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1. Indledning og problemfelt   

Harboes Bryggeri A/S har været i bryggeribranchen siden 1883, hvor selskabet blev etableret med 

hovedsæde i Skælskør i Danmark. Når man ser tilbage i årsrapporterne fra selskabet, har de haft en 

stigende udvikling i nettoomsætningen hen over årene. Men i de seneste 10 år har Harboes Bryggeri ikke 

oplevet nogen markant udvikling i nettoomsætningen; den er tværtimod faldet med 7% siden 2009/2010. 

Se bilag 1 for graf over nettoomsætningen for de seneste 10 år i Harboes Bryggeri A/S.  

Danmarks Statistik har ligeledes udarbejdet en analyse af forbrug og salg af alkohol (pilsnerækvivalenter) 

med år 2000 som indeks 100. Analysen viser at tendensen sidenhen har været nedadgående eller 

stagnerende (Danmarks Statistik/alkoholforbrug , 2021). I år 2019 lå niveauet på indeks 66, og selvsamme 

tendens oplyser Harboes Bryggeri A/S også på deres hjemmeside (Harboe.com, 2021). Ølforbruget har 

været faldende i Europa de seneste 10 år, hvilket tyder på at markedet er mættet i Europa, hvorfor Harboes 

Bryggeri ser sig om efter nye markeder og vækstmuligheder. Her har de haft fokus på Mellemøsten, Afrika, 

Asien og Syd- og Latinamerika (Harboe.com, 2021).  

Når man ser historisk på aktiekursen for Harboes Bryggeri, ses det også at, selskabet ikke har været i stand 

til at skabe afkast til aktionærerne. Se nedenstående graf fra Marketscreener.com, hvor Harboes Bryggeri 

er den sorte graf sammenlignet med Carlsberg (gul) og Heineken (grøn).    

 

Kilde: (Marketscreener.com, 2021) 

Det ses, at bryggeribranchen kan være en attraktiv branche, dog ikke for Harboes Bryggeri de seneste 10 år. 

Der har været uenigheder om den strategiske retning og rokader i ledelsen, hvilket har været en 

medvirkende årsag til den negative udvikling (Dansk Aktionærforening, 2021). Harboes Bryggeri har i 
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årsrapporten for 2019/2020 haft omkostninger for 11 mio. kr. til omstrukturering af salgs- og 

markedsføringsorganisationen. De forventer en forbedret indtjening på baggrund af omstruktureringer og 

fokus på effektivisering. Forventningerne for 2020/2021 er et 0-resultat før skat (Harboes Bryggeri A/S, 

Årsrapport 19/20, 2021).  

Med modgangen fra omverdenen og de interne uroligheder på ledelsesgangene, findes det interessant at 

undersøge værdiansættelsen af Harboes Bryggeri aktie. Vil omstruktureringsomkostningerne og de 

forholdsvise nyindsatte i ledelsen kunne skabe et positivt afkast til aktionærerne, som det ses Carlsberg og 

Heineken har kunnet historisk?  

1.1 Problemformulering  

Afhandlingen vil fokusere på at værdiansætte bryggerivirksomheden Harboes Bryggeri A/S, samt beregne 

den fundamentale værdi af aktien pr. 30.04 2020. Problemformulering lyder således.  

· Hvad er den estimerede fundamentale værdi af Harboes Bryggeri A/S d. 30.04 2020 og er denne 

over- eller undervurderet i forhold til kursen på fondsbørsen, og hvor stor er den potentielle 

kursstigning/-fald?  

Problemformuleringen vil forsøges besvaret af nedenstående underspørgsmål.  

Strategisk analyse  

· Hvilke interne og eksterne faktorer har og vil have indflydelse på selskabets strategi og profit? 

· Hvilken position i bryggeribranchen befinder Harboes Bryggeri A/S sig i? 

· Hvordan vil Harboes Bryggeri A/S skabe vækst på kort og lang sigt?   

Regnskabsanalyse  

· Hvordan har nøgletal og regnskabstal fra Harboes Bryggeri A/S udviklet sig de seneste 5 år? 

· Hvordan påvirkes udviklingen i nøgletallene på baggrund af den strategiske analyse?  

· Hvordan går det regnskabsmæssigt for Harboes Bryggeri A/S i forhold til konkurrenterne?  

Værdiansættelse  

· Hvad er den estimerede fundamentale værdi af Harboes Bryggeri A/S? 

· Hvad vil ændringer i value drivers betyde for selskabets værdi? Og hvor følsom er værdien over for 

ændringerne?  
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2. Teori og metode  

Afsnittet vil indeholde beskrivelse af anvendte modeller og teorier, samt kildekritik på anvendt data.  

2.1 Kildekritik  

Opgavens kilder der benyttes til beskrivelse og analyse af virksomheden vil være sekundære. Den primære 

kilde vil bestå af Harboes Bryggeri A/S´s årsrapporter og derudover hjemmesiden for selskabet 

Harboe.com. Årsrapporterne er revideret og underskrevet af godkendte statsautoriserede revisorer. Det 

fremgår af årsrapporterne i revisorerklæringen, at den pågældende revisor er uafhængig (Harboes Bryggeri 

A/S, Årsrapport 19/20, 2021). På baggrund af dette vurderes årsrapporterne at indeholde en høj grad af 

pålidelighed. Dog indeholder dele af årsrapporterne subjektive beskrivelser fra selskabets ledelse og øvrige 

medarbejdere.  

Der vil også igennem opgaven benyttes avisartikler, hjemmesider, fondsmeddelelser og lignende. Ved hver 

kilde vil troværdigheden og pålideligheden vurderes inden data benyttes. Kilderne er primært større 

nyhedsmedier, som ikke har interesse i selskabet, hvorfor de vurderes ikke at indeholde subjektive 

holdninger. Pålideligheden sikres ved at sammenholde flere uafhængige kilder med hinanden. Der vurderes 

i øvrigt, at pålideligheden og objektiviteten er høj ved fondsmeddelelser, som følge af professionalitet og 

ansvarlighed. DCF-modellen, der anvendes i opgaven, kræver stor indsigt i selskabet og intern viden, for at 

kunne vurdere realismen af budgettet. Modellens formel består derudover af variable, som kræver stort 

analysearbejde. Dette analysearbejde vil ikke være muligt at udføre for opgaven, og der benyttes derfor 

professionelle data herfor.  

2.2 Modeller  

Strategisk analyse  

I den strategiske analyse vil der blive udarbejdet analyser på modeller der undersøger eksterne såvel som 

interne forhold. Konklusionen af analyserne skal udmunde sig i en SWOT-analyse, der opsamler de vigtigste 

elementer af virksomhedens interne og eksterne forhold. Nedenfor ses opbygning af den strategisk 

analyse. Formålet med analysen er at danne det mest optimale grundlag til inputs i budgettet, samt 

identificere de faktorer som vil påvirke værdiskabelsen.  
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Kilde: (Virksomhedsøkonomi , 2021) 

 

Til analyse af selskabets eksterne forhold, vil der blive udarbejdet en PESTEL- og Porters Five Forces 

analyse. PESTEL analyserer de forhold der relaterer sig til Harboes Bryggeri omverden. Modellen indeholder 

følgende forhold: 

- Politiske  

- Økonomiske  

- Sociokulturelle 

- Teknologiske 

- Miljømæssige og  

- Lovgivningsmæssige 

Nogle forhold kan være mere relevante end andre og kan derfor udgøre en større del af analysen. Især de 

kulturelle-, lovmæssige- og politiske forhold vægtes højt i analysen.  

Porters Five Forces er mere branchespecifik og analyserer konkurrencesituationen i den enkelte branche. 

Modellen arbejder med forhold som leverandørernes- og kundernes forhandlingsstyrke, samt truslen fra 

potentielle nye indtrængere og substituerende produkter. Modellens formål er at afklare Harboes Bryggeris 

position i branchen og hvor hårdt der konkurreres. Dette kan give indblik i selskabets formåen til at tjene 

penge i fremtiden.  

For at analysere Harboes Bryggeris interne forhold er der anvendt Ansoffs vækststrategi. Matricen har to 

hoveddimensioner i form af produkt og marked. Herunder om selskabet har fokus på nye eller eksisterende 

markeder og produkter. Konklusionen på matricen er fire strategier i form af markedsindtrængning, 

produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation.   
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Regnskabsanalyse  

I regnskabsanalysen vil de seneste 5 års regnskabers balance og resultatopgørelse reformuleres, så data 

heri kan anvendes til udregning af nøgletal og analyseformål. Udviklingen i de reformulerede opgørelser og 

nøgletal vil analyseres, samt identificere de value drivere i selskabet som driver forretningen. Dette vil 

foretages gennem en rentabilitetsanalyse via DuPont-modellen. DuPont-modellens formål er at nedbryde 

og forklare nøgletallenes udvikling, for derigennem at forklare årsagssammenhængen i de forskellige value 

drivere. I DuPont-modellen er særlige poster fjernet for at give det mest retvisende billede af selskabet. 

Særlige poster vurderes ikke at gentages fremadrettet og indeholder bl.a. nedskrivning og 

omstruktureringsomkostninger.  

For at vurdere Harboes Bryggeris rentabilitet, vil der blive udarbejdet en benchmarkanalyse, som 

sammenholder med lignende selskaber og aktører i markedet. Det vil give en indikation af, i hvilken retning 

Harboes Bryggeri bevæger sig fremadrettet. Regnskabsanalyser og strategiske analyser vil danne grundlag 

for inputs i budgetteringen.  

Værdiansættelse  

I selve værdiansættelsen vil der blive udarbejdet et budget til brug for den endelige værdiansættelse. Der 

vil tages udgangspunkt i rentabilitetsanalysens konklusion og value drivere. Til værdiansættelsen er der 

valgt DCF-modellen. Positivt for valg af DCF-modellen er, at regnskabspraksis ikke har betydning for 

værdien, da cash-flowet ikke berøres. Et vigtigt element i modellen er budgettets længde, hvornår steady-

state opnås og værdien i terminalperioden. Årsagen er, at DCF-modellen er en pengestrømsbaseret 

indirekte model, hvor uendelige fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdien. For at 

bestemme hvornår steady-state indtræder, hvor vækstraten er konstant, og dermed også budgetperiodens 

længde, er der taget udgangspunkt i nedenstående model 1.  

 

Model 1 – Vækstudsigter for branchen. Kilde: (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012) 

Formlen for den anvendte DCF-model ser ud som følger:  

��� = �    ����(1 + �����)� + ������(����� − �)(1 + �����)� −���� �
���  

Medium (konsolidering) Høj (opstart)
Ingen 5 år 10 år 20 år
Kortsigtede 5 år 10år 20 år
Langsigtede 20 år 20 år 20 år

Lav (moden)
Virksomhedsspecifikke 

konkurrencefordele

Vækstudsigter for branchen 



Emil Olund Christensen HD(R) Afgangsprojekt 10-05-2021 
Studienummer: 134779 Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Danmark   

Side 9 af 81 
 

For kontrol af værdien der beregnes i DCF-modellen, er der anvendt ReOI modellen. ReOI modellen er 

modsat DCF-modellen en regnskabsbaseret direkte model. Begge modeller skal ved korrekt anvendelse 

give samme værdi. Formlen for ReOI modellen ser ud som følger:  

��� = ���� + �    �����(1 + �����)� + �������(����� − �)(1 + �����)� −���� �
���  

Der vil altid være usikkerheder forbundet med en værdiansættelse af en aktie. Kursen bestemmes af 

fremtidige forhold, og forudsigelser og fremtidige forhold har det med at ændre sig. Der er derfor 

udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor der ændres på værdien af WACC, væksten i terminalperioden samt 

øvrige value drivere. Spændet giver en indikation af evt. svingninger i kursen, samt hvor pålidelig 

beregningen er.  

2.3 Afgrænsning  

Da selskabet er børsnoteret, opdateres nyheder omkring selskabets drift, ledelse, økonomi og lignende 

løbende. Fondsmeddelelser er afgrænset indtil dato for aflevering af projektet. Da Harboes Bryggeri 

primære aktivitet stammer fra Beverages markedet (91%), er det valgt at afgrænse den strategiske analyse 

til dette marked. Ingredients markedet vil derfor ikke blive behandlet heri. Dette er valgt på baggrund af 

omfanget af analysen og overblikket heri. Afgrænsningen vil have en negativ påvirkning på den endelige 

værdiansættelse.  

Der er ligeledes afgrænset til de seneste 5 års regnskaber og analyse heraf, grundet omfanget af opgavens 

størrelse. Reformulering af regnskaberne er udelukkende udført på balancen og resultatopgørelsen. Der er 

altså ikke foretaget reformulering af pengestrømsopgørelsen, da det frie cash flow kan beregnes på de 

reformulerede balancer og resultatopgørelser.  

3. Harboes Bryggeri A/S Historisk  

Harboes Bryggeri A/S er Danmarks 3. største bryggeriselskab, som blev etableret tilbage i 1883. Det var 

brødrene Jørgen og Adolph Harboe sammen med Jørgen Lotz, der dengang startede bryggeriet for at 

forsyne lokalområdet med øllet. Netop fokus på lokalmiljøet er stadig en vigtig grundsten i Harboes 

Bryggeri den dag i dag. Allerede i starten af 1900-tallet begyndte selskabets ejere og ledere at modernisere 

og effektivisere forskellige processer for at spare tid og ressourcer. Der blev installeret maskiner, hvilket var 

med til at sætte skub i bryggeriets fremgang (Harboe.com, 2021).  

I 1949 fik selskabet navnet ”Harboes Bryggeri A/S”, som det stadig er kendt for i dag. Selskabet har fokus på 

drikkevarer som deres primære aktivitet og derudover maltbaserede fødevareingredienser. De udvikler, 
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producerer og markedsfører deres produkter og brands over hele verden. Den største indtægtskilde findes 

dog i Tyskland med en omsætningsandel på 39% i 19/20 (t. DKK 551.930). Omsætningsandelen i Danmark i 

19/20 udgjorde 25% (t. DKK 349.866), mens øvrige lande udgjorde 36% af omsætningen (t. DKK 511.988) 

(Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).   

Ca. 100 år efter den første tønde øl i 1884 blev sendt afsted, blev den dansk/tyske Bernhard Griese adm. 

direktør i Harboes Bryggeri. Han har været direktør lige siden og en væsentlig faktor for Harboes Bryggeri 

internationalisering (Harboe.com, 2021). Efter murens fald i 1989 så Bernhard Griese stort vækstpotentiale 

i Østtyskland. Der blev derfor som en af de første danske virksomheder, etableret et selskab i Østtyskland, 

hvormed kapaciteten blev markant udvidet. Harboes indtrængen ved opkøb og etablering af selskaber i 

Europa skabte en massiv vækst og mulighed for nye produkter og markeder. På blot 25 år (1983 – 2008) 

steg omsætningen fra 100 mio. til 1 mia. kr. om året. I dag omsætter selskabet for ca. 1.4 mia. kr. om året 

(Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Årsagen til væksten er effektivisering, leveringssikkerhed 

og fleksibilitet på efterspørgslen. Samme år selskabet rundede 1 mia. kr. i omsætning (2008), som er 

selskabets 125 år, blev de tildelt prædikatet af at være Kongelig Hofleverandør af Kongehuset Danmark.  

Harboes Bryggeris primære forretningsområde er inden for Beverages og et mindre område inden for 

Ingredients. Beverages andel af den totale omsætning i 19/20 regnskabsåret udgjorde 91%, mens 

Ingredients udgjorde resterende 9% (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Ved Beverages skal 

forstås produktion og markedsføring af drikkevarer. Her er det største marked for selskabet Nordeuropa, 

hvor man markedsfører sig som private label. Dog har man større fokus på udvalgte vækstmarkeder uden 

for Europa. Her har man udvalgt særlige markeder i Asien, Mellemøsten, Afrika og Syd- og Latinamerika, 

hvor man markedsfører sig som både private labels og med egne brands (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 

19/20, 2021). Ingredients består af et restprodukt fra primært ølbrygning, som omdannes til maltekstrakt 

og benyttes i flere daglige fødevarer såsom brød, morgenmadsprodukter og chokolade. Harboe Ingredients 

er et af de førende leverandører indenfor maltekstrakt i Europa (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 

2021). Strategien og forretningsmodellen bag Harboe Ingredients er at udnytte selskabets teknologi og 

kompetencer mest optimalt, og på den måde skabe vækst og indtjening i fremtiden (Harboes Bryggeri A/S, 

Årsrapport 19/20, 2021).  

Forretningsområderne er med til dagligt at beskæftige ca. 600 medarbejdere fordelt på to bryggerier i hhv. 

Danmark og Tyskland. Kapaciteten på de to bryggerier udgør ca. 10 mio. hektoliter pr. år. Det tyske 

bryggeri, Darguner Brauerei, er selskabets største og producerer produkter til markederne i Europa, Asien, 

Mellemøsten, Afrika og Latin- og Sydamerika. Mens det danske bryggeri i Skælskør producerer til det 
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danske marked og derudover besidder hovedkontoret og besøgscenter, samt forskning og udvikling 

(Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  

Harboes Bryggeri A/S er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Nedenfor ses aktiekursen fra ultimo 

2000 til primo 2021 (NASDAQ OMX Copenhagen , 2021).  

 

Aktiekursen lå tilbage i år 2000 og frem til 2004 på et stabilt niveau omkring kurs 50. Ultimo år 2003 – 

primo år 2004 skete der en markant stigning i kursen. Dette skyldes flere ting. Den generelle økonomi var 

stigende i perioden og dermed steg aktiekurserne ligeledes. Især kom der et større fokus på small-Cap 

aktier og derved en større omsætningsvolumen i Harboes Bryggeri aktier på børsen. En anden væsentlig 

årsag var selskabets vækst i omsætning og indtjening, som følge af gode kontakter til store europæiske 

detailforretninger og frasalg af underskudsgivende aktiviteter (Berlingske , 2021). Nettoomsætningen 

havde over de seneste 5 år været stigende med gennemsnitligt 14% og resultatet før skat med 

gennemsnitligt ca. 57% (Investor.harboes.com (årsrapporter), 2021). Ved finanskrisen i 2007/2008 faldt 

aktiemarkedet generelt markant. Det samme gjorde Harboe aktien til omkring kurs 100. Herefter har aktien 

svingede mellem kurs 150 og 75. De seneste 2 år har aktiekursen ikke været over 100 og generelt faldende 

til et niveau omkring år 2000 til kurs 50-60. Årsagen skal findes i Harboes Bryggeri årsrapporter. Her 

fremgår det, at nettoomsætningen siden 2008 i gennemsnit er faldet 1% og årets resultat før skat i 

gennemsnit er faldet 29% (Investor.harboes.com (årsrapporter), 2021). Dertil har selskabet i perioden haft 

negativ omtale i pressen omkring ledelsesgangene og generationsskifte, hvilket også har påvirket kursen 

negativt.  
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4. Strategisk analyse  

 

4.1 PESTEL analyse  

Politiske forhold  

Bryggeribranchen er underlagt diverse lovgivninger og reguleringer, som har indflydelse på salget og 

produktionen af alkoholprodukter, som for eksempel skatter og afgifter. Nedenfor er nævnt nogle af de 

mere kendte og største faktorer, som fra politisk side er bestemt for at regulere branchen.  

· Skatter og afgifter  

· Aldersgrænser  

· Markedsføring af alkohol  

· Regulering for salgstidspunkter  

Alkohol og specielt øl har været en del af den danske kultur meget længe. Der er dog i løbet af de senere år 

kommet mere fokus på danskernes alkoholforbrug (Sundhedsstyrelsen/alkohol, 2021), ligesom der også er 

kommet mere fokus på forbruget af alkohol i landende i Europa og resten af verden. Dette ses ved en 

faldende ølproduktion, som er illustreret i en graf fra Statista under bilag 3. Danmark og de øvrige stater er 

opmærksomme på den negative effekt som alkohol og dermed også øl har, på folkesundheden og i sidste 

ende samfundsøkonomien (Sundhedsstyrelsen , 2021). Man har derfor ønsket at regulere forbruget ved at 

pålægge diverse afgifter og reguleringer. Virksomhederne i EU, der arbejder inden for branchen med 

alkoholiske produkter, har pligt til at betale punktafgift. Punktafgiftens størrelse er forskellig fra land til 

land. Mindstebeløbet fastsættes af EU og landende kan herefter pålægge yderligere afgifter 

(Europe.eu/Beskatning, 2021). I Danmark skal der betales afgift for produkter med alkoholindhold på over 

2,8% (Skat.dk/ølafgift, 2021). Afgiftens størrelse i Danmark udgør 48,74 kr./l. 100% ren alkohol. For en alm. 

Dåseøl på 0,33 cl. Med 4,6% alkohol udgør afgiften følgende:  

0,33 ����� ∗ �4,6%100 � ∗ 48,74 = 73,99 ø��. 
Danmark er et af de lande i verden med en høj punktafgift på øl (europa.eu/youreurope, 2021). Dansk 

Erhverv og flere andre aktører, ønsker en lavere afgift på alkohol og dermed øl (Dansk Erhverv, 2021). En 

lavere afgift vil kunne medføre lavere priser og dermed grundlag for større afsætning. Afgifterne er jf. 

Bryggeriforeningen også faldet fra 2019 på 56,02 kr./l. til 48,74 kr./l. i 2020 og 2021 (Bryggeriforeningen, 

2021).  
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 En vigtig del af en virksomheds succes afhænger af markedsføring. Markedsføring er virksomhedernes 

måde hvorpå de promoverer deres brand og produkter til kunderne. Der bruges mange ressourcer og 

penge på markedsføring. Harboes Bryggeri brugte i regnskabsåret 2019/2020 t. dkk 232.685, hvilket udgør 

ca. 16,5% af nettoomsætningen (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Jf. Markedsføringsloven 

§8, stk. 3 må indholdet af markedsføringen til børn og unge under 18 år ikke omtale eller have henvisninger 

til alkohol. Ligesom der ifølge restaurationsloven ikke må udskænkes alkohol til personer under 18 år. 

Lovgivningen er dog mere lempelig hvad angår detailhandlen. Det ses i de nordiske lande, som vi ofte 

identificerer os med, at deres markedsføringslov er væsentlig strammere end den danske (Alkopedia, 

2021). Norge og Island har fx et totalforbud. Flere medier påpeger problemer med den danske 

alkoholkultur blandt de unge, og ønsker derfor en strammere lovgivning på området. Det øgede fokus på 

folkesundhed er også en væsentlig faktor. Følger de danske politikere tendensen om strammere 

markedsføringslov, som de øvrige nordiske lande, vil det betyde mindre afsætning og skade udviklingen af 

nye produkter (Bryggeriforeningen, 2021).  

Økonomiske forhold  

Ledelsen i Harboes Bryggeri ser udsving i råvarepriserne som et meget sandsynligt og risikofyldt område 

(Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). En stigning i råvarepriserne vil medføre en stigning i 

produktionsomkostninger. Den stigning forventes ikke at kunne pålægges salgsprisen på det færdige 

produkt og vil derfor medføre en dårligere dækningsgrad. For at imødekomme denne risiko bedst mulig, 

indgår Harboes Bryggeri længerevarende kontrakter med underleverandører (Harboes Bryggeri A/S, 

Årsrapport 19/20, 2021). Harboes Bryggeri primære marked, Nordeuropa, er præget af intensiv 

konkurrence og dermed et pres på priserne (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det er 

ligeledes et mættet marked, hvor afsætningen ikke ser ud til at være stigende. Der er derfor ingen 

indikationer på at forbedre indtjeningen på baggrund af råvarepriser og prisstigninger.  

En anden væsentlig faktor for tiden er den verdensomspændte pandemi COVID-19. Ledelsen i Harboes 

Bryggeri ser den globale ustabilitet som et risikofyldt forretningselement. Pandemien har medført 

restriktioner og nedlukninger af barer, diskoteker, restauranter, festivaler mm. Med Harboes Bryggeri 

stigende aktiviteter uden for EU, udsættes de for økonomiske risici som følge af dårligere 

markedsbetingelser og mindre efterspørgsel.  

De makroøkonomiske forhold ved lav- og højkonjunktur vil påvirke afsætningen og produktionen. COVID-19 

har skabet en økonomisk usikkerhed for fremtiden. Denne usikkerhed er større i lande uden for EU, hvor 

Harboes Bryggeri fokuserer på vækst grundet deres økonomiske velstand. Dertil følger ændrede 

markedsbetingelser, handelsrestriktioner og valutabegrænsninger i Afrika og Sydamerika (Harboes Bryggeri 



Emil Olund Christensen HD(R) Afgangsprojekt 10-05-2021 
Studienummer: 134779 Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Danmark   

Side 14 af 81 
 

A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det medfører svære betingelser for vækstmuligheder og 

indtjeningspotentiale og der forventes først positive tendenser fra 2022 (Euromonitor, 2021). I forhold til 

det primære marked i Nordeuropa, forventes der ikke større udsving i afsætningen på trods af pandemien 

(Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). I en undersøgelse tilbage fra 2004 af skatteministeriet 

konkluderes det, at indkomstelasticiteten på mere almindelig øl er meget lav. Det vil sige, at ved en stigning 

eller fald i indkomsten, vil forbruget af almindelig øl ikke påvirkes marginalt (Skm.dk/indkomstelasticitet, 

2021). Dog vil indkomstelasticiteten på specialøl vurderes at være højere.  

Kulturelle forhold  

Med de senere års fokus på folkesundhed har Sundhedsstyrelsen udstedt 7 grundlæggende udmeldinger 

om forbrug af alkohol (Sundhedsstyrelsen, 2021). Alle 7 udmeldinger omhandler mindre alkoholforbrug 

som følge af de sundhedsmæssige konsekvenser ved forbruget. Dette er en medvirkende årsag til det 

stagnerede ølforbrug i Europa de seneste år, hvilket ses af bilag 2. Forbrugsmønsteret blandt befolkningen 

er ændret, og en langt større del af befolkningen ønsker kvalitetsprodukter i form af økologi, lav 

alkoholprocent og specialøl (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det ses også af 

Bryggeriforeningens hjemmeside, at antallet af nye danske øl på markedet, har været stigende siden år 

2000 (Bryggeriforeningen/Nye øl, 2021). Dette er primært specialøl, men også alkoholfrie øl er en tendens, 

der er stigende blandt befolkningen. Det forventes at alkoholfrit øl vil stige med 5-7% de næste 5 år 

(Børsen/alkoholfri øl, 2021).  

Ovenstående har en negativ effekt på salget af alkoholholdige drikkevarer, men derimod positiv effekt på 

alkoholfrie drikkevarer. De alkoholfrie øltyper udgør kun 2% af det samlede ølsalg af Bryggeriforeningens 

medlemmer jf. nedenstående diagram, og der ses derfor potentiale for vækst indenfor produkttypen. 

Harboes Bryggeri har da også oplevet vækstfremgang i både alkoholfrie produkter og deres nye tonic-serie, 

de har lanceret (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  

 
Kilde: (Bryggeriforeningen/øltyper, 2021) 



Emil Olund Christensen HD(R) Afgangsprojekt 10-05-2021 
Studienummer: 134779 Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Danmark   

Side 15 af 81 
 

Med til ovenstående hører også befolkningens opfattelse af brandnavnet ”Harboe”. Selskabet har tidligere 

haft en strategi med lavprisprodukter og opfattes som en ”billigere” øl blandt befolkningen (Berlingske, 

Strategi, 2021). Man har dog forsøgt at ændre strategi, men opfattes stadig som et lavprisprodukt 

sammenlignet med Carlsberg og Royal Unibrew. Harboes Bryggeri har derfor udfordringer med at afsætte 

øl på baggrund af prisen. Profitmarginerne er simpelthen højere på specialøl end almindelige pilsnerøl, og 

derudover ses det i nettoomsætningen, at den har været stagnerede de seneste 10 år jf. bilag 1.  

Teknologiske forhold  

Med en forventning om stigende råvarepriser, som ikke kan kompenseres i salgspriserne, skal der fokuseres 

på omkostningsminimering for at tjene penge. Harboes Bryggeri har haft et dækningsbidrag på hhv. 18-19% 

de seneste 2 regnskabsår. Til sammenligning har Carlsberg haft et dækningsbidrag de seneste 2 

regnskabsår på 50%. EBITDA er negativ i Harboes Bryggeri, mens Carlsberg ligger mellem 15-16% 

(årsrapporter Harboes Bryggeri, Carlsberg). Tallene viser at omverdenen stiller krav til effektive processer 

og produktionsmetoder. Derudover stilles der strengere og mere dokumentationspligt for miljøvenlig 

produktion.  

Med Harboes Bryggeris forventning om fremtidig ekspansion, øges kravene til effektivitet i produktion og 

levering. De er afhængige af kvaliteten i produktionen for ikke at skabe dårligt omdømme hos deres 

kunder. Harboes Bryggeris kundeaftaler og -kontrakter er netop bygget op om hurtig, sikker og stabil 

levering (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Der vil dog altid være risici for fejl og uheld ved 

brug af maskiner, som vil kunne medføre tab. Risiciene for Harboes Bryggeri vurderes dog at være i den 

lave ende. De har internationale kvalitetscertificeringer på deres produktionsanlæg og modtager 

uanmeldte kontrolbesøg.  

Harboes Bryggeri er derfor afhængig af fremtidig innovation eller investering i produktionsanlæg, for at 

kunne følge med udviklingen i branchen.   

Miljømæssige forhold  

Fokus på miljøet og bæredygtighed har de senere år haft større betydning for myndigheder, investorer, 

kunder og forbrugere. Børsnoterede selskaber rangeres bl.a. efter hvor bæredygtige de er, og nogle 

investorer investerer udelukkende i bæredygtige selskaber. Som børsnoteret selskab er Harboes Bryggeri 

underlagt krav om CSR-rapportering, som indeholder selskabets arbejde med samfundsansvar – herunder 

miljøbevidsthed. I Harboes Bryggeris CSR-rapport fremgår det, at selskabet vil reducere forbruget af energi, 

vand og materialeforbrug, samt at de har tiltrådt FN Global Compact (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 

19/20, 2021).   
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Med det stigende fokus fra omverdenen på miljøet og fødevaresikkerhed er der krav om årlige kontroller. 

Selskabets seneste kontrolgennemgang af miljø- og fødevareministeriet viste ”ingen anmærkninger”. En 

skandale med manglende kontrol eller dårlige miljøforhold vil hurtigt havne i pressen og blive en kendt 

historie. Det vil i værste fald betyde mindre omsætning, som følge af forbrugerne boykotter produkterne 

for en periode.  

Der har over en længere periode været stort fokus på miljøet. Grundet det enorme fokus følger selskaberne 

diverse miljøanbefalinger og -krav fra myndigheder og organisationer. Det vurderes derfor ikke, at de 

miljømæssige forhold i PESTEL-analysen vil have den største betydning i fremtiden for Harboes Bryggeris 

afsætning af produkter. Der er set initiativer fra Carlsberg (vurderes som en af de største konkurrenter i 

Danmark) såsom papirflasker og miljøvenlig 6-pack. Det er dog ikke vurderet, at selve produktionsmetoden 

vil undergå væsentlige forandringer miljømæssigt, som Harboes Bryggeri ikke er i stand til at implementere 

og derfor ikke er en lige så væsentlig faktor. Fokus fra omverdenen på miljøet vil dog altid være en faktor, 

hvorfor Harboes Bryggeri stadig skal udvikle bedre produktionsmetoder og følge trenden i branchen.  

Lovmæssige forhold  

De lovgivningsmæssige forhold vurderes ikke at have en lige så markant påvirkning i branchen som de 

øvrige elementer i PESTEL-analysen. De lovmæssige forhold hænger sammen med den politiske faktor, da 

det er politikerne i Danmark, som udarbejder lovgivningen. Et af de mere kritiske områder for Harboes 

Bryggeri vurderes at være lovgivning om markedsføring af alkoholiske drikkevarer og hævning af 

aldersgrænse for køb af alkohol. Herudover kommer der også diverse afgifter, som er omtalt i afsnittet 

politiske forhold.  

Et emne som alligevel vil kunne påvirke selskabet, er import- og eksportlovgivningen. Harboes Bryggeris 

omsætning i udlandet udgør 75% (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021), og en regulering i 

eksportlovgivningen vil kunne medføre en væsentlig påvirkning. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at en 

stramning af eksportreglerne vil finde sted i fremtiden. Men med selskabets internationalisering til bl.a. 

Sydamerika og Sydafrika vil importreglerne i disse områder være en væsentlig faktor. En stramning i 

områderne vil sandsynligvis betyde sværere afsætningsmuligheder og dermed dårligere profit. 

Sandsynligheden herfor vurderes ligeledes at være relativ minimal, samt det vurderes ikke at være en 

væsentlig andel af omsætningen, som kommer fra netop disse områder i fremtiden. Jf. årsrapporten fra 

2019/2020 er fokus nemlig stadig på kernemarkedet Nordeuropa, og de øvrige markeder ses som 

sekundære (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  
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Samlet vurdering af PESTEL analysen 

Ovenstående PESTEL-analyse har berørt de væsentligste forhold fra omverdenen, der relaterer sig til 

Harboes Bryggeri. 

De politiske og lovgivningsmæssige forhold hænger tæt sammen, da det er politikkerne, som udstikker den 

meste lovgivning i Danmark. Man har fra politisk side, både i Danmark og EU, ønsket at regulere salget og 

forbruget af alkohol blandt befolkningen. Derved er opstået en række afgifter ved salg af alkoholiske 

produkter, hvilket har medført flere omkostninger og derved dyrere produkter, som sænker forbruget. 

Modsat vil lempeligere afgifter medføre færre omkostninger til produktionen. Et andet væsentligt og 

relevant emne er markedsføringsloven, hvor der i flere lande tæt på Danmark, foretages yderligere 

stramninger og reguleringer med henblik på markedsføring af alkoholiske produkter. Dette vil skade 

udviklingen for nye produkter og medføre mindre afsætning.  

Lovgivningsmæssigt er der også nationale eksport- og importlovgivning, hvor en stramning heraf vil have en 

betydelig påvirkning af Harboes Bryggeris afsætning, da 75% af omsætningen sker til udlandet. Det vil 

modsat også kunne medføre lempeligere krav og adgang til nye markeder og vækstmuligheder.  

Af økonomiske forhold anses stigende råvarepriser og COVID-19 som de væsentligste forhold. COVID-19 har 

skabt en global ustabilitet og usikkerhed for økonomien rundt omkring i verden. Det ser dog ikke ud til, at 

Harboes Bryggeri rammes så hårdt på økonomien som først antaget, men det er stadig en usikker faktor for 

fremtiden. Derudover er udsigten til stigende råvarepriser af væsentlig betydning, da det vil betyde 

stigende produktions- og enhedsomkostninger, hvorfor prisstigninger bliver en nødvendighed.   

Kulturelle og miljømæssige forhold relaterer sig i stor grad til forbrugernes fokus på sundhed. Det kan både 

skabe en gevinst for Harboes Bryggeri, hvis de formår at udnytte de nye muligheder, men det kan også blive 

en udfordring, hvis de overhales af andre konkurrenter. Især alkoholfrie produkter har vundet frem blandt 

befolkningen og er et marked i vækst. Yderligere er der stor fokus på miljørigtig produktion og generel 

håndtering, hvilket kan skabe gode associationer til Harboes Bryggeri, ligesom der kan ligge en fremtidig 

energibesparelse og derved færre omkostninger ved produktionen.  

Ovenstående hænger sammen med de teknologiske forhold. En branche med stigende konkurrence og 

stigende omkostninger har behov for effektive processer og produktionsmetoder. Det kan kræve store 

investeringer eller fremtidig innovation at være rentabel i branchen og følge med de teknologiske og 

miljømæssige krav.  
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4.2 Porters Five Forces  

Konkurrencen i branchen  

Harboes Bryggeri agerer primært i bryggeribranchen med øl, hvorfor branchen for analysen er defineret 

herfor. Selskabet brygger og sælger øl, som både private labels og egne brands. Branchen er kendetegnet 

ved en række store internationale aktører, som vurderes at have markedsandele for over 60% af det 

samlede ølmarked (Berlingske/Bryggerier, 2021), efterfulgt af en stor masse af mindre bryggerier. Her er alt 

fra internationale bryggerier, med en markedsandel på under 1%, til lokale mikrobryggerier. Alene i 

Danmark er der 216 forskellige bryggerier og indenfor de sidste 10 år er der kommet 100 nye bryggerier til 

(Finans/bryggerier, 2021).  

Konkurrencen på bryggerimarkedet vurderes at være høj baseret på de mange aktører verden over, samt 

det simple produkt øl. Harboes Bryggeri beskriver selv branchen: ”Den intensive konkurrence sætter pres på 

indtjeningsmarginerne” (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Ølproduktion har eksisteret i 

mange år og kan endda produceres af private entusiaster selv. Øl er ikke særlig priselastisk og der fokuseres 

derfor i branchen mere på produktudvikling og markedsføring. Her har større selskaber stordriftsfordele, 

ligesom de har det på distributionsleddet.  

Leverandørernes forhandlingskraft  

Leverandørernes forhandlingskraft er den magt eller indflydelse, som leverandøren har på Harboes 

Bryggeri. Forhandlingskraften består bl.a. af antallet af leverandører i branchen, leverandørens betydning 

for varen og substitutionsmuligheder. En lav forhandlingsstyrke medfører mindre grad af indflydelse på 

konkurrencesituationen i branchen, mens en stor forhandlingsstyrke vil medføre det modsatte.  

De vigtigste leverandører i bryggeribranchen omfatter levering af aluminium til dåser, byg, malt, sukker og 

andre råvarer til ølbrygning, samt energi til produktionsanlæg.  

Harboes Bryggeri er afhængig af tilgangen af råvarer til brygning af øl. Råvarernes pris er af stor betydning 

for selskabets indtjening (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Leverandørerne af de mest 

brugte råvarer til øl, som byg, malt og sukker, formodes at være mange. Råvarerne kommer fra de mange 

landbrug, som konkurrerer om at afsætte deres varer. Råvarerne er gængse og der vurderes ikke betydelige 

omkostninger forbundet med skift af leverandør. Det formodes med udgangspunkt i ovenstående, at 

råvarepriserne til brygning af øl følger et verdensprisindeks og fastsættes efter udbud og efterspørgsel. 

Råvarerne kan dog afsættes til mange andre produkter og kunder, hvilket medfører en mindre 

afhængighed af Harboes Bryggeri. Dette betyder dog også, at leverandørerne har svært ved at differentiere 

deres råvare, hvilket betyder lavere forhandlingsstyrke. For at imødekomme store prisstigninger på de mest 
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centrale råvarer indgår Harboes Bryggeri længerevarende kontrakter med leverandører (Harboes Bryggeri 

A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Dette indikerer en større forhandlingsstyrke til Harboes Bryggeri. 

Forhandlingsstyrken hos leverandører af byg og malt vurderes at være i den lave ende.  

Harboes Bryggeri er ligeledes afhængig af aluminium til dåser. Jf. Bryggeriforeningen tappes der rekord 

mange øl på dåse (Bryggeriforeningen/rekord mange dåser , 2021). Dåsen er blevet mere populær end 

flasken, da øllet kan holde sig mere friskt, og det er lettere at transportere for både bryggerierne og 

forbrugerne. Aluminiumsbranchen består af både store og små nationale og internationale virksomheder. 

Det er svært for råvareproducenter at differentiere produktet, hvilket betyder lavere forhandlingsstyrke. 

Afhængig af hvilke kontrakter Harboes Bryggeri har indgået med leverandøren, vil der ikke være de store 

omkostninger ved skift til anden part. Leverandørens samlede forhandlingsstyrke vurderes derfor ligeledes i 

den lave ende.  

Råvarepriserne vurderes at være stigende, hvilket ligeledes forventes af Harboes Bryggeri (Harboes 

Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Netop råvarepriserne og den fremtidige udvikling heri, er af 

afgørende betydning for rentabiliteten, hvorfor Harboes Bryggeris genforhandling med leverandører er 

vigtig for indtjeningsmarginerne fremover. Det vurderes dog ikke at stigningen i de primære råvarer vil 

være i så stor en grad, at de vil have en større effekt på resultatet, da dele af stigningen vil kunne overføres 

til forbrugerne.   

Med baggrund i ovenstående samt den faktor, at der ingen indikationer er på knappe ressourcer i forhold 

til produktionen, vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være lav.  

Kundernes forhandlingskraft  

Kundernes forhandlingskraft vurderes bl.a. på baggrund af kundernes størrelse, antal, 

produktdifferentiering og afhængighed af Harboes Bryggeris produkter. En høj forhandlingsstyrke vil 

medføre lave indtjeningsmarginer og dermed dårlig rentabilitet. Modsat vil en lav forhandlingsstyrke 

medføre mulighed for større indtjeningsmarginer og god rentabilitet.  

Kunderne relaterede til Harboes Bryggeri er typisk forhandlere, som videresælger produktet til 

slutbrugerne. Der er derfor tale om B2B salg (Business to Business), som kan opdeles i On-trade salg og Off-

trade salg. On-trade salg vedrører kunder som barer, diskoteker og restauranter, mens Off-trade salg 

vedrører kunder som supermarkeder, kiosker og border shops. Størstedelen af Harboes Bryggeri sker dog 

som off-trade gennem samarbejdsaftaler (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  

Harboes Bryggeri oplyser i deres årsrapport, at selskabet har to væsentlige kunder, hvor salget udgør ca. 

21% af den samlede nettoomsætning (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det må vurderes, at 
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disse to kunder har en væsentlig større forhandlingskraft end de øvrige kunder. Kunderne ved, at de er 

vigtige for omsætningen og dermed indtjeningen i Harboes Bryggeri. De har derfor en bedre 

forhandlingsposition end de andre kunder, og kan forhandle bedre vilkår. På den anden side vil det være 

problematisk for Harboes Bryggeri at miste disse to kunder. De vil derfor give mere favorable vilkår og altså 

svække deres egen forhandlingsposition.  

Store butikskæder og restaurantkæder vurderes at have en større forhandlingskraft end mindre kunder. De 

køber større parti varer, da de ofte sælger mere og har flere salgsenheder. Større ordre giver ofte en større 

forhandlingskraft. Ligeledes har store kendte butikskæder og restaurantkæder en brandværdi som hjælper 

dem i forhandlingsøjemed. Ved mindre kunder vil det ofte være Harboes Bryggeris brandværdi, som driver 

salget og dermed er kunderne mere afhængige af Harboes Bryggeri. Dette svækker alt andet lige de mindre 

kunders forhandlingskraft. Dog vurderes kunderne ikke at have store skifteomkostninger til anden 

leverandør, hvilket giver dem en bedre forhandlingsposition. Samlet set vurderes kundernes 

forhandlingskraft at være middel eller lidt over middel, da de let kan skifte til anden leverandør og dermed 

presse Harboes Bryggeri til bedre vilkår.   

Debitorernes omsætningshastighed, som måler hvor hurtigt debitorerne indbetaler deres skyldige beløb, er 

væsentligt forbedrede i regnskabsåret 2019/2020. Nøgletallet har i de senere år jf. årsrapporterne ligget 

omkring 5. For seneste regnskabsår 2019/2020 er debitorernes omsætningshastighed 6,45. en forbedring 

på 34% i forhold til 2018/2019. Dette skyldes til dels et fald i tilgodehavender, men også en mindre stigning 

i omsætningen. Dette på trods af et stigende pres fra større kunder om længere kredittid (Harboes Bryggeri 

A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Harboes Bryggeri har haft fokus på at optimere deres pengestrømme, hvilket 

for regnskabsåret 2019/2020 ser ud til at virke. 

Kunderne er som nævnt primært detailforretningen og restaurant- og værtshusbranchen. Det er dog i 

sidste ende slutbrugerne der bestemmer efterspørgslen og derved afsætningen af produkterne. Harboes 

Bryggeri har tidligere satset på omkostningsminimering og herved billigere produkter end de øvrige aktører 

på markedet. De har derfor et ry for at producere discountprodukter. For disse produkter er forbrugernes 

præferencer ofte mere præget af pris end producent. 

Truslen fra nye konkurrenter  

Bryggeribranchen er kendetegnet ved relativt få store aktører og mange små. Harboes primære produkt er 

øl og produktet vurderes at være forholdsvis homogent. Især pilsnertypen vurderes at være homogen, 

mens andre specialøl kan skille sig mere ud. Da Harboes Bryggeri agerer på det internationale marked og 

har forventninger om at udvide salget yderligere i udlandet, vil analysen omfatte de markeder Harboes 
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Bryggeri agerer i og forventer at agere i. Branchen vurderes ikke at have en overnormal profit baseret på 

den faldende ølproduktion og stigende omkostninger til produktion. Der må derfor være tale om 

oligopolistisk konkurrence.   

Med ”Intensiv konkurrence og pres på priserne” (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021) er det 

nødvendigt med en effektiv produktionsproces og -størrelse for at skabe stordriftsfordele og profit. Det 

vurderes derfor, at bryggeribranchen indeholder store indgangs- og udgangsbarriere i form af 

produktionsanlæg og haller, hvilket indebærer et stort kapitalberedskab. Både for at skabe en stor 

volumen, men også løbende investering i fremtidige bryggeriprocesser. Dette på trods af de mange små 

bryggerier, men som vurderes ikke at have en væsentlig stor del af markedsandelen og derfor heller ikke en 

direkte konkurrent til Harboes Bryggeri. Truslen for nye konkurrenter består i allerede etablerede 

udenlandske bryggeriselskaber, som har kapital og mulighed for at konkurrere og kapre markedsandele fra 

Harboes Bryggeri.  

Et eksempel på udenlandske bryggeriers indtrængning på det danske marked er verdens største 

bryggerikoncern, AB Inbev, der vil femdoble sin afsætning i Danmark af bl.a. Budweiser, Corona og Leffe 

(Fødevarerwatch/Drikkevarer, 2021). Ligeledes tyder det på at AB Inbev koncernen også vil udvide i 

Sydafrika og Mexico (Food-supply/ABInbev, 2021), ligesom Harboes Bryggeri har planer om i disse områder. 

Et andet aspekt i truslen fra nye konkurrenter er markedsføring. Off-trade salget er præget af kontrakter 

med internationale distributører. Det kan være svært for små nye konkurrenter at skabe samme loyalitet 

og kvalitet som kontrakterne ofte er baseret på. Kunderne er derfor bundet af kontrakter, hvilket gør det 

svært for nytilkomne konkurrenter, der ikke har et kendt brand, de kan markedsføre. Dette er et væsentligt 

element som adgangsbarriere mod nye konkurrenter.  

Truslen fra substituerende produkter 

Truslen fra substituerende produkter skal forstås som produktkategorier og markeder, som kan erstatte 

forbrugernes behov fra Harboes Bryggeris produkter. Substituerende produkter fra Harboes Bryggeris 

ølproduktion vurderes primært at være vin og spiritus. Det ses af nedenstående tabel fra Danmarks 

Statistik, at salg og forbrug af spiritus og vin generelt ligger over øl og derved oftere indtages. Det antages, 

at vin og spiritus er et luksusgode og i den dyrere ende i forhold til øl, hvorfor det i tider med højkonjunktur 

vil antages, at forbruget øges indenfor vin og spiritus. Derudover skifter forbrugertrends og efterspørgsel 

bl.a. forbrugernes købemønstre. Både nye produkter som udvikles, men også genoplivning af velkendt 

alkohol skaber substituerende produkter til øl. Her kan f.eks. nævnes Aperol Spritz og Gin and Tonic. 

Ølbranchen herunder især specialøl og alkoholfrie øl har dog vundet mere frem i befolkningen som et 
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luksusgode, hvorfor truslen fra vin og spiritus ikke vurderes at være på samme niveau som tidligere år. 

Harboes Bryggeris svaghed, som jeg ser det, er, at de ikke har samme stærke produkter inden for 

alkoholfrie øl og specialøl som deres konkurrenter.  

 

Kilde: (Danmarks Statistik/alkoholforbrug , 2021) 

Substituerende produkter fra Harboes Bryggeris læskedrikke, alkoholfrie drikke og andre specialprodukter, 

vurderes at have den største ukendte faktor i fremtiden. Det er stadig forholdsvis nye produkter i forhold til 

øl og vin, hvorfor der kommer mange nye varianter og supplementer fra forskellige udbydere. Et af de 

nyeste tiltag er det kendte mærke Somersby (Carlsberg), som har lanceret Somersby Hard Seltzer 

(Somersby.dk/Produkter, 2021), der skulle være et nyt forfriskende ciderprodukt. Grundet forbrugernes 

lave skifteomkostninger og producentloyalitet har de tendens til hurtigt at afprøve nye produkter og 

varianter. Harboes Bryggeri har selv flere varianter og produkter indenfor kategorierne. De besidder 

mærker som X-ray, Eagle Tonic, Caribia Ginger Beer, PURE Juice m.fl. Det antages derfor også, at Harboes 

Bryggeri med den rette markedsføring af produkterne vil kunne kapre kunder fra deres konkurrenter.  

Samlet vurdering på Porters Five Forces  

Det vurderes, at konkurrencesituationen i bryggeribranchen er hård, dog en branche med profit og dermed 

også et attraktivt marked. Der er mange udbydere på markedet, hvoraf store internationale øl-koncerner 

udgør en væsentlig andel af markedsandelene. De store aktører i markedet udgør en trussel mod Harboes 

Bryggeris markedsandele, da de udvider på nye markeder hvor Harboes Bryggeri allerede er etableret. 

Derudover er store dele af de traditionelle ølmarkeder mættet og udvikling af nye og substituerende 

produkter vinder frem hos forbrugerne. Kunderne vurderes yderligere at have relativt få 

skifteomkostninger, hvorfor deres forhandlingsstyrke vurderes stærkere end Harboes Bryggeri. Branchen 

anses dog stadigvæk for værende profitabel og attraktiv, da der ofte indgås længerevarende kontrakter 

med kunderne, som kan give Harboes Bryggeri en fordel overfor nye konkurrenter og kundeafgang. 
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Samtidig er leverandørernes forhandlingsstyrke i den lave ende, da priserne følger et markedsprisindeks og 

der er lave omkostninger ved skift af leverandør, da råvarerne er gængse og homogene. Dog er der tendens 

til stigende råvarepriser, hvorfor omkostningerne kan blive større for Harboes Bryggeri i fremtiden.  

4.3 Intern analyse  

Harboes Bryggeri ressourcer  

Harboes Bryggeris ressourcer kan inddeles i flere underkategorier. Nedenfor er oplistet dem som anses for 

mest væsentlige.  

· Materielle ressourcer: 

Materielle ressourcer består bl.a. af de bygninger, produktionsanlæg og distributionsapparater, 

som selskabet ejer og driver. Selskabet har to bryggerier i hhv. Danmark og Tyskland, som til 

sammen har en kapacitet på ca. 10 mio. hektoliter om året. I 2019/2020 blev der i alt produceret 

4,7 mio. hektoliter, hvilket er et fald på 2% i forhold til året før (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 

19/20, 2021) og giver en kapacitetsudnyttelse på lige under de 50%. Selskabet fokuserer netop på 

den bedst mulige kapacitetsudnyttelse i forhold til indtjeningen, så værdien af produkterne øges 

mest muligt. Dog skal det også siges, at sæsonudsving har en indflydelse på kapacitetsudnyttelsen, 

da der kan forekomme måneder med større udnyttelse end gennemsnittet. Til sammenligning har 

Royal Unibrew i alt produceret 11,1 mio. hektoliter for 2020 (Unibrew, 2021).  

Der er løbende investeret i nye produktionsapparater, samt bygget køletårne for at give 

energibesparelser og derved lavere produktionsomkostninger (Harboe.com, 2021). Selskabet 

vurderer selv, at investeringer har været afgørende for konkurrencen om volumen, samt den 

fremtidige ekspansion på øvrige markeder. Harboes Bryggeri besidder da også kapacitet til 

yderligere volumen. Der er ikke data vedrørende kapacitet for hvert af de to bryggerier, men det 

antages, at en volumenstigning vil give mindre produktionsomkostninger pr. enhed og derved øge 

indtjeningen. Dette anses for en fremtidig konkurrencefordel for selskabet, da 

produktionskapaciteten og effektiviteten er af afgørende betydning for den fremtidige 

konkurrenceevne. Den ledige kapacitet vurderes at være tilstrækkelig til at indeholde vækstraterne 

i budgettet.  

Harboes Bryggeris største konkurrencefordel, i forhold til konkurrenterne, vurderes at være deres 

distribution og leveringsservice. Levering og kundeservice er kritiske succesfaktorer for 

kundetilfredsheden og Harboes Bryggeri blev i 2019 af Dansk Supermarked tildelt prisen ”Best 

Service Level 2019” (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det vurderes dog ikke at være 

væsentlig værdiskabende på det nordeuropæiske marked, men kan være af større betydning i 
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asiatiske og sydamerikanske lande, hvor leveringssikkerhed og -service fra konkurrenterne kan 

variere mere.  

 

· Immaterielle ressourcer:  

De immaterielle ressourcer for Harboes Bryggeri består af mærket Harboe, GB 

(GourmetBryggeriet), X-ray samt øvrige udenlandske mærker, som benyttes til markedsføring af 

produkterne. Her kan bl.a. nævnes Bear Beer og Darguner. Et hyppigt foretagende blandt 

branchens større selskaber er opkøb af mindre bryggerier. Harboes Bryggeri har ikke opkøbt 

mindre bryggerier siden 2009, hvor de opkøbte GourmetBryggeriet. Derimod har de øvrige 

konkurrenter i branchen, såsom Royal Unibrew og Carlsberg, foretaget væsentlig flere opkøb. 

Opkøb er med til at skabe større omsætning og stordriftsfordele. Derudover mulighed for større 

knowhow og produktspredning, samt mulighed for udvikling og forskning. På disse områder er 

Harboes Bryggeri langt bagud i forhold til dets konkurrenter, hvilket vurderes at være en væsentlig 

årsag til den lavere vækst. Derudover har Harboes Bryggeri oplevet dårlig omtale i pressen, hvilket 

har givet et mindre godt omdømme til omverdenen (Berlingske/familiedrama, 2021). Harboes 

Bryggeris immaterielle ressourcer vurderes altså ikke at være stærke i forhold til konkurrenternes, 

og derved ikke at have nogen konkurrencemæssig fordel.  

   

· Menneskelige ressourcer: 

De menneskelige ressourcer omfatter Harboes Bryggeris medarbejdere og ansatte, hvor de 

beskæftiger ca. 600 medarbejdere i koncernen. Det omfatter alt fra direktører og 

bestyrelsesmedlemmer til bryggeripersonale, salg- og marketingspersonale, samt øvrig 

administration og service. De daglige medarbejdere i driften og administrationen vurderes at 

indeholde den nødvendige uddannelse og kvalitet på lige fod med øvrige konkurrenter i branchen.  

Harboes Bryggeris største problem, ved de menneskelige ressourcer, vurderes at være ledelsen og 

bestyrelsen. Der har gennem en længere periode hersket uro og uenighed i ledelsen, grundet 

implementeringen af selskabets strategi og fremadrettet retning (Berlingske/familiedrama, 2021). 

Selskabet har været familieejet lige siden etableringen og ledelsen har været besat af 

familiemedlemmer. Per Hansen fra Nordnet fortæller til Berlingske (Berlingske/familiedrama, 

2021), at selskabet har ”set stort på god governance” i forbindelse med ledelsen af selskabet og 

dertilhørende dårligere resultater. Udtalelsen kommer efter, at adm. direktør Karina Harboe og 

bestyrelsesformanden Søren Stampe, forlod deres poster efter kort tid. Karina Harboe overtog 

ellers posten fra sin far Bernd Griese, som besad posten i 3 årtier, da der var utilfredshed med hans 
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ledelse. Netop Bernd Griese overtager formandsposten i bestyrelsen efter Søren Stampe og hans 

svoger Søren Malling posten som adm. direktør. Uroen og omrokering i ledelsen er et tegn på, at 

selskabet ikke har haft styr på deres strategi og de aktiviteter, der skal imødekomme risici og skabe 

succes. Det tolkes som manglende kompetencer og ressourcer samt forkert strukturering af 

aktiviteter, hvilket afspejler sig i et ikke tilfredsstillende resultat og faldende aktiekurs. Investorer, 

kunder, leverandører og samarbejdspartnere bliver urolige, og dette skaber usikkerhed omkring 

selskabets fremadrettet udvikling. Det vurderes dog også, at der er en vis professionalisme i 

ledelsen, som fremadrettet vil forsøge at skabe ro i medierne og fokusere på driften. Men det tager 

tid at ændre omdømmet internt som eksternt, hvorfor der ikke vurderes at ligge en fremtidig 

konkurrencemæssig fordel med den nuværende ledelse.  

De menneskelige ressourcer, hvilket primært er centreret omkring ledelsen, vurderes derfor ikke at 

have nogen konkurrencemæssig fordel. Tværtimod det modsatte.  

Harboes Bryggeri konkurrence- og vækststrategi  

Harboes strategi har i mange år været baseret på omkostningsminimering, hvis man skal benytte Porters 

generiske strategier. Omkostningsminimering anvendes ofte af mindre udbydere på et marked, hvor prisen 

sættes lavere end omkostningslederens. Jf. ovenstående analyse af det danske marked vurderes Carlsberg 

og Royal Unibrew at være de største aktører på markedet og derved omkostningsleder. Strategivalget med 

omkostningsminimering har været en gennemgående tendens for selskabets produkter, som primært 

udbydes hos discountbutikker via private-label (Harboe-international.com/markeder, 2021).  

Ved valg af omkostningsminimering som strategi betyder det, at selskabets produkter sælges billigere og 

med en lavere kvalitet, end de konkurrerende selskabers produkter. Det vurderes derfor, at selskabet må 

have en konkurrencemæssig fordel ved lavere produktionsomkostninger end konkurrenterne, hvilket skal 

skabe grundlag for værdiskabelse i selskabet. Dog har de senere år vist, at det har været svært for selskabet 

at skabe vækst og minimere omkostningerne. Et af problemerne vurderes at være de relativt høje lønninger 

i Tyskland og Danmark, hvor selskabets produktion finder sted og dermed vil omkostningskompetencen 

forsvinde. Som nævnt under de menneskelige ressourcer har Harboes Bryggeri været uenige om 

implementeringen af selskabets strategi, hvilket sår tvivl om strategivalg og dermed Porters betegnelse 

”Stuck in the middle”. Porters generiske strategier mener nemlig, at man ikke kan tjene penge ved valg af 

flere forskellige strategier. Dette kan altid diskuteres, men Harboes Bryggeris strategi har i hvert fald ikke 

været klar, og selskabet har ikke tjent penge. 

Som tidligere nævnt har Harboes vækststrategi ikke været at opkøbe etablerede bryggerier. De har i stedet 

forsøgt at udvide deres vækst gennem direkte eksport til udenlandske kunder, hvilket i Ansoffs 
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vækstmatrice defineres som markedspenetrering. Årsagen hertil er, at det primære marked er mættet og 

de derfor forsøger at vækste på andre markeder, hvor de dog allerede er etableret. Dog har Harboes 

Bryggeri også planer om markedsudvikling, da de vil trænge ind på nye markeder i primært Asien og Syd- og 

Mellemamerika. Dette har dog ikke levet op til forventningerne, da det har krævet store mængder af 

ressourcer (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021), hvorfor det i budgettet ikke vurderes at have 

væsentlig indflydelse på væksten. I den eksterne analyse blev det konkluderet, at markedet for ikke-

alkoholiske drikke var i vækst. For at vækste yderligere og få del af fortjenesten, har Harboes Bryggeri 

satset på nye produkter såsom tonic, gingerbeer og andre specialprodukter. Ansoffs vækstmatrice betegner 

dette som produktudvikling.  

4.4 SWOT-analyse  

Med udgangspunkt i ovenstående interne og eksterne analyser er der udarbejdet en SWOT-analyse, som 

fungerer som en konklusion på den strategiske analyse. SWOT-analysen opsummerer de væsentligste 

interne og eksterne forhold i form af Harboes Bryggeris interne styrker og svagheder i forhold til 

konkurrenterne, samt eksterne muligheder og trusler i markedet og branchen. SWOT-analysen er et 

øjebliksbillede af selskabet og dets omgivelser. Der kan i fremtiden opstå nye eller ændrede styrker, 

svagheder, muligheder og trusler. Der skal derfor tages forbehold herfor. Se opsummering nedenfor, samt 

bemærkninger hertil.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Styrker: Af ovenstående kan det konkluderes, at Harboes Bryggeris stærke side er længerevarende 

kunderelationer. Selskabet nævner selv i deres årsrapport, at de længerevarende kunderelationer i 

fremtiden skal være med til at skabe vækst og øget indtjening (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 

2021). Det er selskabets strategi at skabe vækst og værdiskabelse gennem deres langvarige 

Harboes Bryggeri SWOT-analyse

- Længerevarende kunderelationer - Uro i ledelsen
- Stærk forhandlingsstyrke overfor leverandørerne - Væsentlige kunder udgør gnsm. Ca. 25% af salget
- Optimering af pengestrømme - Stagnerede omsætning og faldende indtjening sidste 4 år

- Stigende marked for alkoholfrit øl og læskedrikke - Stigende konkurrence, råvarepriser og afgifter
- Stigende ølforbrug og premiumvækst på nye markeder - Global ustabilitet

- Strammere markedsføringslovgivning

Interne forhold 

Eksterne forhold 

Styrker Svagheder

Muligheder Trusler 
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kunderelationer, hvilket også nedbringer risikoeksponeringen og derved eventuelle tab eller manglende 

omsætning. Stabile kunder giver også med tiden bedre indtjening, da der ikke er omkostninger til skift og 

etablering af kundeforhold.  

Harboes Bryggeri har derudover haft fokus på at forbedre pengestrømmene, som skal sikre et økonomisk 

beredskab og fleksibel likviditet til fremtidige investeringer og dermed finansiel uafhængighed. Man har 

forbedret debitorernes omsætningshastighed og haft et positivt cash-flow hele året. Dette vurderes som en 

styrke i en ustabil tid med COVID-19. En anden væsentlig styrke for Harboes Bryggeri er deres 

forhandlingsstyrke overfor leverandørerne. De kan i et vist omfang derved forhandle sig til bedre priser og 

bedre indtjening i fremtiden.  

Svagheder: Harboes Bryggeris største svaghed er ledelsens ageren til omverdenen og den uro, som har 

hersket i selskabet. Det har medført usikkerhed om ledelsens kompetencer og selskabets evne til at 

strukturere sine aktiviteter i overensstemmelse med konkurrencestrategien. En usikkerhed som har 

medført dårlige resultater og faldende aktiekurser.  

Derudover anses det som en svaghed, at selskabet har to væsentlige kunder, som i gennemsnit over de 

sidste par år udgør ca. 25% af salget (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Det er en markant 

andel af deres salg og derved eksistensgrundlag, som sælges til to kunder. De to kunder må antages at have 

en væsentlig stærkere forhandlingskraft end Harboes Bryggeri, da de ikke kan tåle at miste de to kunder. 

Det er ikke muligt at finde oplysninger om hvem de to kunder er eller hvad kontrakten indeholder mellem 

de to parter. Det antages dog at være en af de større detailkæder i Danmark eller udlandet, da det er 

Harboes Bryggeris primære kundesegment. Harboes Bryggeri vil sandsynligvis strække sig langt i en 

forhandling, for at kunden forbliver hos dem og ikke overgår til en eventuel konkurrent, da det vil have en 

markant negativ indflydelse på omsætningen.  

Harboes Bryggeri har oplevet en mere eller mindre stagnerende omsætning over de seneste 5 år jf. bilag 1, 

ligesom de har oplevet et markant negativt fald i indtjeningen de seneste 4 år (Årsrapporter Harboes 

Bryggeri). Det er et tegn på at de har svært ved at vækste yderligere og samtidig ikke har formået at 

effektivisere driften.  

Muligheder: Harboes Bryggeris muligheder for fremtidig vækst skal findes ved det stigende marked for 

alkoholfrit øl og læskedrikke. Selskabet har oplevet en vækst i salget og interessen for alkoholfrit øl den 

seneste periode, hvorfor det forventes at interessen vil være stigende de kommende år. Da produktet 

stadig er forholdsvis nyt og i udvikling, er det Harboes Bryggeris mulighed for at vinde markedsandele og 

derved vækste. Derudover er selskabet gået ind på flere nye markeder internationalt, hvor der er et 
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stigende ølforbrug og premium-segmentet er i vækst. Dette kaldes også markedsudvikling og anses for den 

bedste mulighed for vækst, da nuværende hovedmarked er mættet.  

Trusler: Trusler, der kan påvirke eller sænke Harboes Bryggeris fremtidige indtjening og vækst, vurderes 

som mest sandsynlig at være stigende konkurrence, råvarepriser og afgifter. Stigende konkurrence er med 

til at presse priserne, mens stigende afgifter og råvarepriser er øget omkostninger, som ikke 100% kan 

tillægges prisen og videreføres til forbrugerne. Indtjeningen vil komme under pres med faldende eller 

stagnerende priser og øget omkostninger.  

Den nuværende situation med COVID-19 har skabt en global ustabilitet. Der er usikkerhed om, hvor længe 

pandemien varer og hvor meget det økonomisk får af betydning for verdens selskaber og handel. Harboes 

Bryggeri har allerede været ramt af udfordringer relateret hertil, da der har været omsætningstab som 

følge af lukkede grænser og derved distributionsudfordringer, samt nedlukning af grænsehandel i Danmark 

og Tyskland.  

Markedsføringslovgivningen er i flere lande omkring Danmark blevet strammet. En yderligere stramning i 

Danmark og evt. øvrige lande, ikke mindst på nye markeder, vil betyde dårligere forudsætninger for at vise 

sit produkt frem og evt. nye produkter. Det kan derfor have betydning for vækstmulighederne på nye 

markeder.  

4.5 Samlet vurdering på den strategiske analyse  

Markedet, hvori Harboes Bryggeri agerer, er præget af intensiv konkurrence og pres på priserne. Markedet 

er præget af hård priskonkurrence med stigende råvarepriser og afgifter til følge. Harboes Bryggeris 

hovedmarked er derudover mættet, og der har ikke været tendenser til vækst af salg af alkohol den seneste 

periode. Den globale pandemi COVID-19 og den medfølgende økonomiske ustabilitet i verden, har ligeledes 

medført usikkerhed om fremtiden og nye vækstmuligheder.  

For at imødekomme nogle af de ovenstående risici har selskabet etableret længerevarende kontrakter med 

deres kunder og leverandører. Dette skal sikre en fremtidig stabil indkomst, mens nye markeder og 

produkter skal indtages for at skabe fremtidig vækst. Man har derfor også i regnskabsåret 2019/2020 haft 

en del omkostninger til omstrukturering af salgs- og markedsføringsafdelingen, hvilket man i fremtiden 

forventer vil give en økonomisk gevinst.  

Udover udfordrende markedsforhold har Harboes Bryggeri haft udfordringer i ledelsen. Der har været 

uenigheder om, hvordan strategien skulle implementeres, og der har derfor været flere omrokeringer i den 

øverste ledelse. Dette har medført usikkerhed om ledelsens kompetencer og selskabets strategi- og 

vækstvalg, hvilket er afspejlet i dårlige resultater på bundlinjen og en faldende aktiekurs.  
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Det er interessant om den nuværende ledelse med de nyligt implementeret salgs- og markedsføringstiltag, 

vil kunne vækste og skabe positive resultater i fremtiden.  

5. Regnskabsanalyse  

I kapitlet vil selskabets årsrapporter analyseres og kvaliteten heraf vil vurderes. Analysen vil tage 

udgangspunkt i koncernens godkendte årsrapporter for de seneste 5 år. Da selskabet har forskudt 

regnskabsår, betyder det perioderne fra 2015/2016 – 2019/2020. Formålet med analysen er, at analysere 

udviklingen i de finansielle data, samt sammenligne nøgletal med øvrige konkurrenter i branchen. 

Nøgletallene og beregning heraf, er nærmere gennemgået nedenfor i afsnittet ”Sammenligning med 

konkurrenter i branchen (Benchmark)”. Den strategiske analyse og regnskabsanalyse vil danne baggrund 

for det udarbejdet budget til værdiansættelsen.  

5.1 Regnskabskvalitet  

Da regnskabsanalysen er en central del i værdiansættelsen, er kvaliteten af årsrapporterne og de finansielle 

oplysninger heri væsentlige. Harboes Bryggeri er børsnoterede og derfor underlagt IFRS/IAS som 

regnskabsstandard. IFRS-standarderne er udarbejdet af IAS, hvis fokusområder indeholder:  

· Transperency – Fokus på sammenlignelighed og kvalitet af årsrapportens data.  

· Accountability – Minimer den viden regnskabsaflæggeren besidder og regnskabsbruger søger i 

årsrapportens data.   

· Efficiency – Gøre det nemmere at forstå og afkode muligheder og risici i årsrapporten. 

Alle årsrapporterne fra 2015/2016 – 2019/2020 har været underlagt samme regnskabsstandard og der skal 

derfor ikke i analysen tages højde herfor. Dette øger analysens sammenlignelighed og anvendelighed jf. 

ovenstående mission af IAS. Der har dog gennem årene været enkelte implementeringer af nye og 

ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, som har givet anledning til ændring af regnskabspraksis. 

Selskabet har efter gældende regler ikke ændrede sammenligningstal i årsrapporterne, ligesom de oplyser 

at ændringerne ikke har haft en væsentlig indflydelse eller effekt på regnskabet. Væsentligste ændring er 

IFRS 16 vedrørende leasingforpligtelser, som er implementeret i regnskabsåret 2018/2019, og betyder der 

ikke skelnes mellem operationel leasing og finansiel leasing. Harboes Bryggeri har tidligere år anvendt 

operationel leasing, hvorfor der forekommer en ændring. Da der ikke er de nødvendige oplysninger om 

tidligere års leasingomkostninger og det ikke er muligt at indhente data herfor, er der ikke korrigeret herfor 

i regnskabsanalysen. Vurderes ikke at udgøre en væsentlig betydning for analysen.  
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Som børsnoterede selskab er Harboes Bryggeri ligeledes underlagt revisionspligt, hvilket betyder, at en 

uafhængige revisor skal afgive en påtegning på årsrapporten. Påtegningen har i de anvendte årsrapporter 

alle været blank, hvilket det derfor vurderes, at årsrapporterne giver et retvisende billede af selskabets 

finansielle stilling. Med underskrift fra en uafhængig statsautoriseret revisor, vurderes troværdigheden af 

regnskabsdata og regnskabskvaliteten generelt at være høj.  

God regnskabskvalitet er ikke entydig og afhænger af analysens formål og interessentens behov. Nogle 

interessenter har fokus på den historiske indtjening og egenkapital, for at vurdere muligheden for det 

fremtidige indtjeningsniveau. Det kunne f.eks. være investorer. Andre interessenter har fokus på 

fremmedkapitalen, for at vurdere selskabets solvensbehov og gældssituation. Det kunne f.eks. være banker 

eller andre kapitalydende interessenter. Harboes Bryggeris regnskabskvalitet til analysebrug, vurderes i 

øvrigt ved reformulering af årsrapporterne, hvor det er fundet nødvendigt at foretage enkelte 

forudsætninger, da der ikke besiddes fuldkommen information.   

5.2 Reformulering af årsrapporterne  

Et selskabs årsrapporter er underlagt en række krav og lovgivning, som inddeler den officielle balance i 

kortfristede og langfristede aktiver og passiver. For at kunne identificere Harboes Bryggeris rentabilitet, er 

det nødvendigt at omgås denne klassifikation, for i stedet for at identificere og omklassificere til 

driftsaktiver og finansieringsaktiviteter. Dette sker ved at reformulere balancen efter nedenstående model.  

 

Kilde: (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012) 

Reformulering af balance  

Ved reformulering af det officielle regnskab er der identificeret regnskabsposter, som indeholder en 

subjektiv vurdering, da der er manglende information om regnskabsposten eller særlige forhold 

vedrørende klassifikationen. Kritikpunkter af regnskabskvaliteten er derfor nedenfor gennemgået, hvilket 

er udvalgt på baggrund af væsentlighed, samt postens indflydelse på regnskabsanalysen nøgletal og øvrige 

analyse. Det vil kort gennemgås, hvilke usikkerheder posten medfører og hvad det har af betydning for 

analysen. For yderligere henvises der til de reformulerede regnskabsdata nedenfor i bilag 5 og 6. 

Driftsaktiver DA Driftsforpligtelser DF
Finansielle aktiver FA Finansielle forpligtelser FF

Egenkapital EK
Samlede aktiver DA + FA Samlede fordringer DF + FF + EK

Balance 
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Regnskabsposten anden gæld og forpligtelser udgør i 2019/2020 t.DKK 130.565. Posten består af 6 

forskellige konti, hvoraf ’Anden kortfristet gæld’ udgør ca. 45% og ikke er yderligere specificeret. Det kan 

skabe tvivl hvorvidt regnskabsposten skal klassificeres som driftsforpligtelse eller ikke. Da posten ikke er 

yderligere specificeret, antages det at posten er drift relateret (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012).  

Likvide beholdninger i årsregnskabet 2019/2020 på t. DKK 45.943 består af overskudslikviditet. En del af 

likviderne, er dog valgt at henføres som driftslikviditet, til betalinger af den løbende drift af selskabet. 

Ledelsen oplyser ikke den fornødne driftslikviditet, hvorfor det er estimeret til 1% af nettoomsætningen, og 

omklassificeret ved reformulering af balancen. Den afsatte driftslikviditet vurderes tilstrækkeligt, da 

selskabet ikke har en høj pengestrømsvolatilitet (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012).  

Andre kapitalandele og værdipapirer i årsregnskabet indeholder både børsnoterede og unoterede 

værdipapirer. Harboes Bryggeri oplyser i noterne, hvor stor en andel der omfatter unoterede værdipapirer 

og som selskabet ser som brancherelaterede investeringer. Disse beholdninger er klassificeret som et 

driftsaktiv, da det ses som en strategisk investering, og udgør t. DKK 3.148. De øvrige værdipapirer er 

klassificeret som et finansielt aktiv.  

Harboes Bryggeri besidder investeringsejendomme, som i årsrapporten oplyses til en værdi på t. DKK 

21.482 og ikke længere anvendes til egne formål (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). 

Lejeindtægterne fra ejendommene indregnes under andre driftsindtægter, og omkostningerne relateret til 

ejendommene indregnes under andre driftsomkostninger. Da selskabet indregner indtægter og 

omkostninger relateret til investeringsejendommen som driftsrelateret, er posten klassificeret under 

driftsaktiver.  

Den endelige reformulerede balance ser herefter ud som nedenstående:  
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Figur 1 reformuleret balance. Kilde: Egen tilvirkning  

Reformulering af resultatopgørelse  

I lighed med reformulering af balancen, er der identificeret regnskabsposter, som indeholder en subjektiv 

vurdering eller indeholder særlige forhold vedrørende klassifikation. Nedenfor er de væsentligste 

regnskabsposter gennemgået, i forbindelse med reformulering af totalindkomstopgørelsen, hvilket betyder 

den også indeholder dirty-surplys poster. Dirty-surplus poster er posteringer ført direkte på egenkapitalen, 

hvilket betyder at resultatopgørelsen ikke er fuldstændig. For at kunne fastlægge den historiske 

rentabilitet, samt medtage alle overskudsdele, er dirty-surplus posterne medregnet i reformuleringen og 

derved opnås en fuldstændig resultatopgørelse kaldet ”clean-surplus” (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012).  

Harboes Bryggeri A/S 

Reformuleret balance 

(Beløb i t.DKK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Driftsaktiver
Immaterielle aktiver 18.989 23.286 21.794 20.740 24.679
Materielle aktiver 719.157 760.366 797.508 773.790 694.530
Investeringsejendomme 21.482 23.435 22.990 63.206 55.802
Andre kapitalandele og værdipapirer, brancherelaterede investeringer 3.148 2.080 2.209 2.415 2.697
Varebeholdninger 174.504 160.524 149.976 169.411 164.581
Tilgodehavender 219.162 284.128 272.582 269.779 269.695
Periodeafgrænsningsposter 12.053 8.046 11.769 10.955 9.191
Udskudt skatteaktiv 0 0 4.362 5.528 5.039
Driftslikviditet (1) 14.138 13.697 13.377 14.313 13.765

1.182.633 1.275.562 1.296.567 1.330.137 1.239.979
Driftsforpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser, lang 50.191 40.132 47.583 52.158 51.331
Udskudt indregning af indtægter, lang 24.365 29.166 34.597 41.749 51.350
Anden gæld og andre forpligtelser, lang 4.741 0 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser, kort 164.953 155.205 152.409 208.775 153.333
Anden gæld og andre forpligtelser, kort 130.565 114.131 102.441 91.450 89.810
Udskudt indregning af indtægter, kort 4.465 5.498 7.217 7.623 6.921
Selskabsskat, kort 0 4.190 7.669 23.995 19.957

379.280 348.322 351.916 425.750 372.702

Netto driftsaktiver (NOA) 803.353 927.240 944.651 904.387 867.277

Finansielle aktiver 
Andre kapitalandele og værdipapirer, børsnoterede 805 732 626 465 457
Andre kapitalandele og værdipapirer, unoterede 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Likvide behodninger (1) 31.805 1.481 2.226 21.276 53.497
Deposita, lejemål 127 147 2.490 2.470 2.464
Aktiver bestemt for salg 4.435 3.134 0 0 0

Finansielle forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter, lang 102.935 119.199 135.392 151.855 168.155
Indregnede leasingforpligtelser, lang 40.615 19.987 0 0 0
Bankgæld og gæld til realkreditinstitutter, kort 16.262 81.527 66.093 20.472 21.019
Indregnede leasingforpligtelser, kort 6.953 6.636 0 0 0

Netto finansielle forpligtelser 129.593 219.455 193.743 145.716 130.356

Egenkapital
Aktiekapital 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Andre reserver -2.075 -710 555 -3.188 -2.608
Overført totalindkomst 615.835 648.495 690.285 701.908 679.523
Minioritetsinteresser -8 50 68 -49 6
Egenkapital i alt 673.752 707.835 750.908 758.671 736.921
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Reformulering af totalindkomstopgørelsen har til formål at identificere de regnskabsposter der relaterer sig 

til driften eller finansieringen. Dette sker ved at opdele overskuddet i driftsoverskud og netto finansielle 

omkostninger. Yderligere er der en opdeling i driftsoverskud og andet driftsoverskud. Andet driftsoverskud 

indeholder poster af sekundær karakter til hovedaktiviteten, hvorfor det er adskilt for at vise selskabets 

lønsomhed indenfor ølbranchen. Andet driftsoverskud indeholder bl.a. lejeindtægter og -omkostninger fra 

investeringsejendomme, offentlige tilskud samt renter og udbytte fra kapitalandele. Derudover indgår der 

usædvanlige poster på t. DKK 31.071, som indeholder nedskrivning og gevinst/salg af anlægsaktiver, samt 

restruktureringsomkostninger. De ovenfor nævnte dirty-surplus poster er klassificeret som driftsrelaterede, 

da det vedrører dagsværdiregulering af andre kapitalandele og valutakursregulering af udenlandske 

virksomheder.  

Reformulering af Harboes Bryggeri betyder, at de tilbagevendende indtægter og omkostninger kan 

identificeres til brug for estimering af fremtidig rentabilitet, samt uforudsigelige indtægter og omkostninger 

kan fjernes i de nuværende og fremtidige overskud. Derved budgetteres Harboes Bryggeris permanente 

overskud til brug for værdiansættelsen (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012). I den officielle 

resultatopgørelse rapporteres kun en enkelt skatteindtægt på t DKK. 9.024. Der er i reformulering af 

totalindkomstopgørelsen foretaget en skatteallokering, hvor indtægten fordeles på de forskellige overskud. 

Se bilag 5 for yderligere fordeling.  

Harboes Bryggeris regnskabsposter indeholder komponenter som kræver særlig opmærksomhed ved 

reformulering af totalindkomstopgørelsen. Disse er nedenfor gennemgået.  

Finansielle indtægter og omkostninger: Finansielle omkostninger indeholder renter på prioritetsgæld, 

bankgæld og renter på leasingforpligtelse. Da forpligtelserne er klassificeret under finansielle forpligtelser 

(reformuleret balance) og vedrører selskabets ageren på lånemarkedet, tilhører de finansielle 

omkostninger finansieringsaktiviteten. Finansielle indtægter indeholder renter på bankindestående og 

valutakursreguleringer som klassificeres under finansieringsaktiviteten. Derudover indeholder posten 

renter og udbytte fra kapitalandele som klassificeres under andet driftsoverskud, da størstedelen af 

kapitalandelene er klassificeret under driftsaktiver (jf. reformuleret balance) og antages at vedrøre disse 

investeringer. Der kan argumenteres for at klassificere dele af finansielle indtægter og omkostninger som 

driftsrelaterede, da det kan vedrøre tilgodehavender og leverandørgæld. Til dels tillader tilgængelige 

oplysninger ikke denne opdeling og til dels vurderes beløbet at være uvæsentligt.  

Engangsomkostninger (nedskrivning, restruktureringsomkostninger og tab/gevinst på anlægsaktiver): 

Det officielle årsregnskab indeholder en række engangsomkostninger, som anses for værende usædvanlige 

og ikke gennemgående år efter år. Disse omkostninger omtales engangsomkostninger og vedrører 
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nedskrivninger, restruktureringsomkostninger og tab/gevinst på anlægsaktiver. Nedskrivninger på 

immaterielle- og materielle anlægsaktiver, debitorer og andre kapitalandele baseres på anlægsnoterne 13, 

14, 16 og 18, samt ledelsesberetningen i årsrapporten. Opgørelse heraf kan ses i bilag 5. Nedskrivninger på 

debitorer og varelageret er højere end foregående år, hvilket skyldes tilpasninger til selskabets nye strategi 

og ses derfor som værende usædvanlige poster. Det er ikke defineret hvor nedskrivningerne indregnes, 

men da størstedelen af af- og nedskrivningerne i året er relateret til produktionsomkostningerne, er de 

reklassificeret ud af denne regnskabspost. Nedskrivningerne på især materielle og immaterielle 

anlægsaktiver, vil medføre fremtidige lavere afskrivningsgrundlag og dermed øgede indtjening. Der tages 

højde herfor i budgetteringen, men vurderes ikke at udgøre et større væsentligt beløb.  

Restruktureringsomkostninger relaterer sig til ledelsesberetningen i årsrapporten. Der er gennemført en 

række organisatoriske ændringer i året, som følge af uenighed i ledelsen vedrørende implementering af 

strategien. Derudover har Harboes Bryggeri haft omkostninger relateret til omstrukturering af deres salgs- 

og markedsføringsorganisation. Samlet vurderer ledelsen, at restruktureringsomkostningerne belaster årets 

resultat med 30 mio. kr. (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021). Heraf kan ca. 11 mio. kr. henføres 

til salgs- og markedsføringsorganisationen og reklassificeres derfor ud af salgs- og 

markedsføringsomkostninger. De øvrige ca. 20 mio. kr. kan henføres til en række tilpasninger af 

produktsortimentet, kommercielle vilkår m.v. og vurderes at relatere produktionsomkostninger. Ledelsen 

vurderer, at omkostninger er af engangskarakter og klassificeres derfor som usædvanlig post (Harboes 

Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, anses ligeledes for værende en 

usædvanlig post (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012). Posten vurderes at vedrøre 

produktionsomkostninger, da det vedrører anlægsaktiver relateret til produktionen.  

Den reformulerede resultatopgørelse ser herefter ud som nedenstående:  
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Figur 2 reformuleret totalindkomstopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning  

5.3 Rentabilitetsanalyse  

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Du Pont-pyramiden, som er illustreret nedenfor jf. bilag 7, og 

benyttes til at analysere Harboes Bryggeris value-drivers. Du Pont-pyramiden er bygget op omkring 

afkastningsgraden, men nøgletallene giver ofte ikke et retvisende billede, hvorfor de forskellige value-

drivers dekomponeres nedefter. Med den metode analyseres nøgletallenes udvikling trin for trin og hvilke 

faktorer der styrer rentabiliteten. Det er i rentabilitetsanalysen valgt at tage udgangspunkt i 

egenkapitalforrentningen, return on capital employed (ROCE).  

 

 

Harboes Bryggeri A/S 

Reformuleret totalindkomstopgørelse 

(Beløb i t.DKK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Driftsoverskud:
Nettoomsætning 1.413.784 1.369.695 1.337.736 1.431.310 1.376.466
Produktionsomkostninger -1.134.640 -1.101.384 -1.078.711 -1.122.312 -1.066.275
Bruttoresultat 279.144 268.311 259.025 308.998 310.191

Salgs- og distributionsomkostninger -221.685 -211.068 -202.867 -214.823 -191.250
Administrationsomkostninger -65.880 -56.732 -52.651 -51.745 -50.487
Driftsoverskud/EBITDA (før skat) -8.421 511 3.507 42.430 68.454

Skat af driftsoverskud (2) 1.707 -4.964 -4.051 -13.266 -20.279

Driftsoverskud (efter skat) NOPAT -6.714 -4.453 -544 29.164 48.175

Andet driftsoverskud:
Andre driftsindtægter 12.333 14.957 15.266 18.100 17.151
Andre driftsomkostninger -8.994 -9.519 -10.418 -10.221 -10.835
Engangsomkostninger (nedskrivning, tab/gevinst aktiver og restruktureringsomkostninger) -31.071 -10.976 1.783 -245 -19.705
Renter og udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer (1) 315 52 55 48 131
Andet driftsoverskud (før skat) -27.417 -5.486 6.686 7.682 -13.258
Skat herpå 22% (2015/2016 - 2019/2020) 6.032 1.207 -1.471 -1.690 2.917
Andet driftsoverskud (efter skat) -21.385 -4.279 5.215 5.992 -10.341

Dirty supplys poster:
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder -486 1.269 1.001 -586 -1.231
Dagsværdiregulering af andre kapitalandele og værdipapirer -1.127 106 160 8 56
Recirkulering til resultatopgørelsen af dagsværdiregulering ved nedskrivning 
af finansielle aktiver disponible for salg 0 0 0 0 2.750
Skat af anden totalindkomst 248 -23 -35 -2 -12
Dirty supplys poster i alt -1.365 1.352 1.126 -580 1.563

Driftsoverskud i alt (totalindkomst fra driften) -29.465 -7.380 5.797 34.576 39.397

Netto finansielle omkostninger (NFO):
Finansielle indtægter (1) 125 392 344 287 554
Finansielle omkostninger -5.969 -5.757 -6.032 -5.016 -4.650
NFO (før skat) -5.844 -5.365 -5.688 -4.729 -4.096
Skattefordel på NFO 22% (2015/2016 - 2019/2020) 1.286 1.180 1.251 1.040 901
NFO (efter skat) -4.558 -4.185 -4.437 -3.689 -3.195

Totalindkomst i alt -34.023 -11.565 1.360 30.887 36.202

Minoritetsinteresser 58 18 22 61 124

Totalindkomst til rådighed for Harboes Bryggeri A/S -33.965 -11.547 1.382 30.948 36.326
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ROCE – return on capital employed  

Minoritetsinteresserne er så små, at de ikke har en væsentlig indflydelse på ROCE. Der er derfor ikke 

foretaget beregning før og efter minoritetsinteresserne. ROCE beregnes efter følgende formel: 

 

���� = ������������� �����æ�� ������æ������. �����æ� ����������� ����� ���� = ���� + [���� ∗ ������] 
 

Udviklingen i ROCE ses nedenfor. Her fremgår det, at ROCE har haft en negativ udvikling siden 2015/2016, 

hvilket indikerer Harboes Bryggeri er blevet dårligere til at skabe profit med den anvendte kapital. En af 

årsagerne, kan være de ekstraordinære engangsomkostninger for enkelte år, hvilket i 2019/2020 udgjorde 

ca. 30 mio. kr. Den negative udvikling er da også et tegn på, at branchen er i hård konkurrence og hvor 

vækstrater og profitabilitet ikke er særlig højt. Derudover besidder Harboes Bryggeri sandsynligvis ikke 

nogen større konkurrencemæssige fordele. For at forklare udviklingen i ROCE yderligere, er det valgt at 

dekomponere de enkelte elementer i beregningen. Se nedenfor for analyse og gennemgang af henholdsvis 

drifts- og finansieringsaktiviteten. Først analyseres driftsaktiviteten, som en del af RNOA, dernæst 

finansieringsaktiviteten som en del af FLEV og SPREAD.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Driftsaktiviteten 

1.0 - RNOA – return on net operating assets 

RNOA fortæller hvilket afkast der er skabt i % på baggrund af selskabets driftsaktiver. Dermed analyserer 

det ændringerne i ROCE der stammer fra driften. Formlen og udviklingen ses nedenfor, hvor OI = operating 

income (after tax) og NOA = net operating assets. Der gøres opmærksom på, at ved brug af NOA benyttes 

et gennemsnit mellem primo og ultimo for perioden.  

���� = ����� 

Udviklingen i RNOA, ses i nedenstående tabel at være gået fra positiv afkast i 2015/2016 på 4,5%, til negativ 

afkast i 2019/2020 på -3,4%. Det ses også, at RNOA falder i samme perioder som ROCE falder, og dermed 

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
ROCE -4,9% -1,6% 0,2% 4,1% 5,0%
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vurderes at have en vis indflydelse på ROCE negative udvikling. Gennemsnittet over de seneste 5 år, 

analyseperioden, ligger på 1% og vurderes ikke at være tilfredsstillende i forhold til den risiko en investering 

indebærer. Udviklingen er mærket af den stigende konkurrence i branchen og markedet, hvilket er 

gennemgået i ovenstående strategiske analyse. Nøgletallet fortæller, at Harboes Bryggeri tabte 3,4 kr. for 

hver gang der blev investeret 100 kr. i aktiver. Man skal helt tilbage til 2017/2018, for at finde en positiv 

RNOA, hvor der blev tjent 0,6 kr. for hver gang der blev investeret 100 kr. Nøgletallet er in mente til 

nedenstående budgetforudsætninger, når selskabets fremtidige muligheder skal estimeres. Men først vil 

RNOA dekomponeres for at analysere udviklingen yderligere.  

1.1 - Dekomponering af RNOA 

Ved at dekomponere de to elementer der indgår i RNOA, overskudsgraden (PM) og 

omsætningshastigheden (ATO), er det muligt at analysere og gennemgå yderligere på udviklingen. PM 

fortæller om virksomhedens evne til at skabe overskud og måler overskuddet for én krones salg. Mens ATO 

måler salget pr. investeret krone i driftsaktiver og dermed hvor mange kr. selskabet bruger på at skabe én 

krones omsætning. Elementerne er driftsdrivere der har fokus på omsætning og omkostninger, og påvirker 

altså RNOA, da følgende formel er gældende: �� ∗ ��� = ����. Af formlen fremgår det, at isoleret set 

vil en højere PM give en højere RNOA, ligesom det isoleret set vil give en højere RNOA ved en højere ATO. 

Det samme gør sig gældende ved nedadgående tendenser. Se tabel for udvikling i RNOA, PM og ATO 

nedenfor.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Udviklingen i RNOA fra 2015/2016 til 2016/2017 er lav og ligeledes er udviklingen lav i de underliggende 

elementer PM og ATO. Der sker dog en markant nedgang i RNOA fra 2016/2017 til 2017/2018, hvor den 

falder fra 3,9% til 0,6%. I samme periode, ses det at både PM og ATO falder. Mest markant er faldet dog i 

PM som falder fra 2,4% til 0,4%, mens ATO falder fra 1,62 til 1,45. Et tegn på at både lønsomheden og 

kapitaltilpasningen er forværret i perioden. I de efterfølgende to regnskabsperioder er RNOA yderligere 

faldet og har en negativ værdi på -3,4% i 2019/2020, hvilket primært skyldes negativt PM. Årsagen til 

udviklingen i PM og ATO i de forskellige regnskabsperioder analyseres nedenfor. Dette ved at dekomponere 

elementerne yderligere og dermed forstå hvilke value-drivere der driver udviklingen.  

 

Niveau 2 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
RNOA -3,4% -0,8% 0,6% 3,9% 4,5%
Profit Margin (PM) -2,1% -0,5% 0,4% 2,4% 2,9%
ATO 1,63 1,46 1,45 1,62 1,58
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1.2 - Dekomponering af PM value-drivere 

Formlen for dekomponering af PM, er ved at dividere den enkelte regnskabspost mod omsætningen, og 

dermed hvor stor en andel den enkelte omkostningspost udgør af omsætningen.  

Harboes Bryggeris totalindkomstopgørelse er funktionsopdelt, hvorfor det er valgt at dekomponere PM 

efter de valgte funktioner i årsopgørelsen og den reformulerede totalindkomstopgørelse. Udviklingen i PM- 

value-drivere er i nedenstående tabel oplistet. Det ses, at PM total summerer til overskudsgraden i 

ovenstående tabel.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overordnet set har udviklingen været i nedadgående retning for PM. De enkelte value-drivers udvikling er 

gennemgået nedenfor.  

Ved at se på ovenstående dekomponerede PM value-drivers udvikling, kan det ses at Harboes Bryggeri 

bruttoavance er forværret over de seneste 5 år. Den er gået fra 22,5% i 2015/2016 til 19,7% i 2019/2020. 

Dog har der været en mindre forbedring eller stabilisering de seneste 3 år. Bruttoavancen indeholder 

nettoomsætning fratrukket produktionsomkostninger og det mindre fald gennem årene, skyldes øget 

produktionsomkostninger og stigende konkurrence på markedet. Dette er også analyseret under den 

strategiske analyse.  

Salgs- og distributionsomkostningerne samt administrationsomkostningerne, har gennem analyseperiodens 

5 år, alle ligget på et stabilt niveau. Salgs- og distributionsomkostninger oplever en mindre stigning fra 

2015/2016 til 2016/2017, men har ellers ligget stabilt herefter, ligesom administrationsomkostningerne har 

ligget stabilt med en mindre stigning år for år. Harboes Bryggeri har altså ikke været i stand til at 

omkostningsminimere, men har ligeledes heller ikke forøget omkostninger til disse regnskabsposter 

væsentligt.  

Niveau 3 - analyse af PM 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Bruttoavance 19,7% 19,6% 19,4% 21,6% 22,5%

Salgs- og distributionsomkostninger -15,7% -15,4% -15,2% -15,0% -13,9%

Administrationsomkostninger -4,7% -4,1% -3,9% -3,6% -3,7%

Skat på driftsoverskud 0,1% -0,4% -0,3% -0,9% -1,5%

PM driftsoverskud -0,5% -0,3% 0,0% 2,0% 3,5%

PM andet driftsoverskud, efter skat -1,6% -0,2% 0,5% 0,4% -0,6%

PM total -2,1% -0,5% 0,4% 2,4% 2,9%
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Udviklingen i skat på driftsoverskuddet følger af udviklingen i ovenstående regnskabsposter, samt 

udviklingen i den effektive skatteprocent. Herefter er PM driftsoverskuddet beregnet, hvilket har oplevet 

en negativ udvikling de seneste 5 år.  

PM andet driftsoverskud måles på efter skat basis og indeholder andre driftsindtægter og -omkostninger, 

samt dirty supplys poster og ekstraordinære omkostninger. I regnskabsårene 2016/2017 og 2017/2018 er 

der en positiv PM andet driftsoverskud på 0,4% og 0,5%. De resterende år i analyseperioden indeholder et 

negativt PM andet driftsoverskud. I 2015/2016 regnskabsåret skyldes dette primært en 

dagsværdiregulering, samt nedskrivning af dattervirksomhed AS Viru Ölu i Estland. I 2018/2019 er 

forklaringen, at der har været større nedskrivninger på materielle anlægsaktiver til produktionen, mens det 

i 2019/2020 skyldes omstruktureringsomkostninger. Disse omkostninger anses for at være usædvanlige og 

tages derfor ikke med i budgetteringen længere nede i opgaven.  

1.3 - Dekomponering af ATO value-drivere 

Som det ses af ovenstående, er den anden del af RNOA, ATO’en, som er beregnet med følgende formel: 

��� = ��������æ��������.���  

Det fremgår ligeledes, at ATO har været svingende gennem analyseperioden, og har ligget mellem 1,45 til 

1,63 med et gennemsnit på 1,55. ATO er dekomponeret i komponenter relateret til arbejdskapital og 

anlægskapital og viser herefter den inverse ATO. Beregningen er foretaget ved at dividere de relevante 

NOA regnskabsposter med nettoomsætningen. Fordelingen og udviklingen i arbejdskapital og 

anlægskapital er nedenfor oplistet.  
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Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående analyse kan det konkluderes, at anlægskapitalen udgør størstedelen af de samlede netto 

driftsaktiver. Der er især investeret tungt i materielle anlægsaktiver, som udgør grunde, bygninger og 

produktionsanlæg. De andre drivere i anlægskapitalen udgør kun en mindre del og er forholdsvis stabile. 

Det ses, at den inverse ATO for materielle anlægsaktiver, har været faldende de seneste 3 år, hvilket 

primært skyldes faldende materielle anlægsaktiver. Harboes Bryggeris materielle anlægsaktiver er faldet i % 

i forhold til nettoomsætningen, hvilket indikerer en forbedret kapacitetsudnyttelse.  

Arbejdskapitalen har været svagt faldende fra 0,14 i 2015/2016 til 0,11 i 2019/2020, hvilket primært skyldes 

et fald i den inverse ATO for tilgodehavender fra salg. Pengebindingen i tilgodehavender er altså 

formindsket, mens omsætningen er steget. Dette vurderes positivt for Harboes Bryggeris effektivitet af 

kapitalstyringen. Leverandørgælden har mindre udsving i perioden, mens varebeholdningen ligger stabilt og 

dermed vurderes, at være Harboes Bryggeris optimale niveau til deres behov. 

  

Niveau 3 - analyse af ATO 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Netto driftsaktiver 0,61 0,68 0,69 0,62 0,63

Varebeholdninger 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

Tilgodehavender fra salg 0,18 0,20 0,20 0,19 0,20

Leverandørgæld -0,11 -0,11 -0,13 -0,13 -0,10

Andre kortfristede driftsaktiver 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Andre kortfristede driftsforpligtelser -0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08

Arbejdskapital 0,11 0,13 0,12 0,12 0,14

Immaterialle langfristede aktiver 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Materielle langfristede aktiver 0,52 0,57 0,59 0,51 0,50

Andre langfristede aktiver 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04

Andre langfristede forpligtelser -0,05 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07

Anlægskapital 0,50 0,55 0,57 0,50 0,49
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Finansieringsaktiviteten 

2.0 – FLEV 

FLEV betegner den finansielle gearing i selskabet. Nøgletallet er beregnet ud fra følgende formel 

���� = ���.����� ����������� ����������������. �����æ� �����������  

og viser forholdet mellem gæld og egenkapital i selskabet. Hvor stor en del af Harboes Bryggeris netto 

driftsaktiver er finansieret med hhv. gæld og egenkapital. Jo større en andel gælden udgør, i forhold til 

egenkapitalen, jo større vil den finansielle gearing være, og dermed en større finansiel risiko. Harboes 

Bryggeris FLEV, har i gennemsnit for analyseperiodens 5 år, ligget på 0,23 og ligger i seneste periode på 

0,25. FLEV har generelt ligget uden større udsving, hvilket tyder på, at Harboes Bryggeri ikke gældsætter sig 

markant i nogle år. Dette vurderes at være en forholdsvis lav finansiel gearing, med finansiel risiko i den 

lave ende.   

2.1 – NBC 

NBC benævnes også som den gennemsnitlige lånerente i procent og viser til hvilken procent Harboes 

Bryggeri optager gæld. NBC er beregnet med følgende formel 

��� = ����� ����������� ��������������.����� ����������� ������������� 

NBC har for Harboes Bryggeri, ligget forholdsvist fast gennem analyseperiodens 5 år, med et niveau mellem 

2,0% til 2,7% og har et gennemsnit i perioden på 2,4%. Ændringen i NBC på 0,6 %-point mellem 2018/2019 

og 2019/2020, skyldes et markant fald i netto finansielle omkostninger på omkring 40%.  

2.2 – SPREAD   

SPREAD viser forskellen mellem afkastet på netto driftsaktiver, i form af RNOA, og omkostningerne ved 

finansieringen gennem NBC. Hvis SPREAD er positivt, betyder det at man er bedre til at forrente kapitalen, 

end hvad den finansieres til, mens hvis SPREAD er negativt gør det modsatte sig gældende. Dermed vil det 

også betyde, at et positivt SPREAD vil forbedre ROCE, ved en stigning i den finansielle gearing. Dog vil et 

negativt SPREAD forværre ROCE, hvis den finansielle gearing stiger.  

Det ses af nedenstående tabel, at Harboes Bryggeris SPREAD har været positivt i de første to 

regnskabsperioder (2015/2016 og 2016/2017), herefter har SPREAD’et været negativt og er kun blevet 

større år for år til -6,0% i 2019/2020.  
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Harboes Bryggeris finansielle gearing (FLEV), har dog de seneste 3 år i analyseperioden, været forholdsvis 

stabilt på et lavt niveau. Dermed påvirker det ikke ROCE i lige så høj en grad, men det kan konkluderes, at 

den finansielle gearing og SPREAD’et påvirker rentabiliteten og ROCE negativt.  

2.3 – MIA 

MIA viser hvilken indflydelse minoritetsaktionærerne har på ROCE. Hvis den beregnede MIA er under 1,00, 

betyder det, at minoritetsaktionærerne opnår en større forrentning af ROCE end de ordinære aktionærer. 

Er MIA større end 1,00 er det modsat, og er MIA lig 1,00 opnår de samme forrentning (Sørensen, 4. udgave, 

2. oplag 2012). Den beregnede MIA er 1,00 alle årene, med undtagelse af 2017/2018, hvorfor minoritets- 

og majoritetsaktionærer opnår samme forrentning på ROCE.  

Nedenfor opsummerer tabellen finansieringsaktivitetens nøgletal, som har indvirkning på den beregnede 

ROCE.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.4 Benchmark  

Afsnittet omhandler en benchmarkanalyse af den økonomiske performance for Harboes Bryggeri, Royal 

Unibrew og Carlsberg. Carlsberg og Royal Unibrew er valgt som konkurrenter, da de agerer på overvejende 

de samme markeder, samt at de anses for værende de største konkurrenter på det danske marked. Begge 

selskaber er større end Harboes Bryggeri, men det vurderes at produktsammensætningen i selskaberne er 

forholdsvis ens og dermed tilstrækkeligt sammenlignelige. Benchmarkanalysen tager udgangspunkt i 

overordnede nøgletal, som kan udledes fra årsrapporterne, hvorfor analysen er foretaget på baggrund af 

ikke-reformulerede data. Årsagen hertil er med udgangspunkt i et tidsmæssigt perspektiv, samt på 

baggrund af opgavelængdens omfang og -fokus. Eventuelle fejlkilder ved analysens data er bekendt. Der 

skal gøres opmærksom på, at analysens selskaber ikke har samme regnskabsår. Carlsberg og Royal Unibrew 

har regnskabsår fra 01.01 – 31.12, mens Harboes Bryggeris regnskabsår løber fra 01.05 – 30.04. Det er valgt 

at regnskabsåret der slutter 30.04.20 for Harboes Bryggeri, sammenholdes med øvrige selskabers regnskab 

pr. 31.12.20.  

Niveau 1 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
ROCE -4,9% -1,6% 0,2% 4,1% 5,0%

RNOA -3,4% -0,8% 0,6% 3,9% 4,5%
FLEV 0,25 0,28 0,22 0,18 0,20
NBC 2,6% 2,0% 2,6% 2,7% 2,2%
SPREAD -6,0% -2,8% -2,0% 1,2% 2,3%
MIA 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00
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Omsætningsudvikling  

Nedenfor er tabel over omsætningsudviklingen år for år, for de udvalgte virksomheder. Fælles for 

virksomhederne er, at der ikke er nogle som har en overnormal høj omsætningsvækst. Kun et enkelt år har 

Royal Unibrew haft en markant højere omsætningsvækst (2018 med 14,3%), samt Carlsberg som har haft 

en omsætningsnedgang på 11,2% i 2020. Det fortæller, at virksomhedernes hovedmarkeder, som for de tre 

virksomheder i stor stil er Europa, er mættet og organisk vækst er svært. Harboes Bryggeri vurderes at 

være på niveau med dets øvrige udvalgte konkurrenter i forhold til omsætningsudviklingen. Det ses at 

Harboes Bryggeri, er den eneste af de udvalgte virksomheder, med omsætningsstigning i 2020. Det kan dog 

hænge sammen med regnskabsperioden som sluttede 30.04.20 og for de øvrige selskaber sluttede 

31.12.20. COVID-19 har dermed sandsynligvis haft en større negativ påvirkning på Royal Unibrew og 

Carlsbergs omsætning.  

  

Kilde: Egen tilvirkning med data fra årsrapporter 

EBIT-marginen 

EBIT-marginen er for de udvalgte virksomheder nedenfor illustreret som en graf. Grafen skal læses fra højre 

mod venstre. Mens Harboes Bryggeri i overvejende grad har haft stigende omsætning de seneste 5 år, så 

har EBIT-marginen tilsvarende været faldende siden 2016 på 4,4% til 2020 på -2,6%. En del af årsagen skal 

selvfølgelig findes i omkostninger til omstrukturering m.m. Mens tendensen for Harboes Bryggeris EBIT-

margin har været faldende, så har den for de udvalgte konkurrenter været stigende år efter år på 

nogenlunde samme niveau. Carlsberg er steget fra 13,2% i 2016 til 16,6% i 2020. Royal Unibrew er steget 

fra 15,8% i 2016 til 20% i 2020.  

Omsætningsudvikling i % 2020 2019 2018 2017 2016
Harboes Bryggeri 3,2% 2,4% -6,5% 4,0% 0,4%
Carlsberg -11,2% 5,4% 3,0% -3,1% -4,2%
Royal Unibrew -1,8% 5,4% 14,3% 0,7% 5,1%

Omsætningsudvikling i %
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Kilde: Egen tilvirkning med data fra årsrapporter 

Den faldende EBIT-margin for Harboes Bryggeri og de stigende EBIT-marginer for Carlsberg og Royal 

Unibrew fortæller, at Harboes Bryggeri har haft sværere ved at tilpasse sine omkostninger til omsætningen. 

Omkostningerne er steget mere end omsætningen og de har altså haft svært ved at holde omkostningerne 

nede. Det er tegn på at de har sværere ved at tilpasse sig forholdende og ændringerne i branchen. 

Derudover ligger deres EBIT-margin også markant lavere end de øvrige virksomheder, hvilket betyder 

mindre overskud.  

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden viser selskabets evne til at generere overskud ud fra den kapital der er bundet i 

selskabet. Altså hvor mange penge tjenes der for hver gang der indskydes penge i aktiver. Grafen nedenfor 

skal læses fra højre mod venstre, og ligesom med EBIT-marginen, har der de seneste 5 år været en 

nedadgående tendens for Harboes Bryggeri, mens Royal Unibrew og Carlsberg har haft en mindre stigning. 

Generelt har Harboes bryggeri leverede lavere afkastningsgrader end de to udvalgte konkurrenter. Dette 

tyder på, at aktiverne bruges mindre effektivt end de andre selskaber. Der skal i sammenligneligheden 

mellem afkastningsgraderne bl.a. tages højde for hvordan aktiverne værdiansættes, samt ekstraordinære 

omkostninger.  

2020 2019 2018 2017 2016
Harboes Bryggeri -2,6% -0,4% 0,8% 3,5% 4,4%
Carlsberg 16,6% 15,9% 14,9% 14,6% 13,2%
Royal Unibrew 20,0% 19,1% 18,4% 16,7% 15,8%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

EBIT-marginen
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Kilde: Egen tilvirkning med data fra årsrapporter 

For vurdering af afkastningsgraden, kan den udover at sammenholdes med øvrige selskaber inden for 

samme branche, også sammenholdes med markedsrenten, idet den indskudte kapital kunne være 

investeret i obligationer eller lignende. Da der vurderes at være en højere risiko ved investering i Harboes 

Bryggeri end fx danske statsobligationer, bør afkastningsgraden være en del højere. Det ses af ovenstående 

tabel, at afkastningsgraden ikke har været høj sammenlignet med den ligeledes lave markedsrente, hvilket 

indikerer et dårligere afkast.  

Egenkapitalens forrentning   

Egenkapitalens forrentning er vist som graf nedenfor og skal læses fra højre mod venstre. Nøgletallet for 

Harboes Bryggeri har været nedadgående fra 14% i 2015/2016 til 1% i 2017/2018 og -6% i 2019/2020. 

Modsat er konkurrenternes egenkapitalforrentning steget i samme periode. Nøgletallet fortæller hvordan 

investorernes indskudte kapital forrentes og kan ved at sammenholdes med afkastningsgraden, vurdere om 

man taber eller vinder ved etablering af fremmedkapital. Hvis Harboes Bryggeri graf for afkastningsgraden 

og egenkapitalens forrentning sammenholdes, kan det ses at i årene 2015/2016 – 2016/2017 er 

egenkapitalens forrentning højere end afkastningsgraden og derved vinder de på deres fremmedkapital. I 

2017/2018 er begge nøgletal ens, mens det er modsat for den resterende periode 2018/2019 – 2019/2020. 

Her er egenkapitalens forrentning lavere end afkastningsgaden og dermed taber de på fremmedkapitalen. 

Der skabes simpelthen flere omkostninger end indtægter.  

Harboes Bryggeri vurderes at have en lav forrentning af egenkapitalen, henset til risiciene som investor, 

samt det forhold at der er skabt et negativt afkast de seneste 2 regnskabsår.  

2020 2019 2018 2017 2016
Harboes Bryggeri -3% 0% 1% 4% 5%
Carlsberg 8% 9% 8% 7% 7%
Royal Unibrew 18% 18% 18% 17% 16%
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Kilde. Egen tilvirkning med data fra årsrapporter 

 

5.5 Samlet vurdering på regnskabsanalysen 

Ved gennemgang af ovenstående er der foretaget en rentabilitetsanalyse, hvor egenkapitalens forrentning 

er analyseret og dekomponeret i underliggende value-drivere. Derudover er der foretaget en benchmark-

analyse med øvrige selskaber inden for branchen. Analysen giver grundlag for at sammenligne finansielle 

nøgletal og vurdere niveauet i Harboes Bryggeri.  

Egenkapitalens forrentning har overordnet set været faldende i analyseperiodens 5 regnskabsperioder og 

har i seneste periode været -4,9%. Rentabilitetsanalysen kan deles op i drifts- og finansieringsaktiviteten. 

Tendensen i driftsaktiviteten har været en faldende PM (overskudsgrad), hvilket er en væsentlig faktor i 

den nedadgående forrentning af egenkapitalen.  Den primære årsag til faldende PM, skyldes dårligere 

bruttoavance, som følge af stagnerende omsætning og øgede produktionsomkostninger. De øvrige 

omkostninger i form af salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger, har været 

svagt stigende, men ikke af væsentlig karakter. Harboes Bryggeri har altså ikke været i stand til at tilpasse 

sine omkostninger til omsætningen, hvilket har medført nedadgående PM. Selve driftsoverskuddet har 

været positivt med et par procenter eller negativt med under 1%. Dog har der været usædvanlige 

omkostninger, i form af restruktureringsomkostninger, nedskrivning af kapitalandele og materielle 

anlægsaktiver, som har medvirket til en negativ PM.   

Det kan konkluderes, at finansieringsaktiviteten bidrager negativt til udviklingen af egenkapitalens 

forrentning, da Harboes Bryggeri de seneste 3 regnskabsår i analyseperioden, har haft et negativt SPREAD. 

Dermed har låneomkostninger oversteget forrentningen af netto driftsaktiverne. Årsagen skyldes en 

2020 2019 2018 2017 2016
Harboes Bryggeri -6% -1% 1% 6% 14%
Carlsberg 20% 22% 17% 7% 14%
Royal Unibrew 47% 48% 46% 37% 34%
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faldende RNOA, som analyseret ovenfor under driftsaktiviteten, da NBC er forholdsvist konstant. Den 

finansielle gearing har ligeledes været konstant, men det negative SPREAD, betyder at Harboes Bryggeri har 

en negativ rentabilitet på finansieringsaktiviteten.  

Af benchmark-analysen kan det konkluderes, at Harboes Bryggeris finansielle nøgletal har været i 

nedadgående retning i forhold til konkurrenterne. Graferne for nøgletallene, der er tilkommet i form af 

data fra årsrapporterne, viser at konkurrenterne har en positiv eller konstant udvikling, mens Harboes 

Bryggeri har en negativ udvikling. 

Af regnskabsanalysen kan det derfor konkluderes, at Harboes Bryggeri er udfordret med deres økonomiske 

udvikling, da PM driftsoverskud og PM total oplever en negativ udvikling.   

6. Budgetforudsætninger  

Dette afsnit vil dannes på baggrund af de ikke finansielle value-drivere i den strategiske analyse, samt de 

finansielle value-drivere i rentabilitetsanalysen. Den strategiske analyse giver inputs til interne og eksterne 

forhold, som kan have betydning for de fremtidige finansielle resultater, mens rentabilitetsanalysen har 

givet det nuværende niveau af selskabets finansielle value-drivere. Det vil danne udgangspunkt for 

budgettet, som viser den fremtidige udvikling i finansielle data.  

Et vigtigt element i værdiansættelsen er fastlæggelsen af budgettets længde. For at estimere længden, er 

der taget udgangspunkt i ovenstående model 1. Her sammenholdes vækstudsigter for branchen med 

virksomhedsspecifikke konkurrencefordele, og dermed estimeres budgettets længde. Harboes Bryggeri 

vækstudsigter vurderes at være lav (moden), med ingen eller kortsigtede virksomhedsspecifikke 

konkurrencefordele. Der er derfor valgt en budgetlængde på 5 år, hvorefter det vurderes at der opnås 

’steady-state’. Ovenstående er baseret på, at der ikke har været en væsentlig stigning i omsætningen over 

en længere årrække, samt hovedmarkedet hvori Harboes Bryggeri agerer er mættet. Harboes Bryggeri er 

ikke i besiddelse af langsigtede virksomhedsspecifikke konkurrencefordele, hvilket er gennemgået under 

den strategiske analyse.  

Det er valgt at gennemgå nedenstående value-drivere, hvortil der henvises for uddybning. Første budgetår 

relaterer sig til 2020/2021 og frem til 2024/2025.  
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6.1 Omsætningsvækst  

Harboes Bryggeri har beskrevet deres forventning til fremtidig vækst i årsrapporten. Her fremgår det, at 

selskabet forventer en moderat stigning i væksten, hvilket vil være drevet af stigende omsætning på 

hovedmarkedet Nordeuropa. Derimod forventes aktiviteterne at falde en anelse på de internationale 

markeder (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 19/20, 2021).  

Harboes Bryggeri har implementeret en række nye salgs- og markedsføringstiltag, hvilket de forventer vil 

bidrage til en stigning i omsætningen og indtjeningen. Der har de seneste år ikke været nogen markant 

fremgang i omsætningsvæksten, hvorfor der heller ikke forventes en større stigning i budgetperiodens 

længde. Harboes Bryggeri har i deres årsrapport for 2019/2020, ikke oplevet en markant nedgang i 

omsætningen på baggrund af COVID-19. Der er blot sket et skift i omsætningsfordelingen mellem 

kunderne. Der sælges nu mindre til bordershops, mens detailkunderne har oplevet større efterspørgsel. 

Både Carlsberg og Royal Unibrew har oplevet omsætningsnedgang i 2020, hvorfor det vurderes at Harboes 

bryggeri ligeledes vil være presset på omsætningsvæksten. Seneste regnskabsår steg omsætningen med 

3%, hvilket er vurderet med baggrund i ovenstående en anelse mindre for første budgetår på 1%.  

Det forventes, i lighed med Harboes Bryggeri selv, at væksten vil stige moderat frem til 2023/2024. Årsagen 

er, at det forventes COVID-19 er overstået og den globale økonomiske usikkerhed vil være forsvundet. De 

agerer stadig på et modent marked, og af benchmark-analysen ses det ligeledes at konkurrenterne har 

svært ved at stige markant mere. Det forventes at de etablerede salgs- og markedsføringstiltag vil give 

yderligere vækst, ligesom en fokusering på profitable internationale markeder vil være en medvirkende 

faktor. Derudover bevæger Harboes Bryggeri sig mere og mere ind i premium segmentet, hvilket forventes 

at have en større omsætningspris.  

Med kapacitetsstørrelsen in mente og markedets modenhed, forventes det i 2024/2025, at 

omsætningsvæksten vil falde til et lavere niveau på omkring 2%. Dette baseres på, at det er kendt at 

udenlandske store øl-koncerner foretager markedspenetrering, og derved også vil udfordre Harboes 

mulighed for yderligere vækst. Da Harboes Bryggeri ikke gør sig i opkøb af etablerede virksomheder, 

forventes der ikke nogen omsætningsvækst til følge heraf i budgetperioden.  

I den sidste del af budgetperioden rammer Harboes Bryggeri ’steady-state’, hvor BNP-væksten for verden 

er lagt til grund for vækstraten, hvilket i gennemsnit har ligget omkring 2-3%. OECD forventer en stigning i 

BNP-væksten på samme niveau eller en anelse højere (OECD/GDP, 2021). Men grundet de udfordrende 

markedsforhold og branchens mætning, er det valgt at lægge niveauet på 2%, som vurderes det mest 

realistiske i fremtiden. Nedenfor ses tabel over omsætningsvæksten i budgetperioden og terminalperioden. 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.2 Aktivernes omsætningshastighed – 1/ATO  

Aktivernes omsætningshastighed, målt ved 1/ATO, i Harboes Bryggeri har de seneste 5 år ligget forholdsvist 

stabilt mellem 0,61 til 0,69. Der budgetteres ikke med nogen stor omsætningsvækst jf. tidligere 

gennemgang. Det formodes dog at Harboes Bryggeri er nødsaget til at investere i nyere og smartere 

teknologi, i form af nyt produktionsudstyr, enten ved køb eller leasing (som skal aktiveres). Dette medfører, 

at aktivernes omsætningshastighed vil falde, hvilket betyder at 1/ATO vil være stigende. Der budgetteres 

derfor med en mindre stigning i 1/ATO i den første del af budgettet og dermed i første budgetår på 0,65.  

I den sidste del af budgettet, forventes der en bedre omsætning, samt en bedre udnyttelse af 

driftsaktiverne. Der forventes derudover heller ikke, at der investeres i samme størrelsesorden i 

produktionsudstyr og -maskiner, da investeringen er foretaget tidligere. Derfor budgetteres der med en 

faldende 1/ATO.  

Harboes Bryggeri har ikke tidligere været garant for fusion eller virksomhedsopkøb, hvilket heller ikke 

forventes i fremtiden, hvorfor det element ikke vil spille en rolle i forhold til den budgetteret 1/ATO. 1/ATO 

har i gennemsnit over de seneste 5 år ligget på 0,65, og med baggrund i ovenstående er der budgetteret 

med 0,64 i den sidste del af budgettet og terminalperioden. Nedenfor er budgetforudsætningerne indsat.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.3 Overskudsgraden 

Overskudsgraden også kaldet driftsoverskuddet, måles ved nettoomsætningen fratrukket alle 

omkostninger efter den effektive skatteprocent. Ovenfor er det tidligere budgetteret, at der forventes en 

mindre stigning i omsætningen, som følge af der indtages nye markeder og der er foretaget nye tiltag i 

salgs- og markedsføringsomkostningerne. Den forholdsvis nyindsatte ledelse har stor fokus på alle dele af 

værdikæden, i forhold til at øge effektiviteten og dermed forbedre indtjeningen (Harboes Bryggeri A/S, 

Årsrapport 19/20, 2021). Det forventes jf. årsrapporten, at de organisatoriske ændringer allerede i det 

kommende år 2020/2021, vil have effekt og tydeligt kunne mærkes positivt. Der forventes altså 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Omsætningsvækst 1% 2% 3% 4% 2,0% 2,0%

Budgetperioden
Valuedriver

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

1/ATO 0,65 0,66 0,67 0,64 0,64 0,64

Budgetperioden
Valuedriver
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omkostningsbesparelser og dermed et resultat i omegnen af 0-15 mio. før skat. Da der ikke forventes 

væsentlig større ekstraordinære omkostninger og de finansielle poster er begrænset, jf. reformuleret 

totalindkomstopgørelse, vurderes et driftsoverskud i første budgetår ligeledes at være et 0-resultat. Dette 

er en stigning i driftsoverskuddet i forhold til seneste regnskabsår, da driftsoverskuddet her var negativt. 

Første budgetår er overskudsgraden derfor 0%.  

Andet budgetår 2021/2022 budgetteres der med en mindre stigning i overskudsgraden til 1%. Årsagen 

hertil skyldes, at det vurderes tiltag til omkostningsbesparelser stadig er i proces og man løbende finder det 

rette omkostningsniveau. Omsætningsvæksten er vurderet stigende i samme periode, hvorfor det også 

antages at omkostningerne stiger tilsvarende, som følge af omkostninger til stigende aktivitet og løbende 

tilpasning.  

I de kommende budgetår frem til 2024/2025, budgetteres der med en stigende overskudsgrad, mellem 3% 

- 5%. Det vurderes man får styr på omkostningerne, samt tiltagene vedrørende omkostningsbesparelser 

forventes at give en positiv overskudsgrad. Baseret på benchmark-analysens overskudsgrad/EBIT-margin 

for Harboes Bryggeri, samt den stigende konkurrence i branchen, forventes niveauet at være det mest 

realistiske. Derudover har Harboes Bryggeri selv en forventning om stigende råvarepriser, som ikke 100% 

kan videreføres til forbrugerne. Dette betyder stigende produktionsomkostninger, hvorfor der skal spares 

andre steder. Den igangsatte omkostningsbesparelse forventes at kunne håndtere dette.  

I terminalperioden ’steady-state’ er der budgetteret med 2% i overskudsgrad. Harboes Bryggeri kan ikke 

overleve og drive forretning med deres nuværende overskudsgrad, hvorfor det alt andet lige må antages at 

overskudsgraden i fremtiden er positiv. Det vurderes vanskeligt at opnå en højere overskudsgrad, da 

Harboes Bryggeri agerer i en branche med stærk konkurrence og hvor større koncerner opkøber de mindre. 

Dermed vil Harboes Bryggeri også blive presset på stordriftsfordele og konkurrence fra andre større 

virksomheder. Nedenfor er indsat tabel over budgetteret overskudsgrad i budgetperioden og 

terminalperioden.  

 

Kilde. Egen tilvirkning 

6.4 Øvrige value-drivers  

Øvrige value-drivers i budgettet består af den effektive skatteprocent og andet driftsoverskud. Den 

effektive skatteprocent var i regnskabsåret 2019/2020 22,3%. Dette vurderes lavt, i forhold til den generelle 

selskabsskat på 22%, og det må antages der er en del omkostninger som ikke er fradragsberettiget. Det er 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Overskudsgraden 0% 1% 3% 5,00% 5,0% 2,0%

Budgetperioden
Valuedriver
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derfor besluttet at tage et gennemsnit af de seneste 5 års effektive skatteprocent, som anvendes i 

budgetteringen. I 2017/2018 regnskabsåret var den effektive skatteprocent på 94,8%, hvilket vurderes 

meget højt og ikke retvisende for en fremtidig sats, hvorfor dette år ikke er medtaget i beregningen. De 

øvrige år giver en gennemsnitlig effektiv skatteprocent på 27,5%, hvilket er benyttet i budgetteringen. 

Niveauet vurderes rimeligt, da der forventes at måtte være ikke-fradragsberettiget omkostninger, eller 

omkostninger med delvist fradrag.  

Andet driftsoverskud er målt i % af omsætningen. Jf. den reformuleret totalindkomstopgørelse havde 

Harboes Bryggeri et andet driftsoverskud på -1,5% i 2019/2020. Det var ligeledes negativt i 2018/2019 og 

2015/2016 på hhv. -0,3% og -0,8%. Årsagen til andet driftsoverskud har været negativt, skyldes 

engangsomkostninger til nedskrivning af anlægsaktiver, datterselskab og omstruktureringsomkostninger. 

Det forventes ikke at disse omkostninger vil forekomme i fremtiden og derfor er de ikke medtaget i 

budgetteringen af andet driftsoverskud. Det ses bl.a. at der i regnskabsårene 2016/2017 og 2017/2018 er 

et positivt andet driftsoverskud på 0,4%. Det er derfor valgt at benytte dette interval, som estimat for 

fremtidig andet driftsoverskud. Nedenfor ses tabellen med oplistet budgetforudsætninger for øvrige value-

drivers.  

 

Kilde. Egen tilvirkning 

6.5 Samlet budgetforudsætninger og vækstraten i terminalåret  

I ovenstående gennemgang er de valgte value-drivere gennemgået og budgetforudsætninger er foretaget. 

Der er ovenfor argumenteret for valg af budgetperiodens længde, som anses for den mest retvisende til 

værdiansættelsen. Terminalperioden definerer den stabile uendelige periode, som indtræder efter 

budgetperiodens længde, hvor udviklingen er konstant. Med afsæt i BNP-væksten for verden, er det valgt 

at vækstraten for terminalperioden er 2%. Det er valgt ikke yderligere at budgettere 

finansieringsaktiviteten, herunder den finansielle gearing og NBC, da de har været forholdsvis konstante, 

samt det vurderes at driftsaktiviteten har den væsentligste indvirkning på ROCE.  

Nedenfor er oplistet de samlede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budgettet og dermed 

værdiansættelsen af Harboes Bryggeri. Hele budgettet kan ses i bilag 4.  

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Effektiv skatteprocent 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Andet driftsoverskud 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Budgetperioden
Valuedriver
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Kilde: Egen tilvirkning 

7. Estimering WACC (Weighted Average Capital Cost)  

Regnskabsanalysen ovenfor tager udgangspunkt i historiske årsrapporter, og dermed regnskabsdata for 

allerede trufne beslutninger og performance. Værdiansættelsen ud fra DCF-modellen og ReOI-modellen er 

derimod bygget op omkring fremtidige handlinger og performance. De mere væsentlige elementer i DCF-

modellen, vurderes at relatere sig til salgsvæksten, som er gennemgået i forrige kapitel, samt 

virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger og risikopræmien. WACC udtrykker her 

kapitalomkostningerne i DCF-modellen og ReOI-modellen, og tager højde for både ejernes og långivernes 

afkastkrav (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012). Formlen for estimering af WACC er nedenfor illustreret 

med beskrivelse af forkortelser:  

����� = �������� ∗ �� + ���������� ∗ �� 

����� = �æ����� �������������� ������������������� ��� = ��������æ��� �� ������������� ����� = ��������æ��� �� �������ℎ���� (��� ��������� ������) �� = ������� ���������� (����) ����� = ��������æ��� �� ����� ����������� ������������� (��� ��������� �����������) �� = ����������� ������������ ����� ���� (�å��������� ����������) 

7.1 Ejernes afkastkrav – CAPM 

Ejerne (investorerne) kræver et afkast for deres investering i selskabet, kaldet afkastkravet. For at estimere 

ejernes afkastkrav er det valgt at tage udgangspunkt i CAPM-modellen, også kaldet Capital asset Pricing 

Model. Modellen skildrer forholdet mellem risiko og afkast. Som ejer og investor har man en forventning 

om at investeringen vil give et afkast, svarende til en risikofri investering + et risikotillæg, hvilket er 

Budgetforudsætninger 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Omsætningsvækst 1% 2% 3% 4% 2,0% 2,0%
1/ATO 0,65 0,66 0,67 0,64 0,64 0,64
Overskudsgraden 0% 1% 3% 5,00% 5,0% 2,0%
Effektiv skatteprocent 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Andet driftsoverskud 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Budgetperioden
Valuedriver
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illustreret ved nedenstående formel. Den første del af formlen relaterer sig til den risikofrie investering, 

som symboliseres ved den risikofrie rente. Den anden del af formlen relaterer sig til risikotillægget, ved en 

markedsrisikopræmie, for den ekstra risiko der tages som investor.   ��� = �� + ��(��� − ��) ��� = ������� ���������� �� = ��������� �����  �� = ���� (����������� ������) ��� = ��������� ������ ��� ����������� � �������������ø����  ���� − ��� = ��������� ��������æ���  
Som det fremgår af ovenstående, så er det forventede afkast på en investering lig det risikofrie afkast tillagt 

risikotillægget, der varierer konstant i forhold til beta-værdien. Da modellen bygger på en forudsætning om 

at investorerne har en diversificeret investeringsportefølje, er det den systematiske risiko der fastsættes, 

hvilket også kaldes den uundgåelige risiko ved generelle markedsbevægelser (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 

2012). Nedenfor er de enkelte elementer gennemgået og fastsat.  

7.1.1 Risikofrie rente  

Den risikofrie rente repræsenterer det risikofrie afkast ved en alternativ risikofri investering. Teoretisk 

skulle dette være renten på nul-kuponobligationer, som ligeledes følger investeringsperiodens længde. I 

praksis benyttes dog den effektive rente på en 10-årig statsobligation.  

Da Harboes Bryggeri er et dansk selskab med Nordeuropa som sit hovedmarked, hvoraf 64% af 

omsætningen kommer fra Danmark og Tyskland, er det valgt at benytte den danske 10-årige statsobligation 

som risikofri rente. Den effektive rente på en dansk statsobligation har dog i mange år været meget lav og 

siden maj måned 2019 negativ. Primo april 2021 var renten -0,14% (www.statbank.dk, 2021), dette 

vurderes dog ikke at være retvisende over en længere tidshorisont, da man i så fald modtager renter for at 

tage et lån. I stedet for er det valgt at tage et gennemsnit af den effektive rente på en dansk 10-årig 

statsobligation over de seneste 10 år. Gennemsnittet viser en effektiv rente på 0,77% og benyttes som den 

risikofrie rente (��) (www.statbank.dk, 2021).  �� = 0,77% 
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7.1.2 Beta  

Beta er aktiens kursfølsomhed og afspejler den uundgåelige risiko ved investeringen, hvilket kan 

beregnes/estimeres ud fra flere metoder. Da betaværdien udgør en væsentlig faktor for den endelige 

beregning og forskellige metoder vil give forskellige værdier, er det valgt at estimere Harboes Bryggeris 

betaværdi ved at sammenholde flere analyser.   

En af de metoder der kan benyttes til estimering af betaværdien, er på grundlag af historiske afkast ved 

hjælp af en regressionsmodel. Her udgør aktiens (Harboes Bryggeris) afkast den afhængige variabel og det 

samlede aktieafkast på aktieindekset den uafhængige variabel. Dette er tilfældet for Reuters estimering af 

selskabers beta-værdier og er gennemgået nedenfor.  

En anden metode der benyttes til estimering af betaværdien, er at gennemgå troværdige kilders oplysning 

om Harboes Bryggeris beta-værdi. Reuters har på baggrund af historiske data udarbejdet finansielle 

nøgletal til aktieanalytikere. De har i analysen beregnet en betaværdi for Harboes Bryggeri på 0,56 

(Reuters/beta, 2021). Derudover kan det ligeledes give et estimat for selskabets beta-værdi, ved at se på 

sammenlignelige selskabers beta-værdi, kaldet common sense metoden. Her er der valgt at sammenholde 

med Carlsberg og Royal Unibrew. Dette for at skabe en rød tråd med selskaber i opgaven, samt det 

vurderes at være de mest sammenlignelige selskaber. Reuters har oplyst en beta-værdi for Carlsberg på 

0,96 (Reuters/beta/Carls, 2021) og Royal Unibrew på 1,04 (Reuters/beta/Royal, 2021). Yderligere er der set 

på beta-værdier udarbejdet af anerkendt professor i finans ved Stern School of Business, Aswath 

Damodaran. Han har undersøgt betaværdier for forskellige industrier, og er senest opdateret i januar 2021. 

Her kommer han frem til en betaværdi på 0,78 for Beverage (Alcoholic) industrien, ud fra en analyse med 

23 selskaber. I analysen indgår bl.a. Carlsberg og Harboes Bryggeri (Damodaran, 2021). Udfordringen ved at 

benytte historiske data, er at det ikke nødvendigvis er et anvendeligt estimat for fremtiden.  

Beta-værdien for Harboes Bryggeri er på baggrund af ovenstående vurderet til at være 0,7. Tolkningen af 

værdien kan ses i nedenstående skema (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012), som antyder at Harboes 

Bryggeri aktie har en mindre risiko end markedsporteføljen.  

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen  

β = 1 Risiko som markedsporteføljen  

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen  

 � = 0,7 
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7.1.3 Markedsrisikopræmien  

Markedsrisikopræmien afspejler det tillæg investorerne kræver, for den ekstra risiko der tages ved at 

investere i Harboes Bryggeri, relativt til en risikofri investering. Risikopræmien kan overordnet estimeres på 

3 forskellige måder: 1) Rundspørge blandt investorer og heraf et gennemsnit, 2) på baggrund af historiske 

data, 3) på baggrund af forventninger ved hjælp af residualindkomstmodellen. For at estimere værdien ��� er det valgt at tage udgangspunkt i historiske data fra en ekstern undersøgelse udarbejdet af 

Nationalbanken. Undersøgelsen er den seneste udgivet rapport fra Nationalbanken vedr. 

markedsrisikotillægget og er udgivet d. 27. februar 2020. Konklusionen er at Nationalbanken vurderer 

risikopræmien til at være omkring de 7% (Danmarks Nationalbank , 2020).  

For at have noget at sammenholde med, er PwC’s seneste rapport for året 2020 indhentet, omhandlende 

værdiansættelsen af virksomheder. Heri fremgår det, at metoden til opgørelse af markedsrisikopræmien, er 

foretaget ud fra en rundspørge blandt førende aktører på aktiemarkedet. Usikkerheden ved denne metode 

kan være stor variation i svar, dog er fordelen at det muligvis er den mest direkte metode til opgørelsen. 

Undersøgelsen konkluderer, at den nuværende gennemsnitlige markedsrisikopræmie er 5,8% (Hartzberg & 

Madsen, 2021), med COVID-19 tillæg.  

Man kan tale for at risikopræmien er steget en anelse som følge af den vedvarende COVID-19 pandemi. I 

PwC’s undersøgelse er respondenterne spurgt til dette, hvor de har fortalt at de anvender et interval på 

mellem 0% - 2%, hvilket er indeholdt i den endelige konklusion. Dog har undersøgelsen kun omfattet 22 

respondenter, hvorfor få lave markedsrisikopræmier vil påvirke konklusionen væsentligt mere. Det er på 

baggrund af ovenstående valgt at benytte en markedsrisikopræmie på 7,0%.  ��� = 7,0% 

Med ovenstående input kan ejernes afkastkrav derfor beregnes til: ��� = 0,77% + 0,7 ∗ (7%− 0,77%) = 5,13% 
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7.2 Långivernes afkastkrav  

Formlen for beregning af WACC, tager som nævnt ovenfor, højde for både ejernes- og långivernes 

afkastkrav. Ovenfor er ejernes afkastkrav gennemgået, hvilket vedrører første del af beregningen i WACC. I 

dette afsnit vil långivernes afkastkrav gennemgås, hvilket vedrører den anden del af beregningen i WACC. 

Afkastkravet bør være den løbende markedsrente som virksomheden kan låne til i dag. Der er dog ikke 

oplysninger herom, hvorfor afkastkravet estimeres ud fra nedenstående formel (Sørensen, 4. udgave, 2. 

oplag 2012): �� = ��� + ���(1 − ��) �� = ��������� ����� �� = ����������������� ����������æ�  �� = ��������������������� 
Den risikofrie rente er ovenfor estimeret til at være 0,77%.  

Harboes Bryggeri havde i 2019/2020 en effektiv skatteprocent på 22,3% (Harboes Bryggeri A/S, Årsrapport 

19/20, 2021), hvilket er tæt på den danske selskabsskat på 22%. Det er derfor valgt at benytte 22,3% i 

beregningen.  

Det selskabsspecifikke risikotillæg, afspejler långivernes tillæg for den risiko de påtager sig, ved at låne 

penge til Harboes Bryggeri. Da Harboes Bryggeri ikke bliver kreditvurderet, har det ikke været muligt at 

finde en sats herfor. Det har heller ikke været muligt at finde data og oplysninger om seneste låntagning, 

hvorfor denne metode heller ikke kan benyttes til estimering af risikotillægget. Det er derfor valgt at 

foretage en syntetisk rating, hvilket henter inspiration fra sammenlignelige selskaber (Sørensen, 4. udgave, 

2. oplag 2012). Carlsberg kreditvurderes bl.a. af FitchRatings og er vurderet til BBB+, hvilket selskabet har 

været siden juni 2018. Da Harboes Bryggeri ikke vurderes at have en væsentlig stor gældsandel og jf. 

årsrapporterne har overholdt lånebetingelserne, vurderes de ligeledes at have en rating inden for samme 

niveau. Dog er vurderingen vurderet at være dårligere for Harboes Bryggeri end Carlsberg, baseret på 

Harboes Bryggeris dårligere evnen til at skabe værdi og det udfordrende marked. Nedenstående tabel viser 

Aswath Damodaran’s omskrivning fra rating til analysetal (Damodaran , Damodaran Online , 2021). På 

baggrund af ovenstående er det derfor vurderet, at det selskabsspecifikke risikotillæg for Harboes Bryggeri 

er �� = 2%.  
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Kilde: (Damodaran , Damodaran Online , 2021)  

Långivernes afkastkrav er derfor estimeret til: �� = (0,77% + 2%)(1− 22,3%) = 2,15% 

 

7.3 Fastlæggelse af kapitalstrukturen 

Ved opgørelse af markedsværdien af virksomheden, egenkapitalen og netto finansielle forpligtelser, 

fastlægges kapitalstrukturen til markedsværdier. Størstedelen af gælden er opgjort til dagsværdier, hvilket 

er bedste indikator for markedsværdi. Ved opgørelsen af markedsværdien for egenkapitalen kan dette 

imidlertid være en udfordring, da selve værdiansættelsens formål netop er at fastsætte 

egenkapitalen/virksomheden til markedsværdi. Det imødekommes dog ved at fastsætte en langsigtet 

kapitalstruktur (Sørensen, 4. udgave, 2. oplag 2012), i det her tilfælde er der valgt 5 år. Kapitalstrukturen er 

nedenfor illustreret.  

If interest coverage ratio is
> ≤ to Rating is Spread is

8.50 100000 Aaa/AAA 0.63%
6.5 8.499.999 Aa2/AA 0.78%
5.5 6.499.999 A1/A+ 0.98%
4.25 5.499.999 A2/A 1.08%

3 4.249.999 A3/A- 1.22%
2.5 2.999.999 Baa2/BBB 1.56%
2.25 2.249.999 Ba1/BB+ 2.00%

2 22.499.999 Ba2/BB 2.40%
1.75 1.999.999 B1/B+ 3.51%
1.5 1.749.999 B2/B 4.21%
1.25 1.499.999 B3/B- 5.15%
0.8 1.249.999 Caa/CCC 8.20%
0.65 0.799999 Ca2/CC 8.64%
0.2 0.649999 C2/C 11.34%

-100000 0.199999 D2/D 15.12%

For developed market firms with market cap > $5 billion
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Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses af ovenstående kapitalstruktur, at egenkapitalandelen har varieret mellem 62% - 81%. De seneste 3 

år har egenkapitalandelen dog ligget forholdsvist stabilt mellem 62% - 67%. Den forventede fremtidige 

kapitalstruktur for Harboes Bryggeri, vurderes derfor at være ca. 70% egenkapitalandel og 30% andel til 

NFO, hvorfor markedsværdierne for 2019/2020 i kapitalstrukturen vurderes rimelige til beregningen af 

WACC.  

Markedsværdien er fundet ved at gange antal udestående aktier med aktiekursen, mens markedsværdien 

af NFO er kendt fra reformulering af balancen jf. bilag 6. Summen af egenkapital og NFO er 

markedsværdien af virksomheden.  

7.4 Beregning af WACC  

Med afsæt i ovenstående beregninger og inputs kan WACC’en for Harboes Bryggeri til brug for 

værdiansættelsen beregnes. Formlen er nedenfor indsat med beregnede inputs og estimering af WACC er 

foretaget. 

����� = �������� ∗ �� + ���������� ∗ �� 

 

����� = 215.355323.466 ∗ 5,13% + 108.111323.466 ∗ 2,15% = 4,13% 

WACC’en for Harboes Bryggeri er dermed estimeret til at være 4,13% og vil benyttes i fremtidige formler.  

8. Værdiansættelse - DCF- og REOI-modellen  

Til værdiansættelse af Harboes Bryggeri er der valgt DCF-modellen som den primære model. Herudover er 

der valgt REOI-modellen som kontrol. DCF-modellen er en pengestrømsbaserede indirekte model, mens 

REOI-modellen er en regnskabsbaserede direkte model. Begge modeller skal ved korrekt anvendelse give 

(Beløb i t.DKK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Antal udestående aktier 4.222.648 4.436.877 4.565.597 4.565.597 4.565.597
Aktiekurs ultimo 51,0 86,6 84,6 132,5 114,0
Markedsværdi af egenkapital (MVE) 215.355 384.234 386.250 604.942 520.478
Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser (NFO) 129.593 219.455 193.743 145.716 130.356
Markedsværdi af virksomheden (EV) 344.948 603.688 579.993 750.658 650.834
MVE/EV 62% 64% 67% 81% 80%
NFO/EV 38% 36% 33% 19% 20%
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samme værdi og derfor anvendes REOI-modellen blot som kontrol. Nedenfor er DCF-modellen og REOI-

modellen gennemgået med henblik på værdiansættelse af Harboes Bryggeri.  

8.1 DCF-modellen  

Formlen der benyttes til værdiansættelse af Harboes Bryggeri ved DCF-modellen, lyder som følger 

��� = �    ����(1 + �����)� + ������(����� − �)(1 + �����)� −���� �
���  

Her tilbagediskonteres det frie cash flow til nutidsværdien, med en diskonteringsfaktor beregnet ved 

WACC. Terminalperioden betegner den uendelige fremtidige periode efter år 2024/2025. Terminalværdien 

og de tilbagediskonterede FCF lægges sammen til enterprise value. For at finde værdien af egenkapitalen 

fratrækkes NFO, hvorefter der korrigeres for minoritetsinteresserne og den estimerede værdi af 

virksomheden er beregnet. Værdien sættes over antal udestående aktier for at få den estimerede værdi pr. 

aktie.  

Nedenfor er hele beregningen med DCF-modellen indsat, hvor det ses at Harboes Bryggeris aktie estimeres 

til at være 39,28 kr. per aktie. Jf. Small Cap indekset ved skæringsdagen pr. 30.04.20 var kursen 51,00 kr. 

per aktie (Euroinvestor, 2021). Ud fra dette, vurderes kursen i Small Cap indekset at være overvurderet 

med 23%.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

DCF-modellen 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Driftsoverskud  i alt (efter skat) (DO) 5.712 16.385 38.629 62.797 64.053 30.029
NOA 803.353 961.277 1.005.117 998.516 1.018.487 1.038.856 1.059.633
FCF = DO - DNOA -152.212 -27.455 45.230 42.827 43.684 9.252
Diskonteringsfaktor (1,041)t 1,04 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27
PV FCF -146.175 -25.320 40.059 36.426 35.681 7.258
SUM PV FCF -52.071
Terminalværdi (TV) 443.069
PV TV 347.549
Enterprise Value (EV) 295.477
NFO 129.593
Værdi af egenkapital 165.885
Minoritetesinteresser 8
Værdi af ordinær egenkapital 165.877
Antal udstående aktier (mio.) 4.223
Værdi per aktie 39,28

DCF-modellen (Beløb i t.DKK) Budgetperioden



Emil Olund Christensen HD(R) Afgangsprojekt 10-05-2021 
Studienummer: 134779 Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Danmark   

Side 60 af 81 
 

8.2 REOI-modellen (Residual Operating Income)  

Ved værdiansættelse af Harboes Bryggeri, hvor ReOI-modellen benyttes, er følgende formel anvendt 

��� = ���� + �    �����(1 + �����)� + �������(����� − �)(1 + �����)� −���� �
���  

Værdien findes i lighed med DCF-modellen, ved at tilbagediskontere med faktoren WACC, dog med 

residualindkomsten modsat det frie cash flow. Residualindkomsten betegnes som den indkomst der 

overstiger investorernes forventning, og modellen måler derfor Harboes Bryggeris evne til at skabe 

overskud og profit. Terminalværdien beregnes i terminalåret og tilbagediskonteres til nutidsværdi. NOA og 

nutidsværdien af residualindkomsterne og terminalværdien lægges sammen til enterprise value. NFO 

fratrækkes og der korrigeres for minoritetsinteresserne, for at få værdien af egenkapitalen. Til sidst sættes 

den beregnede værdi af Harboes Bryggeris egenkapital over antal udestående aktier. Nedenfor er 

beregningen indsat i tabellen, hvor det ses at den beregnede værdi per aktie, er lig den beregnede værdi 

per aktie ved DCF-modellen. Kontrolberegningen har dermed ikke givet anledning til yderligere 

bemærkninger.  

 

Kilde. Egen tilvirkning 

 

8.3 Konklusion af DCF- og REOI-modellen 

Som det ses af ovenstående beregninger og gennemgang, kommer DCF-modellen og ReOI-modellen frem 

til samme værdi per aktie af Harboes Bryggeri. Dog ved forskellige beregninger og metoder, hvilket 

indikerer at valg af de to beregningsmetoder, ikke har indflydelse på værdiansættelsen. Modellernes 

REOI-modellen 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Driftsoverskud  i alt (efter skat) (DO) 5.712 16.385 38.629 62.797 64.053 30.029
NOA 803.353 961.277 1.005.117 998.516 1.018.487 1.038.856 1.059.633
ReOI (df = 4,13 pct) -27.467 -23.315 -2.882 21.559 21.990 -12.875
Diskonteringsfaktor (1,041)t 1,04 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27
PV ReOI -26.377 -21.503 -2.552 18.337 17.961 -10.100
Sum PV ReOI -24.234
Terminalværdi (TV) -616.565
PV af TV -483.642
Enterprise Value (EV) 295.477
NFO 129.593
Værdi af egenkapital 165.885
Minoritetesinteresser 8
Værdi af ordinær egenkapital 165.877
Antal udstående aktier (mio.) 4.223
Værdi per aktie 39,28

REOI-modellen (Beløb i t.DKK) Budgetperioden
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styrker og svagheder er nedenfor gennemgået, ligesom det er illustreret i hvilke beregningselementer 

modellerne adskiller sig fra hinanden.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående, er det ved beregning af det frie cash flow i DCF-modellen og 

residualindkomsterne i ReOI-modellen, at modellerne adskiller sig fra hinanden. DCF-modellen estimerer 

en positiv terminalværdi af det frie cash flow på 347.549 t. dkk, mens ReOI-modellen estimerer en negativ 

terminalværdi af residualindkomsterne på -483.642 t. dkk.  

I ReOI-modellens værdisætning, udgør terminalværdien en mindre andel af den samlede værdi, i forhold til 

DCF-modellen. Fordelen ved dette findes i den større usikkerhed der er ved terminalværdien end værdien 

inden for budgetperioden. Ulempen ved ReOI-modellen, er at den tager udgangspunkt i bogførte 

balanceværdier, hvorfra der kan ske regnskabsmanipulation fra ledelsens side. Det vil i så fald give et falsk 

grundlag at værdiansætte virksomheden ud fra. Derimod overlader DCF-modellen værdisætningen til 

investoren på baggrund af oplysninger i årsrapporten, i form af finansielle regnskabstal, noter eller tekst i 

ledelsesberetningen, som omdannes til analysedata. 

9. Følsomhedsanalyse  

Budgetteringen er udarbejdet med baggrund i den strategiske- og finansielle analyse. Værdiansættelsen 

udledes altså på baggrund af budgettet, som er afledt af en række mulige udfald og forventede værdier. 

Dermed vil budgettet og værdiansættelsen også være anderledes, hvis der var en forventning om andre 

udfald end budgettet forskriver. Især WACC og væksten i terminalperioden indeholder 

usikkerhedsmomenter. Væksten i terminalperioden, da den spå langt ud i fremtiden, og dermed indeholder 

større usikkerhed. WACC da den består af flere elementer, hvor en ændring i et enkelt element, vil have 

indflydelse på værdien. Der er bl.a. CAPM som indeholder en betaværdi, markedsrisikopræmie og 

Sammenholdelse DCF-modellen og ReOI-modellen 
DCF-modellen ReOI-modellen Forskel 

PV FCF/ReOI (budgetperioden) -52.071 -24.234 -27.837
PV Terminalværdi FCF/ReOI 347.549 -483.642 831.190
Netto driftsaktiver (NOA) 803.353 -803.353
Enterprise value 295.477 295.477 0
Netto finansielle forpligtelser (NFO) 129.593 129.593
Værdi af egenkapital 165.885 165.885
Minoritetsinteresser 8 8
Værdi af ordinær egenkapital 165.877 165.877
Antal udestående aktier (mio.) 4.223 4.223
Værdi per aktie 39,28 39,28
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långivernes afkastkrav. Alle elementerne indeholder skøn, hvor der tages afsæt i eksterne analyser og 

kilder, for at kunne give det bedste estimat på værdien. Se begrundelse for valg under afsnit 7.  

Derfor er der foretaget en følsomhedsanalyse, som har til formål at analysere andre mulige udfald, hvis der 

ændres på parametrene i budgettet. Dermed vil følsomheden af beregningen af den teoretiske aktiekurs 

forstås, samt hvilke value-drivere der driver værdiansættelsen. Dette giver ligeledes et indblik i realismen af 

budgettet, som vurderes vigtigt for investorerne. De ændrede parametre kan både være enkelte elementer 

i beregningerne, som udgør en væsentlig faktor for værdiansættelsen, men det kan også være flere 

elementer i form af best- og worst case scenarier. Dermed er der nedenfor foretaget en følsomhedsanalyse 

af den beregnede værdi af Harboes Bryggeri, hvor følgende elementer ændres: Det er valgt ikke at 

analysere på følsomheden af omsætningsvæksten, da Harboes Bryggeri ikke er en vækstvirksomhed, men 

har en forholdsvis stabil omsætning. Det er derimod, valgt at analysere på følsomheden i overskudsgraden, 

da der vurderes at være mere fokus herpå fra Harboes Bryggeri. De fokuserer på deres omkostninger og 

nedbringelse heraf, derfor vurderes overskudsgraden relevant.  

· Upside- og downside retning. Flere faktorer ændres 

· Ændring i ATO (1/ATO) 

· Ændring i overskudsgraden (driftsoverskuddet) 

· Ændring i WACC  

· Ændring i væksten i terminalperioden 

Parametrene ændres med en faktor på +/- 5% - 20%, da dette vurderes at være den mest sandsynlige 

ændring, i forhold til den oprindelige værdi. Derudover viser intervallet i hvilken grad det påvirker 

aktiekursen, hvorfor en ændring udover de +/- 20% blot vil give en større effekt.  

9.1 Upside- og downside retning 

Upside- og downside retningerne, er vurderet til at være +/- 10%, i forhold til det oprindeligt budgetteret 

niveau. Niveauet er valgt, da 10% stigning vurderes at være intervallet ved en mere positiv forventning, 

mens det modsatte gør sig gældende ved et fald i 10%. Det er valgt at korrigere omsætningsvæksten og 

overskudsgraden, hvilket vurderes at være væsentlige faktorer i beregningen, ligesom de vurderes at 

indeholde de største usikkerhedsfaktorer. Upside- og downside retningen skal vise følsomheden af den 

teoretiske aktiekurs, ved ændring på +/-10% i forhold til oprindeligt budgetteret. Upside retningen er den 

positive ændring i forhold til forventningen, mens downside retningen skal vise værdien ved negativ 

ændring på 10%. Øvrige budgetforudsætninger holdes konstante i analysen. Nedenfor er budgettet vist ved 

ovenstående ændringer, samt beregning og teoretisk aktiekurs.  
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Upside retning

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Upside - Budgetforudsætninger 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Omsætningsvækst 1,1% 2,2% 3,3% 4,4% 2,2% 2,2%
1/ATO 0,65 0,66 0,67 0,64 0,64 0,64
Overskudsgraden 0,5% 1,1% 3,3% 5,5% 5,5% 2,2%
Effektiv skatteprocent 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Andet driftsoverskud 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Upside - Budget 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Nettoomsætning 1.413.784 1.429.336 1.460.781 1.508.987 1.575.382 1.610.041 1.645.462
Driftsoverskud (før skat) 7.147 16.069 49.797 86.646 88.552 36.200
Skat på driftsoverskud -1.965 -4.419 -13.694 -23.828 -24.352 -9.955
Driftsoverskud (efter skat) 5.181 11.650 36.103 62.818 64.200 26.245
Andet driftsoverskud (efter skat) 5.717 5.843 6.036 6.302 6.440 6.582
Driftsoverskud i alt (efter skat) 10.899 17.493 42.138 69.120 70.641 32.827

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Netto driftsaktiver (NOA) 927.240 803.353 964.115 1.011.021 1.008.245 1.030.426 1.053.095

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Driftsoverskud i alt (efter skat) 10.899 17.493 42.138 69.120 70.641 32.827
DNOA 160.763 46.906 -2.777 22.181 22.669 23.168
Det frie cash flow (FCF) -149.864 -29.413 44.915 46.939 47.971 9.659

4,13% 1 2 3 4 5 6

Upside - DCF-modellen 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Driftsoverskud  i alt (efter skat) (DO) 10.899 17.493 42.138 69.120 70.641 32.827
NOA 803.353 964.115 1.011.021 1.008.245 1.030.426 1.053.095 1.076.263
FCF = DO - DNOA -149.864 -29.413 44.915 46.939 47.971 9.659
Diskonteringsfaktor (1,041)t 1,04 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27
PV FCF -143.920 -27.126 39.780 39.923 39.183 7.577
SUM PV FCF -44.583
Terminalværdi (TV) 511.469
PV TV 401.203
Enterprise Value (EV) 356.620
NFO 129.593
Værdi af egenkapital 227.027
Minoritetesinteresser 8
Værdi af ordinær egenkapital 227.019
Antal udstående aktier (mio.) 4.223
Værdi per aktie 53,76

Budgetperioden
Valuedriver

Resultatopgørelse Budgetperioden

Balance (primo)

Pengestrømsopgørelse

Budgetperioden

Budgetperioden

DCF-modellen (Beløb i t.DKK) Budgetperioden
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Downside retning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Downside - Budgetforudsætninger 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Omsætningsvækst 0,9% 1,8% 2,7% 3,6% 1,8% 1,8%
1/ATO 0,65 0,66 0,67 0,64 0,64 0,64
Overskudsgraden 0,0% 0,9% 2,7% 4,5% 4,5% 1,8%
Effektiv skatteprocent 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Andet driftsoverskud 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Downside - Budget 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Nettoomsætning 1.413.784 1.426.508 1.452.185 1.491.394 1.545.084 1.572.896 1.601.208
Driftsoverskud (før skat) 0 13.070 40.268 69.529 70.780 28.822
Skat på driftsoverskud 0 -3.594 -11.074 -19.120 -19.465 -7.926
Driftsoverskud (efter skat) 0 9.476 29.194 50.408 51.316 20.896
Andet driftsoverskud (efter skat) 5.706 5.809 5.966 6.180 6.292 6.405
Driftsoverskud i alt (efter skat) 5.706 15.284 35.160 56.589 57.607 27.301

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Netto driftsaktiver (NOA) 927.240 803.353 958.442 999.234 988.854 1.006.653 1.024.773

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Driftsoverskud i alt (efter skat) 5.706 15.284 35.160 56.589 57.607 27.301
DNOA 155.089 40.792 -10.380 17.799 18.120 18.446
Det frie cash flow (FCF) -149.383 -25.508 45.540 38.789 39.488 8.855

4,13% 1 2 3 4 5 6

Downside - DCF-modellen 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Driftsoverskud  i alt (efter skat) (DO) 5.706 15.284 35.160 56.589 57.607 27.301
NOA 803.353 958.442 999.234 988.854 1.006.653 1.024.773 1.043.219
FCF = DO - DNOA -149.383 -25.508 45.540 38.789 39.488 8.855
Diskonteringsfaktor (1,041)t 1,04 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27
PV FCF -143.459 -23.524 40.333 32.992 32.254 6.946
SUM PV FCF -54.458
Terminalværdi (TV) 386.870
PV TV 303.466
Enterprise Value (EV) 249.007
NFO 129.593
Værdi af egenkapital 119.415
Minoritetesinteresser 8
Værdi af ordinær egenkapital 119.407
Antal udstående aktier (mio.) 4.223
Værdi per aktie 28,28

Budgetperioden
Valuedriver

Resultatopgørelse Budgetperioden

Balance (primo)

Pengestrømsopgørelse

Budgetperioden

Budgetperioden

DCF-modellen (Beløb i t.DKK) Budgetperioden
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Opsummering af ovenstående for den teoretiske aktiekurs, ved upside- og downside retninger er følgende:  

· Oprindelig teoretisk aktiekurs: 39,28 kr. per aktie 

· Upside teoretisk aktiekurs: 53,76 kr. per aktie 

· Downside teoretisk aktiekurs: 28,28 kr. per aktie 

Af ovenstående kan det konkluderes, at en ændring på +10% af omsætningsvæksten og overskudsgraden, 

vil give en stigning i aktiekursen på 37%. Hvorimod en ændring på -10% i omsætningsvæksten og 

overskudsgraden vil give et fald på -28% i aktiekursen. Dermed er kursen altså mere følsom ved upside 

retningen. 

9.2 Følsomhedsanalyse, ATO (1/ATO) 

I analyseperiodens regnskabsår har Harboes Bryggeris 1/ATO været mellem 0,61 – 0,69, og har ikke oplevet 

større udsving. 1/ATO er en væsentlig value-driver, da den er med til at drive ROCE. Derudover er det 

tidligere analyseret, at de materielle anlægsaktiver har en stor betydning for værdien af 1/ATO. En ændring 

i værdien af disse vil medføre en ændring i 1/ATO og dermed værdiansættelsen. Nedenfor er det 

analyseret, hvilken effekt en ændring på +/- 5% - 20%, vil have på værdiansættelsen, hvis alle andre 

elementer holdes konstante.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

1/ATO’s betydning for værdiansættelsen, ses også i ovenstående analyse. Allerede ved en ændring på +/- 

5% ændrer den beregnede kursværdi sig med 54%, og ved en ændring på +/- 20% ændrer kursværdien sig 

med 216%. Baseret på de historiske data fra Harboes Bryggeri, vurderes det dog ikke sandsynligt, at 1/ATO 

vil ændre sig markant og dermed heller ikke den beregnede kursværdi.  

9.3 Følsomhedsanalyse, Overskudsgrad (driftsoverskud)  

Da Harboes Bryggeri selv forventer en positiv fremgang i overskudsgraden, og de indenfor de seneste 5 år 

har svinget med en overskudsgrad mellem 4,4% og -2,6%, så er der usikkerhed om fremtidens niveau. Dertil 

tillagt at de øvrige konkurrenter historisk har formået at skabe en bedre overskudsgrad, samt en usikkerhed 

Ændring i 
ATO 

(1/ATO)
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Teoretisk 
kursværdi 123,97 102,8 81,63 60,46 39,28 18,11 -3,06 -24,24 -45,41

Ændring 
kursværdi 216% 162% 108% 54% 0% -54% -108% -162% -216%

ATO (1/ATO)
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vedrørende fremtiden grundet COVID-19. Derfor vurderes det relevant at se på følsomheden heraf i forhold 

til kursværdien. Nedenfor ses en følsomhedsanalyse, hvor overskudsgraden ændres mellem +/- 5% - 20%.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Harboes Bryggeri beretter selv i årsrapporten, at de forventer en bedre indtjening, som følge af 

restrukturering af flere enheder i koncernen, og det efter kort tid har medført positive resultater. Det 

vurderes, at ovenstående analyse af ændringer i overskudsgraden, kan hjælpe til at vurdere følsomheden i 

værdiansættelsen, afhængig af succesraten med implementering af omkostningsbesparelser.  

Det fremgår af ovenstående tabel, at en ændring i overskudsgraden vil give en væsentlig ændring til 

aktiekursen, hvorfor det må vurderes at følsomheden i værdiansættelsen er stor i forhold til 

overskudsgraden. Baseret på markedsanalysen i ovenstående afsnit, vurderes det dog mest realistisk, at 

overskudsgraden vil ændre sig med maksimum +/- 5%. En ændring i overskudsgraden på +5% vil altså give 

en stigning i aktiekursen på 31% og have en værdi af 51,55. Modsat vil et fald på -5% i overskudsgraden give 

en kursværdi på 27,01 som er et fald på -31%.  

Derudover kan det også ses, at et fald i overskudsgraden på -20%, vil betyde at Harboes Bryggeri ikke 

skaber værdi og dermed en negativ kursværdi.  

9.4 Følsomhedsanalyse, WACC og terminalperiodens vækst  

Ved gennemgang af DCF-modellens beregning for værdiansættelse af Harboes Bryggeri, er det konstateret 

at terminalperiodens værdi udgør en væsentlig del af den samlede værdiansættelsen. Vækstraten for 

terminalperioden er her vurderet ud fra den historiske BNP-vækst, men er en usikker faktor, da det 

forudsiger langt ud i fremtiden. Det vurderes derfor relevant at analysere følsomheden i værdiansættelsen 

ved ændringer i terminalperiodens vækstrater.  

Derudover er WACC-værdien ligeledes valgt, da det er en væsentlig faktor i forhold til beregningen i 

værdiansættelsen. Dette ses også i tabellens analyse. Som analyseret ovenfor, så består WACC af faktorer, 

som indeholder et hvis skøn og dermed også en sandsynlighed for et andet udfald. Hvis faktorerne i 

beregningen af WACC får et andet udfald, vil det medføre en ændring i WACC og dermed også en ændring i 

værdiansættelsen. Nedenfor er indsat en tabel over ændringen i WACC og væksten i terminalperioden, 

Ændring i 
overskudsgraden

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Teoretisk 
kursværdi

-9,81 2,47 14,74 27,01 39,28 51,55 63,83 76,1 88,37

Ændring 
kursværdi

-125% -94% -62% -31% 0% 31% 63% 94% 125%

Overskudsgraden
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med tilhørende effekt på værdiansættelsen af Harboes Bryggeri. Analysen indeholder en ændring i WACC 

og vækstraten i terminalperioden med +/- 5% - 20%. Alle øvrige faktorer holdes konstante.  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af tabellen, er der stor forskel mellem den laveste og højeste værdi. Den højeste værdi måles 

ved et fald i kapitalomkostninger, WACC, på -20% og en stigning i vækstraten i terminalperioden på +20%. 

Kursværdien beregnes her til 174,08, hvilket er en stigning på 343% i forhold til den oprindeligt beregnet 

værdi. Derimod er den laveste beregnet værdi på 3,58, hvilket sker ved en stigning i kapitalomkostninger, 

WACC, på +20% og et fald i vækstraten i terminalperioden på -20%. Det giver et fald på -91% i forhold til 

den oprindelige kursværdi på 39,28.  

I midten af tabellen er den oprindelige kursværdi på 39,28 markeret. Den blå ring udenom, indikerer 

kursværdien ved en ændring i WACC og vækstraten for terminalperioden på +/- 5%. Dette område vurderes 

at være det mest sandsynlige, i forhold til det analyseret under den strategiske- og regnskabsanalyse. Den 

laveste beregnede kursværdi ligger her på 26,91, mens den højeste værdi beregnes til 55,88. Dette ligger 

ligeledes inde for samme interval, som beregnet under up-side og downside retningerne.  

Overordnet set kan det altså konkluderes, at følsomhedsanalysen viser beregningen er væsentlig påvirket 

af værdien i WACC og vækstraten, samt de elementer som indgår i bedømmelsen heraf.  

9.5 Delkonklusion værdiansættelse  

Med udgangspunkt i budgetforudsætningerne, som er udarbejdet med afsæt i den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen, er den teoretiske aktiekurs estimeret til at være 39,28 per aktie. Den faktiske aktiekurs i 

Small Cap indekset, var pr. 30.04.20 på 51,00 og dermed overvurderet i forhold til beregningen med 23%.  

Ændring i 
WACC -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Ændring i 
terminalperiod

ens vækst
Terminaperiod

ens vækst

WACC 
værdi

3,30% 3,51% 3,72% 3,92% 4,13% 4,34% 4,54% 4,75% 4,96%

-20% 1,6% 58,93 46,83 37,07 29,04 22,31 16,58 11,65 7,35 3,58

-15% 1,7% 66,94 53,23 42,31 33,40 26,00 19,75 14,39 9,76 5,70

-10% 1,8% 76,05 60,40 48,11 38,19 30,03 23,18 17,35 12,34 7,97

-5% 1,9% 86,49 68,49 54,58 43,48 34,44 26,91 20,56 15,11 10,40

0% 2,0% 98,56 77,69 61,82 49,35 39,28 30,99 24,03 18,11 13,01

5% 2,1% 112,68 88,22 69,99 55,88 44,63 35,44 27,80 21,34 15,81

10% 2,2% 129,40 100,39 79,27 63,20 50,55 40,34 31,92 24,85 18,84

15% 2,3% 149,49 114,62 89,89 71,44 57,14 45,73 36,42 28,66 22,11

20% 2,4% 174,08 131,44 102,16 80,80 64,52 51,71 41,36 32,82 25,65

WACC

Vækst 
terminalp

eriode
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Da den estimeret teoretiske aktiekurs, er fastsat på baggrund af fremtidigt budget og forudsætninger, må 

det antages at der kan være usikkerhed forbundet hermed. For at kunne vurdere realismen i budgettet og 

budgetforudsætningerne, er der derfor foretaget en følsomhedsanalyse af beregningselementerne, samt 

en følsomhedsanalyse i forhold til upside- og downside retninger. Det giver dermed et interval, som det 

forventes realistisk aktiekursen vil bevæge sig inden for.  

Ud fra følsomhedsanalysens upside- og downside retninger, kan det konkluderes, at en ændring på +/- 10% 

i omsætning og overskudsgrad, vil give et interval på den teoretiske aktiekurs mellem 28,28 og 53,76. Mest 

følsom er beregningen ved upside ændringen på 10%, hvor aktiekursen stiger med 37%, mens downside 

ændringen på -10% ændrer aktiekursen med -28%.  

Det kan derudover også konkluderes, at en ændring isoleret set i de enkelte value-drivere, har en væsentlig 

effekt på beregningen, hvorfor det må konkluderes at beregningen er følsom overfor ændringer. Det ses 

blandt andet, at en ændring på bare +/- 5% i 1/ATO, ændrer aktiekursen med +/- 54%. Ligeledes ses en 

ændring i overskudsgraden på +/-5%, at give en ændring på 31% i aktiekursen.  

Dog kan det også ses, at en ændring isoleret set i terminalperiodens vækst på +/- 5%, er mindre følsom 

overfor ændringer end de øvrige elementer i beregningen. Med en ændring på +5% i terminalperiodens 

vækst, vil det betyde en ændring i aktiekursen på +14%, mens et fald i terminalperiodens vækst på -5% 

giver en ændring i aktiekursen på -12%.  

Sammenfattende kan det af værdiansættelsesafsnittet konkluderes, at markedskursen for Harboes Bryggeri 

ikke afspejler den estimeret teoretiske kurs jf. beregningen. Den teoretiske aktiekurs er væsentlig lavere, 

hvorfor markedskursen vurderes at være prissat for høj. På baggrund af følsomhedsanalysen, vurderes det 

at der ikke er behov for ændringer til forudsætningerne eller de øvrige beregningselementer. Derimod skal 

analysen fungere som supplement til værdiansættelsen, for at vurdere udviklingen i aktiekursen afhængigt 

af den fremtidige markedsudvikling.  
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10. Konklusion  

Afgangsprojektets overordnet problemfelt omhandlede, hvorvidt Harboes Bryggeris aktiekursen var prissat 

korrekt og dermed afspejlede selskabets fremtidige værdiskabelse. For at besvare dette, er Harboes 

Bryggeris fundamentale værdi estimeret, samt sammenholdt med kursen på fondsbørsen. For at estimere 

den teoretiske aktiekurs og vurdere denne, er der foretaget en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og 

rentabilitetsanalyse, samt en værdiansættelse på baggrund af udarbejdet budget. Efter gennemgang af 

ovenstående analyser, er det vurderet at problemformuleringen kan besvares fyldestgørende.  

Konklusion – Strategisk analyse 

Af den strategiske analyse, kan det konkluderes, at markedet hvori Harboes Bryggeri agerer, er præget af 

hård konkurrence. Markedet oplever en intensiv konkurrence, hvor der er pres på priserne og dermed pres 

på indtjeningsmarginerne. Derudover kan det konkluderes, at Harboes Bryggeris hovedmarked, har oplevet 

en modenhed og det dermed er svært at vækste. Selskabet er et af de største bryggerier i Danmark, men på 

verdensplan er der mange større aktører. Harboes Bryggeri har grundet den hårde konkurrence og presset 

på priserne, ikke formået de seneste år at skabe overskud, ligesom deres nærmeste konkurrenter i 

Danmark. Dermed vurderes deres position at være svækket.  

I slutningen af regnskabsperioden og den efterfølgende periode, har der været udbrudt en pandemi, som 

har skabt en økonomisk usikkerhed og global ustabilitet. Dette har også påvirket Harboes Bryggeris 

internationale markeder, hvor de især i lande uden for EU har oplevet udfordrende markedsforhold. Disse 

aspekter konkluderer, at der er usikkerhed om den fremtidige vækst og indtjening, ligesom de forventede 

stigende råvarepriser og afgifter medfører forventning om lavere indtjening.   

Dog har et stadig større fokus på sundhed og kvalitetsråvarer, medført mulighed for vækstpotentiale 

indenfor alkoholfrit øl og læskedrikke, samt Premium mærker på nye markeder. Begge områder er 

markeder med stigende vækst og potentiale for fremtidig indtjening og vækst. Harboes Bryggeri har nemlig 

ikke formået at vækste omsætningen de seneste 4 år, samtidig med at bundlinjen har været faldende. Det 

kan konkluderes, at det blandt andet skyldes de intensive markedsforhold, men i lige så høj grad ledelsens 

manglende evne til at eksekvere den korrekte strategi.  

Grundet uenighed i ledelsen omkring udførelse af selskabets strategi, har der været flere ledelsesskift, 

hvilket har medført uro i ledelsen og blandt investorer og samarbejdspartnere. Det kan konkluderes, at 

Harboes Bryggeris ledelse, har været en af deres største udfordringer i forhold til at skabe værdi for 

investorerne. Det er således valgt at omstrukturere salgs- og distributionsleddet, for at effektivisere og 
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omkostningsminimere, med fremtidig forbedret indtjening for øje. Ovenstående vurderes som værende de 

væsentligste interne og eksterne faktorer for Harboes Bryggeris strategi og indtjening.   

Det kan konkluderes, at Harboes Bryggeris historiske strategi har omhandlede omkostningsminimering, 

hvor produkterne er solgt billigere og med lavere kvalitet. Flere af de større aktører i markedet har benyttet 

sig af opkøb af deres konkurrenter. Harboes vækststrategi har i stedet været markedspenetrering, men har 

de senere år oplevet et mættet hovedmarked.  

Ud fra analysen kan det dog konkluderes, at Harboes fremtidige vækststrategi omhandler 

markedsudvikling, hvor blandt andet markeder som Asien og Syd- og Mellemamerika vil forsøges indtages. 

Dog har dette krævet store mængder ressourcer, ligesom der er en global usikkerhed, hvorfor der ikke 

forventes en væsentlig vækstfremgang på kort sigt. Dog forventes det at have en positiv indflydelse på 

Harboes Bryggeris langsigtede vækstmuligheder. Det kan derfor konkluderes, at der ikke forventes en 

væsentlig vækst på kort sigt, mens der på lang sigt forventes en stigning, som følge af nye markeder og 

effektivisering af omkostningerne.  

Konklusion – Regnskabsanalyse og rentabilitetsanalyse 

Regnskabs- og rentabilitetsanalysen indeholder en analyse af Harboes Bryggeris value-drivere, samt en 

benchmark-analyse mod de væsentligste konkurrenter i Danmark. Konklusionen i benchmark-analysen er, 

at Harboes Bryggeris finansielle nøgletal de seneste 5 år har haft en negativ udvikling, sammenholdt med 

Carlsberg og Royal Unibrew. Det er valgt at analysere og sammenholde selskabernes omsætningsudvikling, 

EBIT-margin, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. I størstedelen af nøgletallene kan det ses, at 

Harboes Bryggeri klarer sig dårligere med nedadgående tendenser, mens Carlsberg og Royal Unibrew har 

en positiv eller konstant udvikling. Dermed er den samlede vurdering, at Harboes Bryggeri er udfordret 

med deres økonomiske udvikling og situation.  

Benchmark-analysen er baseret på rådata fra årsrapporterne, hvilket kan give udfordringer i forhold til 

sammenlignelighed. For at forstå Harboes Bryggeris økonomiske situation endnu bedre, er det derfor valgt 

at analysere og dekomponere egenkapitalens value-drivere. Konklusionen herpå viste, at egenkapitalens 

forrentning overordnet set har været faldende de seneste 5 år. Dette skyldes til dels en faldende 

overskudsgrad, som følge af stagnerede omsætning og stigende produktionsomkostninger. Derudover 

skyldes det til dels også, at Harboes Bryggeris SPREAD er negativt, og det dermed kan konkluderes at 

låneomkostningerne overstiger forrentningen af netto driftsaktiverne.  

Det kan overordnet ses, at Harboes Bryggeri har haft udfordringer, med at tilpasse deres omkostninger til 

driftsaktiviteten. Under den strategiske analyse, blev det konkluderet, at selskabet har haft 
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restruktureringsomkostninger til effektiviseringstiltag, hvilket forventes at give en mere rentabel forretning 

i fremtiden. Derudover kan det også konkluderes, at udsigten til vækst ikke er stor, hvorfor 

omkostningsminimering skal være med til at forbedre overskudsgraden og rentabiliteten i fremtiden. Dette 

er indarbejdet i budgetforudsætningerne, som dermed ses som en finansiel opsamling på den strategiske- 

og finansielle analyse.  

Konklusion – Værdiansættelse  

Budgettet er med til at danne rammen omkring værdiansættelsen af Harboes Bryggeri, hvor det er valgt at 

benytte DCF-modellen som den primære model, samt ReOI-modellen som kontrolberegning. Det kan 

konkluderes på baggrund af beregningerne, at Harboes Bryggeris fundamentale værdi er 39,28 kr. pr. aktie. 

Dermed kan det ligeledes konkluderes, at den beregnede fundamentale værdi ikke er afspejlet i 

markedskursen på fondsbørsen, da aktien handles til 51,00 kr. pr. aktie.  

Konklusionen er, at prisen på markedskursen er overvurderet med 23%, i forhold til den beregnede værdi, 

og dermed ikke afspejler Harboes Bryggeris fremtidige indtjening og værdiskabelse.  

Value-driverne i budgettet er fastsat efter bedste skøn, på baggrund af den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen. Der kan derfor argumenteres for at disse skøn kan have en anden værdi. Grundet der 

ikke findes fuldstændig viden, indeholder opgaven flere antagelser, som har betydning for value-drivernes 

værdi i værdiansættelsen. Der er derfor foretaget en følsomhedsanalyse, hvor value-driverne ændres 

isoleret set, for at se påvirkningen af den beregnede fundamentale værdi.  

Der blev udarbejdet et budget, hvor der blev set på værdien ved en upside- og downside retning, i forhold 

til det oprindeligt budgetteret. Her blev der foretaget en ændring på +/- 10% af omsætningsvæksten og 

overskudsgraden, for at se ændringen i værdiansættelsen. Ved en upside retning på +10% steg den 

estimerede værdi med +37%, mens downside retningen viste et fald i den estimerede værdi på -28%.  

Der blev herudover foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der ændres isoleret set på værdien af 1/ATO, 

overskudsgraden, WACC og væksten i terminalåret. Alle faktorerne blev isoleret set ændret med +/- 5% -

20%. Heraf kan det konkluderes, at især overskudsgraden og 1/ATO, er følsom overfor ændringer i værdien. 

Derimod er beregningen mindre følsom overfor ændringer i værdien af WACC og væksten i terminalåret. 

Overordnet set, kan det konkluderes at beregningen er relativt følsom, da selv mindre ændringer i value-

driverne, giver en mærkbar ændring i den teoretiske aktiekurs. Det er dog valgt ikke at ændre på de 

oprindelige budgetforudsætninger, da budgettet stadig vurderes realistisk. Følsomhedsanalysen benyttes 

derfor som et supplement for hvilken vej aktiekursen kan bevæge sig, afhængigt af Harboes Bryggeris 

fremtidige performance.  
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Ud fra ovenstående gennemgang, kan det konkluderes, at Harboes Bryggeris fundamentale værdi er 39,28 

kr. pr. aktie, hvilket ikke er afspejlet i markedets aktiekurs, hvorfor aktiekursen vurderes at være 

overvurderet.   
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11. Perspektivering  

Efter d. 30.04.20 har Harboes Bryggeri udsendt halvårsrapport for 2020/2021 regnskabsåret. 

Halvårsrapporten blev udsendt i medio december 2020, hvor selskabets aktie på fondsbørsen samtidig blev 

handlet til det højeste niveau i 12 måneder. Kursen for aktien lå på daværende tidspunkt på ca. 78 kr. pr. 

aktie. Dette er en stigning på ca. 45% i forhold til ovenstående opgaves upside forventning.  

Harboes Bryggeri skriver blandt andet i deres halvårsrapport, at de forventer en forbedret indtjening som 

følge af deres organisationstilpasninger og omkostningsbesparelser. Derudover er væksten også gået frem 

på det danske marked, ligesom der er indgået aftale om salg af aktiver i afhændet bryggeri i Estland. Det 

forventes at give en positiv indvirkning på indtjeningen, før skat på 7-9 mio. kr.  

Halvårsrapporten indeholder ligeledes en forbedret EBIT, samt et resultat før skat på 8.492 t.kr., som er 

med til at give en positiv overskudsgrad på 1,6%. Covid-19 er dog stadig en stor usikkerhedsfaktor i forhold 

til aktivitet og indtjening på eksportmarkederne. Dog er der forbedret udsigter og gradvise genåbninger, 

som har haft en positiv påvirkning på aktiekursen.   
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Royal Unibrew A/S (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020)  
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Kilde: (Danmarks Statistik/alkoholforbrug 2, 2021) 
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Bilag 4 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Budgetforudsætninger 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Omsætningsvækst 1% 2% 3% 4% 2,0% 2,0%
1/ATO 0,65 0,66 0,67 0,64 0,64 0,64
Overskudsgraden 0% 1% 3% 5,00% 5,0% 2,0%
Effektiv skatteprocent 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Andet driftsoverskud 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Budget 

Terminal periode
2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E

Nettoomsætning 1.413.784 1.427.922 1.456.480 1.500.175 1.560.182 1.591.385 1.623.213
Driftsoverskud (før skat) 0 14.565 45.005 78.009 79.569 32.464
Skat på driftsoverskud 0 -4.005 -12.376 -21.452 -21.882 -8.928
Driftsoverskud (efter skat) 0 10.559 32.629 56.557 57.688 23.537
Andet driftsoverskud (efter skat) 5.712 5.826 6.001 6.241 6.366 6.493
Driftsoverskud i alt (efter skat) 5.712 16.385 38.629 62.797 64.053 30.029

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Netto driftsaktiver (NOA) 927.240 803.353 961.277 1.005.117 998.516 1.018.487 1.038.856

Terminal periode

2019/2020E 2020/2021E 2021/2022E 2022/2023E 2023/2024E 2024/2025E 2025/2026E
Driftsoverskud i alt (efter skat) 5.712 16.385 38.629 62.797 64.053 30.029
DNOA 157.924 43.840 -6.601 19.970 20.370 20.777
Det frie cash flow (FCF) -152.212 -27.455 45.230 42.827 43.684 9.252

Pengestrømsopgørelse

Budgetperioden

Budgetperioden

Budgetperioden
Valuedriver

Resultatopgørelse Budgetperioden

Balance (primo)
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Harboes Bryggeri A/S 

Reformuleret totalindkomstopgørelse 

(Beløb i t.DKK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Driftsoverskud:
Nettoomsætning 1.413.784 1.369.695 1.337.736 1.431.310 1.376.466
Produktionsomkostninger -1.134.640 -1.101.384 -1.078.711 -1.122.312 -1.066.275
Bruttoresultat 279.144 268.311 259.025 308.998 310.191

Salgs- og distributionsomkostninger -221.685 -211.068 -202.867 -214.823 -191.250
Administrationsomkostninger -65.880 -56.732 -52.651 -51.745 -50.487
Driftsoverskud/EBITDA (før skat) -8.421 511 3.507 42.430 68.454

Skat af driftsoverskud (2) 1.707 -4.964 -4.051 -13.266 -20.279

Driftsoverskud (efter skat) NOPAT -6.714 -4.453 -544 29.164 48.175

Andet driftsoverskud samt engangsomkostninger:
Andre driftsindtægter 12.333 14.957 15.266 18.100 17.151
Andre driftsomkostninger -8.994 -9.519 -10.418 -10.221 -10.835
Engangsomkostninger (nedskrivning, tab/gevinst aktiver og restruktureringsomkostninger) -31.071 -10.976 1.783 -245 -19.705
Renter og udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer (1) 315 52 55 48 131
Andet driftsoverskud samt engangsomkostninger (før skat) -27.417 -5.486 6.686 7.682 -13.258
Skat herpå 22% (2015/2016 - 2019/2020) 6.032 1.207 -1.471 -1.690 2.917
Andet driftsoverskud (efter skat) -21.385 -4.279 5.215 5.992 -10.341

Dirty supplys poster:
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder -486 1.269 1.001 -586 -1.231
Dagsværdiregulering af andre kapitalandele og værdipapirer -1.127 106 160 8 56
Recirkulering til resultatopgørelsen af dagsværdiregulering ved nedskrivning 
af finansielle aktiver disponible for salg 0 0 0 0 2.750
Skat af anden totalindkomst 248 -23 -35 -2 -12
Dirty supplys poster i alt -1.365 1.352 1.126 -580 1.563

Driftsoverskud i alt (totalindkomst fra driften) -29.465 -7.380 5.797 34.576 39.397

Netto finansielle omkostninger (NFO):
Finansielle indtægter (1) 125 392 344 287 554
Finansielle omkostninger -5.969 -5.757 -6.032 -5.016 -4.650
NFO (før skat) -5.844 -5.365 -5.688 -4.729 -4.096
Skattefordel på NFO 22% (2015/2016 - 2019/2020) 1.286 1.180 1.251 1.040 901
NFO (efter skat) -4.558 -4.185 -4.437 -3.689 -3.195

Totalindkomst i alt -34.023 -11.565 1.360 30.887 36.202

Minoritetsinteresser 58 18 22 61 124

Totalindkomst til rådighed for Harboes Bryggeri A/S -33.965 -11.547 1.382 30.948 36.326
Kontrol til årsrapport 2 0 0 0 0

(1) Reklassificeret fra finansielle indtægter. Dette er renter og udbytte fra andre
kapitalandele (og ikke renter fra aktivitet på lånemarkederne)
    - Renter af andre kapitalandele og værdipapirer 284 21 14 18 62
    - Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer 31 31 41 30 69

315 52 55 48 131

(2) Rapporteret skat 9.024 -2.577 -4.271 -13.916 -16.461
Skattefordel på NFO 1.286 1.180 1.251 1.040 901
Skat allokeret til andet driftsoverskud 6.032 1.207 -1.471 -1.690 2.917

1.707 -4.964 -4.051 -13.266 -20.279

(3) Korrektion af produktions-, salg- og distributions- samt administrationsomkostninger 
som følge af omstrukteringsomkostninger, gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver
samt nedskrivningsomkostninger (flyttes til andet driftsoverskud)
    - Produktionsomkostninger, rapporteret 1.154.711 1.112.360 1.076.928 1.122.557 1.079.833
    - Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver -71 -159 -332 -245 -371
    - Nedskrivning af anlægsaktiver, produktsortiment, varebeholdning, udviklingsomk. Mv. -20.000 -10.817 2.115 0 -13.187
    - Produktionsomkostninger, korrigeret 1.134.640 1.101.384 1.078.711 1.122.312 1.066.275

    - Salg- og distributionsomkostninger, rapporteret 232.685 211.068 202.867 214.823 191.250
    - Omstruktureringsomkostninger -11.000 0 0 0 0
    - Salg- og distributionsomkostninger, korrigeret 221.685 211.068 202.867 214.823 191.250

    - Administrationsomkostninger, rapporteret 65.880 56.732 52.651 51.745 50.487
    - Administrationsomkostninger, korrigeret 65.880 56.732 52.651 51.745 50.487

(3.1) Afskrivninger fordeler sig således
- Rapporteret 106.027 112.250 95.725 90.630 42.343
- Produktionsomkostninger 73.261 83.867 73.746 71.108 33.130
- Distributionsomkostninger 17.936 13.285 9.516 9.233 2.736
- Administrationsomkostninger 8.657 7.652 7.237 6.307 6.477
- Andre driftsomkostninger 6.172 6.273 4.461 3.982 0
- Indregnet i kostpris for udviklingsomkostninger 0 1.173 765 0 0

Nedskrivninger fordeler sig således
- Debitorer 7.929 843 -2.115 0 0
- Andre værdipapirer og kapitalandele 1.200 106 0 0 13.187
- Immaterielle 3.034 0 0 0 0
- Materielle 2.333 9.868 0 0 0

14.496 10.817 -2.115 0 13.187

(3.2) Tab/gevinst anlægsaktiver
- Materielle -563 -159 -332 -245 -371
- Immaterielle 330 0 0 0 0
- Aktiver bestemt for salg 162 0 0 0 0

-71 -159 -332 -245 -371
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Harboes Bryggeri A/S 

Reformuleret balance 

(Beløb i t.DKK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Driftsaktiver
Immaterielle aktiver 18.989 23.286 21.794 20.740 24.679
Materielle aktiver 719.157 760.366 797.508 773.790 694.530
Investeringsejendomme 21.482 23.435 22.990 63.206 55.802
Andre kapitalandele og værdipapirer, brancherelaterede investeringer 3.148 2.080 2.209 2.415 2.697
Varebeholdninger 174.504 160.524 149.976 169.411 164.581
Tilgodehavender 219.162 284.128 272.582 269.779 269.695
Periodeafgrænsningsposter 12.053 8.046 11.769 10.955 9.191
Udskudt skatteaktiv 0 0 4.362 5.528 5.039
Driftslikviditet (1) 14.138 13.697 13.377 14.313 13.765

1.182.633 1.275.562 1.296.567 1.330.137 1.239.979
Driftsforpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser, lang 50.191 40.132 47.583 52.158 51.331
Udskudt indregning af indtægter, lang 24.365 29.166 34.597 41.749 51.350
Anden gæld og andre forpligtelser, lang 4.741 0 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser, kort 164.953 155.205 152.409 208.775 153.333
Anden gæld og andre forpligtelser, kort 130.565 114.131 102.441 91.450 89.810
Udskudt indregning af indtægter, kort 4.465 5.498 7.217 7.623 6.921
Selskabsskat, kort 0 4.190 7.669 23.995 19.957

379.280 348.322 351.916 425.750 372.702

Netto driftsaktiver (NOA) 803.353 927.240 944.651 904.387 867.277

Finansielle aktiver 
Andre kapitalandele og værdipapirer, børsnoterede 805 732 626 465 457
Andre kapitalandele og værdipapirer, unoterede 0 2.400 2.400 2.400 2.400
Likvide behodninger (1) 31.805 1.481 2.226 21.276 53.497
Deposita, lejemål 127 147 2.490 2.470 2.464
Aktiver bestemt for salg 4.435 3.134 0 0 0

Finansielle forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter, lang 102.935 119.199 135.392 151.855 168.155
Indregnede leasingforpligtelser, lang 40.615 19.987 0 0 0
Bankgæld og gæld til realkreditinstitutter, kort 16.262 81.527 66.093 20.472 21.019
Indregnede leasingforpligtelser, kort 6.953 6.636 0 0 0

Netto finansielle forpligtelser 129.593 219.455 193.743 145.716 130.356

Egenkapital
Aktiekapital 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Andre reserver -2.075 -710 555 -3.188 -2.608
Overført totalindkomst 615.835 648.495 690.285 701.908 679.523
Minioritetsinteresser -8 50 68 -49 6
Egenkapital i alt 673.752 707.835 750.908 758.671 736.921

(1) Likvide beholdninger er opdetl i driftslikviditet og 
finansielle aktiver. Driftslikviditet er skønnet til 
1% af nettoomsætningen.
- Afsat driftslikviditet 1% 14.138 13.697 13.377 14.313 13.765
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