345              4.150              4.358              3.626              

Usædvanlige finansielle poster, før skat 1.207-              1.288-              531-                  393                  1.634-              

Skattefordel 266                  283                  117                  86-                    384                  

Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 1.269              1.001              586-                  1.231-              198-                  

Dagsværdiregulering af andre kapitalandele og værdipapirer 106                  160                  8                      6.091-              129                  

Recirkulering til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringen 

ved nedskrivning af andre kapitalandele og værdipapirer -                  -                  -                  2.750              -                  

Skat af anden totalindkomst 23-                    35-                    2-                      12-                    30-                    

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 411                  121                  994-                  4.277-              1.349-              

Note 8 2019 2018 2017 2016 2015

Skat af årets resultat 2.577              4.271              13.916            16.461            9.373              

Skattefordel på core netto finamsielle omkostninger 903                  956                  913                  959                  852                  

Skattefordel på usædvanlige finansielle poster 266                  283                  117                  86-                    384                  

Samlet skat på driftsoverskud 3.746              5.510              14.946            17.333            10.609            

Skat allokeret til usædvanlige driftsposter 5.108-              1.397-              1.993-              1.905-              2.020-              

Skat allokeret til andet driftsoverskud 1.196-              1.067-              1.733-              1.390-              1.865-              

Skat på EBIT 2.559-              3.047              11.219            14.039            6.724              

Noter til reformuleringen af resultatopgørelsen for Harboe
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Egen tilvirkning 

 

Egen tilvirkning 

 

mio. Dkk note 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 1       65.805       62.363       61.648       62.722       65.477       

Driftsomkostninger 2       52.663-       49.846-       49.119-       50.910-       53.894-       

EBITDA 13.142       12.517       12.529       11.812       11.583       

Afskrivninger 3       4.086-         3.527-         3.816-         3.920-         4.037-         

Amortiseringer 2       426-            537-            765-            822-            637-            

EBIT 8.630         8.453         7.948         7.070         6.909         

Skat på EBIT 8       2.399-         2.371-         2.432-         2.353-         2.880-         

NOPAT 6.231         6.082         5.517         4.717         4.029         

Andet driftsoverskud, efter skat 4       301            154            293            407            458            

Permanent driftsoverskud, efter skat 6.532         6.236         5.809         5.125         4.487         

Usædvanlige driftsposter, efter skat 5       992            823            2.016-         194-            6.150-         

Samlet driftsoverskud, efter skat 7.524         7.059         3.793         4.931         1.663-         

Netto finansielle omkostninger, efter skat 6       300-            332-            492-            688-            836-            

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 7       2.917         3.540-         4.244-         5.665         4.520-         

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 2.617         3.872-         4.737-         4.977         5.356-         

Totalindkomst 10.141       3.187         944-            9.908         7.019-         

Reformulerede resultatopgørelser Carlsberg

note 1 2019 2018 2017 2016 2015

Nettomsætning 65.902            62.503            61.808            62.614            65.354            

Tab på tilgodehavender fra salg 97-                    140-                  160-                  108                  123                  

ref. Nettomsætning 65.805            62.363            61.648            62.722            65.477            

note 2 2019 2018 2017 2016 2015

Produktionsomkostninger 33.264-            31.283-            30.325-            31.195-            33.429-            

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

Adminstrationsomkostninger 4.733-              4.615-              4.877-              5.220-              4.909-              

Afskrivninger samt avance ved salg af langfristede aktiver 2.637              2.849              3.263              3.267              3.088              

Amortiseringer 426                  537                  765                  822                  637                  

Tab på tilgodehavender fra salg 97                    140                  160                  108-                  123-                  

Driftsomkostninger 52.663-            49.846-            49.119-            50.910-            53.894-            

Note 3 2019 2018 2017 2016 2015

Afskrivninger på materielle aktiver 4.086              3.527              3.816              3.920              4.037              

Note 4 2019 2018 2017 2016 2015

Andre driftsindtægter, netto 108                  68                    113                  198                  235                  

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder og joint ventures 278                  130                  262                  324                  364                  

Andet driftsoverskud, før skat 386                  198                  375                  522                  599                  

Skat på andet driftsoverskud 85-                    44-                    83-                    115-                  141-                  

Andet driftsoverskud, efter skat 301                  154                  293                  407                  458                  

Note 5 2019 2018 2017 2016 2015

Nettogevinster ved salg af im- og materielle aktiver 1.449              678                  553                  653                  949                  

Særlige poster 501                  88-                    4.565-              251                  8.659-              

Skat af nettogevinster og særlige poster 429-                  130-                  883                  199-                  1.812              

Pensionsforpligtelser 571-                  392                  1.266              957-                  334-                  

Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder 4                      4                      12-                    3                      2-                      

Selskabsskat 38                    33-                    141-                  55                    84                    

Usædvanlige driftsposter, efter skat 992                  823                  2.016-              194-                  6.150-              

Note 6 2019 2018 2017 2016 2015

Renteindtægter 135                  153                  144                  152                  173                  

Renteudgifter 519-                  579-                  775-                  1.034-              1.266-              

Core netto finansielle omkostninger, før skat 384-                  426-                  631-                  882-                  1.093-              

Skattefordel 84                    94                    139                  194                  257                  

Core netto finansielle omkostninger, efter skat 300-                  332-                  492-                  688-                  836-                  

Note 7 2019 2018 2017 2016 2015

Finansielle indtægter 360                  358                  803                  919                  490                  

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

Core netto finansielle omkostninger 384                  426                  631                  882                  1.093              

Usædvanlige finansielle poster, før skat 354-                  296-                  157-                  365-                  438-                  

Skattefordel 78                    65                    35                    80                    103                  

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

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

Andet 14 0 0 0 0

Selskabsskat 17                    85                    25                    34-                    76                    

Usædvanlige finansielle poster, efter skat 2.917              3.540-              4.244-              5.665              4.520-              

Note 8 2019 2018 2017 2016 2015

Skat af årets resultat 2.751              2.386              1.458              2.392              849                  

Skattefordel på core netto finansielle omkostninger 84                    94                    139                  194                  257                  

Skattefordel på usædvanlige finansielle poster 78                    65                    35                    80                    103                  

Samlet skat på driftsoverskud 2.913              2.545              1.631              2.666              1.209              

Skat allokeret til usædvanlige driftsposter 429-                  130-                  883                  199-                  1.812              

Skat allokeret til andet driftsoverskud 85-                    44-                    83-                    115-                  141-                  

Skat på EBIT 2.399              2.371              2.432              2.353              2.880              

Noter til reformuleringen af resultatopgørelsen for Carlsberg
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3.2.3 Rentabilitetsanalyse: 

De finansielle nøgletal de seneste fem år vil blive beregnet på baggrund af de reformulerede 

resultatopgørelser og balancer, hvor bl.a. egenkapitalens forrentning, afkastningsgraden, 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed vil blive beregnet.  

 

ROE/egenkapitalens forrentningen: 

Egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvor meget aktionærerne har fået forrentet deres 

kapital. Det er forholdet mellem den gennemsnitlige egenkapital og totalindkomsten. Så det 

er både dirty surplus poster og poster fra resultatopgørelsen, der indgår i ROE, hvorfor det er 

et udtryk for virksomheden driftsmæssige og finansielle rentabilitet. Egenkapitalens 

forrentning kan derfor udtrykkes således: Egenkapitalens forrentning = afkastningsgrad + 

(spread * FGEAR) eller totalindkomst/gennemsnitlig egenkapital. Hvis man var finansieret af 

ren egenkapital, vil ROE være lig med afkastningsgraden. 

Egenkapitalens forrentning er blevet beregnet og ser således ud:  

 

 

Egen tilvirkning 

 

 Royal Unibrew har haft en meget gunstig forrentning på egenkapitalen igennem hele 

perioden. Den er steget fra 26,62% i 2015 til 38,59%, svarende til stigning på 44,97%. Det er 

på et meget tilfredsstillende niveau i forhold til markedsrenten. Aktionærerne har for hvert 

100kr, fået afkast på 38,59 kr. i 2019. Royal Unibrew har i gennemsnit haft forrentning af 

egenkapitalen på 31,51%. I forhold til konkurrenterne har Royal Unibrew præsteret bedre.  

 

For at få en bedre indsigt i, hvad der har givet ROE denne rentabilitet, opdeles ROE i drift og 

finansielt. Det nøgletal som afspejler den driftsmæssige rentabilitet bedst, er 

afkastningsgraden. Afkastningsgraden er et udtryk for afkastet på den investerede kapital i 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 38,59% 36,31% 28,97% 27,06% 26,62% 31,51%

Harboe -1,59% 0,18% 4,13% 5,00% 3,38% 2,22%

Carlsberg 22,85% 6,91% -1,93% 21,01% -14,63% 6,84%

Roe
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netto driftsaktiverne, som kan udtrykkes som følgende: samlet driftsoverskud efter 

skat/gennemsnitlige driftstaktiver eller overskudsgraden x aktivernes omsætningshastighed.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Royal Unibrews afkastningsgrad har haft en gunstig udvikling i hele perioden, den er steget 

fra 18,57% i 2015 til 20,68% i 2019, svarende til en stigning på 11,36%. Det er på et meget 

tilfredsstillende niveau i forhold til markedsrenten. I forhold til konkurrenterne har de klaret 

sig bedre. Det vil sige at 20,68% af egenkapitalens forrentning i 2019 kom fra driften, hvor de 

resterende ca. 18% kom fra finansielle aktiviteter. Det vil med andre ord sige, at de har tjent 

penge på at optage gæld.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Gearingen er forholdet mellem gældsforpligtelserne og egenkapitalen. Royal Unibrews 

gearing har været stigende de sidste 5 år, som primært skyldes låntagning til adskillige opkøb. 

Den er steget fra 0,486 gange i 2015 til 0,884 gange i 2019. Det er svært at sige noget om 

gearingen alene foruden gældsrenten og afkastningsgraden, hvorfor den gennemsnitlige 

lånerente også er beregnet.  

 

 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 20,68% 22,93% 22,05% 19,98% 18,57% 20,84%

Harboe -0,95% 0,50% 3,97% 5,05% 3,14% 2,34%

Carlsberg 11,34% 10,29% 5,02% 6,12% -1,90% 6,17%

Roic

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 0,884 0,624 0,354 0,383 0,486 0,546

Harboe 0,264 0,223 0,182 0,201 0,260 0,226

Carlsberg 0,437 0,431 0,492 0,639 0,747 0,549

Fgear

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 0,50% 1,54% 2,52% 1,48% 1,99% 1,61%

Harboe 1,45% 1,94% 3,10% 5,27% 2,24% 2,80%

Carlsberg -13,49% 19,49% 19,72% -16,53% 14,95% 4,83%

Gennesnitlig lånerente
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Egen tilvirkning 

 

Royal Unibrews gennemsnitlige lånerente har været faldende, som er tilfredsstillende i 

forhold til den stigende afkastningsgrad, da SPREAD så ville blive højere, da spread er 

forskellen mellem afkastningsgraden og lånerenten.  I forhold til konkurrenterne har de i løbet 

af de 5 år haft den laveste rente i gennemsnit. Den stigende gearing og afkastningsgrad samt 

faldende lånerente har givet et positivt afkast på ROE. Med andre ord vil det sige at de har 

tjent penge på at optage gæld til deres investeret kapital.  

 

Egen tilvirkning 

 

SPREAD er forskellen mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige lånerente. Royal 

Unibrew stigende gearing og faldende rente har været positivt for ROE. De finansielle 

aktiviteter har påvirket ROE positivt med 17,84% i 2019, som er steget fra 8,06% i 2015, 

svarende til en stigning på 121,34%. I forhold til konkurrenterne har Royal Unibrew været 

bedre end konkurrenterne til at forrente aktionærs kapital, både fra driften og de finansielle 

aktiviteter.  

 

Roic/afkastningsgraden: 

Afkastningsgraden består af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, som er 

nøgletal, der beskriver, hvordan Royal Unibrew har formået at forrente deres investeret 

kapital i driftsaktiverne. Overskudsgraden multipliceret med aktivernes 

omsætningshastighed er lig med afkastningsgraden. 

 

 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 17,84% 13,35% 6,92% 7,08% 8,06% 10,65%

Harboe -0,63% -0,32% 0,16% -0,04% 0,23% -0,12%

Carlsberg 10,86% -3,96% -7,23% 14,47% -12,59% 0,31%

SPREAD*FGEAR

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 15,22% 14,60% 13,42% 12,74% 13,17% 13,83%

Harboe -0,64% 0,35% 2,46% 3,19% 2,04% 1,48%

Carlsberg 11,43% 11,32% 6,15% 7,86% -2,54% 6,85%

Overskudsgrad
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Egen tilvirkning 

 

Overskudsgraden er et udtryk for indtjeningsevnen, forholdet mellem nettoomsætningen og 

NOPAT/driftsoverskuddet efter skat. Overskudsgraden viser hvor stor en del af omsætningen 

er overskud. Royal Unibrew har haft en gunstig udvikling de seneste 5 år i overskudsgraden. 

Den er steget fra 13,17% i 2015 til 15,22% i 2019, svarende til en stigning på 15,67%, som har 

haft et tilfredsstillende resultat på afkastningsgraden. I forhold til konkurrenterne har de haft 

en højere indtjeningsevne i gennemsnit de seneste 5 år. Royal Unibrew har været bedre til at 

effektivisere deres omkostninger med en stigende omsætning, som har givet dem mere 

profit, der har medført et positivt afkast på den driftsmæssige rentabilitet.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Aktivernes omsætningshastighed er et udtryk for kapitaltilpasningsevnen. Det er forholdet 

mellem omsætningen og driftsaktiverne. Aktivernes omsætningshastighed viser hvor meget 

af de bundne penge i driftsaktiverne skaber omsætning. Royal Unibrew har haft en ugunstig 

udvikling de seneste 5 år i aktivernes omsætningshastighed. Den er faldet fra 1,410 gange i 

2015 til 1,359 gange i 2019, svarende til et fald på 3,62%, som har haft et utilfredsstillende 

resultat på afkastningsgraden. Det betyder at afkastningsgradens stigning har været 

forårsaget af Royal Unibrews stigende omsætning med forbedrede 

omkostningseffektiviseringer. I forhold til Carlsberg har Royal Unibrew klaret sig bedre, da de 

har en højere omsætningshastighed i gennemsnit de seneste 5 år. Harboe har haft det højeste 

gennemsnit. Carlsbergs lavere omsætningshastighed skyldes deres intense opkøb af andre 

bryggerier, der har medført store immaterielle aktiver, der ikke generer omsætning. Royal 

Unibrew har de seneste 5 år også konsolideret sig intenst, hvorfor deres 

omsætningshastighed også har været faldende.  

 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 1,359 1,571 1,643 1,568 1,410 1,510

Harboe 1,485 1,449 1,615 1,582 1,538 1,534

Carlsberg 0,992 0,909 0,815 0,779 0,749 0,849

Aktivernes omsætningshastighed
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Indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne: 

For at forstå den driftsmæssige rentabilitet bedre, kan man dekomponere overskudsgraden 

og aktivernes omsætningshastighed.  

 

  

Egen tilvirkning 

 

Den største post som har indflydelse på overskudsgraden, er driftsomkostningerne, så for at 

få en bedre forståelse, er der blevet beregnet, hvor meget driftsomkostningerne udgør af 

omsætningen i procent. Royal Unibrew har haft et fald fra 79,20% i 2015 til 76,05% i 2019, 

svarende til et fald på 3,98%, som har medført et positivt resultat på overskudsgraden. Royal 

Unibrew har været dygtigst til at effektivisere deres omkostninger sammenlignet med 

konkurrenterne. Driftsomkostningerne udgjorde 77,83% af omsætningen i gennemsnit af 

hele perioden, som var lavere end konkurrenterne.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Den inverse værdi af aktivernes omsætningshastighed er beregnet for at dekomponere 

aktivernes omsætningshastighed. Den inverse værdi er det omvendt, som beregner hvor stor 

en del udgør aktiverne af omsætningen, hvorfor den skal være mindst som muligt, hvor den 

før skulle være højest som muligt. Det vil med andre ord sige, at det er et udtryk for hvor 

mange penge der skal investeres for at omsætte en krone. Royal Unibrew har haft en stigende 

arbejdskapital i perioden, som har haft en negativ påvirkning på aktivernes 

omsætningshastighed. Det betyder også at de har haft flere penge bundet til deres 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 76,05% 76,71% 78,22% 78,99% 79,20% 77,83%

Harboe 92,35% 92,08% 90,33% 89,02% 90,79% 90,91%

Carlsberg 80,03% 79,93% 79,68% 81,17% 82,31% 80,62%

Driftsomkostninger/omsætningen

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew(arbejdskapital) -0,091 -0,104 -0,148 -0,142 -0,165 -0,130

Royal Unibrew(anlægkapital) 0,847 0,848 0,742 0,758 0,849 0,809

Harboe(arbejdskapital) 0,129 0,123 0,083 0,126 0,129 0,118

Harboe(anlægskapital) 0,528 0,577 0,544 0,499 0,502 0,530

Carlsberg(arbejdskapital) -0,250 -0,237 -0,202 -0,185 -0,172 -0,209

Carlsberg(anlægskapital) 1,250 1,299 1,341 1,466 1,396 1,351

Aktivernes omsætningshastigheds inverse værdi af arbejdskapitalen og anlægskapitalen
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omsætningsaktiver, en faldende cash flow fra arbejdskapitalen. Deres anlægskapital har 

derimod haft et fald på 0,02 gange som har været positivt for aktivernes 

omsætningshastighed. Dog har deres materielle aktiver haft et markant fald, men deres 

immaterielle aktiver har haft en markant stigning, der har medført et beskeden fald i 

anlægskapitalen. Det betyder at aktivernes omsætningshastighed havde været højere for 

Royal Unibrew, hvis man udelukkede immaterielle aktiver i beregningen. I forhold til 

konkurrenterne har Carlsberg været bedst til at minimere den inverse værdi af aktivernes 

omsætningshastighed, dermed forhøjet aktivernes omsætningshastighed i perioden.  

 

Covid-19:  

Regnskabsanalysen udviser en særdeles imponerende økonomisk udvikling de seneste 5 år, 

og jævnførende PEST-analysen vil man måske ikke kunne forvente det samme i 2020 og de 

næste par år på baggrund af Corona krisen. Det er der er derfor nødvendigt at se på hvordan 

Royal Unibrew har klaret sig det første halve år i 2020, for at inddrage det i budgetteringen. 

Royal Unibrew har offentliggjort deres regnskab for det første halve år fra 1 januar til 30 juni 

2020 og deres forventninger til resten af året. 

Royal Unibrew havde et tab på deres omsætning på 225 millioner kr. i forhold til 

halvårsrapporten i 2019, som svarer til 5,94%, og et tab på EBIT på 47 millioner i forhold til 

2019, som svarer til 6,62%. Royal Unibrew generede en omsætning det første halve år i 2020 

på 3566 mio. kr. og havde en EBIT på 663 mio. kr. 

I forhold til hvad man frygtede, da en 1/3 del af omsætningen stammer fra off trade, har Royal 

Unibrew klaret sig godt igennem krisen det første halve år, hvorfor Royal Unibrew har forhøjet 

deres forventninger for EBIT i 2020 fra 1250-1375 mio. kr. til 1425-1525 mio. kr. som ligger 

næsten på samme niveau som 2019, hvor EBIT i 2019 var på 1469. Royal Unibrew har reageret 

hurtigt, og foretaget omkostningsnedsættelser, primært fokuseret på at reducere deres salgs- 

og distributionsomkostninger, hvorfor de har formået at opnå en EBIT-margin på samme 

niveau som i 2019. De har præsteret finansielt bedre end de selv havde forventet, som 

hovedsageligt skyldes, at off-tradet salget vendt stærkere tilbage end forventet. Forbrugerne 

på deres kernemarkeder har holdt ferie hjemme, som har været med til at off-trade salget 

kom stærkere tilbage. En del af off-trade salget genåbnede igen i maj, grænsehandlen 

genåbnede i juni, dog er nattelivet stadig lukket, og der er usikkerhed om hvornår det kan 



Side 40 af 60 
 

åbne igen, men er åben i Finland og Italien. Fordi Royal Unibrew har klaret sig bedre end 

forventet ved Corona udbruddets start, vil de betale statens lønkompensation tilbage. 

Lønkompensationsbetalingen vil have forbedret deres resultat med 10 mio. kr.25  

Det kunne være spændende at se hvordan Carlsberg har klaret sig i forhold til Royal Unibrew. 

Carlsberg havde et tab på deres omsætning på 12,6% og et fald på 10,8% på EBIT, men har 

faktisk forbedret deres EBIT-margin med 0,3 procentpoint, som de har opnået på samme 

måde som Royal Unibrew, omkostningsreduktioner, primært salgs- og 

distributionsomkostninger. Carlsberg er blevet hårdere ramt, da de er en større spiller på 

global plan, hvorfor pandemien også har ramt dem hårdere, især i Vesteuropa. Carlsberg 

opererer i flere markeder end Royal Unibrew, hvorfor en pandemi vil ramme dem hårdere, 

da de bærer en højere risiko. I modsætning til Royal Unibrew forventer Carlsberg et fald i EBIT 

på 10-15%.26  

 

3.3 Royal Unibrews vægtede kapitalomkostninger: 

Der er blevet valgt at værdiansætte Royal Unibrews aktie via DCF-modellen, da den benytter 

det frie cash flow som baggrund for værdien af entiteten. Den fokuserer på at virksomheden 

lever evigt og skal kunne formå at skabe vækst i al fremtid, hvor det frie cash flow til ejerne 

anvendes som måleattribut. Penge er mindre værd i fremtiden, da de ikke er korrigeret for 

inflationen, så for at korrigere den for inflationen, er det en forudsætning at have valgt en 

diskonteringsfaktor. Wacc er derfor en meget populær metode til at benytte som 

diskonteringsfaktor, da virksomheder finansieres med egenkapital og fremmedkapital. Når 

aktionærer eller långivere stiller kapital til rådighed, forventer de at afkast i fremtiden, 

fremfor at have lagt pengene i et risikofrit aktiv. WACC-metoden er den mest anvendte i 

praksis, som er et udtryk for de vægtede kapitalomkostninger. Det kan udtrykkes således:  

(gældsandel x gældsejernes afkastkrav) + (egenkapitalandel x ejerafkastkrav).  

 

 
25 Royal Unibrews halvårsrapport 2020  
26 Carlsbergs halvårsrapport 2020 
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3.3.1 Target kapitalstruktur: 

En nødvendig forudsætning er, men svært i praksis, at det kræves at man har en konstant 

kapitalstruktur, da det værdiansættelsensmodellen foregår i al fremtid, hvorfor der skal 

bruges en target kapitalstruktur. Royal Unibrews målsætning i forhold til deres kapitalstruktur 

er, at nettorentebærende gæld/EBITDA ikke må overstige 2.5, og de skal have en egenkapital 

på mindst 30%.27 Da Royal Unibrew målsætning giver egenkapitalanden et interval at bevæge 

sig imellem, kan vi kigge på hvordan den har været de seneste 5 år og sammenholde det med 

konkurrenterne.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Egenkapitalandelen er et udtryk for hvor meget den udgør af enterprise value, som er 

markedsværdi af gæld + markedsværdi af egenkapital. Markedsværdierne af gælden er lig 

med de netto finansielle forpligtelser, hvor markedsværdierne af egenkapitalen er udregnet 

ved at multiplicere ultimo kurs med udestående aktier.  

Royal Unibrew har haft en egenkapital på 92,45% i gennemsnit de seneste 5 år, hvor Harboe 

og Carlsberg har haft et gennemsnit de seneste 5 år på henholdsvis 73,59% og 89,78%. Det 

samlede gennemsnit er på 85,27%, som er en god indikator på, hvor høj egenkapitalsandelen 

er i branchen.  Damodaran28, som er professor i finans ved Stern school of business ved New 

York University, har beregnet industrigennemsnittet af egenkapitalandelen i Europa for 

læskedrikke til 78,04% og 69,39% for alkoholdige drikke. Det samlede gennemsnit for begge 

industrier er beregnet til 73,72%. På baggrund af damodarans industrigennemsnit og 

gennemsnittet af egenkapitalandele af Royal Unibrew, Harboe og Carlsberg, vælges en target 

kapitalstruktur på 80/20. 

 

 
27 Royal Unibrews årsrapport 2019 
28 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html 

2019 2018 2017 2016 2015 GNS.

Royal Unibrew 91,63% 89,78% 94,98% 93,33% 92,54% 92,45%

Harboe 65,53% 66,73% 80,78% 80,16% 74,75% 73,59%

Carlsberg 93,49% 91,74% 91,30% 87,29% 85,07% 89,78%

I alt 85,27%

Egenkapitalandel

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
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3.3.2 Egenkapitalomkostninger: 

Egenkapitalomkostningerne er et udtryk for ejernes afkastkrav, som beregnes ved hjælp af 

CAPM-modellen. CAPM finder ejernes afkastkrav ved at finde aktiens beta, investorernes 

markedsrisikopræmie og renten på det risikofrie aktiv. De er alle tre et udtryk for hvad 

investorerne kræver af afkast, for at stille deres kapital til rådighed. Den risikofrie rente er 

typisk i praksis den effektive rente på en 10-årig statsobligation, hvor markedsrisikopræmien 

er det ekstra afkast som investorerne kræver fremfor at investere i det risikofrie aktiv. Beta 

er en måleattribut for den risiko man påtager sig ved at stille kapital til rådighed. Beta vil 

derfor være 0 på det risikofrie aktiv. Jo højere risiko, jo højere forventet afkast. 

Markedsporteføljens beta er 1, hvorfor man ikke kan forvente det samme afkast på det 

risikofrie aktiv eller et aktiv med beta under 1, som markedsporteføljen. Markedsporteføljen 

i praksis er aktieindekset. Ejernes afkastkrav kan udtrykkes som følgende: 

Risikofri afkast + beta x markedsrisikopræmien = ejernes afkastkrav 

 

Markedsrisikopræmien: 

Markedsrisikopræmien er et udtryk for det ekstra afkast investorerne kræver for at påtage 

mere risiko, i stedet for at investere i det risikofrie aktiv. Statista29 har undersøgt den 

gennemsnitlige markedsrisikopræmie i Danmark fra 2011-2020. I 2020 var den 

gennemsnitlige markedsrisikopræmie på 6% i Danmark. Damodaran ender med samme 

resultat i hans undersøgelse. Til udregningen af WACC, benyttes en markedsrisikopræmie på 

6%.  

 

Beta: 

Beta er et udtryk for den systematiske risiko, der holdes op mod markedsporteføljen. Royal 

Unibrews beta er beregnet til 0,85. Det er blevet udregnet ved at indhente daglige lukkekurser 

fra 1. september 2015 til 1. september 2020 på Royal Unibrews aktie og det danske 

aktieindeks(omxcpi). Kovariansen af Royal Unibrews aktieafkast og aktieindeksets afkast 

divideret med variansen af aktieafkastet på Royal Unibrews aktieafkast, giver beta på 0,85. 

Det vil sige at Royal Unibrew aktien har en mindre risiko end markedsporteføljen, hvorfor 

 
29 https://www.statista.com/statistics/664822/average-market-risk-premium-denmark-europe/  

https://www.statista.com/statistics/664822/average-market-risk-premium-denmark-europe/


Side 43 af 60 
 

investorerne ikke kan kræve et højere afkast end markedsporteføljen, da markedsporteføljen 

har en beta på 1.   

 

Risikofri rente: 

Den risikofrie rente er et udtryk for afkastet på et risikofrit aktiv, som generelt betyder den 

effektive rente på en 10-årig statsobligation i praksis. Den effektive rente på en 10-årig 

statsobligation i 2019 var på 0,130, som er det laveste i hele perioden fra 2009-2019, men da 

WACC er konstant i al fremtid, vil det ikke være retvisende at benytte denne rente. 

Gennemsnittet af hele perioden giver en effektiv rente på 1,43%, som er mere retvisende, 

hvorfor denne rente vil blive anvendt i stedet.  

Ejernes afkastkrav kan beregnes til 1,43% + (0,85 * 6%) = 6,55% 

 

3.3.3 Fremmedkapitalomkostninger:  

På samme vis som ejerne, forventer gældsejerne også et afkast på at stille kapital til rådighed. 

Fremmedkapitalomkostningerne er et udtryk for gældsejernes afkastkrav, som beregnes ved 

at finde selskabsspecifikke risikotillæg og den risikofrie rente, der skal opgøres efter skat, 

hvorfor det også diskuteres hvilken skattesats der skal anvendes i al fremtid. Det 

selskabsspecifikke risikotillæg er forskellen mellem den endelige lånerente og det risikofrie 

aktiv, som er et udtryk for det ekstra afkast de kræver for låne deres penge, fremfor at 

investere i det risikofrie aktiv. I praksis vil markedsrenten være et udtryk for gældejernes 

afkastkrav alene, da det det risikofrie afkast og tillægget pengeinstitutterne kræver, indgår. 

Det kaldes et selskabsspecifikt risikotillæg, da selskaber kreditvurderes, og derfor kan 

forhandle sig til mere gunstige eller ugunstigere risikotillæg, som banken vurderer. En bedre 

kreditvurdering vil resultere i et mindre risikotillæg, og omvendt. Gældejernes afkastkrav kan 

udtrykkes som følgende: 

Gældsejernes afkastkrav = selskabsspecifikt afkastkrav + risikofrit afkast x skat eller 

gældejernes afkastkrav = lånerente efter skat.  

 

 

 
30 www.statistikbanken.dk/MPK100 - tabel MPK100 

http://www.statistikbanken.dk/MPK100
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Selskabsspecifikt risikotillæg og skatteprocent: 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er et udtryk for det ekstra afkast gældejerne kræver for at 

stille kapital til rådighed, frem for at investere i det risikofrie aktiv. Da Royal Unibrew ikke er 

blevet creditrated, er det svært at finde det selskabsspecifikke risikotillæg. Den 

gennemsnitlige lånerente er et godt estimat på fremmedkapitalomkostningerne, da det giver 

et indblik i hvad låntagerne har krævet af Royal Unibrew hidtil.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Den gennemsnitlige lånerente er et udtryk for hvor meget netto finansielle omkostninger 

udgør af de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser. Den gennemsnitlige lånerente har 

været faldende i perioden og har haft et gennemsnit på 2,45%. I gennemsnit har låntagerne 

krævet et afkast på 2,45% i perioden, hvorfor dette afkastkrav bliver valgt.  

Selskabsskatteprocenten i Danmark er på 22% og det har den været siden 2016, men Royal 

Unibrew har haft en effektiv skatteprocent på 20,93% i gennemsnit. Selskabsskatteprocenten 

har haft en faldende trend siden 198131, hvorfor der vælges en skatteprocent på 20%. Det er 

begrænset for hvor meget den kan falde i uendelig tid.  

Gældejernes afkastkrav kan beregnes til 2,45% * (1 - 20%) = 1,96% 

Dernæst kan WACC beregnes til (80% * 6,55%) + (20% * 1,96%) = 5,64%  

 

3.4 Budgettering: 

Der findes forskellige værdiansættelsesmodeller, hvor nogen er mindre komplekse end 

andre. Overordnet set skelner man mellem relative- og absolutte værdiansættelsesmodeller, 

hvor de relative ikke involvere budgettering og omvendt. Budgettering kræver et stort 

 
31 https://www.cepos.dk/abcepos-artikler/0172-trend-mod-lavere-selskabsskat-siden-80-erne-i-baade-
danmark-og-oecd/#  

t.kr. 2019 2018 2017 2016 2015 Gns. 2015-2019 
Netto finansielle omkostninger, før skat 36.345 -                   31.272 -                   31.399 -                   30.907 -           45.711 -                   35.127 -            

Gns. Netto finansielle forpligtelser 2.650.651              1.782.558              1.014.816              1.118.427      1.398.492               1.592.989       

Gns. Nettolånerente, før skat 1,37% 1,75% 3,09% 2,76% 3,27% 2,45%

Effektiv skatteprocent 21,07% 21,57% 20,81% 20,51% 20,70% 20,93%

Opgørelse af nettolånerenten

https://www.cepos.dk/abcepos-artikler/0172-trend-mod-lavere-selskabsskat-siden-80-erne-i-baade-danmark-og-oecd/
https://www.cepos.dk/abcepos-artikler/0172-trend-mod-lavere-selskabsskat-siden-80-erne-i-baade-danmark-og-oecd/
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forarbejde, som der er blevet udført i denne rapport, da der er blevet valgt at arbejde med 

de absolutte værdiansættelsesmodeller. I stedet for at budgettere de enkelte 

regnskabsposter linje for linje, opbygges budgettet ved hjælp af finansielle nøgletal, som 

udtrykker forventningerne til Royal Unibrews evne til at skabe værdi i fremtiden. Med andre 

ord vil det sige at det kun er driftsaktiviteten, hvor følgende nøgletal budgetteres: 

Salgsvækstraten, inverse omsætningshastighed, overskudsgraden, effektive skatteprocent. 

Salgsvækstraten er den der har den største indflydelse på resten af nøgletallene, da de står i 

forhold til omsætningen. Budgetteringen er ikke en analyse, men en sammenfatning af den 

strategiske analyse og regnskabsanalysen. Ved hjælp af de omtalte nøgletal vil der blive 

beregnet omsætning, driftsoverskuddet efter skat, arbejdskapital og anlægskapital.  

Da fremtiden er forbundet med en vis usikkerhed, opbygges der tre scenarier med en vægtet 

sandsynlighed. Et basisscenarie med 50% sandsynlighed, et optimistisk scenarie med 25% 

sandsynlighed og et pessimistisk scenarie med 25% sandsynlighed. Skatten er allerede 

bestemt til at være 20 % i al fremtid i afsnittet om vægtede kapitalomkostninger.  Der er 

blevet valgt en budgetperiode på 5 år, da den historiske regnskabsanalyse også strækker sig 

over 5 år. Basisscenariet er det scenarie der tager udgangspunkt i den strategiske- og 

regnskabsmæssige analyse, hvor de to andre scenarier er pessimistiske eller optimistiske i 

forhold til antagelserne i basisscenariet.  

 

3.4.1 Salgsvækstrate: 

Den vigtigste indikator på salgsvæksten er samfundsøkonomiens vækst. En prognose af BNP 

udarbejdet af den europæiske kommission i efteråret 201932, kan hjælpe med at vurdere 

salgsvæksten. De forventer at det danske marked vil opleve en vækst i BNP på 1,5% i 2020 og 

1,6% i 2021. I EU forventer de at BNP vil stige med 1,2 % i 2020 og 2021. Den fremtidige risiko 

vedrørende interne og eksterne forhold er lav jævnførende strategi- og regnskabsanalysen, 

hvis man ikke tager corona i betragtningen, hvorfor det kan vurderes, at Royal Unibrew ville 

have oplevet vækst fortsat med en salgsvækstrate på 5% årligt i budgetperioden. Royal 

Unibrew havde bl.a. planer om at fortsætte med at vækste ved horisontal integration i form 

af opkøb af andre bryggerier, samt opfølge på markedstrends ved at benytte strategierne 

markedsudvikling og produktudvikling. Dog ser virkeligheden anderledes ud, og Royal 

 
32 https://ec.europa.eu/denmark/news/economic-forecasts-191107_da  

https://ec.europa.eu/denmark/news/economic-forecasts-191107_da
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Unibrew blev nød til at ændre sin planer om vækst. Som omtalt i PEST-analysen under de 

økonomiske forhold forventede EU-kommissionen sommer 2020, at Danmarks BNP vil falde 

med 5,2%, hvorfor man ikke kan regne med at Royal Unibrew vil opleve en salgsvækstrate på 

5% årligt, som også blev demonstreret i deres halvårsrapport. Dog forventer EU-

kommissionen at Danmark vil opnå en økonomisk opgang allerede i 2021 på 4,3%, Tyskland 

på 5,3%, Frankrig på 7,6%, Italien på 6,1% og ca. 6,5% i de baltiske lande.33 Disse forventninger 

til 2021 er under forudsætning af at der ikke kommer nedlukninger og en anden bølge, og det 

beror på en vis usikkerhed, da sygdommen er kommet for at blive. Risikoen for at nedgangen 

vil trække ud i længere tid er højere, da følgerne af coronakrisen ikke kan genoprettes så 

hurtigt som forventet, da risikoen for virksomhedernes likviditetsproblemer medfører 

solvensproblemer som skaber til konkurser, hvorfor det måske kan trække længere ud. En 

virksomheds mistet forbrug skaber lavere indtjening, og flere arbejdsløse, som beklageligvis 

medfører flere arbejdsløse, da de arbejdsløse er med til at forbruget falder yderligere, hvorfor 

EU og stater stimulerer økonomien med deres hjælpepakker, for at vende udviklingen. 

Risikoen for opgangen er lavere, da den afhænger af en vaccine eller ingen restriktioner på 

smitten, som er mindre sandsynligt. Det vurderes at EU-kommissionens forventninger er for 

optimistiske, hvorfor salgsvækstraten estimeres til noget mindre optimistisk. Som omtalt i 

regnskabsanalysen forventer Royal Unibrew selv at have en omsætning på samme niveau som 

2019, hvorfor det bliver en salgsvækstrate på 0% i 2020. EU-kommissionens forventninger til 

2021 var for optimistiske, og hvorfor man stadig ikke kan forvente en høj salgsvækstrate som 

hidtil.  2021 og 2022 har en beskeden salgsvækstrate på 1%, hvor det forventes at i 2023 er 

økonomien godt tilbage og det værste ved Covid-19 er overstået, hvorfor en salgsvækstrate 

på 4% bliver valgt og en salgsvækstrate på 5% i 2024. 

Da fremtiden er forbundet med usikkerhed, fremsættes nogen salgsvækstrater, der udfordrer 

basisscenariet, hvor det optimistiske scenarie har en salgsvækstrate på 5% årligt og det 

pessimistiske scenarie har en salgsvækstrate på -5% årligt i budgetperioden. Derudover skal 

der bestemmes en salgsvækstrate i al fremtid til terminalperioden, som er identisk for alle 

scenarier, da det ellers ikke ville give mening at have forskellige vækstrater i al fremtid. 

Terminalvæksten skal bestemmes, da vi ikke kan budgettere i al fremtid, ellers ville det være 

 
33 https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-
naestbedst-gennem-krisen  

https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-naestbedst-gennem-krisen
https://nyheder.tv2.dk/business/2020-07-07-ny-oekonomisk-prognose-fra-eu-danmark-klarer-sig-naestbedst-gennem-krisen
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umuligt at værdiansætte noget aktiv, da al fremtid ingen ende har. Dog er det svært at kunne 

vurdere hvor høj terminalvæksten skal være, uagtet om hvor grundigt forarbejdet har været, 

da det tager udgangspunkt i historien. Historien er en god indikator på den nærmeste fremtid, 

altså en budgetperiode på 5år, men i al evighed er en sværere opgave. Coronakrisen har 

ændret IMF’s forventninger til verdensøkonomiens BNP fra 2,9% til –3% i 2020, og 

sammenlignet med finanskrisen i 2009 faldt verdensøkonomiens BNP med 1,6%.34 

Coronakrisen har givet et større tilbageslag end finanskrisen, hvor erfaringen har vist at det 

tog tid at genoprette økonomien, men kom heldigvis endnu stærkere tilbage, hvorfor det også 

forventes at vi kommer endnu stærkere tilbage denne gang. Det usikkert om hvornår 

udviklingen vender, da det ikke er normale økonomiske sammenhænge, men 

virusudbruddets udvikling der afgør fremtiden. Da verdensøkonomien har haft adskillige 

kriser, som har givet nogen tilbageslag, må man forvente at man vil møde nogen bump på 

vejen i al fremtid også, hvorfor det besluttes at terminalvæksten bestemmes til at være en 

0,5%. 

 

3.4.2 Driftsoverskuddet efter skat: 

Ved en stigende omsætning har Royal Unibrew formået at holde sine driftsomkostningerne 

på et faldende niveau i forhold til omsætningen, som omdiskuteret i regnskabsanalysen. Det 

forudsættes at Royal Unibrew fortsat effektivisere deres driftsomkostninger jf. den 

strategiske analyse. Royal Unibrew stræber på at efterleve kravene på miljø og emballage 

samt opgradere deres køretøjer til el. Royal Unibrews EBIT-margin har i gennemsnit ligget på 

17,46% i den historiske regnskabsanalyse, og det vurderes at Royal Unibrew fortsætter denne 

trend, hvorfor 17,46% af omsætningen benyttes i hele budgetperioden som driftsoverskud 

før skat. For at få den efter skat basis anvendes en skat på 20% som omtalt. Andet 

driftsoverskud efter skat har i gennemsnit ligget på 0,37% af omsætningen i perioden, som 

også bliver anvendt i hele budgetperioden. Da det er en andel af omsætningen, er det 

gældende for alle tre scenarier.  

 

 
34 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/14-ugens-nogletalsnyt/nogletalsnyt---
uge-16-2020.pdf  

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/14-ugens-nogletalsnyt/nogletalsnyt---uge-16-2020.pdf
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/14-ugens-nogletalsnyt/nogletalsnyt---uge-16-2020.pdf
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3.4.3 Anlægskapital og arbejdskapital: 

For at vurdere anlægskapitalen og arbejdskapitalens størrelse, bruges den inverse værdi af 

aktivernes omsætningshastighed. Idet der ikke er nogen forhold fra den strategiske analyse 

og regnskabsanalysen, der lægger til grund for bekymring, vil det være usædvanligt at 

forholdet mellem anlægskapitalen og omsætningen vil være uændret, hvor det samme er 

gældende for arbejdskapital. Der tages derfor udgangspunkt i gennemsnittet af inverse værdi 

af aktivernes omsætningshastighed for anlægskapitalen og arbejdskapitalen, som 

henholdsvis lå på 0,81 og -0,13 jf. rentabilitetsanalysen, som bliver anvendt i alle tre scenarier, 

da det er en andel af omsætningen.  

 

3.5 Værdiansættelse:  

Ved de fremsatte forudsætninger for budgetperioden kan der opstilles proforma opgørelser 

til værdiansættelsen af hvert scenarie. Værdiansættelsen foretages som sagt via DCF-

modellen, som tager udgangspunkt i de budgetterede fremtidige pengestrømme. Dog vil der 

blive anvendt RIDO-modellen, som dobbelttjek af resultaterne af DCF, da de begge er 

indirekte absolutte værdiansættelsesmodeller, hvor RIDO tager udgangspunkt i de 

budgetterede fremtidige residualoverskud.  

 

3.5.1 Værdiansættelse af basisscenariet: 

Der er blevet udarbejdet proforma-opgørelse til værdiansættelse af basis-scenariet, som ser 

således ud: 

 

 

Egen tilvirkning 

t.dkk Terminalår

Resultatopgørelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettomsætning 7.687.030                7.687.030                        7.763.900                   7.841.539                   8.155.201                   8.562.961                   8.605.776                   8.648.805     

Driftsoverskud fra salg før skat(EBIT) 1.506.293                1.342.155                        1.355.577                   1.369.133                   1.423.898                   1.495.093                   1.502.568                   

Driftsoverskud fra salg efter skat(NOPAT) 1.188.945                1.073.724                        1.084.462                   1.095.306                   1.139.118                   1.196.074                   1.202.055                   

Andet driftsoverskud efter skat 25.145                          28.442                             28.442                         28.726                         29.014                         30.174                         31.683                         

Driftsoverskud efter skat 1.214.090              1.102.166                      1.112.904                 1.124.033                 1.168.132                 1.226.249                 1.233.738                 

Balance(primo)
Anlægskapital 6.187.700                6.511.127                        6.288.759                   6.351.647                   6.605.713                   6.935.998                   6.970.678                   7.005.532     

Arbejdskapital 721.321 -                  661.552 -                          1.009.307 -                  1.019.400 -                  1.060.176 -                  1.113.185 -                  1.118.751 -                  1.124.345 -    

Netto drifftsaktiver 5.466.379              5.849.575                      5.279.452                 5.332.247                 5.545.537                 5.822.813                 5.851.927                 5.881.187     

Basis-scenarie budgetperiode
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Nettoomsætningen er fra ca. 7,7 mia. i 2019 til ca. 8,6 mia. i terminalåret, svarende til en 

stigning på 11,95%, hvor driftsoverskuddet efter skat er steget fra ca. 1,21 mia. i 2019 til ca. 

1,233 mia. i terminalåret, svarende til en stigning på 1,62%.   

 

 

Egen tilvirkning 

 

Proforma-opgørelsen er blevet brugt til at værdiansætte Royal Unibrews aktie i basisscenariet 

via DCF-modellen. Den er blevet beregnet til 407 kr. Værdien af aktien er beregnet ved at 

summere ændringen af nettodriftsaktiverne med driftsoverskuddet efter skat for at finde det 

frie cash flow. Det frie cash flow tilbagediskonteres med WACC, hvor summen adderes med 

nutidsværdien af terminalværdien, som giver enterprise value på ca. 22,8 mia. kr. Enterprise 

value minus markedsværdi af gæld får man en markedsværdi af egenkapitalen på ca. 20 mia. 

kr. Terminalværdien findes ved at dividere det frie cash flow fra terminalåret med forskellen 

mellem WACC og terminalvæksten.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.102.166                        1.112.904          1.124.033                        1.168.132          1.226.249          1.233.738           

Ændring i netto driftsaktiver 570.123                           52.795 -               213.290 -                           277.277 -             29.114 -               29.260 -                

Det frie cashflow 1.672.290                        1.060.109          910.743                            890.855              1.197.135          1.204.478           

PV af det frie cash flow 1.583.078                        950.018              772.623                            715.435              910.115              866.848              

Det frie cashflow, 2017-2022 4.931.269                        

Terminalværdi 23.454.617         

PV af terminal 17.831.253                      

Enterprise value 22.762.522                      

Markedsværdi af gæld 2.743.079                        

Aktionærværdi 20.019.442                      

Værdi pr. aktie 0,407                                

DCF-modellen: Basis scenarie

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.102.166        1.112.904   1.124.033   1.168.132   1.226.249   1.233.738        

Netto driftsaktiver 5.849.575        5.279.452   5.332.247   5.545.537   5.822.813   5.851.927        

RIDO 772.522            815.388       823.542       855.621       898.112       903.961            

PV af RIDO 731.310            730.711       698.647       687.139       682.785       650.570            

RIDO, 2017-2022 3.530.592        

Terminalværdi 17.602.690      

PV af terminal 13.382.355      

Enterprise value 22.762.522      

Markedsværdi af gæld 2.743.079        

Aktionærværdi 20.019.442      

Værdi pr. aktie 0,407                

RIDO-modellen: Basis scenarie
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Værdien af aktien er også blevet udregnet til samme 407 kr. via RIDO-modellen i 

basisscenariet. Værdien er fundet ved at finde forskellen mellem driftsoverskuddet og netto 

driftsaktiverne multipliceret med WACC for at finde RIDO. RIDO tilbagediskonteres med 

WACC, hvor summen af RIDO summeres med netto driftsaktiver og nutidsværdien af 

terminalværdien, som giver enterprise value. Terminalværdien beregnes på samme måde 

som i DCF-modellen.  

 

3.5.2 Værdiansættelse af det optimistiske scenarie: 

Der er blevet udarbejdet proforma-opgørelse til værdiansættelse af det optimistiske scenarie, 

som ser således ud: 

 

 

Egen tilvirkning 

 

Nettoomsætningen er steget fra ca. 7,7 mia. i 2019 til ca. 9,9 mia. i terminalåret, svarende til 

en stigning på 28,27%, hvor driftsoverskuddet efter skat er steget fra ca. 1,2 mia. i 2019 til ca. 

1,4 mia. i terminalåret, svarende til en stigning på 16,44%. 

 

 

Egen tilvirkning 

 

I det optimistiske scenarie får vi en værdi pr. aktie på 455 kr. via DCF-modellen og en 

enterprise value på ca. 25,1 mia. samt en markedsværdi af egenkapitalen på ca. 22,4 mia. 

t.dkk Terminalår

Resultatopgørelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettomsætning 7.687.030                8.071.382                        8.474.951                   8.898.698                   9.343.633                   9.810.815                   9.859.869                   9.909.168     

Driftsoverskud fra salg før skat(EBIT) 1.506.293                1.409.263                        1.479.726                   1.553.713                   1.631.398                   1.712.968                   1.721.533                   

Driftsoverskud fra salg efter skat(NOPAT) 1.188.945                1.127.411                        1.183.781                   1.242.970                   1.305.119                   1.370.375                   1.377.226                   

Andet driftsoverskud efter skat 25.145                          29.864                             31.357                         32.925                         34.571                         36.300                         36.482                         

Driftsoverskud efter skat 1.214.090              1.157.275                      1.215.138                 1.275.895                 1.339.690                 1.406.675                 1.413.708                 

Balance(primo)
Anlægskapital 6.187.700                6.511.127                        6.864.710                   7.207.945                   7.568.343                   7.946.760                   7.986.494                   8.026.426     

Arbejdskapital 721.321 -                  661.552 -                          1.101.744 -                  1.156.831 -                  1.214.672 -                  1.275.406 -                  1.281.783 -                  1.288.192 -    

Netto drifftsaktiver 5.466.379              5.849.575                      5.762.966                 6.051.115                 6.353.670                 6.671.354                 6.704.711                 6.738.234     

Optimistisk-scenarie budgetperiode

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.157.275                        1.215.138          1.275.895                        1.339.690          1.406.675          1.413.708           

Ændring i netto driftsaktiver 86.609                             288.148 -             302.556 -                           317.684 -             33.357 -               33.524 -                

Det frie cashflow 1.243.884                        926.990              973.340                            1.022.007          1.373.318          1.380.184           

PV af det frie cash flow 1.177.526                        830.723              825.727                            820.761              1.044.058          993.302              

Det frie cashflow, 2017-2022 4.698.795                        

Terminalværdi 26.876.120         

PV af terminal 20.432.433                      

Enterprise value 25.131.228                      

Markedsværdi af gæld 2.743.079                        

Aktionærværdi 22.388.148                      

Værdi pr. aktie 0,455                                

DCF-modellen: Optimistisk scenarie
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Egen tilvirkning 

 

Det optimistiske scenarie er også værdiansat til samme aktiekurs på 455 kr. via RIDO-

modellen.  

 

3.5.3 Værdiansættelse af det pessimistiske scenarie: 

 Der er blevet udarbejdet proforma-opgørelse til værdiansættelse af det pessimistiske 

scenarie, som ser således ud: 

 

 

Egen tilvirkning 

 

Nettoomsætningen er faldet fra ca. 7,7 mia. i 2019 til ca. 6 mia. i terminalåret, svarende til et 

fald på 22,24%, hvor driftsoverskuddet efter skat er faldet fra ca. 1,2 mia. i 2019 til ca. 0,9 

mia. i terminalåret, svarende til en et fald på 29,40%. 

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.157.275        1.215.138   1.275.895   1.339.690   1.406.675   1.413.708        

Netto driftsaktiver 5.849.575        5.762.966   6.051.115   6.353.670   6.671.354   6.704.711        

RIDO 827.630            890.375       934.893       981.638       1.030.720   1.035.874        

PV af RIDO 783.478            797.911       793.111       788.341       783.600       745.506            

RIDO, 2017-2022 3.946.441        

Terminalværdi 20.171.410      

PV af terminal 15.335.211      

Enterprise value 25.131.228      

Markedsværdi af gæld 2.743.079        

Aktionærværdi 22.388.148      

Værdi pr. aktie 0,455                

RIDO-modellen: Optimistisk scenarie

t.dkk Terminalår

Resultatopgørelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettomsætning 7.687.030                7.302.679                        6.937.545                   6.590.667                   6.261.134                   5.948.077                   5.977.818                   6.007.707     

Driftsoverskud fra salg før skat(EBIT) 1.506.293                1.275.048                        1.211.295                   1.150.731                   1.093.194                   1.038.534                   1.043.727                   

Driftsoverskud fra salg efter skat(NOPAT) 1.188.945                1.020.038                        969.036                       920.584                       874.555                       830.827                       834.982                       

Andet driftsoverskud efter skat 25.145                     27.020                             25.669                         24.385                         23.166                         22.008                         22.118                         

Samlet driftsoverskud efter skat 1.214.090              1.047.058                      994.705                     944.970                     897.721                     852.835                     857.099                     

Balance(primo)
Anlægskapital 6.187.700                6.511.127                        5.619.411                   5.338.441                   5.071.519                   4.817.943                   4.842.032                   4.866.242     

Arbejdskapital 721.321 -                  661.552 -                          901.881 -                      856.787 -                      813.947 -                      773.250 -                      777.116 -                      781.002 -       

Netto drifftsaktiver 5.466.379              5.849.575                      4.717.530                 4.481.654                 4.257.571                 4.044.693                 4.064.916                 4.085.241     

Pessimistisk-scenarie budgetperiode
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Egen tilvirkning 

 

I det pessimistiske scenarie får vi en værdi pr. aktie på 311 kr. via DCF-modellen og en 

enterprise value på ca. 18,1 mia. samt en markedsværdi af egenkapitalen på ca. 15,3 mia.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Det pessimistiske scenarie er også værdiansat til samme aktiekurs på 311 kr. via RIDO-

modellen.  

 

3.5.4 Sammenfattende værdiansættelse af Royal Unibrews egenkapital: 

Hvert scenarie fik tildelt en sandsynlighed på henholdsvis 50%, 25% og 25%, der skal bruges 

til at beregne en vægtet værdi pr. aktie, som kan illustreres således: 

 

 

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.047.058                        994.705              944.970                            897.721              852.835              857.099              

Ændring i netto driftsaktiver 1.132.045                        235.877              224.083                            212.879              20.223 -               20.325 -                

Det frie cashflow 2.179.103                        1.230.582          1.169.053                        1.110.600          832.612              836.775              

PV af det frie cash flow 2.062.854                        1.102.788          991.759                            891.909              632.989              602.217              

Det frie cashflow, 2017-2022 5.682.298                        

Terminalværdi 16.294.390         

PV af terminal 12.387.726                      

Enterprise value 18.070.025                      

Markedsværdi af gæld 2.743.079                        

Aktionærværdi 15.326.945                      

Værdi pr. aktie 0,311                                

DCF-modellen: Pessimistisk scenarie

t.dkk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Samlet driftsoverskud efter skat 1.047.058        994.705       944.970       897.721       852.835       857.099            

Netto driftsaktiver 5.849.575        4.717.530   4.481.654   4.257.571   4.044.693   4.064.916        

RIDO 717.414            728.856       692.413       657.792       624.903       628.027            

PV af RIDO 679.142            653.165       587.404       528.265       475.079       451.983            

RIDO, 2017-2022 2.923.054        

Terminalværdi 12.229.474      

PV af terminal 9.297.395        

Enterprise value 18.070.025      

Markedsværdi af gæld 2.743.079        

Aktionærværdi 15.326.945      

Værdi pr. aktie 0,311                

RIDO-modellen: Pessimistisk scenarie

Sandsynlighedsfordeling Værdi pr. aktie Vægt
Basisscenarie 50% 406,76                203,38                              

Optimistiske scenarie 25% 454,89                113,72                              

Pessimistiske scenarie 25% 311,42                77,85                                

Vægtet værdi pr. aktie 394,96                            

Vægtet værdi pr. aktie
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Egen tilvirkning 

 

En sum af de vægtede værdier af aktien for hvert scenarie giver en aktieværdi på 395 kr. 

multipliceret med udestående aktier giver en markedsværdi af egenkapitalen på 

19.438.494.559 kr.35 Den officielle kurs pr. 1. september 2020 på Københavns fondsbørs lå 

Royal Unibrew aktien til en værdi på 657 kr. som betyder at markedet har overvurderet aktien 

med 262 kr. Det betyder at investorernes beslutninger på markedet ikke hviler alene på 

fundamentalværdien. Hvis en investor traf sine beslutninger udelukkende på 

fundamentalværdien, vil det betyde at aktien skulle shortes, da på længere sigt vil den 

korrigeres til dens fundamentalværdi. Det er en god metode til at finde overvurderede og 

undervurderede aktier til at opnå høje afkast. Det er bare svært at stole fuldt på 

fundamentalværdien, da værdien er ekstremt følsom overfor subjektive inputs i modellerne. 

Fundamentale værdier kan aldrig være objektive, men afhænges af subjektive forventninger 

til en usikker fremtid.  

 

4. Diskussion: 

Da resultatet er forbundet med en del usikkerhed, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse 

og en multipel værdiansættelse af Royal Unibrew for at reflektere over resultaterne. En 

multipel værdiansættelse er til gengæld objektiv, men har nogen andre udfordringer, som 

uddybes yderligere afsnittet herom. Følsomhedsanalysen udfordrer de subjektive inputs, som 

har den største indvirkning på resultatet, WACC og terminalvækst.  

 

4.1 Følsomhedsanalyse: 

WACC og terminalvæksten har den største indflydelse på terminalværdien, hvorfor disse 

diskuteres. Der kunne bemærkes i afsnittet om budgettering at hvert scenarie havde 

forskellige vækstrater, og de havde ikke en så stor indvirkning på aktieværdien, som lå i et 

interval mellem 311 og 455. Det betyder med andre ord, at budgetteringens input ikke er så 

 
35 Royal havde 49.216.491 udestående aktier ultimo 2019, jf. årsrapporten 2019. De har suspenderet 
aktietilbagekøbsprogrammet i 2020, grundet corona.  
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følsomme overfor salgsvækstraten, da aktien stadig ville være undervurderet i forhold til 

markedsprisen, ved at tage udgangspunkt i det optimistiske scenarie alene. WACC og 

terminalvækstens indvirkning på aktiens fundamentalværdi demonstreres nedenstående. 

Følsomhedsanalysen er opbygget således at man kan aflæse værdien pr. aktie, ved en 

ændring i procentpoint på enten wacc eller terminalvækst eller begge dele, hvor et spænd 

mellem -2 procentpoint og +2 procentpoint er valgt. 

 

 

Egen tilvirkning 

 

Det fremgår på tabellen at værdien pr. aktie har en højere volatilitet på ændringer i WACC og 

terminalvæksten. Ændringen af WACC på -2 procentpoint og terminalvækst på +1 

procentpoint giver en aktieværdi på 1644 som er en markant forskel fra resultatet. En 

omvendt ændring på WACC på +2 procentpoint og terminalvækst på -2 procentpoint giver en 

aktieværdi på 235. Det indikerer på at størrelsen på WACC har den største indvirkning, dog 

har de begge en stor indflydelse på resultatet. En uændret wacc med en terminalvækst 

ændret med +2 procentpoint giver en aktieværdi på 570. Omvendt giver en uændret 

terminalvækst med en ændret wacc med -2procentpoint en aktieværdi på 679. Det er vigtigt 

at hver overvejelse man gør sig i forhold til terminalvæksten og fastlæggelsen af WACC er 

velbegrundet, hvorfor der kan diskuteres om man har valgt det rette niveau af wacc og 

terminalvækst. Ved estimeringen af terminalvæksten hvilede der en stor usikkerhed, om den 

var for beskeden, men man kan beroliges med, at den stadig ville resultere i en undervurderet 

aktie i forhold til markedsprisen, hvis den var 2 procentpoint højere. Der kunne måske 

argumenteres for, at der var blevet valgt en for lav terminalvækst, men WACC vurderes til at 

være på et rimeligt niveau, hvorfor det kan konkluderes at fundamentalværdien ville være 

undervurderet i forhold til markedsprisen uagtet valget af terminalvæksten.  

-2pp -1pp 0pp +1pp +2pp

-2pp 466,13          380,00 318,11              271,51      235,17  

-1pp 546,99          429,44            350,27              293,35      250,46  

0pp 679,44         502,78          394,96            322,31      270,04  

+1pp 935,95          622,91            461,26              362,55      296,00  

+2pp 1.644,29       855,56            569,85              422,25      332,08  

Vægtet aktieværdi ved ændring af WACC og terminalvækst

Te
rm
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WACC
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4.2 Multipel værdiansættelse: 

Mulitpel værdiansættelse er en relativ værdiansættelsesmodel, som ikke involverer 

budgettering, hvorfor den kan være objektiv. Den kan være objektiv, fordi den tager 

udgangspunkt i aktiver, der menes at være sammenlignelige. Tankegangen bag en multipel 

værdiansættelse drejer sig om det økonomisk princip, at to identiske aktiver skal kunne 

handles til samme pris. Metoden bruger typisk prismultiple, som er markedsprisen over 

nogen udvalgte nøgletal i årsregnskabet. Modellen tager kun udgangspunkt i finansielle 

resultater, som aktiverne har generet, hvorfor den menes at være objektiv, da man ikke 

inddrager sine egne overvejelser og analyser. Ulempen ved denne model er, at det er svært 

at finde to identiske aktiver i praksis. Virksomheder generelt har sine helt egne karakteristika, 

der gør at de kan skabe værdi på forskellige måder, selvom de stort set afsætter samme 

produkt. Der skal vælges en peer group, som er en gruppe af virksomheder, som menes at 

være sammenlignelige med Royal Unibrew.  

 

Der er blevet udarbejdet prismultiple på bogført egenkapital, årets resultat og omsætning for 

Royal Unibrews peer group. Royal Unibrews peer er blevet valgt til at være Carlsberg, Harboe 

og Heineken. Tallene til beregning af multiplerne er hentet fra deres seneste årsrapporter 

2019.  

 

 

Egen tilvirkning 

 

Der er blevet beregnet tre forskellige prismultiple for hver peers, som skal bruges til at finde 

Royal Unibrews markedsværdi ved et gennemsnit af peer groups multipler. Det kan illustreres 

således: 

 

Mio. DKK Omsætning Årets resultat Bogført værdi af egenkapital Markedsværdi af egenkapital P/S P/E P/B

Carlsberg 65.902                                        7.477                                     46.035                                   288.563                                      4,38 38,59 6,27

Harboe 1.370                                           13 -                                          708                                         366                                             0,27 -28,31 0,52

Heineken 212.767                                      17.710                                   129.140                                 407.377                                      1,91 23,00 3,15

Royal Unibrew 7.692                                           1.140                                          3.106                                     30.022                                        ? ? ?

Prismultiple for peer group
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Egen tilvirkning 

 

Gennemsnittet for peer group på prismultiplet på omsætning var 2,19, multipliceret med 

Royal Unibrews omsætning giver en aktieværdi på 341,79 kr. som er lavere end den officielle 

kurs. Prismultiple på årets resultat og bogført værdi af egenkapital giver en aktieværdi på 

henholdsvis 257,08 og 209,12, som også er lavere end den officielle kurs. Gennemsnittet af 

alle prismultiple giver en aktieværdi på 269,33, som betyder at markedet har overvurderet 

aktien den 1. september 2020, samme konklusion som DCF- modellen. Prismultiplerne bliver 

trukket ned af Harboe, som trækker gennemsnittet ned for peer gruppen. Begge modeller 

konkluderer at markedet har overvurderet aktien.  

 

5. Konklusion: 

Det kan konkluderes jf. den strategiske analyse og regnskabsanalysen at Royal Unibrew har 

de seneste 5 år opnået en masse vækst og stærke finansielle resultater, som primært skyldes 

deres produktudvikling og horisontal integration. Royal Unibrew har formået at efterleve 

præferencerne på markedet ved bl.a. effektivisering af deres produktion med hensyn til miljø 

og emballage, og efterleve forbrugernes præferencer af sundere alternativer, som økologiske 

øl, alkoholfri øl, og sukkerfrie drikke. På det danske marked er Royal Unibrew den 

andenstørste spiller på markedet lige efter Carlsberg på ølmarkedet, hvor Coke og Pepsi er de 

største spiller på læskedriksmarkedet i både Danmark og globalt. Royal Unibrew har en 

betydelig lille andel globalt set. Carlsberg, Anheuser-Busch og Heineken er de dominerende 

spiller på ølmarkedet globalt. Generelt på øl og læskedriksmarkedet er konsolideringen høj, 

hvor der er oligopoltilstande med få store spillere.  

Royal Unibrews omsætning samt deres EBIT-margin er steget markant de seneste 5 år og 

leveret et rekordregnskab i hele dens levetid i 2019. Ved den stigende omsætning har de 

formået at holde deres driftsomkostninger ned, som har gavnet deres EBIT-margin positivt. 

Royal Unibrew har haft en meget gunstig forrentning på egenkapitalen igennem hele 

perioden. Den er steget fra 26,62% i 2015 til 38,59%, svarende til stigning på 44,97%. Det er 

Gns. Prismultiple for peer group Royals værdier Markedsværdi af egenkapital Royals værdi pr. aktie

Omsætning 2,19 7.692                                     16.822                                   341,79                                   

Årets resultat 11,10 1.140                                     12.653                                   257,08                                   

Bogført værdi af egenkapital 3,31 3.106                                     10.292                                   209,12                                   

Gennemsnit af værdier 13.256                                 269,33                                 

Royal Unibrews markedsværdi via prismultiple
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på et meget tilfredsstillende niveau i forhold til markedsrenten. Aktionærerne har for hver 

100kr, fået et afkast på 38,59 kr. i 2019. Royal Unibrews afkastningsgrad har haft en gunstig 

udvikling i hele perioden, den er steget fra 18,57% i 2015 til 20,68% i 2019, svarende til en 

stigning på 11,36%. Det er på et meget tilfredsstillende niveau i forhold til dens WACC på 

5,64% 

Ved fastlæggelsen af en tilbagediskonteringsfaktor blev der valgt WACC, hvor den blev 

bestemt til 5,64% ved en kapitalstruktur på 80/20. Egenkapitalomkostningerne følgende 

komponenter, markedsrisikopræmien, beta og det risikofri aktiv bestemt til henholdsvis 6%, 

0,85 og 1,43%. Fremmedkapitalomkostninger tog udgangspunkt i gennemsnittet af Royal 

Unibrews gennemsnitlige lånerente efter skat på 1,96%.  

Der er blevet foretaget en budgettering af Royal Unibrews fremtidige udvikling med en 

budgetperiode på 5 år på baggrund af den strategiske analyse og den historiske 

regnskabsanalyse, hvor der blev bestemt en terminalvækst på en 0,5%. Der blev forudsat tre 

scenarier med en vægtet andel, som resulterede i en vægtet værdiansat aktieværdi på 395 

kr. den 1. september 2020, via en indirekte absolut værdiansættelsesmodel, DCF-modellen, 

som dobbelttjekkes via RIDO-modellen, som også er en indirekte absolut 

værdiansættelsesmodel. Den 1. september 2020 var aktiekursen på 657 kr. på Københavns 

fondsbørs, der betyder at markedet har overvurderet aktien.  

Da værdien er forbundet med en vis usikkerhed, da estimatet bærer præg af historiske data, 

er der udarbejdet en følsomhedsanalyse, og en relativ værdiansættelsesmodel prismultiple, 

som sætter antagelserne i den indirekte værdiansættelsesmodel i perspektiv. 

Værdiestimatets største følsomhed er fastlæggelsen af WACC og terminalvæksten, hvorfor 

følsomhedsanalysen påviste at en ændring af WACC på +2procentpoint og en ændring af 

terminalvæksten på -2procentpoint vil ændre aktieværdien til 235 og omvendt vil det give en 

aktieværdi på 1644. Det er et interval på 1409, som er et stort spænd, hvorfor de overvejelser 

man gør sig, skal være velbegrundet.  

Værdiansættelse via prismultiple gav flere forskelle værdiestimater af aktien. Der blev 

beregnet prismultipler på omsætningen, bogført værdi af egenkapital, og årets resultat. Peer 

group blev bestemt til at være Carlsberg, Harboe og Heineken. Royal Unibrews aktie bliver 

beregnet til 341,79 via prismultiple af omsætningen, 257,08 af årets resultat og 209,12 af 

bogført værdi af egenkapital. Et gennemsnit af alle aktieværdier bliver 269,33. Resultatet af 
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værdiansættelsen via multipler bekræfter at Royal Unibrews aktie er undervurderet i forhold 

til markedsprisen.  
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Rapporter fra Euromonitor og Marketline: 

Euromonitor international – Beer in Denmark july 2019 

Euromonitor international – Soft drinks in Denmark dec 2019 

Euromonitor international- Beer in World aug 2019 

Euromonitor international- Soft drinks in World mar 2020 

Marketline - Beer and cider in Scandinavia Feb 2020  

Marketline - Global beer and cider jan 2019 

Marketline - Global soft drinks dec 2019 

Marketline - soft drinks in Scandinavia dec 2019 
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https://www.statista.com/statistics/664822/average-market-risk-premium-denmark-

europe/  

www.statistikbanken.dk/MPK100 (MPK100) 

https://www.cepos.dk/abcepos-artikler/0172-trend-mod-lavere-selskabsskat-siden-80-

erne-i-baade-danmark-og-oecd/#  

https://ec.europa.eu/denmark/news/economic-forecasts-191107_da 
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