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Executive summary 
 
This summary reflects the most important conclusions made in this report after analyzing the 
company Unilever. 
 
Unilever is an international Dutch/English producer of foodproducts and products for health 
and personal care, in sum Unilever has 400 brands in its assortment and the products are 
sold in 150 countries. Unilever’s mission is to add vitality to life. The core of Unilevers 
strategy is that they concentrate the resources in areas where they have leading positions 
and on markets with a high increase, especially in personal care, in emerging markets and in 
vitality.  
 
Unilever operates on a market with large worldwide competitors. Unilever also has to deal 
with the increasing competition of B-brands and discounters. 
Unilever must distinguish itself of its competitors by anticipating the recent developments, 
satisfying to the wishes of the consumers and to differentiate their products.  
The power of the suppliers is low, because Unilever is a worldwide strong venture that 
purchases much at the same time. The power of the purchasers is positive, because 
Unilever is a large bidder of brand products. However, the power has become larger by the 
increasing competition of substitute products. 
  
The company analysis shows that Unilever has needed more assets and equity for more 
turnover and profit. There for ‘ Do more with less’  is not applicable for Unilever. The assets 
have increased, especially the fixed assets. Furthermore the ability has grown by increasing 
the equity, compared with the liabilities. 
 
The turnover and profit analysis makes it evident, that most of the increase in turnover and 
company profit is gained on the American and Asian/African market. These geographic areas 
are a star. Europe is a cash cow. Europe is still the largest market, but in the future this could 
move to the American market. Also the most turnover increase is gained in the category 
personal care. The category food has the highest market share, but is just like Europe a cash 
cow.  
 
Unilever reduces its risks by applying a suitable currency policy and by means of its interest 
policy. This is reached by covering the interest risks of debts and liquide resources by means 
of interest rate swaps.  Unilever also buys contracts to cover the future need for certain raw 
materials. These contracts can also be used for covering future dangers.  
The risks of Unilever are reduced in the past five years. This is a very positive development 
for the company.  
 
Unilever uses several growpaths for increasing his profit and turnover. Most of the time, the 
company uses the market development strategy and the product development strategy. 
 

Tthe forecast predictes that the turnover increases for the year 2007 and 2008 with 
approximately 2%. The net profit will increase with 2% in 2007 and with 7% in 2008, mainly 
because of the decrease in finance costs. 
 
The most important points of the SWOT-analysis is that technology offers many changes for 
Unilever. And that the recent developments in health, environment and convenience and the 
socially cultural changes within the family household also offer many chances for Unilever.  
Unilever must use their knowledge, experience and image to exploit their changes. And 
Unilever has to focus more on its competition capacity and have to adapt quickly too market 
developments. 
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Inleiding  
 
Elke dag gebruiken mensen overal ter wereld de producten van Unilever. Door te luisteren 
naar de consumenten is Unilever uitgegroeid tot een van de succesvolste producenten van 
consumentenproducten. Unilever heeft de afgelopen jaren zijn strategie aangepast en de 
onderneming besteedt veel waarde aan innovaties. 
Ondanks de nieuwe strategie blijven de verwachte resultaten uit en heeft Unilever veel last 
van zijn concurrenten. Ook is Unilever op dit moment niet heel positief in het nieuws 
vanwege een reorganisatie waarbij er fabrieken worden gesloten met grote gevolgen voor 
het personeel. 
 
In dit rapport worden er verschillende analyses uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 
onderneming, de branche en de financiële situatie. Zodat er een gedegen advies kan worden 
gegeven hoe Unilever meer groei in omzet en winst kan realiseren. 
 
Als eerste zal het profiel van de onderneming beschreven worden met behulp van de 5xW 
en H-methodiek. 
In hoofdstuk twee komt de bedrijfstakanalyse aan de orde. Er zal gekeken worden naar de 
intensiteit van de concurrenten in de consumer foodbranche. 
In hoofdstuk drie komt de bedrijfsanalyse aan de orde, bestaande uit de fundamentele 
analyse, de omzet- en winstanalyse, de bedrijfstaklevenscyclus en de technische analyse. 
Voor deze analyse wordt er gebruik gemaakt van het ExcelAnalysemodel van Unilever dat 
de financiële getallen van de onderneming weer geeft over de afgelopen 10 jaar.  
Hoofdstuk vier geeft het risicoprofiel van de onderneming weer. Hierbij wordt het 
commercieel risico, bedrijfsrisico, financieel risico en totaal risico in beeld gebracht. Ook 
wordt er aangegeven hoe Unilever zijn risico’s managet. 
Hoofdstuk vijf behandelt de groeiroutes die Unilever volgt, toegelicht met voorbeelden en de 
kansen en bedreiging van de groeiroute voor de onderneming. 
In hoofdstuk zes is een forecast gemaakt voor de jaren 2007 en 2008. Er wordt hiervoor 
gebruik gemaakt van de analyses die uit hoofdstuk drie naar voren zijn gekomen, het 
ExcelAnalysemodel en de eerste halfjaar resultaten van 2007. 
In hoofdstuk acht worden de belangrijkste externe ontwikkelingen gekoppeld met de sterktes 
en zwaktes van de onderneming, zodat de kansen en bedreigingen in kaart gebracht kunnen 
worden. Ook wordt er gekeken hoe deze kansen optimaal benut kunnen worden.  
Ten slotte komt in hoofdstuk 8 de conclusie aan de orde. 
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1 Profiel van de onderneming 

 
Dit hoofdstuk zal inzicht geven in de profiel van de onderneming. Het gaat hierbij om de 
beschrijving van de wijze waarop de onderneming vormgeeft aan de organisatie, de 
onzekerheid in het marktproces beheerst en het innovatief vermogen vormgeeft. Als 
informatiebron wordt het jaarverslag van 2005 en 2006 gebruikt, website van Unilever en 
verdere informatie over de onderneming wat beschikbaar is op internet. 
 

1.1 Wie is Unilever? 
 

Unilever is een internationale Nederlands/Engelse producent van voedingsmiddelen en 
producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging met meer dan 179.000 
werknemers in circa 100 landen. Unilever is al 8 jaar het best scorende voedingmiddelen 
bedrijf in de Dow Jones Sustainability Indexes, en had in 2006 een jaaromzet van 39.624 
miljoen en een winst van 5.408 miljoen. 
Unilever produceert onder andere waspoeder, shampoo, tandpasta’s, thee, ijs, olie en vetten 
(voeding) voor afnemers wereldwijd. De onderneming heeft zo’n 400 merken, enkele 
bekende merken van Unilever zijn: Becel, Calvé, Hellmann's, Iglo, Knorr, Lipton, Magnum, 
Ola en Slim-Fast (voedingsmiddelen) en Axe, Dove, Lux, Omo en CIF (producten voor 
persoonlijke en huishoudelijke verzorging). 
Unilever werd in 1930 opgericht, toen het Hollandse bedrijf met de Lever Brothers, een Britse 
producent van zeep, samenging. De organisatie wordt geleidt door twee holdings: Unilever 
NL (Nederland) en Unilever Plc (UK). Daarom zijn in Londen en Rotterdam hoofdkantoren.  
In Nederland zijn vier business units actief onder de paraplu van Unilever Nederland. De 
dubbele moedermaatschappijen hebben dezelfde directies en werken over het algemeen als 
zelfstandige maatschappijen. De producten worden in 150 landen verkocht. 
Unilever heeft op elk continent mensen in dienst en investeren veel in onderzoek en 
ontwikkeling (research & development) om de merken te laten groeien die deel uit maken 
van het dagelijks leven van mensen overal ter wereld, Unilever heeft in research & 
development meer dan 900 miljoen geïnvesteerd.  
Unilever heeft zijn activiteiten onderverdeeld in drie regio’s: Noord- en Zuid-Amerika, 
Azië/Afrika en Europa. Deze regio’s zijn elk verantwoordelijk voor het realiseren van omzet 
en winst, het in de markt zetten in hun regio van een beproefde mix van sterke merken en 
een focus op het uitbouwen van de relaties met klanten. De regio's worden aangevuld door 
twee categorieën, Voedingsmiddelen en Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging. Deze 
zijn verantwoordelijk voor de totale merkontwikkeling, inclusief innovatie, merk-positionering 
en communicatie en voor de strategie van de productcategorieën. 
De kern van Unilevers strategie is dat zij de middelen concentreren op gebieden waar zij 
leidende posities hebben en op markten met een hoge groei, vooral in persoonlijke 
verzorging, in opkomende markten en in vitaliteit.  
Hoewel Unilever zich voornamelijk richt op het ontwikkelen van het bedrijf door middel van 
organische groei, spelen ook acquisities en desinvesteringen een rol bij het versnellen van 
de ontwikkeling van het portfolio. 
 

1.2 Wat is het doel van Unilever? 
 
Unilever wil in 2007 opnieuw een duurzame groei van de onderliggende verkopen realiseren 
en tegelijkertijd de brutowinstmarge verbeteren. Ook wil Unilever zorgen voor een nog hoger 
rendement op zijn investeringen.  
De ambitie van Unilever op de lange termijn is om binnen een groep van vergelijkbare 
ondernemingen tot de top-eenderde te behoren wat betreft Total Shareholder Return. Deze 
ambitie is uit Unilevers doelstellingen af te leiden. Voor de periode 2005-2010 richt Unilever 
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zich op een beschikbare vrije kasstroom van € 25-30 miljard. Door de desinvesteringen van 
de afgelopen twee jaar en het feit dat er tot nu toe geen significante acquisities hebben 
plaatsgevonden, is Unilver’s kasstroomgeneratie in de periode afgenomen met iets meer dan 
€ 1 miljard. Unilever streeft naar een rendement op het geïnvesteerd vermogen boven het 
niveau van 11% in 2004. Unilever verwacht een groei van de onderliggende verkopen van  
3-5% per jaar en een brutowinstmarge van meer dan 15% in 2010 bij een normaal niveau 
van herstructureringen van 0,5 tot 1 procent van de omzet. 
 
In het kort, de hoofd doelstellingen van Unilever zijn: 
Omzetgroei per jaar: 3-5 procent  
Winstmarge: 15 procent vanaf 2010  
Kasstroom: 25-30 miljard euro  
Beurskoers: top-3 branchegenoten 
 

1.3 Hoe wil Unilever haar doelen bereiken? 
 

Unilever concentreert zich op gebieden waar zij leidende posities heeft en op markten met 
een hoge groei, vooral in persoonlijke verzorging, in opkomende markten en in vitaliteit. 
Hoewel Unilever zich voornamelijk richt op het ontwikkelen van het bedrijf door middel van 
organische groei, spelen ook acquisities en desinvesteringen een rol bij het versnellen van 
de ontwikkeling van Unilevers portfolio. Om deze strategie te kunnen uitvoeren, is de 
managementstructuur van de onderneming vereenvoudigd en zijn de vaardigheden op het 
gebied van marketing, klantmanagement en onderzoek en ontwikkeling verbeterd. Dit leidt 
tot betere spreiding van de middelen, betere uitvoering, snellere besluitvorming en meer 
focus op efficiëntie.  De nieuwe organisatie, versterkt door het ‘One Unilever’-project, stelt 
Unilever in staat te profiteren van de schaalgrootte, zowel wereldwijd als lokaal. 
Ook staat Unilever dichtbij de consument door zijn ervaring in plaatselijke culturen en 
markten overal ter wereld, wat zorgt voor een solide basis voor toekomstige groei. 
Unilever stelt zijn rijkdom aan kennis en internationale ervaring ten dienste van lokale 
consumenten. Voor succes op de lange termijn stelt Unilever zichzelf bijzondere eisen qua 
prestatie en productiviteit. Dit houdt in dat Unilever efficiënt samenwerkt, openstaat voor 
nieuwe ideeën en dat ze voortdurend willen leren. Ook vindt Unilever dat zij om te slagen 
hoge gedragsnormen moeten aanhouden ten opzichte van iedereen met wie ze werken, de 
samenleving en het milieu. 
 

1.4 Waar wil Unilever haar doel bereiken? 
 

De internationale markt speelt voor Unilever een belangrijke rol. Door diepe wortels in 
plaatselijke markten overal ter wereld staat Unilever dicht bij de consument. Unilever maakt 
gebruik van zijn kennis en internationale ervaring. 
Unilever concentreert zich op gebieden waar zij leidende posities heeft en op markten met 
een hoge groei, vooral in persoonlijke verzorging, in opkomende markten en vitaliteit. 
De primaire segmenten waar Unilever haar doel wil bereiken zijn de geografische gebieden, 
die bestaan uit de drie regio’s waar Unilever opereert: Europa, Noord- en Zuid-Amerika en 
Azië/Afrika. Nederland en het Verenigd Koningrijk zijn de thuislanden van de 
moedermaatschappijen. Geografisch gezien wordt meer dan 40% op de Europese markt 
afgezet, ongeveer 20% op de Noord-Amerikaanse markt en de rest op de andere 
continenten. 
Ondanks dat Unilever wordt aangestuurd op een geografische basis, sturen de twee 
categorieën Voedingsmiddelen en Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging merken aan 
die zijn onderverdeeld in de belangrijke productgroepen. Dit zijn de secundaire segmenten 
van Unilever. Deze secundaire segmenten zijn: 
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• Culinaire producten, dressings en spreads – onder meer verkopen van soepen, 
bouillons, sauzen, snacks, mayonaise, saladedressings, olijfolie, margarine en spreads 
en bak- en braadproducten zoals vloeibare margarines. 

• IJs en dranken – onder meer verkopen van ijs, thee, producten om het gewicht te 
beheersen en verrijkte basisvoeding die in zich ontwikkelende markten worden 
verkocht. 

• Persoonlijke verzorging – onder meer verkopen van huid- en 
haarverzorgingsproducten, deodorants en antitranspiratiemiddelen en producten voor 
mondverzorging. 

• Huishoudelijke verzorging en overige activiteiten – onder meer verkopen van 
producten voor huishoudelijke verzorging, zoals waspoeders, vloeibare wasmiddelen en 
een uitgebreide reeks van reinigingsproducten. Ter ondersteuning van de 
consumentenmerken bezit Unilever  theeën en palmolieplantages. 

 

1.5 Waarom opereert Unilever op de markten? 
 

Unilever kiest voor zijn huidige marktsegmenten omdat de producten in elk van de vier 
segmenten van soortgelijke aard zijn, en het combineren van de segmenten meer zinvolle 
informatie biedt.  
De verdeling van deze huidige marktsegmenten zorgt voor samenhang, kostenbesparingen 
en een betere benutting van de schaalvoordelen. 

 
1.6 Stakeholdersanalyse 

 
Stakeholder’s 
behoeften 

Stakeholders Stakeholders 
bijdrage 

Zorg, groei kansen, kennis, 
beloning, toegevoegde 
waarde 

Werknemers Kennis, kunde, loyaliteit, 
ervaring 

Veilig, transparantie, 
milieuvriendelijk 

Overheid Vergunningen, advies, 
jurisdictie, transparantie, 
vertrouwen 

Informatie, winst, rendement, 
meerwaarde, betrokkenheid 

Aandeelhouders Kapitaal, krediet, risico, 
support 

Openheid, betrokkenheid, 
omzet 

Toeleveranciers Kwaliteit, snel, goedkoop, 
flexibel 

Gezond, gemak, functioneel, 
goedkoop, kwaliteit 

Klanten Merkbinding, omzet, winst, 
groei 
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2 Bedrijfstakanalyse 
 

Ondernemingen verhandelen producten en markten. Ondernemingen die dezelfde producten 
maken met dezelfde soort productieprocessen, noemen we een bedrijfstak. 
Unilever opereert in verschillende bedrijfstakken/markten, namelijk: 

• Voedingsmiddelen; 

• Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging. 
Voor dit hoofdstuk zal de concurrentie worden geanalyseerd in de bedrijfstak/markt 
Voedingsmiddelen. De bedrijfstakanalyse is op te delen in drieën. Allereerst wordt in dit 
hoofdstuk de interne concurrentie behandeld, gevolgd door de externe concurrentie en tot 
slot de potentiële concurrentie. Dit hoofdstuk dient om dieper inzicht te geven in de plaats 
van de onderneming in de markt. 
 

2.1   Interne concurrentie 
 
Interne concurrentie bestaat tussen de gevestigde rivalen in de branche. 
De intensiteit van de interne concurrentie wordt bepaald door de volgende factoren: 
1. aantal, omvang en sterkte van de rivalen; 
2. groeipotentie van de markt; 
3. hoogte vastekostenniveau; 
4. mogelijke productdifferentiatie; 
5. diversiteit van de rivalen; 
6. hoogte van uittreebarrières. 
 
Ad 1. Aantal, omvang en sterkte van de rivalen 
De voedingsmiddelenbranche is een wereldwijde branche gekenmerkt door grote 
internationale bedrijven. Unilever houdt zich in de voedingsmiddelenbranche bezig met de 
fast moving consumer food. In deze branche zijn een groot aantal omvangrijke en minder 
omvangrijke spelers actief, dit maakt de branche gefragmenteerd. Daarentegen zijn er in de 
voedingsmiddelenbranche een beperkt aantal aanbieders die de dienst uitmaakt, wat de 
branche weer geconcentreerd maakt. 
Unilever kent vijf grote concurrenten in de branche: Procter & Gamble, Danone, Kraft 
General Foods, Nestlé en Sara Lee. 
De omzet (2006) in miljard euro per concurrent is: 
Sara Lee   12  Vlees, graanproducten, dranken 
Kraft Foods   24  Zuivel, graanproducten, diepvries, dranken 
Danone   13  Zuivel, dranken, graanproducten 
Unilever   40 Zuivel, dranken, dressing, diepvries, bakproducten 
Nestlé    58 Graanproducten, zuivel, dranken 
Proctor & Gamble 55 Dierenvoedsel, dranken en graanproducten 
 
Ad 2. Groeipotentie van de markt 
De groeipotentie van de markt is goed, zowel in de ontwikkelde als opkomende markten is er 
een duidelijke groeimarkt. De groei zit voornamelijk in de vraag van de overheid en de 
consument naar gezond voedsel (health food), functioneel voedsel (functional food) en 
voedsel met gemak (convenience food). 
Om aan deze vraag te voldoen zijn er in de ontwikkelde en opkomende markten machines 
nodig die voldoen aan de strenge eisen van de overheid en aan de behoeftes van de 
consument. Deze strengere eisen en behoeftes zorgen ervoor dat de aanbieders van 
consumer food veel moeten investeren in het verbeteren van de eigen producten. Deze 
kennis zorgt ervoor dat de spelers (waaronder Unilever) succesvol kunnen zijn op de 
wereldmarkt omdat zij zich kunnen onderscheiden. Bovendien beschermt de strenge 
wetgeving de Europese markt voor Food Systems aangezien producenten uit 
lagelonenlanden vaak niet kunnen voldoen aan deze strenge eisen.  
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Doordat de sterke ondernemingen het in de branche steeds meer voor het zeggen hebben 
zal er meer consolidatie en concentratie in de markt komen. 
 
Ad 3. Hoogte vastekostenniveau 
Vanwege de benodigde gebouwen en apparatuur die beschikbaar moet zijn in de consumer 
foodbranche is het vaste kosten niveau hoog. Bovendien moet er een continue aandacht zijn 
voor marketing en innovatie om producten te ontwikkelen die beter aansluiten op de wensen 
van de consument en voor het verbeteren van de processen (beter eindproduct, verminderen 
verpakking etc.) En stelt de overheid strenge regels waardoor de vaste kosten stijgen.  
Doordat er een hoog vaste kosten niveau in de bedrijfstak is, is het voor de onderneming 
belangrijk om de bezettingsgraad hoog te houden. De vaste kosten zijn namelijk 
onafhankelijk van de afzet. Voor de consumer foodbranche is dit niet heel moeilijk, omdat 
men te maken heeft met fast moving goods.  Ook hebben de hoge vaste kosten in de 
branche een grotere hevigheid van de interne concurrentie tot gevolg, wat terug te zien is in 
de concurrerende prijzen. 
 
Ad 4. Mogelijke productdifferentiatie 
Binnen de consumer foodbranche zijn de mogelijkheden tot productdifferentiatie redelijk 
groot. Unilever produceert namelijk eindproducten wat zich goed leent voor 
productdifferentiatie en voert een product ondersteunend marketing beleid uit. De producten 
van Unilever onderscheidt zich op talloze gebieden, bijvoorbeeld door smaak, verpakking, 
beleving etc. Het gaat bij de producten van Unilever zowel om de primaire 
producteigenschappen als de secundaire producteigenschappen.  
Unilever is een organisatie wat mass-customication producten levert. Hierbij gaat het om 
massa productie, waarbij men wel de producten differencieert van de concurrent. Het 
differentiëren gebeurt voornamelijk door de marketingactiviteiten. 
Als men kijkt naar de voedingsmiddelenmarkt heeft Unilever onder meer de volgende 
producten in zijn assortiment: soepen, bouillons, sauzen, snacks, mayonaise, 
saladedressings, olijfolie, margarine en spreads en bak- en braadproducten zoals vloeibare 
margarines, ijs, thee, producten om het gewicht te beheersen en verrijkte basisvoeding die in 
ontwikkelende markten worden verkocht. Deze producten zijn weer te verkrijgen in 
verschillende soorten en maten. 
Met een hoge mate van productdifferentiatie neemt de intensiteit van de concurrentie af en 
heeft de onderneming meer de kans om een eigen markt te creeeren,  omdat de producten 
verschillend te positioneren zijn. 

 
Ad 5. Diversiteit van de rivalen 
Diversiviteit van de rivalen in de consumer foodbranche verschilt of het een grote organisatie 
is of een kleine organisatie. De kleinere bedrijven onderscheiden zich vooral door zich te 
richten op niches in de markt, de mate van diversiteit is bij deze subgroep dan ook hoog. De 
grotere bedrijven onderscheiden zich vooral door zich te richten op submarkten (zoals zuivel, 
groente- en fruit, vlees), de diversiteit is bij deze subgroep lager. De grotere aanbieders 
(waaronder Unilever) richt zich op massa customication en richten zich vaak op gelijke 
submarkten. Deze organisatie zorgen zelf niet voor een reputatie, de producten van de 
organisatie zorgen voor de reputatie.  Hierdoor zijn de organisaties dus niet divers met als 
gevolg dat de intensiteit van de concurrentie toeneemt. 
 
Ad 6. Hoogte van uittreebarrières 
De uittreedbarriéres in de branche zijn hoog, omdat er onder andere duurzame en 
gespecialiseerde bedrijfsmiddelen nodig zijn, er vaak hoge arbeidskosten bij komen kijken en 
verbondenheid met leveranciers, afnemers verloren gaan. De bedrijfsmiddelen kunnen zo 
niet worden terug verdiend, de branche heeft vaak wettelijke procedures betreffende 
collectief ontslag en een hoge mate van weerstand van werknemers die hun baan dreigen te 
verliezen en de grote spelers in de branche hebben hun imago hoog te houden. 
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In de consumer foodbranche komt het dan ook weinig voor dat bedrijven uittreden, het 
afstoten van activiteiten/producten gaat dan ook vaak via een overname of de bedrijven 
halen de zwakke merken uit het assortiment en richten zich op de sterken. 
Doordat de uittreedbarriéres in de branche hoog zijn, loopt de interne concurrentie hoog op. 
 

2.2 Externe concurrentie 
 
Externe concurrentie bestaat uit de afhankelijkheidsrelatie die mogelijk is tussen interne 
concurrenten en de toeleveranciers en die tussen interne concurrenten en hun afnemers. 
Eerst zal beschreven worden in hoeverre de consumer foodbranche te maken heeft met de 
macht van de leveranciers. Ten tweede zal beschreven worden in welke mate de branche te 
maken heeft met de macht van de afnemers. 
 
De macht van de leveranciers wordt bepaald door de volgende factoren: 
1. aantal en omvang van toeleveranciers; 
2. vervangende producten; 
3. geleverd volume; 
4. productdifferentiatie; 
5. invloed op de prijs c.q. kwaliteit; 
6. mogelijkheid tot voorwaartse integratie; 
7. kosten van verandering van leverancier voor afnemers. 

 
Ad 1. Aantal en omvang van toeleveranciers 
Unilever heeft wereldwijd 19.000 toeleveranciers. Unilever onderscheidt zich van haar 
concurrenten door de zogenaamde ‘whole chain approach’. Duurzaamheid is verankerd in 
de top van de onderneming. Ook is Unilever in hoge mate transparant over de relatie met 
haar leveranciers. 
 

Ad 2. Vervangende producten 
In de consumer foodbranche kunnen de interne concurrenten gemakkelijk kiezen voor 
vervangende toeleveranciers als het gaat om grondstoffen en basisproducten. Als het gaat 
om bepaalde machines is de keuze minder groot, omdat de aanbieders in de branche aan 
strenge veiligheidseisen moet voldoen door de overheid en de consument strenge eisen stelt 
aan de producten.  
 
Ad 3. Geleverd volume 
Het geleverd volume van de producten van Unilever is afhankelijk van het soort product. 
Over het algemeen leveren de toeleveranciers aan Unilever in grote volumes, dit geldt met 
name voor de grondstoffen en basisproducten. Naarmate de toeleveranciers in grotere 
volumes leveren, wordt de relatie intensiever en ontstaat er een binding tussen de 
toeleverancier en Unilever. Wel is de toeleverancier afhankelijk van de interne concurrenten. 
Indien een toeleverancier van Unilever aan bijvoorbeeld Nestlé gaat leveren zal deze onder 
druk worden gezet. 
Bij inkoop van gespecialiseerde machines gaat het om kleinere hoeveelheden. Doordat het 
bij de inkoop van machines vaak gaat om maatwerk wordt de relatie intensiever en ontstaat 
er hier dus ook een binding tussen de toeleverancier en Unilever. Dit geeft de toeleverancier 
een gunstige positie, met name doordat de overstap kosten zullen toenemen. 

 
Ad 4. Productdifferentiatie 
In de consumer foodbranche stelt de consument steeds hogere eisen, daarom is het zeer 
belangrijk dat een toeleverancier in staat is om zijn product te differentiëren. Differentiatie 
van de toeleverancier wordt vooral terug gevonden in de kwaliteit en in de smaak van het 
product. Dus vooral bij de halffabrikaten is het zeer belangrijk. De mate van 
productdifferentiatie is alleen niet heel groot, omdat dit in de branche meer van de 
marketingactiviteiten uitkomt. Des te meer een toeleverancier in staat is om zijn product te 
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differentiëren, des te meer hij wel zijn klanttevredenheid kan laten toenemen. Dit maakt de 
relatie tussen de interne concurrent en de toeleverancier inniger, waardoor een deel van de 
marge aan de toeleverancier kan toevallen. 
 
Ad. 5 Invloed op prijs c.q. kwaliteit 
In de branche zijn er talloze toeleveranciers actief, hierdoor heeft de toeleverancier weinig 
invloed op de prijs c.q. de kwaliteit. Doordat de toeleverancier weinig invloed heeft op de prijs 
kwaliteit heeft hij weinig marktmacht. Ook bevindt de toeleverancier zich aan het begin van 
de waarde keten en de marges bevinden zich aan het einde van de waardeketen. Door deze 
ongunstige positie is de toeleverancier niet in staat marge bij de interne concurrenten weg te 
halen. De marge valt toe aan de interne concurrenten en de afnemers. Ook oefenen de 
interne concurrenten flinke druk uit op de toeleveranciers, wat de marges ook niet ten goede 
komt.  
 
Ad. 6 Mogelijkheid tot voorwaartse integratie 
In de branche beschikken de toeleveranciers meestal niet over voldoende middelen en 
macht om voorwaarts te integreren. Indien de toeleverancier wel over voldoende middelen 
en macht zou beschikken om voorwaarts te integreren geeft dat hem een geweldige 
marktmacht, waardoor de positie van de ondernemingen in de afnemende bedrijfstak minder 
gunstig wordt. 

  
Ad 7. Kosten van verandering van leverancier voor afnemers 
In de consumer foodbranche zijn de overstapkosten laag, met name als het gaat om 
grondstoffen en basisproducten. De overstapkosten zijn laag omdat er een groot aanbod is 
aan toeleveranciers in de branche. Als het gaat om gespecialiseerde machines en software 
die in de branche wordt gebruikt zijn de overstapkosten wel hoog, omdat de afnemer in dit 
geval meestal heeft gekozen voor een bepaald pakket.  

 
Afnemersmacht 
De afnemersmacht wordt bepaald door de volgende factoren: 
1. aantal en omvang afnemers; 
2. afgenomen volume; 
3. resultaten van afnemers; 
4. mate van productdifferentiatie; 
5. kosten van verandering van leverancier voor afnemers; 
6. mogelijkheid tot achterwaartse integratie; 
7. prijs- en kwaliteitsgevoeligheid; 
8. beschikking over marketinginformatie. 
 
Ad. 1 Aantal en omvang afnemers 
Unilever heeft wereldwijd een groot aantal afnemers en de omvang van deze afnemers is erg 
groot. Unilever levert aan retailers, zoals een Albert Heijn en een Wall Mart. De afnemers in 
de consumer foodbranche zijn aangewezen op de interne concurrenten, wat de branche een 
belangrijke positie geeft. Wel is door de toename van huismerken de positie van de branche 
verslechterd, omdat de retailers hierdoor minder afhankelijk van de interne concurrenten is 
geworden. Ook willen de detaillisten vaak alleen nog maar zaken doen met de grote spelers 
in de branche, waar onder Unilever zit.  

 
Ad. 2 Afgenomen volume 
De afnemers in de branche nemen redelijk hoge volumes af, hierdoor wordt de relatie tussen 
leverancier en afnemer integer op het gebied van klantenservice, logistiek en distributie. 
De retailer moet wel rekening houden met de krappe schappen én door de toename van de 
huismerken is het volume wel afgenomen. 
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Ad. 3. Resultaten van afnemers 
In de branche zijn er vaak een beperkt aantal afnemers die voor een groot deel van de afzet 
zorgt, dit zijn de grote supermarkten (AH, C1000) en de retail (Makro). Er zijn ook kleinere 
afnemers, maar die boeken minder resultaat. Wel zijn deze afnemers vaak afhankelijk van 
de conjunctuur en de koopkracht. Heeft de afnemer te maken met een laag conjunctuur, dan 
heerst er in de food consumerbranche hevige interne concurrentie. Een aantal jaren geleden 
werd dat erg duidelijk met de prijzenoorlog tussen de supermarkten en de hoge druk die zij 
uitoefenden aan hun leverancier in de branche. De consument zal wel voedsel moeten 
kopen, maar kiest in deze tijd meer voor de goedkopere merken zoals de huismerken. 
Op dit moment zijn de resultaten van de retail weer beter door de oplopende koopkracht, 
waardoor de interne concurrentie weer iets is afgenomen.  

 
Ad. 4. Mate van productdifferentiatie 
De afnemers van de branche kunnen uit een scala producten kiezen die elkaar substituut 
zijn, wat hen een sterke positie geeft. De producten in de branche onderscheiden zich wel 
door voornamelijk marketingactiviteiten en bepaalde producteneigenschappen, zoals 
verpakking, toegevoegde waarde en smaak. Door de hoeveelheid aan substituten creëert 
het wel de mogelijkheid voor de interne concurrenten in de branche om dichter bij de 
afnemer te gaan zitten en de relatie te intensiviseren. 

 
Ad 5. Kosten van verandering van leverancier voor afnemer 
De overstapkosten van afnemer is hoog in de consumer foodbranche. Enerzijds kan de 
afnemer wel gemakkelijk naar een ander leverancier toestappen die soort gelijke producten 
levert, anderzijds gaat het om leveranciers van merkproducten die een groot assortiment 
levert (van zuivel, vlees tot huishoudelijke artikelen). De toeleverancier levert dus als het 
waren een heel pakket aan de afnemer en kan dreigen indien de afnemer kiest voor een 
andere zuivel leverancier hij de schoonmaakartikelen niet meer levert. 
Ook zal de consument, waar de afnemer mee te maken heeft, niet tevreden zijn als zijn 
“favoriete merk” niet meer te verkrijgen is. Toch is de afnemersmacht in de branche groot en 
is de interne concurrentie hoog, omdat de branche wel sterk afhankelijk blijft van de afnemer. 
 
Ad. 6. Mogelijkheid tot achterwaartse integratie 
Indien de afnemers zelf over wil gaan tot het produceren van de producten zullen er erg veel 
investeringskosten bij komen kijken. De onderneming zal dit meestal niet ondernemen, 
omdat zij zich willen bezig houden met hun marktgebied. Achterwaartse integratie zal dus in 
de branche niet vaak voorkomen. Wel komt het in een andere bedrijfskolom voor. De 
detailhandel die de groothandel integreert en direct bij de fabrikant gaat afnemen, dit gebeurt 
dan in de vorm van overnames en fusies. 
 
Ad. 7. Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid 
Afnemers verwachten een hoge toegevoegde waarde van de producten die geleverd worden 
tegen een scherpe prijs, met name door de strenge eisen van de consument en de strenge 
eisen van de overheid aan het product. 
In de consumer foodbranche gaat het over producten die in de eerste levensbehoefte zitten, 
hier speelt de kwaliteit een grotere rol dan de prijselasticiteit van de vraag. Maar steeds 
vaker ook over producten die niet in deze eerste levensbehoefte zitten en hier speelt de 
prijselasticiteit van de vraag een grotere rol. Bij de elastische producten zijn de interne 
concurrenten eerder geneigd te concurreren met de prijs om het marktaandeel op te vijzelen. 
Bij de producten waar de kwaliteit een grotere rol speelt zullen de interne concurrenten meer 
met de kwaliteit willen concurreren. Unilever zal het meest succesvol zijn als zij de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor zijn afnemers weet te bereiken. 
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Ad. 8. Beschikking over marketing informatie 
In de branche werken de afnemer en de interne concurrent nauw samen. De grote spelers in 
de markt, waaronder Unilever, zijn altijd bezig om de trends en ontwikkelingen in de markt te 
volgen om zo in te spelen op de behoeften en wensen van de afnemer. De consumer 
foodbranche heeft met name veel met de veranderde behoefte van de consument te maken. 
De meeste ondernemingen in de branche beschikken dan ook over een uitgebreide research 
& development afdeling, om de concurrenten en zijn afnemers optimaal te leren kennen. 
Unilever heeft in het jaar 2006 meer dan 900 miljoen geïnvesteerd in research & 
development, zodat zij de nieuwe innovaties van wereldklasse in internationale 
merkconcepten snel kunnen uitrollen. In de branche is het namelijk erg belangrijk dat een 
onderneming in staat is om sneller dan de concurrent op de behoeftes en trends in te kunnen 
spelen. 
 

2.3  Potentiële concurrentie 
 
Potentiële concurrentie ontstaat door dreiging van toetreders tot de branche en van de 
substituut-mogelijkheden die mede voortkomen uit de ontwikkeling van de techniek. 
Dreiging van nieuwe toetreders wordt bepaald door de volgende factoren: 
1. vereiste schaalgrootte; 
2. sterkte gevestigde namen/merken; 
3. kapitaalbehoefte; 
4. toegang tot distributiekanalen; 
5. kostenvoordelen van bestaande rivalen; 
6. verwachte reactie van bestaande rivalen; 
7. hoogte van deze intreebarrières. 
 
Ad.1 Vereiste schaalgrootte 
Een belangrijke toetredingsbelemmering in de consumer foodbranche is het bestaan van een 
vereiste schaalgrootte waarop de markt moet worden binnen getreden. Het toetreden tot de 
branche is nagenoeg onmogelijk wegens de schaalgrootte die is vereist om een beetje een 
speler van betekenis te zijn. Tevens moet de (potentiële)toetreder beschikken over genoeg 
kennis en kapitaal om aan de minimale vereiste schaalgrootte te kunnen voldoen. 

 
Ad.2 Sterkte gevestigde namen/merken 
Om enige betekenis te hebben in de consumer foodbranche is het hebben van een sterke 
reputatie erg belangrijk. De grote spelers in de markt hebben merken in hun assortiment die 
wereldwijd bekend zijn en een sterk imago hebben. De afnemers in de branche werken vaak 
samen met de grote spelers, omdat zij vaak aan hun totale behoefte kunnen voldoen. Voor 
een nieuwe toetreder is het zeer moeilijk om tussen de grote spelers te komen en 
opgenomen te worden in het assortiment van de afnemer. Ook is het vaak een proces van 
jaren voordat het bedrijf en de daarbij behorende producten een waardige reputatie heeft. 
 
Ad 3. Kapitaalbehoefte 
Door de hoge kosten voor onder meer R&D, productiefaciliteiten, afnemerskredieten, 
voorraden en dekking van aanloopverliezen is de drempel om toe te treden tot de branche 
zeer hoog. De nieuwe toetreder heeft hierdoor zeer veel kapitaal nodig om enige betekenis 
te hebben in de branche. Ook al beschikt de nieuwe toetreder over de benodigde kapitaal, 
dan nog wensen de vermogensverschaffer uitzicht op een behoorlijk rendement wat vaak 
jaren kost. 
 
Ad 4. Toegang tot distributiekanalen 
Een van de belangrijkste toetredingsbelemmeringen is de toegang tot distributiekanalen. In 
de branche gaat het om consumptie goederen wat zorgt voor een gecompliceerd en lang 
distributiekanaal. Het schrap is krap en er wordt hevig geconcurreerd om de 
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distributiekanalen. Het imago en de naamsbekendheid spelen in de branche een grote rol. 
Door de toename van de huismerken is het in de branche steeds moeilijker geworden om de 
producten te distribueren, het gaat hier namelijk om soort gelijke producten waar de retail 
een nog groter belang bij heeft. 
 
Ad 5. Kostenvoordelen van bestaande rivalen 
Sommige kostenvoordelen van gevestigde bedrijven in de consumer foodbranche kunnen 
nooit door eventuele sectortoetreders worden geëvenaard door hun jaren lange ervaring, 
zoals: 

- het in eigendom hebben van producttechnologie; 
- gunstige toegang tot grondstoffen; 
- gunstige locaties; 
- overheidssubsidies 
- de leer- of ervaringscurve. 

Vooral door kennis, ervaring, de jaren lange research & development, de macht die zij uit 
kunnen oefenen op hun toeleveranciers en het opbouwen van een sterk merkenportfolio 
hebben de grote en bestaande spelers in de markt kostenvoordelen. 
Door de toename van de huismerken zijn de kostenvoordelen wel afgenomen en hebben de 
gevestigde bedrijven wel meer weerstand gevoeld. 

 
Ad 6. Verwachte reactie bestaande rivalen 
De gevestigde aanbieders in de branche zien niet graag toetreders. Door het voordeel van 
het reeds gevestigd zijn als kosten, reputatie, beschikking over distributiekanalen enz., zullen 
zij reageren op de nieuwe toetreders. Door middel van samenwerking tussen de bestaande 
rivalen kunnen zij er meer voordeel uithalen om de potentiële toetreders tegen te houden. 
Het is daarom ook te verwachten dat bestaande bedrijven dit zullen doen als dat nodig is. 
Een manier om potentiële toetreders tegen te houden is limit-pricing. Dit is een manier van 
prijsstelling waarbij potentiële toetreders in de markt worden geconfronteerd met een 
zodanig prijsniveau, dat toetreding niet meer aantrekkelijk is. De bestaande rivalen kunnen 
dit veroorloven met name door de kostenvoordelen. Een andere manier om toetreders af te 
schrikken is het in stand houden van strategische overcapaciteit. Alleen nieuwe toetreders 
die beschikken over een groot kapitaal kunnen de markt betreden door met een nieuw 
concept te komen of door overnames te doen. Bestaande bedrijven zullen dit proberen te 
voorkomen door zelf een bedrijf over te nemen of op zoek te gaan naar een fusiepartner. Dit 
is in het verleden in de consumer foodbranche geregeld voorgekomen.  

 
Ad 7. Hoogte van deze intreebarrières 
De kans op toetreding in de branche is laag door de vele hoge toetredingsbelemmeringen. 
Mede door de hoge interne concurrentie, de naamsbekendheid en imago van de bedrijven 
en producten. Om toe te treden zal het bedrijf ook moeten beschikken over een groot 
kapitaal, door de benodigde investeringen, hoge vaste kosten en ontwikkelingskosten. 
Ook het overheidsbeleid belemmert de toetreding tot de consumer foodbranche. De overheid 
stelt namelijk strenge eisen op het gebied van vergunningen, milieu en productveiligheid. 
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2.4 Conclusie 
 
Tot slot de conclusies die in kaart worden gebracht door middel van onderstaande figuur: 

 
 

Concurrentie tussen 
bestaande aanbieders 

� Proctor & Gamble 
� Sara Lee 
� Nestlé 
� Kraft Foods 
� Danone 

Onderhandelingsmacht van 
afnemers 

� Positief, Unilever is een 
grote aanbieder 

� Veel concurrentie 

Dreiging van substituut-
producten 

� B-merken 
� Huismerken 
� Interne concurrenten in 

de onderneming 

Onderhandelingsmacht 
van leveranciers 

� Unilever heeft geen 
leverancier die 
onderhandelingsmacht 
uitoefent 

Dreiging van potentiële 
toetreders 

� Groeiend aantal potentiële    
    toetreders 
� Productdifferentiatie 
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3 Bedrijfsanalyse 
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we kennis gemaakt met de onderneming en de 
branche waar de onderneming actief is. In dit hoofdstuk gaan we de interne omgeving van 
de onderneming analyseren. Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief wordt in dit 
hoofdstuk aandacht geschonken aan de fundamentele analyse, de omzet- en winstanalyse, 
de plaats van de diverse businessunits in de bedrijfstaklevenscycles en de technische 
analyse. Bij de bedrijfsanalyse wordt gebruik gemaakt van het ExelanalyseModel© van 
Unilever. 
 

3.1 Fundamentele analyse 
 
De fundamentele analyse richt zich primair op de ontwikkelingen van de onderneming, de 
economische omgeving en de politieke verhoudingen. 
Het doel van de fundamentele analyse kan worden omschreven als het bepalen van 
zekerheidswaarden voor de lange termijn door een studie van resultaten, omzetontwikkeling, 
cashflows, rendementen, kapitaal- en vermogensstructuur, de kwaliteit van het management, 
personeel en organisatie, alle denkbare economische ratio’s, de economische omgeving, 
politieke en sociale factoren, kansen en bedreigingen in bepaalde marktsectoren, 
internationale ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen enz.  
Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op de solvabiliteit van de onderneming, 
de liquiditeit, de rentabiliteit, de activiteit, de werknemerskengetallen, een aantal cruciale 
omgevingsvariabele, de Dupont-analyse en de beleggingskengetallen. 
 
3.1.1  Solvabiliteit 
 
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen 
(betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp 
van alle activa. Anders gezegd: "solvabiliteit" is de verhouding tussen het eigen vermogen en 
het vreemd vermogen op de balans. Hierbij is dan de vraag aan de orde of de onderneming 
voldoende eigen vermogen heeft om in geval van faillissement alle verschaffers van vreemd 
vermogen hun leningen terug te betalen. 
 
Figuur 3.1: Solvabiliteit Unilever (EV/TV) 

 
 Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
De solvabiliteit van Unilever van 1997 was erg hoog ten opzichte van de volgende jaren. In 
1998 is de solvabiliteit met een hoog percentage gedaald. In 1999 is de solvabiliteit van 
Unilever weer verbeterd. Vanaf 2000 tot en met 2003 is de solvabiliteit redelijk stabiel 
gebleven. En vanaf 2004 tot en met 2006 is de solvabiliteit weer gestegen. 
De solvabiliteit van Unilever is over het algemeen voldoende, behalve in de jaren 2000, 2001 
en 2002 had Unilever een lage solvabiliteit, onder de 15%. Deze lage solvabiliteit had te 
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maken met het lage percentage eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. In 
deze jaren was de solvabiliteit onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het 
nodige vertrouwen te geven. De solvabiliteit kan ook beoordeeld worden door de debt ratio, 
het weerstandsvermogen, de financiële hefboomfactor, de credit-rating en het 
interestdekkinggetal. 

 
3.1.2 Liquiditeit 
 
De liquiditeit van de onderneming is de verhouding tussen de vlottende activa en het 
kortlopende vreemd vermogen op de balans. Vlottende activa zijn liquiditeiten zoals kas en 
bank en ook activa waaruit op korte termijn geld vrijkomt, zoals debiteuren en voorraden. 
Unilever is liquide als zij voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Zoals het uitbetalen van lonen, het betalen van 
de belastingdienst, de toeleveranciers en het aflossen van het bankkrediet. 
Een goed inzicht in de liquiditeit van de onderneming is van levensbelang, omdat het illiquide 
zijn van de onderneming één van de meest voorkomende oorzaken is van faillissement. 
Bij liquiditeit wordt er een onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de 
statische liquiditeit. De dynamische liquiditeit geeft aan of in bepaalde periode de 
binnenkomende geldstroom groter of kleiner zal zijn dan de uitgaande geldstroom. Dit wordt 
vastgesteld door voorafgaand aan de gestelde periode een liquiditeitsbegroting op te stellen. 
De statische liquiditeit geeft aan of een onderneming haar korte termijn verplichtingen kan 
voldoen met behulp van de vlottende activa. Er zijn een drietal kengetallen voor het bepalen 
van de statische liquiditeit: current ratio, quick ratio en nettowerkkapitaal. 
 
Figuur 3.2: Liquiditeit van Unilever (EV/TV) 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 

De current ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit 
de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend: 
vlottende activa / kort vreemd vermogen. Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven 
de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. De current ratio van 
Unilever lag in de jaren 1997 tot en 1999 boven de 1, maar van 2000 tot en met 2006 ligt de 
current ratio onder de 1. Unilever heeft dus een te lage current ratio. 
De quick ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit 
de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in 
tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel 
verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. 
Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten 
zijn. De Quick ratio wordt met de volgende formule berekend: 
(vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen 

Een gezonde waarde moet minimaal 0,5 tot 1 zijn.  
Is de quick ratio lager dan 1, dan kan het bedrijf de kortlopende schulden niet op korte 
termijn voldoen. Meestal is dat ook niet direct nodig. Mogelijkerwijs beschikt het bedrijf over 
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goederen van waarde die verkocht kunnen worden. Als dat zo is, verstrekt de bank soms 
een zogenoemd overbruggingskrediet. 
Is de quick ratio groter dan 1, dan kan er sprake zijn van een teveel aan liquide middelen. Is 
dit tijdelijk, dan hoeft het bedrijf hier niet per se iets aan te doen. Is het overschot meer 
structureel, dan kan het bedrijf denken aan beleggen of extra investeringen.  
De quick ratio van Unilever is in 1997 te hoog geweest. Vanaf 2000 tot en met 2005 is de 
Quick ratio redelijk stabiel gebleven met 0,5 en 0,6. In 2006 is de quick ratio gedaald naar 
0,4 dit is een te lage quick ratio. 
 
Omdat ratio’s onderhevig kunnen zijn aan manipulatie (zogeheten window-dressing) is het 
goed om ook te kijken naar het nettowerkkapitaal. Het nettowerkkapitaal is het verschil 
tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een 
onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Het 
nettowerkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 
vlottende activa – kort vreemd vermogen of  
eigen vermogen + lang vreemdvermogen – vaste activa 
Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en 
lang vreemd vermogen is aangetrokken dan dat er in de vaste activa is geïnvesteerd. Dit 
geeft een solide beeld weer van de huidige situatie van de onderneming.  
Het nettowerkkapitaal van Unilever is van 1997 tot en met 1999 positief geweest. Vanaf 2000 
tot en met 2006 is het nettowerkkapitaal van Unilever negatief. Dit betekent dus dat Unilever  
meer in vaste activa heeft geïnvesteerd dan dat er meer eigen vermogen en lang vreemd 
vermogen is aangetrokken. 
Het is moeilijk om te zeggen dat Unilever illiquide is, omdat ook al vertellen de cijfers dit, het 
een statische analyse is en omdat de activiteiten van Unilever een bepaalde liquiditeit met 
zich meebrengt. Doordat bijvoorbeeld de afnemers van Unilever veel marktmacht heeft, 
omdat Unilever graag bij de supermarkten in het schap wil liggen, is Unilever bereidt om een 
wat langere betalingstermijn te accepteren. 
 
3.1.3 Rentabiliteit 
 
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen 
dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor 
beslissingscalculaties op de lange termijn. 
Ten behoeve van de continuïteit van de onderneming moet op lange termijn de winst 
voldoende groot zijn om de vermogensverschaffers (aandeelhouders) gewenste uitkeringen 
in de vorm van dividend of interest te kunnen doen. 
Enkele kengetallen voor het beoordelen van de rentabiliteit zijn: 

- Bruto- en nettowinstmarge 
- Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) 
- Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) 

 

Bruto- en nettowinstmarge 
De brutowinstmarge geeft het percentage aan wat van de omzet overblijft nadat het bedrijf 
de kostprijs verkopen heeft betaald. De brutowinstmarge geeft aan wat Unilever bruto 
verdient op elke Euro omzet. De brutowinstmarge wordt berekend aan de hand van de 
volgende formule: (omzet – kostprijs omzet) / (omzet) * 100% of (brutowinst / omzet) * 100% 
De nettowinstmarge geeft het percentage aan wat van de omzet overblijft nadat alle kosten, 
inclusief belastingen, rentelasten en dividend voor preferente aandelen, zijn afgetrokken. Dit 
percentage geeft in feite weer hoeveel van de omzet maximaal overblijft voor de gewone 
aandeelhouders, uitgaande dat er geen winstreservering is. Aan de hand van de 
nettowinstmarge kan er vaak ook worden geconcludeerd of de onderneming zich bevindt op 
de verzadigde markten. De omzet in de verzadigde markten groeit namelijk sneller dan de 
marge. De nettowinstmarge wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 
(voor gewone aandeelhouders beschikbare winst) / (omzet) * 100% 
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Figuur 3.3: Ontwikkeling brutowinstmarge Unilever in %    Figuur 3.4: Omzet en nettowinst 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007     Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
De brutowinstmarge is na 1997 gedaald. In 2000 bereikte de brutowinstmarge van de jaren 
1997 tot en met 2006 zijn laagste punt, met 7,8% en in 2004 had Unilever ook een lage 
brutowinstmarge met 9,0%. Na 2004 is de brutowinstmarge gestegen, in 2005 en 2006 is de 
brutowinstmarge constant gebleven met 13,7 %. De lage brutowinstmarge heeft met name te 
maken met de hoge financiële lasten (de hoge kostprijs van de omzet). 
De nettowinst groei vanaf 2005 weer sneller dan de omzet, dit betekent dat Unilever zich 
weer bevindt op de groeimarkt. In de voorgaande jaren was dit juist het tegenovergestelde, 
mede door de laag conjunctuur en de concurrentie van B-merken en huismerken. Unilever 
bevindt zich vanaf 2005 weer op de groei markt door nieuwe innovaties en de behaalde 
resultaten in de opkomende markten zoals Azië en Zuid-Amerika. 
 
Figuur 3.5: Rentabiliteit Unilever                                            Figuur 3.6: Financiële hefboomwerking bij Unilever 

   
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007                Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 

 
Tabel 3.1: Rentabiliteit Unilever 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 RTV in % 25,7 16,4 17,1 6,5 10,5 12,1 15,0 10,7 13,8 14,6

 REV in % 44,2 62,0 35,5 13,4 25,6 35,8 46,7 33,9 45,0 42,3

 RVV in % 3,8 1,8 3,0 2,4 5,0 4,5 4,5 3,5 3,1 3,2  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Rentabiliteit over het totale vermogen 
De rentabiliteit over het totale vermogen is het door de aandeelhouders geïnvesteerde 
kapitaal in relatie tot de rentabiliteit van de activa van de onderneming. Deze ratio drukt uit 
hoeveel winst een onderneming maakt ten opzichte van het kapitaal dat in de onderneming 
is gestoken. De uitkomst geeft een beeld van de economische rentabiliteit van de 
onderneming, zonder de invloed van belastingen en financieringen. Wel is de 
rentabiliteitsratio altijd een momentopname van het financieel gezond zijn van de 
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onderneming. De situatie kan echter snel veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten 
en snelle groei. 
De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend aan de hand van de volgende 
formule: (nettowinst + rente + belastingen) / (totaal vermogen) * 100% 
 
De RTV van Unilever is redelijk goed. In 1997 had Unilever een zeer hoge RTV met 25,7% 
In 2000 behaalde het alleen een laag punt met 6,5%. De rest van de jaren was de 
rentabiliteit redelijk te noemen. De grote daling in 2000 is het gevolg van failliet gaande 
divisies en een scherpe koersdaling. In de tijd van daling werd met het in de onderneming 
aanwezige vermogen weinig winst geboekt. Dit kan de continuïteit van de onderneming in 
gevaar brengen, omdat de ondernemingswinst onvoldoende groot kan zijn om de 
verplichtingen aan de vermogensverschaffers na te komen. De stijging van de RTV is mede 
te danken aan de gunstige ontwikkelingen van de geïntegreerde activiteiten van de 
overname van Bestfoods. 
 
Rentabiliteit van het eigen vermogen 
De rentabiliteit van eigen vermogen geeft het netto of bruto rentabiliteit weer van de 
middelen die door de aandeelhouders in de onderneming zijn geïnvesteerd. De ratio geeft 
dus aan wat de ondernemer en/of de aandeelhouders met hun investering verdiend hebben.  
De rentabiliteit van eigen vermogen wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 
(nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) * 100% 
De REV is een stuk hoger dan de RTV van Unilever. Dit is een goed teken voor de 
aandeelhouders van Unilever. Dit komt waarschijnlijk omdat de laatste jaren de 
aandeelhouders meer centraal staan bij de bedrijfsuitvoering. Unilever kan de REV 
verbeteren door de operationele activiteiten te verbeteren (RTV opschroeven) of door de 
financiële hefboomwerking te verbeteren. 
 
Financiële hefboomwerking 
Het financiële hefboomeffect komt voort uit de aanwezigheid van vaste financiële kosten. De 
financiële hefboomwerking maakt gebruik van de vaste financiële kosten voor het vergroten 
van de effecten het bedrijfsresultaat c.q. WVIB en de winst per aandeel in het bedrijf. Een 
stijging van de WVIB leidt door het gebruik van vaste financiële kosten tot een meer dan 
gemiddelde stijging van de winst per aandeel van het bedrijf. Een daling van het WVIB werkt 
visa versa op de winst per aandeel. 
De formule voor de financiële hefboomwerking is: 
(RTV-RVV) * VV/EV 
In tabel 3.1 is te zien dat Unilever een redelijke hoge financiële hefboomwerking heeft. 
Vooral in 1998 was de financiële hefboom zeer groot. Gekeken naar 2006 kost het gebruik 
van € 1, - vreemdvermogen, € 0,032 aan rentevergoeding en levert het Unilever dus € 0,146 
op. In 1998 was dit nog op € 1, - vreemdvermogen, € 0,018 aan rente vergoeding en leverde 
het Unilever toen dus € 0,164 op.  
Er is dus sprake van winst op het gebruik van vreemd vermogen. Deze winst komt ten goede 
aan de rentabiliteit van het eigen vermogen.  Wel is het de afgelopen jaren afgenomen. Dit 
geeft aan dat er minder rendement wordt gemaakt op het geleende vermogen. 
Unilever slaagt er niet in om het gebruik van de financiële hefboomwerking te optimaliseren.  
 
3.1.4 Activiteit 
 
Activiteitskengetallen worden berekend om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van het 
gebruik van de productiemiddelen van de onderneming. Ook kunnen ze dienen om een 
verandering in de rentabiliteit van de onderneming te verklaren. De activiteitskengetallen 
geven dus de effectiviteit en doelmatigheid weer van het gebruik van de productiemiddelen. 
Ook de omloopsnelheid is van groot belang. De omloopsnelheid geeft weer hoe vaak het 
(gemiddeld) totaal geïnvesteerde vermogen zijn omloop vindt in de omzet. Hoe sneller dit is, 
hoe beter. Als een bedrijf er 2 jaar om doet om het vermogen om te zetten, mag het duidelijk 
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zijn dat dit minder effectief is dan als dit 2 maandelijks gebeurt. De omzet van de voorraad 
werkt hetzelfde. Als de omloopsnelheid van de voorraad laag is, zou bijvoorbeeld besloten 
kunnen worden om minder voorraad te nemen, of een ander leveringssysteem te nemen.  
 
Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende kengetallen om een inzicht te krijgen in de 
doelmatigheid en effectief gebruik van de productiemiddelen. De volgende kengetallen 
worden in deze paragraaf behandeld: 

1. Aantal voorraaddagen, dit is de opslagduur van de voorraden in de dagen. 
2. Aantal debiteurendagen, dit is het gemiddelde krediettermijn in dagen. 
3. Aantal crediteurendagen, dit is het gemiddeld termijn van het ontvangen 

leverancierskrediet in dagen. 
4. Omloopsnelheid van het totale vermogen. 
5. Fixed Asset Turnover. 
6. Werkzaamvermogen/vaste activa. 
 

Figuur 3.7: Ontwikkeling activiteitskengetallen  

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Ad 1 Aantal voorraaddagen 
Het aantal voorraaddagen wordt berekend door middel van de volgende formule: 
Voorraad / omzet x 365 
Het aantal voorraaddagen is vanaf het jaar 2000 ten opzichte van de jaren 1997 tot en met 
1999 afgenomen. Maar het is niet in een dalende lijn afgenomen. 
Een dalende voorraad is het meest effectief, maar dit kan soms niet haalbaar zijn voor 
Unilever. Just in time delivery is moeilijk door de druk die de afnemers op Unilever 
uitoefenen, maar het kan ook zijn dat Unilever verkeerd heeft ingekocht. 
 
Ad 2 Aantal debiteurendagen 
Het aantal debiteurendagen wordt berekend door middel van de volgende formule: 
Debiteuren / Omzet x 365 
De duur van het verkregen leverancierskrediet hangt mede af van de marktmacht van de 
onderneming. Unilever heeft een sterke marktmacht, hierdoor kan hij zijn toeleveranciers 
beter onder druk zetten. Het aantal debiteurendagen van Unilever is dan ook redelijk laag ten 
opzichte van andere grote organisaties. Volgens een analyse van jaarrekeningen van grote 
organisaties in Nederland is er namelijk sprake van gemiddeld 42 debiteurendagen, terwijl de 
wettelijke norm 30 dagen is. 
Unilever heeft een gemiddelde van 33 dagen. De debiteurendagen vanaf 2003 tot en met 
2006 zijn gelijk aan- of lager dan de wettelijke norm van 30 dagen, dit is een goede score. 
Ook laat dit zien dat de debiteurentermijn is ingekort, wat aan geeft dat Unilever een effectief 
debiteurenbeleid heeft. 
 
Ad 3 Aantal crediteurendagen 
Het aantal crediteurendagen wordt berekend door middel van de volgende formule: 



 

 
 
Integrale bedrijfsanalyse Unilever  24 

Crediteuren / Omzet x 365 
Een afnemend aantal crediteuren dagen is vaak een gevolg van een reductie in de 
debiteurendagen. De duur van het verkregen leverancierskrediet hangt  mede af van de 
marktmacht van de onderneming. Het aantal crediteurendagen dat Unilever ontvangt is 
redelijk stabiel over de jaren heen en gemiddeld hoger dan het aantal debiteurendagen met 
35 dagen tegen 33 dagen. Het aantal crediteurendagen was wel vanaf 1997 tot en met 2001 
lager dan het aantal debiteurendagen, maar vanaf 2002 tot en met 2006 waren het aantal 
crediteurendagen hoger dan het aantal debiteuren dagen.  
Dit betekent dat Unilever meer vertrouwen heeft gekregen van zijn leveranciers en dat de 
marktmacht is toegenomen. 
 
Ad 4 Omloopsnelheid van het totale vermogen 
De omloopsnelheid van het totale vermogen geeft de verhouding weer tussen de omzet en 
het gemiddeld geïnvesteerd vermogen dat aangewend is om deze omzet te realiseren. Het 
geeft dus aan hoeveel maal het totale vermogen omgezet wordt en indien Unilever wil 
groeien inzicht in de vermogensbehoefte. De omloopsnelheid van het totale vermogen wordt 
berekend door middel van de volgende formule: Omzet/totaal vermogen. 
 
Figuur 3.8: Ontwikkeling brutowinstmarge en omloopsnelheid Unilever 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
De omzetsnelheid van Unilever laat vanaf 1999 een dalende lijn zien, maar blijft wel nog 
hoger dan de brutowinstmarge. Van 2000 tot en met 2004 neemt de omzetsnelheid weer iets 
toe. Vanaf 2004 zien we weer een daling van de omloopsnelheid en de omloopsnelheid 
maakt in dat jaar ook een schaarbeweging. De trend voor Unilever ‘meer met minder doen’ 
geldt dus niet.  Een verklaring hiervoor is de sterke toename van financiële activa en heeft 
vooral te maken met overnames (Bestfoods in 2000) en een toename van deelnemingen in 
beleggingen en groepsmaatschappijen. Ondanks het niet constant stijgen van de 
omloopsnelheid van het totaalvermogen van Unilever, zijn zij een van de grootste 
producenten van consumentengoederen met een hoge omloopsnelheid (fast moving 
consumer goods) ter wereld. 

 
Ad 5 Fixed Asset Turnover 
Het kengetal Fixed Asset Turnover wordt berekend door het quotiënt te nemen van omzet en 
vaste activa. Het geeft een indruk van de kapitaalintensiteit van een onderneming.  
 
Tabel 3.2: Fixed Asset Turnover 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Fixed-asset-turnover 4.6 4.7 4.3 1.3 1.5 1.7 1.7 1.8 1.4 1.4  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Het kengetal is vanaf 2000, ten opzichte van 1997 tot en met 1999, flink gedaald. En is de 
afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. In het geval van Unilever geldt: hoe lager de Fixed 
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Asset Turnover, hoe moeilijker het is om te investeren, omdat de onderneming dan 
vermogen nodig heeft om vaste activa te kopen. Voor Unilever is de waarde dus vanaf 2000 
negatiever geworden ten opzichte van de voorgaande drie jaar. Dit is te wijten aan de flinke 
toename van de vaste activa in verhouding met de omzet. Ook hiervoor geldt dat de trend 
‘meer met minder’ doen niet is behaald. 
 

Ad 6 Werkzaam vermogen/vaste activa 
Het Werkzaam vermogen wordt berekend als:  
permanent eigenvermogen + langdurige tijdelijk vermogen 
Het quotiënt van het werkzaam vermogen en vaste activa geeft aan in welke mate de vaste 
activa met lang vermogen zijn gefinancierd. 
 
Tabel 3.3: Werkzaamvermogen/vaste activa in % 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Werkzaam verm./vaste activa (%) 2,1 1,5 1,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Het werkzaamvermogen/vaste activa van Unilever is ten opzichte van 1997 tot en met 1999 
sterk gedaald. Vanaf 2000 tot en met 2006 is het werknaamvermogen/activa redelijk gelijk 
gebleven. Omdat balansverkorting de trend is, is dit kengetal gedaald. Dit betekent dat 
steeds wordt gewerkt met vermogen met een korte looptijd, wat het financiële risico van de 
onderneming groter maakt. Unilever is er dus in geslaagd om aan balansverkorting te doen 
ten opzichte van de jaren 1997 tot en met 1999. 
 
3.1.5 Werknemerskengetallen 
 
Naast de activa vormt ook de kwaliteit als kennis, kunde en vaardigheden van de 
werknemers en het aantal werknemers een essentiële resource voor het bedrijf.  
De volgende kengetallen worden in deze paragraaf behandeld: 

• aantal werknemers; 

• omzet per werknemer; 

• toegevoegde waarde per werknemer; 

• kosten per werknemer; 

• nettowinst per werknemer. 

 
Tabel 3.4: Werknemercijfers 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Aantal werknemers 287000,0 267000,0 255000,0 261000,0 279000,0 258000,0 240000,0 227000,0 212000,0 189000,0

 Omzet/werknemers x EUR 1000 149,6 151,4 160,7 182,3 184,6 187,1 177,9 177,0 187,1 209,7

 Netto-winst/werknemers x EUR 1000 17,3 11,0 10,8 4,2 6,6 8,2 11,5 8,3 17,8 25,1  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Aantal werknemers 
Het aantal werknemers van Unilever is vanaf 2002 tot en met 2006 flink gedaald. In een 
periode van 10 jaar is het aantal werknemers gedaald met 98.000, dit is een daling van meer 
dan 34%. Dit komt door bezuinigingen en het schrappen van een groot aantal producten.  
Ook is Unilever op dit moment weer bezig met het sluiten van fabrieken, met grote gevolgen 
voor het personeel.  
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Figuur 3.9: Aantal werknemers Unilever                      

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007   
 
Omzet per werknemer 
De omzet per werknemer vertoont vrijwel elk jaar een stijging. Met name in 2000 en 2006 is 
de omzet per werknemer ten opzichte van het voorgaande jaar erg toegenomen. In een 
periode van 10 jaar is de omzet per werknemer wel met meer dan € 60.100 toegenomen. 
Dit is met name te danken aan het verlagen van het aantal werknemers, maar Unilever heeft 
ook per hoofd meer omgezet. Unilever heeft dus efficiënter gewerkt. 
 
Toegevoegde waarde per werknemer en kosten per werknemer 
In figuur 3.10 zijn de toegevoegde waarde en de kosten per werknemer te zien. 
De toegevoegde waarde per werknemer is het door de onderneming opgewekte inkomen, 
dat wil zeggen, het inkomen dat is opgewekt voor de werknemers. Een relatief hoge 
toegevoegde per werknemer kan duiden op een hoge kapitaalintensiteit. Dit kan beteken dat 
veel handmatige arbeid binnen de onderneming is vervangen door geautomatiseerde arbeid. 
Een hoge toegevoegde waarde kan ook een aanwijzing zijn dat de onderneming veel hoog 
gekwalificeerde professionals in dienst heeft, bijvoorbeeld een organisatie adviesbureau. 
 
Figuur 3.10: Werknemerscijfers Unilever in Euro x 1.000 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
De toegevoegde waarde van Unilever vertoont vrijwel elk jaar een stijging. 
De personeelskosten per werknemer laten ook vrijwel elk jaar een lichte stijging zien. Deze 
stijging is niet heel gunstig voor Unilever omdat deze kosten een verband hebben met de 
operationele winstgevendheid. Maar in verhouding met de toegevoegde waarde is de stijging 
van de kosten per werknemer nihil te noemen. 
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3.1.6 Omgevingsanalyse 
 
In deze paragraaf worden factoren beschreven die van doorslaggevende invloed zijn op 
winstgevendheid en continuïteit van de onderneming. Voor elke onderneming zijn dit weer 
andere factoren. 
Deze paragraaf behandelt de zeven omgevingsvariabelen die Unilever het meest 
beïnvloeden inclusief een toelichting. 
De volgende factoren zullen in deze paragraaf worden behandeld: 

1. Economische factoren; 
2. Technologische factoren; 
3. Ecologische factoren 
4. Overheidsinvloed 
5. Concurrentie; 
6. Toeleveranciers; 
7.  Sociaal culturele factoren 

 
Ad 1. Economische factoren 
De meeste producten van Unilever zijn conjunctuurgevoelig, sommige niet omdat deze onder 
de levensmiddelen vallen. De producten die conjunctuur gevoelig zijn leiden onder de  
b-merken die aan dezelfde behoefte voldoen. De economie trekt wel weer aan, hierdoor stijgt 
de koopkracht van de consument. Door de stijging van de koopkracht is er wel weer een 
toename van de afzet. 
 
Ad 2. Technologische factoren 
De branche investeert veel in R&D om te blijven voldoen aan de wensen van zijn klanten. 
Ook biedt internet nieuwe mogelijkheden. 
Door deze technologische factoren kunnen Unilever en zijn interne concurrenten steeds 
beter voldoen aan de wensen van zowel de B to B klanten als de B to C klanten. 
Expertise is in de branche erg belangrijk voor het concurrentievoordeel en het wordt ook 
steeds meer een noodzaak om te overleven. 
 
Ad 3. Ecologische factoren 
Het milieu speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. De overheid en de consument 
letten steeds meer of verpakkingen recyclebaar zijn, of er geen overbodige energie wordt 
gebruikt etc. De branche moet hier goed op inspelen om een goed imago te blijven houden. 
Veel bedrijven in de branche spelen hier dan ook op in, door nieuwe machines aan te 
schaffen die zuiniger zijn, door grondstoffen en halffabrikaten te kopen die op een 
verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier zijn vervaardigd en door het sponsoren van 
milieuvriendelijke doelen. 
 
Ad 4. Overheidsinvloed 
De branche heeft steeds meer te maken van de druk van de overheid. De overheid stelt 
namelijk hoge eisen aan het productproces en aan het eindproduct. De producten moeten 
gezond en hygiënisch zijn en de machines moeten veilig zijn. 
Voor potentiële concurrentie is het vaak lastig om hieraan te voldoen, omdat deze eisen 
hoge kosten met zich meebrengen.  
 
Ad 5. Concurrentie 
De interne concurrenten van Unilever zijn groeiende door fusies, hierdoor heeft Unilever met 
steeds meer krachtige concurrenten te maken. Het aantal concurrenten neemt wel af. 
De uittreedbarrières zijn in de markt zeer hoog, alleen de sterke overleven. 
Verder heeft Unilever te maken met de toenemende concurrentie van discounters. Niet 
alleen in Nederland rukken formules als Aldi en Lidl op. Unilever maakt geen huismerken en 
de consumenten pakken steeds vaker huismerken dan A-merken. 
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Ad 6. Toeleveranciers 
De toeleveranciers van Unilever zijn van groot belang, omdat zij zorgen voor essentiële 
producten voor het eindproduct. Unilever moet goede contacten met hun onderhouden. 
Unilever is ook afhankelijk van de kwaliteit die de toeleveranciers bieden, maar kan wel 
vanwege de grote marktmacht druk uitoefenen. 

 
Ad 7. Sociaal culturele factoren 
De sociaal culturele factoren worden steeds belangrijke in de branche, omdat zij voor een 
groot deel te maken heeft met de consument. De leefgewoonten, opvattingen en normen 
binnen de maatschappij zijn de laatste jaren erg veranderd en een groot deel van de 
bedrijven opereert internationaal, wat betekent dat zij te maken hebben met culturele en 
sociale verschillen. De branche moet goed inspelen op de sociale veranderingen binnen het 
gezinshuishouden. Vrouwen gaan steeds meer deelnemen aan het arbeidproces, wat 
betekent dat zij minder tijd hebben voor het huishouden en dat gezinnen meer opzoek zijn 
naar convenience food en functional food. De groeiende aandacht voor de gezondheid, de 
toenemende aandacht voor milieubewustzijn en aandacht voor de natuur zijn ook belangrijke 
factoren waar de branche op moet inspelen. 

 
3.1.7 Dupont-analyse 
 
De Dupont-chart wordt gebruikt om de financiële situatie van een onderneming te 
beoordelen. Het brengt de verbanden in beeld tussen de balans en de resultatenrekening. In 
de Dupont-chart komen de volgende vier kengetallen steeds terug: 

1. Omloopsnelheid totaal vermogen (omzet/activa). 
2. Brutowinstmarge (WVIB in procenten van de omzet). 
3. RTV het product van 1 en 2. 
4. REV via de financiële hefboomformule of  

nettowinstmarge x omloopsnelheid totaal vermogen x reciproke solvabiliteit 

 
Om de financiële situatie van Unilever van de afgelopen 10 jaar goed te kunnen beoordelen, 
worden de Dupont-charts van 1998 en 2006 vergeleken en geanalyseerd. De jaren 1998 en 
2006 zijn gekozen omdat deze jaren veel verschillen met elkaar tonen, 1998 een goede 
weerspiegeling geeft van de eerste jaren en 2006 een goede weerspiegeling toont van de 
laatste jaren. Door middel van de twee charts kan een vergelijking gemaakt worden van het 
verleden en het heden en kan de ontwikkeling in kaart gebracht worden. 
De dupontcharts zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Ad 1. Omloopsnelheid totaal vermogen 
De omloopsnelheid totaal vermogen is in 2006 lager dan in 1998 (respectievelijk 1,07 en 
1,33 ). Dit komt doordat er relatief meer activa nodig was om de omzet te laten stijgen, wat te 
wijten is aan de overnames zoals Bestfood. De trend ‘meer doen met minder’ gaat voor 
Unilever dus niet op. 
 
Ad 2. Brutowinstmarge 
De brutowinstmarge is in 2006 hoger dan in 1998 (respectievelijk 13,67 en 12.34), dit is te 
verklaren door de geringe afname van de winst voor interest en belasting en de toename van 
het buitengewoon resultaat. De winstgevendheid is dus toegenomen. Dit is te danken aan 
het concentreren van de middelen op gebieden waar Unilever leidende posities heeft en op 
markten met een hoge groei. Dus het investeren in de sterke merken van de portfolio en het 
afstoten en desinvesteren van de zwakke merken in de portfolio (dogs). 
 
Ad 3. RTV het product van 1 en 2. 
De RTV ontstaat door de omloopsnelheid van het totale vermogen en het brutowinstmarge 
met elkaar te vermenigvuldigen. De RTV in 2006 was lager dan in 1998 (respectievelijk 
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14,62 en 16,36). Dit is te wijten aan de lagere omloopsnelheid van 2006 ten opzichte van de 
omloopsnelheid in 1998. 
 
Ad 4. REV via de financiële hefboomformule  
De REV is in 2006 een stuk lager dan die van 1998, (respectievelijk 43,0 en 96,9). Voor de 
verschaffers van eigen vermogen is 2006 een stuk minder aantrekkelijk dan 1998, zij zien 
namelijk graag een hoge REV. Unilever kan de REV verbeteren door de operationele 
activiteiten te verbeteren (RTV opschroeven) of door de financiële hefboomwerking te 
verbeteren. 
 
Gekeken naar bovenstaande kengetallen kan er geconcludeerd worden dat de 
winstgevendheid van Unilever is toegenomen, maar de groei in winstgevendheid heeft er wel 
voor gezorgd dat Unilever meer activa nodig had en meer vreemd vermogen moest 
aantrekken om de activa te kunnen bekostigen. Unilever is er dus niet in geslaagd om met 
minder middelen meer winst en omzet te realiseren. 

 
3.1.8 Beleggingskengetallen 
 
De volgende beleggingskengetallen worden in deze paragraaf besproken: 

• Winst per aandeel; 

• Dividend per aandeel; 

• Cashflow per aandeel; 

• Intrinsieke waarde per aandeel; 

• Pay-out ratio; 

• Koers/winst verhouding; 

• Koers/intrinsieke waarde verhouding; 

• Dividendrendement; 

• Cashflowwinstverhouding; 

• Winstkoersverhouding; 

• Altman’s Z-Score. 
 
Tabel 3.5: Aandelencijfers Unilever 
Aandelencijfers 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Winst/aandeel (EUR) 1,47 0,87 0,85 0,35 0,61 0,69 0,93 0,63 1,29 1,65

 Dividend/aandeel (EUR) 0,34 0,38 0,42 0,48 0,52 0,57 0,58 0,63 0,66 0,96

 Cashflow/aandeel (EUR) 1,79 1,15 1,21 1,16 1,57 1,56 1,62 1,28 1,58 1,99

 Intrinsieke waarde/aandeel (EUR) 3,34 1,41 2,41 2,75 2,44 1,97 2,01 1,89 2,87 3,89

 Pay-out ratio (%) 22,90 43,52 49,71 134,85 85,65 82,06 62,32 99,93 51,05 58,33

 Koers/winst verhouding 12,87 27,80 21,47 63,56 36,15 28,26 18,57 26,08 14,92 12,58

 Koers/intrinsieke waarde verhouding 5,68 17,20 7,57 8,16 8,99 9,93 8,58 8,71 6,72 5,31

 Dividendrendement in % 1,78 1,57 2,32 2,12 2,37 2,90 3,36 3,83 3,42 4,64

 Cashflow/winst verhouding 1,21 1,32 1,42 3,19 2,55 2,23 1,74 2,02 1,22 1,21

 Winst/koers verhouding in % 7,77 3,60 4,66 1,57 2,77 3,54 5,39 3,83 6,70 7,95

 Altman's Z-score 5,37 4,10 4,26 1,79 2,19 2,40 2,59 2,61 2,69 3,20  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007  
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Figuur 3.11: Ontwikkeling winst per aandeel Unilever             Figuur 3.12: Winst- en dividend per aandeel Unilever 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007         Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
Winst per aandeel 
Dit kengetal drukt uit hoeveel nettowinst het bedrijf maakt per aandeel. De winst per aandeel 
berekent men door de nettowinst van het boekjaar te delen door het aantal uitstaande 
aandelen.  
De winst per aandeel van Unilever is na 1997 afgenomen tot en met 2000. In het jaar 2000 
bereikte de winst per aandeel zijn laagste punt met € 0,35. Vanaf 2001 stijgt de winst per 
aandeel vrijwel elk jaar weer op 2004 na. De winst per aandeel bereikt in 2006 zijn hoogste 
punt met € 1,65 van de afgelopen 10 jaar. 
De koers van de winst per aandeel is het meest optimaal als deze ligt tussen de € 40 en de  
€ 60. Bij Unilever is dit over de afgelopen 10 jaar niet voor gekomen.  

 
Dividend per aandeel 
Een deel van de winst per aandeel wordt aan dividend uitgekeerd. Dit kan in de vorm van 
stock, cash of een combinatie. Deze pay-out komt tot uitdrukking in de pay-outratio. Het 
dividend per aandeel berekent men door de winst te delen door het aantal uitstaande 
aandelen. De payout ratio is van belang voor de vraag of een bedrijf in de toekomst, als de 
winst eens wat lager ligt, aan zijn dividenduitkering zal kunnen voldoen. Wanneer deze ratio 
laag ligt, zal de uitkering minder snel in gevaar gaan komen. De pay-out ratio wordt berekend 
door het dividend per aandeel te delen door de winst per aandeel.  
In tabel 3.5 is te zien dat de payout ratio fluctueert. In 2000 was de payout ratio zeer hoog, 
wat de groei van de onderneming kan belemmeren. In 1997 was de payout ratio laag, wat 
ervoor zorgt dat de uitkering minder snel in gevaar komt. Het fluctueren van de payout ratio 
geeft niet een heel goed beeld aan de aandeelhouders, het kan namelijk betekenen dat de 
aandeelhouders in de slechte tijden niet hun deel uitbetaald krijgen. 
 
Cashflow per aandeel 
De cashflow per aandeel wordt als betrouwbaarder beschouwd dan de winst per aandeel. 
Wanneer de winst per aandeel wordt vermeerderd met de afschrijving per aandeel, ontstaat 
de cashflow per aandeel. De cashflow per aandeel is met name voor financiers van belang. 
Het vormt een belangrijk criterium voor de mate waarin de onderneming in staat is 
investeringen terug te verdienen. De cashflow per aandeel wordt berekend doormiddel van 
de volgende formule: (netto jaarwinst x afschrijvingen) / aantal uitstaande aandelen 
In tabel 3.5 is te zien dat de cashflow per aandeel na 1997 tot en met 2000 is afgenomen. 
Vanaf 2001 stijgt de cashflow per aandeel vrijwel elk jaar weer. In 2006 staat de cashflow per 
aandeel op € 1,99 dit is de hoogste waarde van de afgelopen 10 jaar. Het stijgen van de 
cashflow per aandeel is positief voor de aandeelhouders, er kunnen namelijk uit de cashflow 
weer nieuwe activiteiten geïnvesteerd worden. 
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Intrinsieke waarde per aandeel 
De intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een 
onderneming en het aantal uitstaande aandelen. De intrinsieke waarde ontstaat door de 
boekwaarde van de bezittingen te verminderen met de schulden van de onderneming.  
In tabel 3.5 is te zien dat de intrinsieke waarde per aandeel fluctueert. In 2006 is de hoogste 
waarde behaald van de afgelopen 10 jaar met € 3,89.  
 
Koers/winst verhouding 
De koers/winst verhouding wordt als maatstaf gezien voor de waardering van een bedrijf. De 
koers/winst verhouding wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door 
de winst per aandeel. De koers/winst verhouding geeft weer hoeveel keer de winst van een 
bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Het is dan ook alleen bruikbaar bij 
winstgevende bedrijven. In tabel 3.5 is te zien dat de koers/winst verhouding ook fluctueert. 
In 2000 was de koers/winst verhouding ten opzichte van de andere jaren zeer hoog met 
63,56. In 2006 was had de koers/winst verhouding de laagste waarde van de afgelopen 10 
jaar met 12,58. De hoge koers/winst verhouding van Unilever kan erop duiden dat de 
koerswaarde is beïnvloed door een zeepbel effect in de aandelenmarkt. 
De lage winst/koers verhouding kan duiden op een betrekkelijk goedkoop 
aandeel, waarmee in de toekomst hoge dividend uitkeringen of hoge koerswinsten mogelijk 
zijn. De waarde van 12,58 wordt ook voor veel onderneming gezien als positief. 
 
Dividend rendement 
Het dividendrendement is het ontvangen dividend, uitgedrukt in een percentage van de koers 
van het aandeel. Het divident rendement toont vanaf 2001 een stijging, op 2004 na. Het 
dividend rendement had in 2006 de hoogste waarde met 4,64 % van de afgelopen 10 jaar. 
Dit is positief want een hoog dividendrendement is aantrekkelijk. 
 
Cashflowwinstverhouding 
In tabel 3.5 is te zien dat de cashflowwinstverhouding na 1997 toeneemt tot en met 2000 en 
vanaf 2001 vrijwel elk jaar weer afneemt.  
 
Winstkoersverhouding 
Ook de winst/koers verhouding fluctueert. In 2000 bereikt het zijn laagste waarde met 1,57 % 
en in 2006 zijn hoogste waarde met 7,95 %.  
 
Altman’s Z-score 
De Altman’s Z-score is een objectieve maatstaf die in een kengetal een waardering van de 
financiële gezondheidstoestand van de onderneming weergeeft. Volgens Altman moet de Z-
score hoger zijn dan 2,675 voor financieel gezonde ondernemingen. In tabel 3.5 is te zien 
dat de Altman’s Z-score van 2000 tot en met 2003 onder de ‘ gezonde’ waarde zit. De rest 
van de jaren is de score hoger. In 1997 was de score het hoogst. Over het algemeen is de 
score van de beleggingskengetallen in het jaar 1997 en 2006 het best en in het jaar 2000 en 
2004 het slechtst. 
 

3.2 Omzet- en winstanalyse 
 

De omzetanalyse maakt deel uit van de fundamentele analyse.  
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de omzet naar de geografische positie 
van de afnemer, productassortiment, afnemerstype, distributiekanaal, valuta, werkterrein 
enz. Tevens is er een portfoliomatrix gemaakt en geanalyseerd. 
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3.2.1 Geografische verdeling 
 

Unilever is een internationaal georiënteerd bedrijf wat zijn omzet in diverse landen en 
regio’s haalt. Zoals al eerder beschreven heeft Unilever zijn activiteiten onderverdeeld in 
drie regio’s: 
• Noord- en Zuid-Amerika; 

• Azië/Afrika; 

• Europa.  
 
Door middel van de onderstaande diagrammen en tabellen wordt de mate van omzetgroei 
per regio en de bedrijfswinst per regio in beeld gebracht. 
 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 
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Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 

 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 
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Figuur 3.13: Omzetgroei in %                                 Figuur 3.14: Bedrijfswinst in %  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 
 

Tabel 3.6: Omzetgroei in % 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 

 
Tabel 3.7: Bedrijfswinst in % 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 

 

De omzet van Europa is in 2006 tegen actuele wisselkoersen met 0.4% ten opzichte van 
2005 toegenomen en het omzetaandeel is gemiddeld over de afgelopen 10 jaar afgenomen. 
De omzet van Amerika is in 2006 tegen actuele wisselkoersen met 4.6% toegenomen ten 
opzichte van 2005. Het omzetaandeel van Amerika is over de afgelopen 10 jaar redelijk 
constant gebleven, met een kleine stijging ten opzichte van de begin jaren (1996 tot en met 
1999). De omzet van Azië/Afrika is in 2006 tegen actuele wisselkoersen met 5,7% ten 
opzichte van 2005 toegenomen en het omzetaandeel is gemiddeld over de afgelopen 10 jaar 
toegenomen. 
 
Het aandeel in de bedrijfswinst is in 2006 (net als in 2002) verschoven van Europa naar 
Amerika. Het aandeel in de bedrijfswinst van Azië/Afrika is redelijk constant gebleven, maar 
is wel ten opzichte van de begin jaren ( 1996 tot en met 1999) hoger. 
De bedrijfswinst van Europa is in 2006 tegen actuele wisselkoersen met 7,7% ten opzichte 
van 2005 afgenomen. De bedrijfswinst van Amerika is in 2006 tegen actuele wisselkoersen 
met 26,7% toegenomen ten opzichte van 2005. De bedrijfswinst van Azie/Afrika is in 2006 
tegen actuele wisselkoersen met 2,8% ten opzichte van 2005 toegenomen. 
 
De afname van het omzetaandeel en de bedrijfswinst in Europa is te wijten aan de meer 
verzadigde markt en de concurrentie van de B-merken, met name de Franse markt gaf 
moeilijkheden. En door de hogere nettokosten voor herstructurering, desinvesteringen en 
duurzame waardeverminderingen. 
De toename van het omzet(aandeel) en de bedrijfswinst van Azië/Afrika is te danken aan 
joint ventures in deze landen, verbeterde distributies, marktgroei en innovaties in 
wereldmerken. De toename van de omzet en de bedrijfswinst van de Amerikaanse markt is 
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te danken aan de lagere kosten voor herstructurering, desinvesteringen en duurzame 
waardeverminderingen. 
 

3.2.2 Verdeling naar activiteit 
 
Zoals eerder in hoofdstuk 1 is beschreven zijn de activiteiten van Unilever verdeeld in vier 
secundaire en in twee hoofdsegmenten. Deze hoofdsegmenten zijn voedingsmiddelen en 
Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging. Deze vier categorieën bestaan uit: 

• Culinaire producten, dressings en spreads – onder meer verkopen van soepen, 
bouillons, sauzen, snacks, mayonaise, saladedressings, olijfolie, margarine en 
spreads en bak- en braadproducten zoals vloeibare margarines. 

• IJs en dranken – onder meer verkopen van ijs, thee, producten om het gewicht te 
beheersen en verrijkte basisvoeding die in zich ontwikkelende markten worden 
verkocht. 

• Persoonlijke verzorging – onder meer verkopen van huid- en 
haarverzorgingsproducten, deodorants en antitranspiratiemiddelen en producten voor 
mondverzorging. 

• Huishoudelijke verzorging en overige activiteiten – onder meer verkopen van 
producten voor huishoudelijke verzorging, zoals waspoeders, vloeibare wasmiddelen 
en een uitgebreide reeks van reinigingsproducten. Ter ondersteuning van de 
consumentenmerken bezit Unilever  theeën en palmolieplantages. 

 
In de voorgaande jaren (tot en met 2005) had Unilever zijn secundaire categorieën verdeeld 
in 6 categorieën: 

• Culinaire producten en dressings  

• Spreads en bak- & braadproducten  

• Dranken  

• IJs en diepvriesproducten  

• Persoonlijke verzorging  

• Huishoudelijke verzorging en overige activiteiten  
 

Door middel van twee staafdigrammen en twee tabellen wordt de mate van omzetgroei per 
categorie en de bedrijfswinst per categorie in beeld gebracht. Unilever heeft zijn producten 
geanalyseerd aan de hand van de categorieën: 

• Voedingsmiddelen 

• Persoonlijke verzorging 

• Huishoudelijke verzorging en speciale chemische producten 

• Overige activiteiten 
 
Figuur 3.15: Omzetgroei in %                                 Figuur 3.16: Bedrijfswinst in % 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf  
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Tabel 3.8: Omzetgroei in % 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 

 
Tabel 3.9: Bedrijfswinst in % 

 
Bron: http://www.unilever.nl/Images/Charts%201996%202006_tcm20-95355.pdf 

 
In 1998 is de categorie ‘speciale chemische producten’ afgestoten en samengevoegd met de 
huishoudelijke verzorging. Dit is te wijten aan het lage marktaandeel van de ‘speciale 
chemische producten’. In 2002 is de categorie ‘overige activiteiten’ afgestoten. Ook bij deze 
categorie is het te wijten aan het lage marktaandeel.  
De omzetgroei van de categorieën is redelijk constant gebleven. De omzetgroei van de 
categorie voedingsmiddelen laat ten opzichte van de begin jaren (1996 tot en met 2000) een 
stijging zien. De categorie persoonlijke verzorging is ook gestegen en de categorie 
huishoudelijke verzorging is licht gedaald ten opzichte van de begin jaren. 
Bij de analyse van de bedrijfswinst laten alle segmenten een fluctuerende bedrijfswinst 
aandeel zien. De categorie voedingsmiddelen laat ten opzichte van de begin jaren (1996 tot 
en met 1999) een stijging zien. De categorie persoonlijke verzorging is geëindigd in 2006 op 
een aandeel van 35, wat een redelijke gemiddelde waarde is ten opzichte van de 
voorgaande jaren. De categorie huishoudelijke verzorging heeft in 2006 een redelijk laag 
bedrijfswinst aandeel ten opzichte van de voorgaande jaren.  
De toename van het omzetaandeel en bedrijfswinst in de categorie voedingsmiddelen en de 
toename van het omzetaandeel van de categorie persoonlijke verzorging is te danken aan 
de investeringen in innovaties, de veranderingen in de bedrijfsstructuur, het ‘One-Unilever’ 
programma en een betere samenwerking binnen de onderneming. Dit zorgt ervoor dat 
nieuwe producten snel gelanceerd kunnen worden, 
De afname van het bedrijfswinst aandeel is te wijten aan het afstoten van enkele producten 
en merken in deze categorie. 
 
3.2.3 Distributiekanalen 
 
Het distributieschema van de voedingsmiddelenfabrikanten ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedingsmiddelen fabrikanten 

Supermarkten 

Voedingsmiddelenconsumenten 

Groothandel 

Buurtwinkels 

Horeca 

Overig 
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Het distributieschema van de huishoudelijke en persoonlijke verzorging fabrikanten ziet er 
als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn geen gegevens bekend wat de omzet per distributiekanaal is. Wel is bekend dat in 
2002 Unilever opereert in samengevoegde retail ketens. In de persoonlijke- en 
huishoudelijke verzorging categorie in Amerika had Unilever 25 hoofd klanten die 87% van 
de productie afnemen, terwijl de top 50 klanten voor bijna 99% van zijn opbrengst zorgt. 
Maar acht van deze grote klanten zijn de groothandels, de andere zijn grote supermarkten 
zoals Wal-Mart en Target Chains. In Canada zijn er 13 klanten die voor 90% van de 
opbrengst zorgen en 119 klanten die voor de rest van de opbrengsten zorgen.  
Te concluderen is dus dat Unilever een aantal grote klanten heeft die voor zorgen voor het 
grootste deel van de omzet, deze klanten zijn vaak de grote supermarktketens en de 
groothandel. 
 

3.2.4 Portfolioanalyse 
 
De portfolioanalyse wordt gebruikt bij beslissingen over investeringen in product-
marktcombinaties waarin de organisatie actief is. Voor de portfolioanalyse wordt er gebruik 
gemaakt van de portfoliomatrix van de Boston Consulting Group. Deze matrix bestaat uit vier 
kwadranten, waarbij op de verticale as de marktgroei en op de horizontale as het de 
investeringen wordt afgezet. De vier kwadranten zijn: Cash Cow, Dog, Star en Question 
Mark.  De matrix verdeelt de drie geografische business units van Unilever in de vier 
mogelijke kwadranten. 
 
Figuur 3.17: Portfolioanalyse Unilever 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
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In het figuur komen de cirkels overeen met de relatieve grootte van de divisie. De business 
units Azië/Afrika en Amerika zijn beide een star, dit is de groeifase. De business unit 
Azië/Afrika heeft de grootste potentie, deze heeft de hoogste marktgroei en een grote focus 
van Unilever. Wel groeit de omzet sneller dan de winst wat marge druk kan veroorzaken. 
Unilever zal in deze groep blijvend moeten investeren om de marktgroei te behouden. De 
business Unit Amerika heeft ook grote potentie met een hoge marktgroei en een grote focus. 
Unilever zal dan ook in deze business unit blijvend moeten investeren. 
De business unit Europa is een cash cow, dit is de verzadigingsfase. In deze business unit 
zit weinig marktgroei en investeert Unilever ook niet veel meer, alleen de omzet groeit hier 
nog. Om Europa in de verzadigingsfase te onderhouden en te zorgen dat deze niet een dog 
wordt (de neergangsfase) zal Unilever in deze business unit blijven moeten investeren en 
ontwikkelen. Unilver is bezig om nieuwe producten te ontwikkelen die de branche nieuwe 
leven in kan blazen. 
 

3.3 Bedrijfstaklevenscyclus 
 
Om het vermoedelijke ontwikkelingsproces van een bedrijfstak te bepalen kan gekeken 
worden naar de bedrijfstaklevenscyclus. De bedrijfstaklevenscyclus doorloop een aantal 
fases: de introductiefase, groeifase, verzadigingsfase en de neergangsfase. Elke fase wordt 
gekenmerkt door krommingpunten in de groeilijn van de verkoopcijfers van de bedrijfstak, die 
na verloop van tijd een S-vormige curve vertoont. De cyclus verdeelt de drie geografische 
gebieden van Unilever. In figuur 3.18 geeft de lijn  de omvang en groei van de vraag weer 
(verticale as) afgezet tegen genoemde criteria (horizontale as). In het figuur komt de grootte 
van de cirkels overeen met de relatieve grote van de divisie. 
 
Figuur 3.18:  Bedrijfsstaklevenscyclus Unilever 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
De business units Amerika en Azië/Afrika zitten in de groeifase en de business unit Europa 
zit in de verzadigingsfase. De Aziatische en de Afrikaanse markt is het meest groeiend, dit 
omdat het een relatief nieuwe markt is voor Unilever en veel van zijn interne concurrenten, 
en doordat er meer vraag is naar de producten van Unilever. De Amerikaanse markt laat in 
Zuid-Amerika een groei zien, maar in Noord-Amerika laat de markt meer een verzadiging 
zien. In Europa is de markt verzadigd, Unilever is wel bezig met nieuwe investeringen vooral 
op het gebied van innovaties. Met de investeringen voor innovaties wil Unilever zijn markt in 
Europa meer laten groeien en verschuiven van verzadigingsfase naar groeifase.  

 
Over de bedrijfstaklevenscyclus naar categorie zijn onvoldoende gegevens bekend. Wel is 
bekend dat het meeste groei in de categorie persoonlijke verzorging zit (groeifase) en de 
minste groei in de categorie voedingsmiddelen (verzadigingsfase). De producten zitten 
vrijwel niet in de neergangsfase, aangezien Unilever deze producten een aantal jaar geleden 
uit zijn assortiment heeft gehaald. 
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3.4 Technische analyse 
 
Naast de fundamentele analyse die in § 3.1 is gedaan, is de technische analyse ook van 
belang. In de technische analyse worden de grafieken en historische aandelenkoersen van 
Unilever bestudeerd om toekomstige koersen in de effectenmarkt te voorspellen. De 
technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en de achtergrond van de 
onderneming, dit is het terrein van de fundamentele analyse. De fundamentele analyse gaat 
dus in op het ‘waarom’ en de technische analyse gaat in op het ‘wanneer’. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op de technische analyse van Unilever, de achterliggende gedachte is onder 
andere dat alles wat invloed heeft op een goed, uiteindelijk tot uiting komt in de prijs of de 
koers. Daarom zal in deze paragraaf de koers worden geanalyseerd van de afgelopen 20 
jaar aangevuld met een toelichting.  
 

3.4.1 Trendanalyse 
 
Een onmisbaar basisbeginsel, waarop het aspect van de technische analyse steunt, is de 
trend. De trend geeft weer in welke richting een bepaald aandeel of een bepaalde index zich 
beweegt. Om het bestaan van de trends te onderkennen, is het noodzakelijk om in te zien 
dat koersen niet willekeurig bewegen, er zijn namelijk steeds één van de volgende drie 
trends waar te nemen is: de uptrend (opwaarts gerichte trend met hoger liggende bodems en 
toppen), de downtrend (de neerwaarts gerichte trend met lager liggende toppen en bodems) 
en de sideways trend / trading range (zijdelingse trend, toppen en bodems liggen ongeveer 
op hetzelfde niveau). In deze analyse zullen twee verschillende grafieken geanalyseerd 
worden, die het verloop van de beurskoers van Unilever weergeven.  
 
Figuur 3.19:  Beurskoers Unilever 1985 tot en met 2007 

 
Bron: www.chartnet.nl 

 
In figuur 3.19 is het verloop van de beurskoers te zien van 1985 tot en met 2007. In deze 
grafiek is te zien dat Unilever over het algemeen in een zijwaartse beweging zit. Vanaf 1997 
liggen de waardes tussen de € 13,55 en € 25,83.  
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Figuur 3.20:  Beurskoers Unilever november 2006 tot en met oktober 2007 

 
Bron: www.quoteweb.com 

 
In figuur 3.20 is de beurskoers van het afgelopen jaar in kaart gebracht. In deze grafiek is te 
zien dat de range sinds half maart van dit jaar € 20,69 - € 24,67 is.  
Te zien is dat het aandeel van de koers stijgend is, aangegeven in de grafiek met een zwarte 
trendlijn. De trend is alleen niet sterk te noemen, omdat er weinig punten met elkaar 
verbinden kunnen worden. De steun en de weerstand wordt niet doorbroken door de 
trendlijn, dus er is geen sprake van een trend doorbraak. Sinds half juli zit het koersverloop 
van Unilever al geruime tijd vast in een neerwaartse trend. De stijging vanaf eind oktober 
wordt vooralsnog als een opleving hierbinnen gezien.  
De aarzeling rondom het huidige niveau lijkt een voor teken te zijn van een nieuwe beweging 
binnen de trend. De waarschijnlijkheid dat de koers weer zakt, wordt vergroot doordat de 
bodem van half augustus een verdere stijging in de weg staat en omdat de koers momenteel 
dicht tegen de neerwaartse trendlijn vanaf eind april fluctueert. Wel is vanaf augustus het 
koersbeeld neutraal te noemen. De rangschikking van toppen en bodems geeft namelijk niet 
direct een trendmatige voorkeur weer.  
Vanwege de voorafgaande positieve trendkarakteristieken wordt echter wel verwacht dat de 
stijgende trend zich zal hervatten. Steun en weerstand komen in figuur 3.20 op  € 21,22 en  
€ 22,62. 
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4 Risicomanagement 
 
In dit hoofdstuk worden de niet verzekerbare risico’s geanalyseerd waar de onderneming 
mee geconfronteerd kan worden. Deze risico’s kunnen de beurskoers van het aandeel onder 
druk zetten en aandeelhouders aanzetten de samenstelling van hun aandelenportefeuille te 
herzien. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het commercieel risico, het 
bedrijfsrisico, het financiële risico en het totaal risico. Bij de risicoanalyse wordt gebruik 
gemaakt van het Excel analyseModel©. 
 

4.1 Commercieel risico 
 

Het commercieel risico is de kans dat de werkelijke omzet afwijkt van de verwachte omzet. 
Het commercieel risico wordt onderverdeeld in een prijsrisico en een afzetrisico. Het 
prijsrisico is een belangrijk onderdeel van het commercieel risico, als de afzet erg 
prijsgevoelig is en als de intensiteit van de concurrentie in de markt sterker wordt, loopt de 
onderneming meer risico. Onderdeel van het prijsrisico is het valutarisico.  
Deze paragraaf beschrijft hoe Unilever zijn commercieel risico managet. Hiervoor wordt het 
gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet berekend. 
 
Figuur 4.1: Unilever risicoprofiel        Figuur: 4.2:  Lijndiagram omzet en nettowinst 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007         Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Tabel: 4.1: Unilever risicocijfers 
Resultatenrekening Unilever 1997-2006 2002-2006

Gemiddelde Standaard deviatie Variatiecoëfficient Gemiddelde Standaard deviatie Variatiecoëfficient

Omzet 43388,2 4227,9 0,1 42089,2 3677,1 0,1 commercieel risico

Bedrijfsresultaat 4528,4 881,2 0,2 4931,4 866,2 0,2 bedrijfsrisico

 financiële lasten 892,4 494,5 0,6 935,0 361,1 0,4 financieel risico

Netto winst 2885,1 1270,1 0,4 3050,4 1198,3 0,4 totaal risico

 REV in % 38,4 13,1 0,3 40,7 5,6 0,1 risico

 Winst/koers verhouding in % 4,8 2,1 0,4 5,5 1,9 0,3 rendement  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Unilever heeft te maken met verschillende marktrisico’s waaronder de effecten van 
wisselkoersveranderingen, rentetarieven, liquiditeit en kredietrisico. 
De variatiecoëfficiënt van Unilever is 0,09 wat betekent dat de omzet van Unilever per jaar 
9% af kan wijken van de gemiddelde omzet. 9% is niet een hele hoge waarde, wat betekent 
dat Unilever redelijk stabiel is. Unilever doet er dan ook veel aan om zijn risico te beperken.  
Hieronder wordt beschreven hoe Unilever zijn valutarisico’s beheerst. 
Als gevolg van Unilever's brede operationele basis lopen zij het risico van 
wisselkoersschommelingen met een mogelijk effect op de winst. Het is praktisch gezien niet 
haalbaar om deze schommelingen volledig af te dekken. Daarnaast is Unilever van mening 
dat de koersen van de meeste valuta’s van belangrijke landen waarin zij opereert op langere 
termijn niet aanzienlijk zullen wijzigen ten opzichte van de euro. Unilever heeft een 
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valutabeleid op basis waarvan werkmaatschappijen de risico’s van posities in vreemde 
valuta’s uit hoofde van handels- en financiële transacties dienen te beheersen binnen 
voorgeschreven risicolimieten. Dit gebeurt voornamelijk door gebruik te maken van 
valutatermijncontracten. De naleving van dit beleid wordt gecontroleerd door de regio’s. Eind 
2006 was er geen materieel risico dat voortvloeide uit maatschappijen die bezittingen of 
schulden hadden in een andere dan hun eigen functionele valuta. Unilever doet zaken in 
vele vreemde valuta’s, maar meet haar prestaties in euro’s en stelt haar jaarrekening in 
euro’s op. Als gevolg daarvan heeft Unilever te maken met het risico van 
omrekeningsverschillen door de effecten die wisselkoersschommelingen hebben op 
de omrekening van de resultaten en de onderliggende nettoactiva van haar buitenlandse 
groepsmaatschappijen. Unilever streeft ernaar het valutarisico op werkmaatschappijen te 
reduceren door het afsluiten van leningen in lokale valuta, behalve als dit verhinderd wordt 
door lokale regelgeving, gebrek aan lokale valuta of door lokale marktomstandigheden. Voor 
die landen die volgens het management een substantieel risico lopen op valuta 
omrekeningsverschillen, mag de nettovermogenswaarde afgedekt worden. Toch kunnen 
wisselkoersschommelingen op niet-afgedekte investeringen soms leiden tot valuta 
omrekeningsverschillen in de balans. 
Unilever koopt ook goederentermijncontracten om de toekomstige behoefte aan bepaalde 
grondstoffen af te dekken. En de goederentermijncontracten kunnen ook gebruikt worden 
voor het afdekken van toekomstige prijsrisico’s. 
 
De omzet van Unilever is ook redelijk stabiel omdat zij veel producten in zijn assortiment 
heeft die niet heel conjunctuurgevoelig zijn. 
 

4.2 Bedrijfsrisico 
 

Bedrijfsrisico kan worden gedefinieerd als de kans op een afwijking van het verwachte 
bedrijfsresultaat of de rentabiliteit op het totaal vermogen. Het bedrijfsrisico wordt bepaald 
door het commercieel risico en de kostenstructuur van de onderneming. Deze paragraaf 
beschrijft hoe Unilever zijn bedrijfsrisico managet. Hiervoor wordt de spreiding van het 
bedrijfsresultaat van de afgelopen tien jaar berekend, het gemiddelde en de 
variatiecoëfficiënt.  
 

De variatiecoëfficiënt van Unilever is 0,19 wat betekent dat het bedrijfsresultaat van Unilever 
per jaar 19% af kan wijken van het gemiddelde bedrijfsresultaat. 19% is voor en grote 
onderneming als Unilever redelijk.  
Het vaste kosten niveau van Unilever is hoog voornamelijk vanwege de benodigde 
apparatuur en de benodigde gebouwen die beschikbaar moeten zijn. Bovendien heeft 
Unilever de laatste jaren veel geïnvesteerd in research & development. Unilever is dus zeer 
kapitaalintensief. Het voordeel van de hoge kapitaalintensiviteit is dat dit leidt tot een relatief 
hoge dekkingsbijdrage. De stijging van het vaste kosten niveau betekent ook dat Unilever 
meer met zijn prijs concurreert en meer de strategie kiest om kostenleider te zijn in de 
branche. Een groot nadeel van de hoge vaste kosten niveau is dat het bedrijfsrisico van 
Unilever is toegenomen. De invloed van de kostenstructuur op het bedrijfsrisico wordt 
bepaald door de operationele hefboomfactor. De operationele hefboomfactor kan voor 
Unilever berekend worden door middel van de volgende formule: bedrijfsrisico / commercieel 
risico = 0,19/0,10 = 1,9 

Het bedrijfsrisico en de OHF zijn hoger dan het commercieel risico en zal dus ingekort 
moeten worden. Om deze risico’s in te korten zal Unilever aan balansverkorting en 
flexibilisering van de kostenstructuur moeten doen, dus de vaste activa moeten deels worden 
afgestoten en de vlottende activa moeten worden terug gedrongen door een actief 
werkkapitaal beheer.  
Unilever zou de vaste activa deels kunnen afstoten en de vlottende activa kunnen 
terugdringen door bijvoorbeeld meer flexibel personeel in te huren, door de machines te 
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leasen en door de gebouwen te huren. Ook zou Unilever een factoringbedrijf kunnen 
inschakelen om zo zijn voorraadkosten te verlagen.  
Unilever heeft aan balansverkorting gedaan door een groot deel van zijn niet goed lopende 
producten (dogs) af te stoten, van 1500 naar 400 producten, het aantal personeelsleden in te 
korten en een deel van de bedrijfsactiviteiten af te stoten zoals het uitbesteden van de 
financiële administratie. Ook er een afdeling gekomen die de kosten analyseert en kijkt hoe 
een verhoging van de kosten gereduceerd kan worden door middel van risicobeheersing.  
 

4.3 Financieel risico 
 

Het financieel risico wordt ook wel gedefinieerd als de kans op een afwijking van de 
verwachte financiële lasten. Deze paragraaf beschrijft hoe Unilever zijn financieel risico 
managet. Hiervoor wordt de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de 
variatiecoëfficiënt berekend. En door middel van het verloop van het interest dekkingsgetal 
wordt geanalyseerd in welke mate de rentelasten Unilever in de problemen kan brengen.  
In tabel 4.1 staan de gegevens van de financiële lasten. 
De variatiecoëfficiënt van de spreiding van de financiële lasten is 0,55. Dit betekent dat de 
financiële lasten 55% per jaar kan afwijken van het gemiddelde. 55% is erg hoog, wat 
betekent dat de spreiding van de financiële lasten flink kan fluctueren.  
 
Figuur 4.3: De ontwikkeling van het interestdekkinggetal van 1997 tot en met 2006 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 
Het interestdekkinggetal geeft de mate aan waarin een onderneming aan haar 
renteverplichtingen kan voldoen. Hoe hoger deze ratio, des te beter aan de 
renteverplichtingen kan worden voldaan. De norm voor het interestdekkinggetal is 2,5 – 5,0. 
Het interestdekkinggetal van Unilever (zie figuur 4.3) is van 1997 tot en met 2000 flink 
gedaald, vanaf 2000 laat het interestdekkinggetal een lichte stijging zien en zijn de waardes 
wat stabieler. Het interestdekkinggetal van Unilever is over de afgelopen 10 jaar niet onder 
de norm gekomen, dit betekent dat Unilever niet in financiële moeilijkheden is gekomen. Wel 
kan de forse daling in 1999 en 2000 zorgelijk zijn geweest voor Unilever. 
 
Unilever probeert de nettorentekosten te optimaliseren en de fluctuaties te beperken door 
middel van zijn rentebeleid. Dit wordt bereikt door het afdekken van het renterisico van 
schulden en liquide middelen door middel van renteswaps. Bij vastrentende beleggingen en 
leningen wordt een risico gelopen op de reële waarde als gevolg van fluctuaties in 
rentepercentages. Bij beleggingen met een variabele rente wordt een risico gelopen op de 
kasstromen als gevolg van fluctuaties in rentepercentages. Daarom belegt Unilever kort de 
kasmiddelen tegen variabele rentetarieven. 
Verder past Unilever de restrictieve kapitaal en vermogensstructuur toe. Uit de balans is 
namelijk af te lezen dat Unilever zijn kort vreemdvermogen, debiteurensaldo en de voorraden 
probeert terug te dringen, dit wordt met name gedaan door het debiteurenbeleid beter 
proberen te managen.  
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De kredietrisico’s van Unilever worden beperkt door alleen transacties te doen met een 
beperkte groep financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid, door te werken 
binnen overeengekomen limieten voor elk van die instellingen, door het verkrijgen van 
zakelijke onderpanden voor openstaande posities en door de looptijd van posities te 
beperken. Unilever volgt de kredietwaardigheid van deze instellingen nauwlettend en ze 
vermijden een concentratie van kredietrisico bij één individuele tegenpartij.  
 

4.4 Totaal risico 
 

De mate waarin de rentabiliteit op het eigen vermogen afwijkt van de verwachte rentabiliteit 
brengt het totaalrisico in beeld. Een andere wijze waarop het risicoprofiel van een 
onderneming kan worden samengevat, is de kans dat de nettowinst afwijkt van de verwachte 
nettowinst. Om het risicoprofiel van Unilever te analyseren wordt op basis van de gegevens 
van de afgelopen 10 jaar het kengetal REV, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de 
variatiecoëfficiënt van Unilever berekend. Ook de winstkoersverhouding van Unilever wordt 
hiertoe berekend.  

 
Figuur 4.4: Risicorendement Unilever 

 
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
In figuur 4.4 is het risicorendement van Unilever in kaart gebracht. Uit de figuur is af te lezen 
dat zowel het risico als het rendement is verschoven wat dus betekent dat het 
risicorendement niet heel stabiel te noemen is. Het risico (variatiecoëfficiënt REV) van 
Unilever is lager geworden en de winst/koersverhouding is hoger geworden. Dit is een 
positieve ontwikkeling, het betekent namelijk dat Unilever er in gelaagd is om zijn risico te 
verminderen en zijn rendement te verhogen.  
 

4.5 Risicoprofiel 
 

To slot wordt in deze paragraaf het risicoprofiel van Unilever samengevat op basis van de 
gegevens van de voorgaande paragrafen.  
Het commercieel risico van Unilever is het laagst, de variatiecoëfficiënt is 0,1 wat een goede 
waarde is voor Unilever. Dus de kans dat de werkelijke omzet afwijkt van de verwachte 
omzet is laag. Dit risico is ook redelijk constant gebleven. 
Het bedrijfsrisico van Unilever is met de variatiecoëfficiënt 0,19 ook laag. Dus er is een 
redelijk lage kans dat het verwachte bedrijfsresultaat of de RTV afwijkt. Het bedrijfsrisico kent 
ook een redelijk constante waarde. 
Het financieel risico van Unilever is erg hoog met een variatiecoëfficiënt van 0,55. Dit 
betekent dat de kans op een afwijking van de verwachte financiele lasten hoog is. Het 
financieel risico is wel verbeterd de laatste vijf jaar met een waarde van 0,39. Unilever is er 
wel in geslaagd om zijn kort vreemd vermogen, het debiteurensaldo en de voorraden terug te 
dringen. Ook probeert Unilever de nettorentekosten te optimaliseren en de fluctuaties te 
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beperken door middel van zijn rentebeleid. Dit wordt bereikt door het afdekken van het 
renterisico van schulden en liquide middelen door middel van renteswaps en door de 
kasmiddelen kort te beleggen tegen variabele rente tarieven.  
Het totaal risico van Unilever is ook hoog met een variatiecoëfficiënt 0,44 dus de mate 
waarin het eigen vermogen afwijkt van de verwachte rentabiliteit is hoog. Wel is de afwijking 
van de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de afgelopen 10 jaar afgenomen. Het risico 
(variatiecoëfficiënt REV) is flink afgenomen van 0,34 naar 0,14. Het rendement (gemiddelde 
winst/koersverhouding) is gestegen, wel is de waarde minder stabiel. Het gestegen 
rendement en het dalende risico is een erg positieve ontwikkeling van Unilever, met name te 
danken aan het rentebeleid. 
Kortom de mate van afwijkingen in het risico is de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de 
afgelopen 10 jaar afgenomen wat een zeer positieve ontwikkeling is voor Unilever. 
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5 Groeimanagement 
 

Om succesvol te kunnen concurreren is het voor de onderneming noodzakelijk om te kunnen 
en willen groeien. Dit hoofdstuk beschrijft voor Unilever de manieren om te groeien. En op 
welke wijze het management van Unilever vorm kan geven aan de groeiroute. 
 

5.1 Groeiroutes  
 
In de onderstaande tabel zijn de groeiroutes gemarkeerd waar Unilever gebruik van maakt. 
 
Tabel: 5.1: Groeiroutes Unilever 

  Op eigen kracht  
Door 
samenwerking 

Door 
overname 

Penetratie Route 1.1 Route 2.1 Route 3.1 

Marktontwikkeling Route 1.2 Route 2.2 Route 3.2 

Productontwikkeling Route 1.3 Route 2.3 Route 3.3 

Diversificatie Route 1.4 Route 2.4 Route 3.4 

Verticale integratie Route 1.5 Route 2.5 Route 3.5 
 

Hieronder worden de groeiroutes die van toepassing zijn op Unilever toegelicht: 
 
Route 1.1, 2.1 en 3.1 
Unilever maakt gebruik van de penetratiestrategie. Dit betekent dat Unilever met hetzelfde 
product op dezelfde markt groei realiseert. Dit gebeurt zowel op eigenkracht, door 
samenwerking en door overname. De voordelen van de penetratiestrategie zijn het leiden tot 
grotere efficiency en meer marktmacht. Ook kan de penetratiestrategie schaalvoordelen op 
leveren. De nadelen van de penetratiestrategie zijn het soms opleveren van felle tegenstand 
van concurrenten, de flexibiliteit van de onderneming neemt af en de overheid kan 
beperkingen opleggen. Vooral penetratie op eigen kracht kan veel problemen opleveren.  
Unilever penetreert de markt door middel van onder andere marketing activeiten, de 
verpakkingen groter te maken, de aankoopfrequentie op te voeren en door zich te richten op 
nieuwe afnemers. Om het marktaandeel te verhogen door middel van de penetratiestrategie 
past Unilever continu zijn promotie, distributie en prijsbeleid aan. Unilever heeft gebruik 
gemaakt van de penetratiestrategie bij de verkopen van onder andere Conimex.  De 
organisatie heeft bij Conimex groei gerealiseerd door de aankoopfrequentie op te voeren 
door middel van de wokcampagne. Unilever heeft hiervoor, naast het gebruik van klassieke 
media vormen ook gebruik gemaakt van internet en acties op de winkelvloer.  Op de 
winkelvloer heeft Unilever ‘wokshops’ gehouden om de consument te laten zien hoe 
gemakkelijk wokken is. Ook maakt Unilever veel gebruik van het vergroten van zijn 
verpakking zodat de consument meer afneemt. 
De hindernissen waar Unilever mee te maken heeft bij het gebruiken van de 
penetratiestrategie zijn voornamelijk de opgelegde beperkingen van de overheid en de 
reactie van zijn concurrenten. Als Unilever zijn marktaandeel zelfstandig vergoot gaat dit ten 
koste van het marktaandeel van de concurrent, de concurrent zal dan eerder geneigd zijn om 
een ‘hard spel’ met Unilever te spelen om het marktaandeel weer terug te winnen. Het is dan 
beter om in samenwerkingsverband of door overname de markt te penetreren. De 
penetratiestrategie wordt veel gebruikt in de voedingsmiddelen- en huishoudelijke markt, 
omdat de organisatie te maken hebben met een groot assortiment en een snel verzadigde 
markt. Producten waarbij marktpenetratie niet lukt worden vaak afgestoten door de 
onderneming.  
De kansen van markpenetratie voor Unilever is het realiseren van groei in een eerder 
verzadigde markt en het opleveren van meer schaalvoordelen. 
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Route 2.1, 2.2 en 2.3 
Naast de penetratiestrategie maakt Unilever gebruik van marktontwikkeling. Dit betekent dat 
Unilever een nieuwe markt betreedt met hetzelfde product. Deze nieuwe markt kan een 
geografische markt zijn (het exporteren van je product naar een nieuw gebied of land), maar 
ook een nieuwe afnemersgroep in hetzelfde geografische gebied. Unilever maakt gebruik 
van marktontwikkeling op eigenkracht, door samenwerking en door overname. Voornamelijk 
door middel van samenwerking en overnames kan Unilever groei realiseren en zijn positie 
versterken in de ‘onbekende’ markten. De voordelen van marktontwikkeling zijn het leiden tot 
een hogere productie-efficiency en dat er een nieuw mogelijk gunstiger strijdperk kan worden 
betreden. De nadelen van marktontwikkeling zijn de onbekendheid van de markt en 
productverwatering. Voor het inzetten van de marktontwikkelingstrategie zal Unilever zijn 
productiemiddelen, zoals distributiekanalen, het opgebouwde imago en het verkoopapparaat 
moeten afstemmen aan de specifieke eisen en gewoontes van de afnemers op de nieuwe 
markten. 
Een voorbeeld van het toepassen van marktontwikkeling door Unilever is het exporteren van 
zijn producten naar nieuwe landen. Vooral naar Azië/Afrika en Zuid-Amerika worden veel 
bestaande producten geëxporteerd, hier bevinden zich namelijk nieuwe opkomende markten 
waar veel groei te realiseren is. Unilever heeft bijvoorbeeld in 2003 een joint venture 
(samenwerkingverband) afgesloten met het bedrijf CPC/Aji Asia. Dit bedrijf beschikt over zes 
fabrieken in vijf landen: Hongkong, Thailand, Maleisië, de Filippijnen (2) en Taiwan en over 
een verkoop-/marketingkantoor in Singapore. Hierdoor versterkt Unilever zijn 
voedingsmiddelenactiviteiten binnen de Aziatische markt en vergoot Unilever zijn 
geografisch gebied in Azië. De volledige integratie van het aangekochte bedrijf in Unilever 
biedt toegang tot de totale innovatiecapaciteit en het gehele distributienetwerk, en zal ervoor 
zorgen dat Unilever meer kan investeren in zijn merken.  
De bedreigingen van marktontwikkeling zijn het niet kennen van de markt of niet bekend zijn 
met de cultuur. Unilever probeert dit risico te vermijden door in markten met een ‘onbekende 
cultuur’ samen te werken met lokale bedrijven. Dit zorgt voor een snellere bekendheid in de 
markt, dus een snellere groei en dit helpt bijvoorbeeld ook tegen de soms corruptie overheid 
en afnemers. Ook zal Unilever soms zijn producten moeten aftemmen op de geografische 
markt, doormiddel van het aanpassen van de verpakking en enkele producteigenschappen. 
Een voorbeeld van het aanpassen van een product aan de geografische markt is de naam 
van het merk Ola dat in Frankrijk Mika heet.   
De kansen van marktontwikkeling voor Unilever zijn: 

- Unilever kan opereren in groeiende markten (Azië/Afrika en Zuid-Amerika)  in plaats 
van verzadigde markten (Europa en Noord-Amerika). 

- Relatief kan Unilever in het buitenland meer met minder doen, omdat de goederen al 
eerder zijn ontwikkeld voor de reeds bestaande markt. 

- Als Unilever eenmaal opereert in de markt kan de onderneming ook zijn andere 
producten (productgroepen) introduceren op de markt. 

-  De onderneming doet extra ervaring en kennis op, vooral op het gebied van cultuur. 
- Versterking van de positie ten opzichte van de concurrentie. 

Deze kansen kunnen het best worden benut door middel van samenwerking en overnames. 
Indien Unilever al ervaring en kennis heeft op een soort gelijke markt is het wel mogelijk om 
op eigen kracht de nieuwe markt aan te boren.  
 
Route 1.3, 2.3 en 3.3 
Unilever maakt ook gebruik van productontwikkeling voor het realiseren van meer groei in 
omzet, winst en marktaandeel. Dit betekent dat Unilever op haar bestaande markt een nieuw 
product uitbrengt. Unilever maakt gebruik van productontwikkeling voornamelijk op eigen 
kracht, maar ook door samenwerking en door overnames. De voordelen van 
productontwikkeling zijn de grotere marketingefficiency en indien Unilever er een 
substantiële groei mee bereikt zij in staat is de ‘spelregels’ van de concurrentiestrijd te 
veranderen. Dit kan door de bestaande klantwensen te bedienen met frequente, geleidelijke 
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verbeteringen in bestaande producten of diensten waar de klant op dat moment nog niet op 
rekent, of deze klantbehoeften te bedienen met nieuwe methoden waardoor de klant 
overrompeld wordt. De nadelen van productontwikkeling zijn de onbekendheid met het 
product en de identiteitsverwatering die er kan ontstaan. Identiteitsverwatering zal bij 
Unilever niet heel snel ontstaan omdat zij al geruime tijd een groot productassortiment heeft.  
Unilever heeft te maken met de verandering in behoeftes van de consumenten en de 
overheid. Hierdoor zal Unilever blijvend moeten investeren in innovatieve 
productverbeteringen. Unilever heeft dan ook meer dan 900 miljoen euro geïnvesteerd in 
research & development in 2006. Unilever voert de laatste jaren vooral productontwikkeling 
uit op het gebied van gezondheid en gemak. Een voorbeeld van een geslaagde 
productontwikkeling is ‘Blue Band Idee!’, dit is een smeerboter die de geestelijke 
ontwikkeling van kinderen bevordert. En de ‘Dove Summer Glow’ een zelfbruinende 
bodylotion.  
De bedreigingen en hindernissen van productontwikkeling voor Unilever zijn: 

- Unilever heeft nog niet genoeg ervaring met het inkopen van de grondstoffen, het 
produceren en de toepassingen. 

- Sommige producten passen niet bij het imago en de rest van het assortiment, 
waardoor identiteitsverwatering kan ontstaan. 

- Nieuwe producten worden niet begrepen door de consument.  
Unilever is erg ervaren bij het ontwikkelen van producten. Hierdoor weer zij ook met welke 
kinderziektes productontwikkeling te maken kan krijgen en kan zij dit vroegtijdig herkennen 
en verhelpen. Om identiteitsverwatering tegen te gaan maakt Unilever gebruik van 
verschillende merknamen. Unilever zal dus niet echt de grote nadelen ervaren die gepaard 
gaan met productontwikkeling. Ook voert Unilever veel onderzoek uit naar de behoeftes van 
de consument. 
De kansen en voordelen van productontwikkeling voor Unilever zijn: 

- Het ontwikkelen van innovatieve producten op het gebied van gezondheid en gemak 
zijn goed voor het imago van Unilever. 

- Unilever kan door productontwikkeling beter inspelen op de klantbehoeften en de 
beleving. 

- Unilever kan zich beter onderscheiden van zijn concurrenten door middel van 
productontwikkeling. 

- De overheid kan bij innovatie productontwikkelingen zich binden aan Unilever (Becel). 
- Inspelen op de trends en gebeurtenissen, zoals klimaatverandering en toeneming 

hart- en vaatziekten. 
 
Route 2.4 en 3.4 
Unilever maakt gebruik van diversificatie door samenwerking en door overnames.  
Diversificatie houdt in dat de onderneming met een nieuw product op een nieuwe markt 
opereert. Diversificatie wordt onderverdeeld in drie vormen, namelijk: 

- Concentrische diversificatie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van nieuwe 
producten die in technisch of marketingopzicht verwantschap vertonen met 
bestaande producten. 

- Horizontale diversificatie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van nieuwe producten 
op bestaande afnemersgroepen, hoewel ze in technisch opzicht afwijken van 
bestaande producten. 

- Samengestelde diversificatie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van geheel nieuwe 
producten voor geheel nieuwe groepen afnemers. 

De voordelen van de diversificatiestrategie is het spreiden van risico’s, doordat er met 
verschillende producten op verschillende markten wordt geopereerd, hebben de externe 
omstandigheden op een specifieke markt minder vat op de onderneming als geheel. 
De andere voordelen van deze strategie is de mogelijkheid de spelregels van het strijdperk 
te veranderen en de raakvlakefficiency die zich op gebieden van kennis, marketing, 
technologie en productie kan voordoen. 
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De nadelen van de diversificatiestrategie is dat de onderneming zich op een volledig 
onbekend terrein begeeft en het managen van een gediversifieerde onderneming kan 
vanwege de complexiteit vrij snel tot problemen leiden. 
Unilever heeft voornamelijk in de jaren 1960 tot 1970 de diversificatiestrategie toegepast, 
met name door innovaties en acquisities, het opzetten van reclamebureaus, 
marktonderzoekbedrijven en verpakkingsbedrijven. Unilever past tegenwoordig de 
diversificatiestrategie nog steeds toe bijvoorbeeld door de overname van Best Foods, maar 
wel in mindere mate. Unilever past tegenwoordig ook de diversificatiestrategie toe, terug 
gaan naar de kernactiviteiten. En voorbeeld hiervan is het nieuws dat Unilever Boursin wil 
verkopen, omdat het merk niet meer past in de merkenportefeuille en bij de kerntaken van 
Unilever. 
De bedreigingen en hindernissen van de diversificatiestrategie voor Unilever zijn: 

- De diversificatiestrategie zorgt voor veel kosten voor Unilever, omdat zij de strategie 
toepassen vaak door overnames. 

- Unilever heeft in het verleden te veel geïnvesteerd in producten met een twijfelachtige 
nettocontantewaarde. 

- Door samenwerking heeft het soms lang geduurd voordat een product wat niet goed 
liep uit het assortiment is gehaald. 

- Sommige producten hebben tot problemen gezorgd in de onderneming, vanwege de 
complexiteit.  

- Het topmanagement kan door de vele verschillende producten en markten zich niet in 
alles meer verdiepen. 

- Door de onbekendheid van het product op zich en in associatie met Unilever sloeg 
het product niet aan bij de afnemers. 

- De identiteit van Unilever kan door een te groot assortiment verwateren. 
Unilever heeft geprobeerd om de hindernissen en bedreigen te verminderen door 
verschillende activiteiten in Business Units te onderbrengen. De verschillende geografische 
gebieden en verschillende productcategorieën. En door de dogs uit het assortimenten te 
halen, waardoor de focus meer ging liggen op de star-producten (inversificatie).  
 
Voordelen en kansen van de diversificatiestrategie voor Unilever zijn: 

- Door de diversificatiestrategie spreidt Unilever zijn risico’s. Bijvoorbeeld als de 
persoonlijke verzorgingsproducten niet goed lopen kunnen de voedingsmiddelen dit 
aanvullen. 

- De producten die negatief in het nieuws komen kunnen ‘vergeten’ worden door 
producten die positief in het nieuws komen. 

- Unilever kan zich beter onderscheiden van zijn concurrenten. 
- Unilever kan de strijd aangaan met zijn concurrentie door zich op dezelfde markt te 

gaan begeven. 
- Door producten te diversificeren kan Unilever zijn afnemers meer bieden en meer 

voldoen aan de eisen van de consument. 
- Door bedrijven over te nemen en te gaan samenwerken, kan Unilever zijn positie in 

de markt versterken. 
 
Route 1.5 
Unilever maakt gebruik van verticale integratie op eigen kracht.  
Bij verticale integratie gaat het niet om een toename van de omzet (zoals bij de 
bovenstaande groeiroutes), maar gaat het om een toename van de toegevoegde waarde die 
binnen de eigen onderneming wordt gerealiseerd. De onderneming kan hierbij activiteiten op 
zich nemen die voorheen door leveranciers worden gedaan (achterwaartse integratie) of de 
onderneming kan een ondernemingsactiviteit opnemen van een op de verkoopmarkt 
opererende schakel. 
Een voordeel van verticale integratie kan zijn dat de invloed op de leveranties of op de 
distributie toeneemt. Een ander eventueel voordeel is een verhoging van de inkoop-, 
verkoop- of logistieke efficiency. 
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Het belangrijkste nadeel van verticale integratie is het ontbreken van marktmechanisme. 
Een voorbeeld van verticale integratie op eigen kracht van Unilever is het openen van de 
Rituals winkels. Toch past Unilever de groeirichting verticale integratie niet veel toe.  
Uit onderstaande figuur 5.1 en 5.2 is af te lezen dat Unilever juist meer het 
tegenovergestelde van verticale integratie de laatste jaren heeft gedaan. De onderneming 
heeft dus veel activiteiten afgestoten en laat deze uitvoeren door derden. 
 
Figuur 5.1: Activiteiten Unilever tot 70-jaren                       Figuur 5.2: Huidige activiteiten Unilever 

 
(Bron: http://www.ecp.nl/download/3_Ochtend_sessie_Interoperabiliteit1.pdf?PHPSESSID=fff3049e448e) 

 
De bedreigingen en hindernissen van verticale integratie voor Unilever zijn het missen van 
de sturende werking door vraag een aanbod bepaalde prijzen en het missen van de 
stimulans voor de concurrentie. Het laatste lijdt ertoe dat er onderdelen van Unilever 
‘inslapen’. En is het uitbesteden van activiteiten vaak goedkoper dan het zelf doen. 
De bedreigingen en hindernissen voor Unilever zijn wel nihil te noemen, omdat Unilever 
weinig de verticale integratie groeirichting meer toepast. 
De voordelen en kansen van verticale integratie voor Unilever zijn dat zij meer invloed uit 
kunnen oefenen op de kwaliteit en de verkoop van haar producten en er kan een verbeterde 
efficiency optreden. Ook kan Unilever meer invloed uitoefenen op de leveranties en de 
distributie. 
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6 Forecasting 
 

In dit hoofdstuk zal een voorspelling worden gegeven over de resultatenrekening en de 
balans voor het jaar 2007 en 2008. Voor deze voorspeling wordt er gebruik gemaakt van de 
verzamelde informatie en analyses in de voorgaande hoofdstukken. Voor dit hoofdstuk zal 
verder gebruik worden gemaakt van een stappenplan, de resultaten van Unilever over de 
eerste twee kwartalen van 2007 en het Excel AnalyseModel van Unilever. 
 
Stap 1: Omzetprognose 
Voor het maken van een adequate voorspelling van de omzet voor 2007 en 2008 wordt er 
begonnen met het maken van een nauwkeurige analyse van de omzet. Om de omzet van 
2007 en 2008 te voorspelen wordt er gekeken naar de omzet- en winstanalyse van 
hoofdstuk 3, dus naar de portfolioanalyse en de omzetanalyse naar geografische herkomst 
en activiteit. En naar de omzetcijfers uit het ExcelAnalyseModel van Unilever.  
 
Omzetprognose naar geografische gebieden 
Als eerst zal er worden gekeken naar het aandeel van de omzet van de geografische 
gebieden van Unilever. De groei van Europa bedroeg tegen actuele wisselkoersen in 2006 
ten opzichte van 2005 0,4%. De groei van Noord- en Zuid-Amerika bedroeg tegen actuele 
wisselkoersen in 2006 ten opzichte van 2005 4,6%. En de groei van Azië/Afrika bedroeg 
tegen actuele wisselkoersen in 2006 ten opzichte van 2005 5,7%. Het omzetaandeel van 
Europa daalde licht, van Amerika steeg licht en omzetaandeel van Azië/Afrika bleef in 2006 
ten opzichte van 2005 gelijk. Wel liet Azië/Afrika over de afgelopen 10 jaar een stijgende lijn 
zien. In het resultaten overzicht van het eerste halfjaar van 2007 laat Europa ook weer een 
lichte omzetstijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar in 2006 met 1,4%. De omzet van 
Noord en Zuid Amerika daalt met 2,1% en de omzet van Azië Afrika laat een stijging zien van 
5,6%.  
Het is te verwachten dat de omzetgroei van Europa ligt zal gaan stijgen door de nieuwe 
innovaties en door de toename van volume. Het omzetaandeel zal waarschijnlijk constant 
blijven door de stijgende omzetgroei van Azië/Afrika en de dalende omzetgroei van Amerika. 
Voor Amerika is het moeilijker om een prognose te maken van de omzetgroei omdat Amerika 
over de afgelopen jaren een groei laat zien, maar het eerste halfjaar een daling liet zien ten 
opzichte van 2006. Dit komt met name door de matige omzet in Zuid-Amerika en door de 
lage stand van de dollar. Verwacht wordt dat de omzet in 2007 en 2008 wel zal toenemen, 
maar in mindere mate als 2006 ten opzichte van 2005. Het is te verwachten dat de 
omzetgroei in Azië/Afrika ongeveer gelijk zal zijn als in 2006 omdat Unilever ook dit jaar met 
nieuwe innovaties op deze markt zal komen en deze geografische regio nog steeds 
groeiende is. Het omzetaandeel zal waarschijnlijk ook weer een lichte stijging zien. 

Omzetanalyse naar activiteit 
De omzetprognose naar activiteit kan iets minder grondig worden weer gegeven door het 
ontbreken van een aantal gegevens. Voor deze prognose zal voornamelijk worden gekeken 
naar het omzet aandeel per categorie en de resultaten van het eerste halfjaar in 2007. 
Het omzetaandeel van het segment voedingsmiddelden laat een constante waarde zien over 
de afgelopen 10 jaar. De omzet van de categorie voedingsmiddellen categorie is in het 
eerste halfjaar van 2007 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar met 0,7%.  
Te verwachten is dat het omzetaandeel van deze categorie constant zal blijven, met 
misschien een lichte daling vanwege de groei van het marktaandeel van de categorie 
persoonlijke verzorging. En dat de omzet iets zal stijgen ten opzichte van 2006 door de 
nieuwe innovaties. Het omzetaandeel van de categorie persoonlijke verzorging laat over de 
afgelopen 10 jaar een stijging zien. De omzet van deze categorie is in het eerste halfjaar van 
2007 het meest gestegen van alle categorieën ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006 
met 2,6% en laat in elk geografisch gebied een stijging zien. Te verwachten is dat het 
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omzetaandeel en de omzet van deze categorie ook in 2007 en 2008 zal stijgen, met name 
door de nieuwe innovaties. 
Het omzetaandeel van de categorie huishoudelijke laat over de laatste vijf jaar een constante 
waarde zien. En de omzet is in het eerste halfjaar van 2007 gestegen ten opzichte van het 
eerste halfjaar van 2006 met  1,1%. Te verwachten is dat het omzetaandeel constant zal 
blijven en dat de omzet iets zal toenemen dit ook door de innovaties. 
Het is dus te verwachten dat alle categorieën een omzetstijging zullen laten zien in 2007 en 
2008 ten opzichte van 2006 door de innovaties. Met name het tweede kwartaal van 2007 laat 
een belovende omzet stijging zien voor Unilever. 
 
Portfolioanalyse 
De portfolioanalyse is in hoofdstuk 3 geanalyseerd naar geografisch gebied, omdat er geen 
concrete omzetcijfers waren per categorie.  
Europa is een cashcow en is hiermee de meest verzadigde geografische markt van Unilever. 
Er zit in deze business unit niet veel marktgroei en Unilever hoeft in deze business unit niet 
meer veel te investeren. Wel zal Unilever in deze business unit met niet innovaties moeten 
komen om de markt nieuw leven in te kunnen blazen. Unilever haalt (nog) wel zijn meeste 
omzet uit deze business unit. Amerika heeft na Europa het grootste omzetaandeel. Amerika 
is een star, wat betekent dat deze business unit een hoge marktgroei heeft en een hoge 
focus. Unilever moet wel oppassen dat Amerika geen cash cow wordt en zal dan ook in deze 
business unit blijven moeten investeren en met nieuwe innovaties moeten komen. De 
business unit Azië/Afrika heeft de grootste marktgroei en hier wordt door Unilever het meest 
in geïnvesteerd. De omzet groeit alleen in deze business unit sneller dan de winst wat marge 
druk kan veroorzaken. Unilever zal in de toekomst dus goed in de gaten moeten houden of 
de investeringen wel genoeg opbrengen.  
Te verwachten is dus dat de minste omzetgroei in Europa wordt gerealiseerd en de meeste 
omzetgroei in  Azië/Afrika wordt gerealiseerd, waardoor het omzetaandeel van Europa iets 
zal afnemen en het omzetaandeel van Azië/Afrika iets zal toenemen. Te verwachten is dat 
Amerika redelijk constant zal blijven met een lichte groei van de omzet en het omzetaandeel.  
 

Omzetstijging ten opzichte van het basisjaar 
Als laatste wordt er gekeken naar de veranderingen van de omzet van de afgelopen 10 jaar 
en naar de resultaten van het eerste kwartaal. In tabel 6.1 zijn de omzetcijfers, met hierbij de 
indexcijfers en de procentuele veranderingen in kaart gebracht. 
 
Tabel 6.1: Verandering in omzet 
Jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006-Q1+Q2 2007-Q1+Q2

Omzet 42926 40437 40977 47582 51514 48270 42693 40169 39672 39642 10258 10526

Indexcijfer met basisjaar 1997 100,00 94,20 95,46 110,85 120,01 112,45 99,46 93,58 92,42 92,35 100 102,61

Verandering in % -5,80 1,26 15,39 9,16 -7,56 -12,99 -5,88 -1,16 -0,07 2,61  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 
 

De omzet toont vrijwel elk jaar een daling, met uitzondering van de jaren 2000 en 2001. Voor 
2007 en 2008 wordt er wel een groei verwacht, aangezien de omzet over de eerste twee 
kwartalen van 2007 2,6% hoger ligt dan de omzet over het eerste en het tweede kwartaal 
van 2006.  
Ook is de omzet daling van 2006 ten opzichte van 2005 erg klein. Als de dalende trend over 
de afgelopen jaar gemiddeld zou worden door gezet dan zou de omzet met 0,85% afnemen, 
wat uitkomt op een omzet van € 39 287 miljoen. Als de omzet blijvend zal toenemen met 
2,61% zal de omzet van 2007 uitkomen op € 40 677 miljoen en in 2008 op € 41 738 miljoen. 
Te verwachten is dat door de nieuwe innovaties en de eerste halfjaar cijfers van 2007 in 
combinatie met de lichte daling van de laatste jaren de omzet van Unilever zal toenemen in 
2007 en 2008 naar een waarde van rond de 2% in elk jaar wat uitkomt op ongeveer € 40 440 
miljoen in 2007 en € 41 250 miljoen in 2008. 
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Stap 2: Externe kosten 
Om de externe kosten te voorspellen wordt er gekeken naar de externe kosten in het 
ExelanalyseModel, de marktmacht en de trend van outcourcing van Unilever.  
Ook is uit de cijfers van de resultaten van het eerste halfjaar van Unilever te lezen dat de 
kosten, met name de grondstofkosten, zijn gestegen. 
In tabel 6.2: zijn de externe kosten van de afgelopen 10 jaar in kaart gebracht.  
 
Tabel 6.2: Externe kosten 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Externe kosten 32034,161 29022 29699 34986 36364 33639 28947 28872 27596 27897

Externe kosten in % van de omzet 74,63 71,77 72,48 73,53 70,59 69,69 67,80 71,88 69,56 70,37  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
De gemiddelde externe kosten van de omzet is 71,23% en in 2006 waren de externe kosten 
70,73% van de omzet. Te verwachten is dat de externe kosten iets hoger zullen zijn in 
percentage van de omzet ten opzichte van 2006, omdat de grondstofkosten dit jaar erg hoog 
zijn. De sterke marktmacht van Unilever zal ook in 2007 en 2008 weer een rol spelen bij het 
drukken van de externe kosten, Unilever heeft dit dan ook gebruikt om de hoge 
grondstofkosten te compenseren. Wel zal de marktmacht een minder grote rol spelen dan in 
2005 en 2006 vanwege de toename van deze grondstofkosten. Het effect van outsourcing 
zal weinig effect hebben op de externe kosten van Unilever, omdat er weinig gebruik van 
wordt gemaakt.  
De schatting van de externe kosten voor 2007 en 2008 komt door bovenstaande cijfers en 
trends op het gemiddelde te liggen van 71,23% van de omzet, wat neer komt op ongeveer  
€ 28 805 miljoen in 2007 (71,23% van € 40 440) en € 29 382 miljoen in 2008 (71,23% van € 
41 250). 
 
Stap 3: Personeelslasten 
De personeelslasten zijn gekoppeld aan het aantal personeelsleden, wat weer gekoppeld is 
aan de omzet. Om de personeelskosten voor 2007 en 2008 te voorspellen zal de omzet per 
werknemer en de kosten per werknemer bekeken worden. Ook zal er een voorspelling 
worden gemaakt van het aantal werknemers in 2007 en 2008.  
In tabel 6.3: is  het aantal werknemers en de omzet van de werknemers in kaart gebracht en 
in tabel 6.4: zijn de personeelskosten van de werknemers in kaart gebracht. 
 
Tabel 6.3: Aantal werknemers en omzet van de werknemers 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omzet/werknemers x EUR 1000 149,57 151,45 160,69 182,31 184,64 187,09 177,89 176,96 187,13 209,75

Verandering in % 1,26 6,10 13,45 1,28 1,33 -4,92 -0,52 5,75 12,08

Aantal werknemers 287000 267000 255000 261000 279000 258000 240000 227000 212000 189000

Verandering in % -6,97 -4,49 2,35 6,90 -7,53 -6,98 -5,42 -6,61 -10,85  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
Tabel 6.4: Personeelskosten van de werknemers 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Personeelskosten/werknemers x EUR 1000 22,28 22,72 22,85 26,46 25,56 27,16 25,94 26,32 27,93 28,33

Verandering in % 1,99 0,58 15,76 -3,39 6,27 -4,51 1,48 6,13 1,43  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
De procentuele verandering van de omzet van de werknemers laat een flinke stijging zien de 
laatste twee jaar, omdat Unilever ingekort heeft op zijn personeel waardoor het personeel 
productiever is geworden. Over de afgelopen 10 jaar is de omzet per werknemer met 4% 
toegenomen en het aantal werknemers is met 4,4% afgenomen. Ook is Unilever op dit 
moment in het nieuws omdat zij ook nu weer bezig zijn met het schrappen van banen. 
Wereldwijd wil Unilever over vier jaar 20.000 banen gaan schrappen, wat neer komt op een 
daling van 2,7% per jaar van het aantal werknemers. 
Te verwachten is dus dat de werknemers ook in 2007 en 2008 ten opzichte van 2006 zal 
afnemen, wel in mindere mate dan de afgelopen vijf jaar. Geschat wordt dat het aantal 
werknemers met 3% in 2007 en met 2,5% in 2008 zal afnemen, wat uitkomt op een totaal 
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van ongeveer 183 330 werknemers in het jaar 2007 en ongeveer 178 750 werknemers in 
2008. Te verwachten is dat de omzet per werknemer zal toenemen, maar wel in mindere 
mate dan de afgelopen twee jaar mede doordat het aantal werknemers minder zullen en 
kunnen afnemen. Geschat wordt dat de omzet per werknemer met 3% in 2007 en met 2,5 in 
2008 zal toenemen wat uitkomt in 2007 op € 216 per werknemers x 1000 en in 2008 op  
€ 221 per werknemers x 1000. Unilever zal dan ook in 2007 en 2008 meer met minder doen.  
De kosten per werknemer zijn over de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 2,9% gestegen en 
zijn op de jaren 2001 en 2003 uitgezonderd elk jaar gestegen. Te verwachten is dat de 
kosten per werknemer ook in 2007 en 2008 iets zal stijgen, met name door de toename van 
de sociale lasten en de hogere kosten voor pensioenopbouw. De toename van de kosten 
zullen geschat worden op ongeveer 1,5% in 2007 en op 2% in 2008 wat redelijk 
overeenkomt met de stijging van 2006, omdat er in de voorspelling geen sprake is van 
onverwachte hoge kosten en de kosten van sociale lasten en pensioenopbouw niet erg hoog 
zullen uitpakken. De personeelskosten van de werknemers komt dan uit in 2007 op € 28,75 
per werknemers x 1000 en in 2008 op € 29,32 per werknemers x 1000. Dit is dus voor 2007 
in totaal ongeveer € 5 271 miljoen en voor 2008 € 5 241 miljoen. 
Naar schatting zal in 2007 en 2008 de omzet van de werknemers dus in hogere mate stijgen 
dan de personeelskosten. 
 
Stap 4: Balanstotaal 
De derde kostenpost die direct verband houdt met de operationele activiteiten van de 
ondernemingen zijn de afschrijvingen. De afschrijvingen hebben te maken met de vaste 
activa. Het verband tussen de omzet en het balanstotaal moet dus worden gezocht door 
middel van het in kaart brengen van de omloopsnelheid van het totale vermogen. Dit 
kengetal moet een stijgende lijn vertonen, dus meer met minder doen.  
In § 3.1.4 staat de omloopsnelheid van het totale vermogen beschreven. Uit deze analyse is 
te concluderen dat de omloopsnelheid van het totaal vermogen van Unilever geen stijgende 
lijn vertoont, ten opzichte van de eerste jaren (1997 tot en met 1999) is de omloopsnelheid 
van het totaal vermogen zelfs flink gedaald. Een verklaring hiervoor is dat Unilever veel 
investeert in innovaties. Zoals in hoofdstuk drie is beschreven heeft Unilever aan 
balansverkorting gedaan door een groot deel van zijn niet goed lopende producten (dogs) af 
te stoten, van 1 500 naar 400 producten, het aantal personeelsleden in te korten en een deel 
van de bedrijfsactiviteiten af te stoten zoals het uitbesteden van de financiële administratie. 
Ook er een afdeling gekomen die de kosten analyseert en kijkt hoe een verhoging van de 
kosten gereduceerd kan worden door middel van risicobeheersing, het doel is de kosten te 
verlagen met 1,5 miljard eind 2010 door middel van desinvesteringen en besparingen. 
Unilever is ondanks het niet constant stijgen van de omloopsnelheid van het totaalvermogen  
een van de grootste producenten van consumentengoederen met een hoge omloopsnelheid 
(fast moving consumer goods) ter wereld. 
De gemiddelde omloopsnelheid van de afgelopen 10 jaar is 1,16 en de gemiddelde 
verandering van de omloopsnelheid van de afgelopen 10 jaar is een daling van 0,05. In 2006 
is de omloopsnelheid van het totaalvermogen ten opzichte van 2005 met 0,06 gestegen. 
Te verwachten is dat de omloopsnelheid van het totaal vermogen ongeveer gelijk zal blijven 
met een lichte stijging in 2008 vanwege de trend in balansverkorting, het schrappen van 
banen, het sluiten van fabrieken, het verkopen van minder merken,  in verhouding met de 
kosten voor innovaties. De omloopsnelheid wordt dan geschat op 1,11 in 2007 en 1,14 in 
2008. Met behulp van dit getal en de Dupont Chart kan het balanstotaal worden uitgerekend. 
Het balanstotaal voor 2007 komt dan uit op ongeveer € 36 528 miljoen en voor 2008 op 
ongeveer € 36 064 miljoen. 
 
Stap 5: Vaste en vlottende activa 
Nu het balanstotaal is bepaald, kan de indeling in vaste en vlottende activa plaatsvinden. 
Hiervoor wordt de procentabel uit het Excel AnalyseModel van Unilever gebruikt. In tabel 6.5: 
zijn de vaste en vlottende activa percentages van het balanstotaal uitgedrukt.  
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Tabel 6.5: Vaste en vlottende activa in % van het balanstotaal 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vaste activa in % van totaal 31,7 28,3 34,4 65,0 66,5 63,7 64,7 64,4 72,0 74,4
Verandering -10,9 21,8 88,7 2,3 -4,3 1,6 -0,5 11,9 3,3

Vlottende activa in % van totaal 68,3 71,7 65,6 35,0 33,5 36,3 35,3 35,6 28,0 25,6
Verandering 5,1 -8,6 -46,6 -4,3 8,5 -2,9 0,9 -21,4 -8,4

Totaal balans 29138 30488 27888 57640 52959 44598 37968 33875 39376 37072  
Bron: AnalyseModel©, Schilstra 2007 

 
Het gemiddelde percentage van de vaste activa is 56,5% en het gemiddelde percentage van 
de vlottende activa is 43,5%. Deze percentages geven voor de schatting wel enigszins een 
vertekend beeld, omdat er een verschuiving sinds het jaar 2000 heeft plaatsgevonden. Het 
percentage van de vaste activa is namelijk flink toegenomen en het percentage van de 
vlottende activa is flink afgenomen, dit komt door de toename van de immateriële activa en 
de financiële activa. Gemiddeld is de vaste activa over de afgelopen vijf jaar met 2,4% 
toegenomen en de vlottende activa is met 4,7% afgenomen. Unilever wil wel zijn 
kostenstructuur flexibiliseren, maar dit is moeilijk omdat zij ook veel investeert in research & 
development voor nieuwe innovaties. Te verwachten is dat de vaste activa in 2007 en 2008 
iets zal dalen ten opzichte van 2006, gekeken naar bovenstaande cijfers en de eerste 
halfjaarcijfers van 2007. In 2007 en 2008 wordt een percentage van de vaste activa van 
respectievelijk 71% en 70% en van de vlottende activa van 29% en 30% verwacht. De vaste 
activa zullen dan in 2007 ongeveer € 25 935 miljoen en in 2008 ongeveer € 25 245 miljoen 
zijn en de vlottende activa zullen dan in 2007 ongeveer € 10 593 miljoen en in 2008 
ongeveer € 10 819 miljoen zijn. 
 
Stap 6: Afschrijvingen 
Nu er door stap 5 inzicht is gekregen in de vaste activa en de ontwikkeling ervan, komen de 
afschrijvingen aan bod. De afschrijvingen van de vaste activa worden berekend tegen een 
vast percentage van de aanschaffingswaarde die gebaseerd zijn op de verwachte 
gemiddelde levensduur. Dit houdt in dat de afschrijvingen in een percentage van de vaste 
activa bijna elk jaar gelijk aan elkaar zijn. De afschrijvingen zullen worden bepaald met 
behulp van de procententabel.  
Het gemiddelde percentage afschrijvingen is 3,76 %. Een het gemiddelde percentage 
afschrijvingen van de laatste jaren was ongeveer 2,2 %. Te verwachten is dat in 2007 en 
2008 de afschrijvingen ongeveer  2,5% van de omzet zijn, gelijk aan die van 2006.  De 
afschrijvingen voor 2007 zijn dan € 1011 miljoen en voor 2008 zijn de afschrijvingen dan  
€ 1 031 miljoen. 
 
Stap 7: Solvabiliteit 
Nu het bedrijfsresultaat naar voren is gekomen, moet inzicht worden verkregen in de 
financiële lasten. Deze kosten houden verband met de rente kosten die gerelateerd zijn van 
het gebruik van vreemd vermogen. Er zal  dus moeten worden achterhaald in welke mate 
Unilever  met eigen en in welke mate met vreemd vermogen is gefinancierd. Dit wordt 
gedaan door middel van de solvabiliteit. De solvabiliteit van Unilever is vanaf 2002  
gestegen, te verwachten is dat voor de jaren 2007 en 2008 deze stijging door zal zetten, 
aangezien de voorlopige resultaten van 2007 erg belovend zijn. De solvabiliteit voor 2007  
wordt geschat op 34% en de solvabiliteit voor 2008 wordt geschat op 36%. Unilever zal dus 
ook in 2007 en 2008 de financiële verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen 
nakomen. Nu de solvabiliteit geschat is kan de verhouding van het EV en het VV worden 
berekend voor 2007 en 2008. Voor het berekenen van het EV wordt het balanstotaal 
vermenigvuldigd met de solvabiliteit. Het EV voor 2007 wordt bepaald op ongeveer € 12 420 
miljoen en het EV voor 2008 wordt bepaald op ongeveer € 12 983 miljoen. Het VV vormt de 
rest van het balanstotaal, deze wordt bepaald voor 2007 op € 24 108 miljoen en voor 2008 
op € 23 081 miljoen.  
Over het VV moet rente worden betaald, met behulp van de RVV kunnen de financiële lasten 
worden berekend voor 2007 en 2008. In het resultatenoverzicht van het eerste halfjaar van 
2007 zijn de financiële lasten lager uitgevallen dan 2006, te verwachten is dus dat de 
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financiële lasten voor 2007 en 2008 lager zijn dan het voorgaande jaar. In 2006 bedroeg de 
RVV 3,2%, te verwachten is dat de RVV in 2007 en in 2008 ongeveer 3% is. De financiële 
lasten voor 2007 worden dan begroot op ongeveer € 723 miljoen en voor 2008 op ongeveer 
€ 692 miljoen. De financiële lasten zijn hoger dan in 2006, vooral te danken aan een 
toename van het totaal vermogen. 

Stap 8: Overige posten resultatenrekening 
De overige posten van de resultatenrekening bestaan uit de financiële baten, overige baten 
en lasten en het resultaat deelnemingen. Deze overige posten van de resultatenrekening zijn 
aan de hand van de procentabel uit het Excel AnalyseModel van Unilever berekend.  
De financiële baten bedroegen in 2006 € 128 miljoen. Te verwachten is dat de financiële 
baten voor 2007 134 miljoen zijn en voor 2008 € 140 miljoen zijn. Dit is hoger dan 2006 
gezien de ontwikkelingen van de laatste twee jaar en de eerste halfjaarcijfers van 2007, de 
eerste halfjaarcijfers laten een stijging van 5% zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 
2006.  
De overige baten en lasten laten gedurende 10 jaar erg fluctuerende waardes zien. In 2006 
bedroeg de post overige baten en lasten € -259 miljoen en in 2005 € 33 miljoen. Omdat deze 
waardes erg fluctueren is het moeilijk om voor 2007 en 2008 een schatting te maken, 
daarom schatten we deze waarde op € 0 voor beide jaren.  
Het resultaat van deelnemingen wordt geschat voor 2007 en 2008 op € 70 miljoen, dit is het 
gemiddelde van de laatste 10 jaar en ook de afgelopen twee jaar.  
Nu deze posten zijn bepaald resteert de winst voor belasting, dit is in 2007 € 4 834 miljoen  
en in 2008 € 5 114 miljoen. Te verwachten is dat de belastingen voor Unilever lager zullen 
uitvallen dan voor 2007 en 2008, als gevolg van een voordelige afwikkeling van 
belastingonderzoeken en een betere landenmix. Geschat wordt dat de belastingen in 2007 
2,7 % van de omzet bedraagt en in de belastingen in 2008 2,5% van de omzet bedraagt. De 
belastingen worden dan in 2007 € 1 092 miljoen en in 2008 € 1 031 miljoen. Het 
buitengewoon resultaat wordt geschat op 1 330, gelijk aan die van 2006, omdat ook dit jaar 
er door herstructurering en herorganisaties bedrijven worden verkocht en activiteiten worden 
afgestoten. Het aandeel van derden wordt geschat op het gemiddelde van de afgelopen 10 
jaar, dit komt uit op ongeveer € -233 miljoen.  
Uit dit alles volgt de nettowinst voor 2007 en 2008 en deze wordt geprognosticeerd voor 
2007 op € 4 839 miljoen en voor 2008 op € 5 180 miljoen.  
 
Stap 9: Debetzijde balans 
Nu de resultatenrekening volledig is geprognosticeerd, wordt de balans verder ingevuld. 
Allereerst wordt de indeling ingevuld voor de immateriële, materiële en de financiële activa 
ingevuld. Hiervoor wordt de procentabel gebruikt en de eerste halfjaar gegevens van 2007.  
Uit het eerste halfjaarverslag van 2007 is te concluderen dat de materiële vaste activa, de 
immateriële vaste activa en de financiële activa voor 2007 en 2008 lager zal uitvallen dan in 
2006, met name de immateriële activa. Dit is te danken aan een efficiëntere activabasis en 
de vermindering van activa in de toeleveringsketen. Ook is voor de schatting het gemiddelde 
van de percentages van de activa berekend. Te verwachten is dat in 2007 de immateriële 
activa voor op ongeveer 45,5 % uitkomt, de materiële activa op 16,5 % en de financiële 
activa op 9 % van het balanstotaal. En te verwachten is dat in 2008 de immateriële activa 
voor op ongeveer 45 % uitkomt, de materiële activa op 16 % en de financiële activa op 9 % 
van het balanstotaal. De immateriële activa voor 2007 wordt dan € 16 620 miljoen en voor 
2008 € 16 229 miljoen. De materiële activa wordt dan geschat voor 2007 op € 6 027 miljoen 
en voor 2008 op € 5770 miljoen. En de financiële activa wordt geschat voor 2007 op € 3 288 
miljoen en voor 2008 op  € 3 246 miljoen. 
De vlottende activa worden opgedeeld in voorraden, debiteuren, liquide middelen, overige 
vorderingen en effecten. Gekeken naar de procenttabel en de eerste halfjaar gegevens van 
2007 is te verwachten dat de voorradenpost in 2007 en 2008 hoger zijn dan in 2006, te 
verwachten is dat voorraden in 2007 en 2008 11% van het balanstotaal bedragen, wat 
uitkomt in 2007 op ongeveer € 4 019 miljoen en in 2008 op ongeveer € 3 967.  
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Gekeken naar de procenttabel en de eerste halfjaar gegevens van 2007 is te verwachten dat 
de debiteuren ook iets hoger zijn dan in 2006, te verwachten is dat debiteuren in 2007 9 % 
van het balanstotaal bedragen, wat uitkomt op ongeveer € 3 289 miljoen. En de debiteuren in 
2008 9,5 % van het balanstotaal bedragen, wat uitkomt op € 3 426 miljoen. 
Gekeken naar de procenttabel en de eerste halfjaar gegevens van 2007 is te verwachten dat 
de overige vorderingen ook iets hoger zijn dan in 2006, te verwachten is dat overige 
vorderingen in 2007 5 % van het balanstotaal bedragen, wat uitkomt op ongeveer € 1824 
miljoen.  En in 2008 de overige vorderingen 5,5% van het balanstotaal, wat uitkomt op 
ongeveer € 1 984 miljoen.  
De effecten worden voor beide jaren geschat op nul, aangezien de effecten de afgelopen 
acht jaar nul bedroegen.  
Gekeken naar de procenttabel en de eerste halfjaar gegevens van 2007 is te verwachten dat 
de liquide middelen ook hoger zijn dan die van 2006, te verwachten is dat liquidemiddelen in 
2007 en 2008 4% van het balanstotaal bedragen, wat uitkomt in 2007 op ongeveer € 1 461 
en in 2008 op ongeveer € 1 442 miljoen.  
De vaste activa zullen dus voor de jaren 2007 en 2008 ten opzichte van 2006 iets afnemen, 
terwijl de vlottende activa iets zullen toenemen. 
 
Stap 10: Creditzijde balans 
De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen en het vreemde vermogen, die onder stap 
7 zijn geprognosticeerd. Het EV voor 2007 op € 12 420 miljoen en voor 2008 op € 12 983 
miljoen. En het VV voor 2007 op € 24 108 miljoen en voor 2008 op € 23081 miljoen.  
Eerst zal er gekeken worden naar het EV in de vorm van aandelen. Uit het Excel 
AnalyseModel van Unilever en de eerste halfjaarcijfers van 2007 is te verwachten dat de 
reserves, de agio en het aandelenkapitaal zal toenemen. Te verwachten is dat het aantal 
aandelen van Unilever zal stijgen in 2007 naar 2 887 050, te lezen in het halfjaar verslag van 
2007. De bedragen van het preventief aandeelkapitaal, de agio, en de reserves zal dan 
uitkomen op respectievelijk € 581 miljoen, € 182 miljoen en  € 11 657 in 2007 en in 2008 op 
respectievelijk € 645 miljoen, € 182 miljoen en  € 12 156. De post reserves fungeert hierbij 
als sluitpost. 
De voorzieningen zullen met ongeveer 8% dalen, vanwege uitgaven in het kader van 
herstructureringsprogramma’s en betaalde compensatie aan voormalige houders van 
preferente aandelen. En gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en de eerste 
halfjaar cijfers van Unilever. In 2007 bedragen de voorzieningen € 6 328 miljoen en in 2008  
€ 5 822 miljoen. 
Het VV is onder te verdelen in langlopende en kortlopende schulden. 
Overige lange leningen zal ook dit jaar weer flink dalen, vanwege de lagere kosten voor 
pensioen verplichtingen. Verwacht wordt dat deze in 2007 met ongeveer 20 % zal dalen en 
in 2008 nog met 10% dalen. De overige lange leningen komen dan uit op respectievelijk  
€ 3 710 miljoen en € 3 525 miljoen. 
De kortlopende schulden zullen ook licht dalen.  
De crediteuren zal in 2007 net als de daling van 2005 naar 2006 5,8% zijn, in 2008 zal dit 
bedrag gelijk zijn als in 2007, namelijk € 3 612 miljoen. De schuld aan de bank zal in 2007 
met 5% dalen, vanwege geplande leningen in het jaar. In 2008 zal de schuld weer iets 
afnemen met 2%, gezien de doelstelling naar. De overige korte schulden zal beide jaren ook 
iets dalen met ongeveer 5,2%, gezien de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar. 
Respectievelijk zal de korte schulden uitkomen op € 5393 miljoen en € 5110 miljoen. 
 

Stap 11: Resterende voorspellingen 
Na de bovenstaande voorspellingen, resten er nog twee voorspellingen voor de jaren 2007 
en 2008. Namelijk, de koers einde boekjaar en het dividend per aandeel. Verder moet het 
aantal werknemers en het aantal aandelen voor 2007 en 2008 op de balans worden 
ingevuld.  
Het aantal werknemers is berekend (zie stap 3) en komt uit in 2007 op 183 330 werknemers 
in 2008 op 178 750 werknemers. Het aantal aandelen zal stijgen naar 2 887 050, gekeken 
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naar de eerste halfjaar cijfers van 2007. Het aantal zal in 2008 gelijk zijn aan die van 2007, 
aangezien er (nog) geen geplande emissies zijn.  
De koers einde boekjaar zal uitkomen in 2007 op ongeveer € 21,92 (stijging van ongeveer 
5,9% ten opzichte van 2006), gekeken naar het gemiddelde van de weerstand en de steun 
uit technische analyse van hoofdstuk drie. In 2008 zal deze stijging voortzetten, hiervoor is 
het gemiddelde van de verandering van de afgelopen jaar genomen van 2,84%. De koers 
einde boekjaar komt dan voor 2008 uit op € 22,54.  
Om het dividend per aandeel te voorspellen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van de 
pay-out ratio. De pay-out ratio is in 2005 en 2006 afgenomen. Gemiddeld is de pay-out ratio 
toegenomen over de afgelopen 10 jaar. Het dividend per aandeel is vrijwel elk jaar 
toegenomen, in 2006 was deze toename 6%. Te verwachten is dat het dividend per aandeel 
beide jaren toch zal toenemen met 6%. Voor 2007 is dit ongeveer € 0,74 en in 2008 
ongeveer € 0,79. 
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7 SWOT-analyse 
 

In dit hoofdstuk komt de SWOT-analyse aan bod. De SWOT-analyse is een effectieve 
methode om interne en zwaktes te identificeren en externe kansen en bedreigingen te 
onderzoeken. Ten eerste zullen in de SWOT-analyse de resultaten van de externe analyse 
en de interne analyse samen komen, deze dienen om achtereenvolgens de kansen en 
bedreigingen die zich in de omgeving van de onderneming voldoen en de sterke en zwakke 
kanten van Unilever bloot te leggen. De confrontatiematrix die hieruit volgt zal het verband 
tussen de geïdentificeerde kansen/bedreigingen en sterktes/zwaktes leggen. De uitkomt van 
de SWOT-analyse zal het kader vormen waarbinnen de doelstellingen worden geformuleerd 
en alternatieve strategische wegen gezocht worden om deze doelstellingen te bereiken. 
De SWOT-analyse zal bestaan uit zes stappen, die in de volgende paragrafen aan bod 
komen. 
 

7.1 Huidige strategie 
 

De strategie van Unilever is weg naar groei en het leven verrijken met vitaliteit. De kern van 
Unilevers strategie is dat de middelen geconcentreerd worden op gebieden waar zij leidende 
posities hebben en op markten met een hoge groei, met name in persoonlijke verzorging, in 
opkomende markten en vitaliteit. Dus het investeren op de sterke merken van de portfolio.  
Unilever wil met zijn producten voorzien in de behoefte van de consumenten aan een 
gezonde leefwijze, gemak en meer tijd om te genieten. Unilever hoopt zo bij te dragen aan 
verbetering van de kwaliteit van leven en welzijn. 
Hoewel Unilever zich voornamelijk richt op het ontwikkelen van het bedrijf door middel van 
organische groei, spelen ook acquisities en desinvesteringen een rol bij het versnellen en het 
ontwikkelen van de portfolio. Om deze strategie te kunnen uitvoeren, is de 
managementstructuur van de onderneming vereenvoudigd en zijn de vaardigheden op 
het gebied van marketing, klantmanagement en onderzoek en ontwikkeling verbeterd de 
afgelopen jaren. Dit leidt tot betere spreiding van de middelen, betere uitvoering, snellere 
besluitvorming en meer focus op efficiëntie. De nieuwe organisatie, versterkt door het  
‘One Unilever’-project, stelt Unilever in staat te profiteren van de schaalgrootte, zowel 
wereldwijd als lokaal. 

 
7.2 Externe issues 

 
Uit de omgevingsanalyse van hoofdstuk drie kunnen de ontwikkelingen worden 
geanalyseerd die een significante impact hebben op de bedrijfstak en het bedrijf. Hieronder 
worden zeven ontwikkelingen uit de omgevingsanalyse beschreven die een duidelijke 
invloed hebben op de branche in het algemeen en op Unilever. 
 

1. Toenemende concurrentie van B-merken en huismerken 
De meeste producten van Unilever zijn conjunctuurgevoelig, sommige niet omdat deze onder 
de levensmiddelen vallen. De producten die conjunctuur gevoelig zijn leiden onder de  
B-merken die aan dezelfde behoefte voldoen. Unilever heeft een groot deel A-merken in zijn 
assortiment. De aanbieders van A-merken hebben last van deze B-merken en moet zich 
onderscheiden door meer toe te voegen aan het product of extra service te bieden aan de 
consument. 
 

2. Toenemende concurrentie van de discounters 
Ook bij dit punt leiden vooral de conjunctuur gevoelige producten van Unilever. Deze 
producten leiden onder de discounters zoals Lidl en Aldi. Beide winkels breiden steeds meer 
uit, zowel op nieuwe markten als op bestaande markten. De discounters Aldi en Lidl 
verkopen geen producten van Unilever omdat deze niet in hun “B” assortiment past.  
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3. Opkomende industrieën Azië en Zuid-Amerikaanse markt 
In de geografische gebieden Azië en Zuid-Amerika ligt veel groeipotentie voor Unilever. 
Fusies en overnames zijn hier voor Unilever een beproefd instrument om in hoog tempo haar 
positie te versterken. In de ogen van Unilever groeit de aantrekkelijkheid van de emerging 
markets naarmate het er sterker is vertegenwoordigd met basale producten als 
wasmiddelen. Deze producten dienen in de filosofie van Unilever vaak als wegbereiders voor 
artikelen die in een ontwikkelende economie als luxueus gelden. Azië, bijvoorbeeld, waar 
Unilever krachtig is doorgedrongen met wasmiddelen, biedt nu goede mogelijkheden voor 
voedingsmiddelen. Unilever heeft in veel van de landen in beide regio’s een leidende positie 
weten te bemachtigen. De groei in deze regio’s wordt ook behaald door de innovaties. 
 

4. Meer behoefte aan healthy-, convenience- en functional food 
Door het toenemend besef van gezond leven en eten, door met name de toenemende 
gezondheidsproblemen die spelen in de maatschappij (hart- en vaatziekten, obesitas etc.) 
vindt de consument het steeds belangrijker worden dat de producten gezonde toevoegingen 
en  materialen bevatten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Ook heeft de consument 
steeds minder tijd om (gezond) eten klaar te maken, waardoor zij verlangt naar voedsel van 
gemakkelijk en functioneel is. 
 

5. Sociaal culturele veranderingen binnen het gezinshuishouden 
De sociaal culturele factoren worden steeds belangrijke in de branche en voor Unilever, 
omdat zij voor een groot deel te maken heeft met de consument. De leefgewoonten, 
opvattingen en normen binnen de maatschappij zijn de laatste jaren erg veranderd en een 
groot deel van de bedrijven opereert internationaal, wat betekent dat zij te maken hebben 
met culturele en sociale verschillen. Unilever moet goed inspelen op de sociale 
veranderingen binnen het gezinshuishouden. Enkele veranderingen binnen het huishouden 
zijn: 

- Vrouwen gaan steeds meer deelnemen aan het arbeidproces, wat betekent dat zij 
minder tijd hebben voor het huishouden en dat gezinnen meer opzoek zijn naar 
convenience food en functional food.  

- Mannen worden steeds ijdeler en geven steeds meer uit aan verzorgingsproducten.   
 

6. Toenemende aandacht voor milieubewustzijn en gezondheid door overheid en 
consument 

In de media wordt er steeds meer aandacht besteedt aan het milieu en gezondheid. Dit is 
ook opgepakt door de consument en de overheid.  De overheid en de consument letten 
steeds meer of verpakkingen recyclebaar zijn, of er geen overbodige energie wordt gebruikt 
of de onderneming wel een duurzaam beleid voert, of de producten gezonde materialen 
bevat etc. Unilever zal hier goed op moeten inspelen om een goed imago te blijven houden. 
Veel bedrijven in de branche spelen hier dan ook op in, door nieuwe machines aan te 
schaffen die zuiniger zijn, door grondstoffen en halffabrikaten te kopen die op een 
verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier zijn vervaardigd, door het sponsoren van 
milieuvriendelijke doelen, door goed te letten of de voeding gezond en veilig is etc. 
 

7. Digitalisering van de branche 
Internet brengt nieuwe mogelijkheden in de branche en voor Unilever, om zowel te voldoen 
aan de wensen van zijn Business to Business klanten als zijn Business to Consumer klanten. 
De aanbieders in de branche kunnen nu namelijk hun producten digitaal aanbieden aan 
beide groepen en extra service bieden aan beide groepen. Ook kunnen de internet 
mogelijkheden toegevoegde waarde geven aan de producten van Unilever. Een voorbeeld 
van extra service zijn ICT systemen voor de afnemers en websites die de producten 
ondersteunen. 
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7.3 Sterktes en zwaktes 
 

Uit de interne analyse worden hierbij de belangrijkste sterktes (capaciteiten) en belangrijkste 
zwaktes (beperkingen) genoemd.   
 
Sterktes 

1. Marktleider positie in een groot aantal landen 
2. Werkmaatschappijen met sterke A-merken. 
3. Technologische kennis doeltreffend vertaald in nieuwe productconcepten 
4. Merken hebben een grote naamsbekendheid 
5. Unilever heeft tegenwoordig vrijwel alleen maar sterke merken in assortiment 
6. Ervaring en kennis op veel markten 
7. Sterke onderhandelingspositie ten opzichte van afnemers 
8. Aanzienlijke schaalvoordelen gehaald op het gebied van marketing en distributie. 

 
Zwaktes 

1. Unilever heeft interne concurrentie van zijn merken, bv. Rexona en Axe. 
2. De producten van Unilever zitten, over het algemeen, in een hoog prijssegment. 
3. Door de grote omvang van Unilever is het moeilijk om snel aan te passen en snel te 

veranderen. 
4. Verzadigde markten. Categorie: Voedingsmiddelenindustrie en regionaal: Europa 
5. Hoge kosten, met name vaste kosten. 
6. Steeds meer prijselastische producten in assortiment 
7. Zware overhead vermindert het concurrentie vermogen 
8. Unilever concentreert zich te weinig op zijn concurrentie vermogen 

 

7.4 Confrontatiematrix 
 

In deze paragraaf worden de belangrijkste omgevingsontwikkelingen met de belangrijkste 
sterktes en belangrijkste zwaktes in een matrix gekruist. De kruispunten in deze matrix 
worden beoordeeld met plussen en minnen.   
Er wordt een plus gegeven als er sprake is van een voordelige situatie voor Unilever. Dat 
kan een kracht zijn die de onderneming in staat stelt concurrentievoordeel op te bouwen 
dankzij of ondanks de externe ontwikkeling, of een zwakte die door de externe ontwikkeling 
teniet wordt gedaan. 
Er wordt een min gegeven als een sterkte juist door de externe ontwikkeling wordt ontkracht 
of als een interne zwakte deze voor de onderneming negatieve externe ontwikkeling 
ondersteunt of zelfs zal versterken. 
 
External Issues 1 2 3 4 5 6 7 + - 
Belangrijkste  
sterktes 

         

1 - - - - + + +  + - + - + + 7 6 
2 -  - - +  +  + - + - + + 6 5 
3 + + + + + + + ++ + ++ + ++ + + 17 0 
4 +  +  + + +  + - +  + + 9 1 

5 +  +  + + + + + + +  + + 11 0 
6 +  + + + + + + + + + + + + + 14 0 
7 +  + + +  + - + - + - + + + 10 3 
8 +  +  + + +  + - + - + + 9 2 
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Belangrijkste 
Zwaktes  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
+ 

 
- 

1 - - - - - + - + - + + - + + 6 8 
2 - - - - - - + - + + - + - + - 5 10 
3 - - - - - - - - - - - - - 0 13 
4 - - - - + + + + + + + + 8 4 
5 - - - - +  - + - - - - + 3 9 
6 - - - - - - - + - + - + - + 4 10 
7 - - - - - - - - - - - + 1 11 
8 - - - - - - - - - - - + 1 11 
+ 8 9 20 17 17 15 26 113  
- 24 24 8 8 12 14 3  93 
 

 
7.5 Kansen en bedreigingen 

 
In deze paragraaf volgt een toelichting op de confrontatiematrix, waarbij de kansen en 
bedreigingen worden geïdentificeerd en toegelicht. De confrontatiematrix wordt dus 
samengevat en er wordt gecontroleerd of deze conclusies in lijn liggen met de externe en 
interne analyses die eerder in dit rapport zijn gemaakt. Ook worden deze kansen 
gecontroleerd met de in hoofdstuk 6 gemaakte forecast voor de jaren 2007 en 2008. 
Per externe ontwikkeling zal een kans of bedreiging voortvloeien die hieronder wordt 
toegelicht. 
 
Externe ontwikkeling 1: Toenemende concurrentie van B-merken en huismerken 
Deze eerste externe ontwikkeling wordt gezien als een bedreiging voor Unilever. De 
toenemende concurrentie van B-merken voor Unilever brengt de marktpositie van de 
onderneming en de merken in gevaar. Unilever zou twee verschillende manieren kunnen 
gebruiken om marktaandeel van deze concurrenten te winnen. Unilever kan meer producten 
op de markt brengen die in een laag prijssegment vallen en producten die minder 
conjunctuurgevoelig zijn, met name door gebruik te maken van zijn schaalvoordelen. Deze 
productstrategie past alleen niet bij de algehele strategie van Unilever.  
Een betere strategie voor Unilever zou zijn het snel differentiëren van zijn producten om zich 
te onderscheiden van deze concurrenten, wat een snelle aanpassingsvermogen van de 
onderneming eist. Unilever zal dan zijn kennis, ervaring en sterke onderhandelingspositie bij 
zijn afnemers moeten gebruiken om zich te concentreren op deze concurrenten om deze 
voor te blijven. Unilever zal dus blijvend moeten investeren in de sterke merken van zijn 
assortiment. En hierbij kan samenwerken met concurrenten of overnames een rol spelen. 
 
Externe ontwikkeling 2: Toenemende concurrentie van de discounters 
De tweede externe ontwikkeling wordt ook gezien als een bedreiging voor Unilever en toont 
gelijkenis met de eerste externe ontwikkeling. De toenemende concurrentie van discounters 
brengt de marktpositie van de onderneming en de merken ook in gevaar. Voor deze externe 
ontwikkeling geldt dezelfde strategie als de eerste externe ontwikkeling. Namelijk, het snel 
differentiëren van zijn producten om zich te onderscheiden van deze concurrenten. Unilever 
zal een extra toevoeging moeten geven aan de producten die gelijk zijn aan de producten die 
de discounters zoals Aldi en Lidl verkopen. Dit kan door extra (technologische) 
toevoegingen, nieuwe innovaties en marketing acties die een extra belevenis geven aan 
deze producten. Internet kan hier een grote rol bij spelen. Websites kunnen namelijk de 
merken extra ondersteunen en internet kan de afnemers (zowel consument als retail) extra 
diensten verlenen zoals het digitaal bestellen van producten. Ook hiervoor vergt een snelle 
aanpassingsvermogen van Unilever en kunnen samenwerking en overnames als hulpmiddel 
fungeren. 
 



 

 
 
Integrale bedrijfsanalyse Unilever  63 

Externe ontwikkeling 3: Opkomende industrieën Azië en Zuid-Amerikaanse markt 
Deze derde externe ontwikkeling biedt een kans voor Unilever. De opkomende industrieën in 
Azië en Zuid-Amerika hebben veel groeipotentie voor de onderneming en Unilever kan in 
deze markten zijn marktleider positie versterken doormiddel van zijn kennis en ervaring in 
verschillende markten goed te benutten. Unilever kiest er vaak voor om in deze opkomende 
marken met een klein aantal producten te markt te penetreren. Als deze producten eenmaal 
een goede marktpositie heeft ingenomen en naamsbekendheid heeft verworven, bestormt 
Unilever deze markt met zijn verdere assortiment. Ook kan Unilever meer schaalvoordelen 
realiseren en zijn kosten beter verspreiden door een zelfde product wereldwijd af te zetten. 
Hiervoor geldt in hoe meer landen dit gedaan kan worden des te minder kosten tegen 
opbrengst dit met zich mee kan brengen. Deze opkomende geografische markten zorgen er 
ook voor dat de onderneming minder last heeft van zijn verzadigde markten in Europa en dat 
er weer nieuwe groei te realiseren is in de categorie voedingsmiddelen. 
Samenwerken en overnames zijn een goed hulpmiddel om op deze markten groei realiseren. 
Ook voor deze kans geldt dat Unilever zich zal moeten concentreren op zijn concurrentie 
vermogen en het vergt een snelle aanpassingsvermogen van de onderneming en 
concentratie op zijn concurrerend vermogen. 
 
Externe ontwikkeling 4: Meer behoefte aan healthy-, convenience- en functional food 
Deze vierde ontwikkeling biedt ook een kans voor Unilever. Unilever zal snel moeten 
inspelen op deze behoeftes van de consument en de overheid. Unilever kan zich hierdoor 
ook meer onderscheiden van zijn concurrenten, met name de B-merken. De onderneming 
kan zich zo profileren als A merk onderneming,  en kan hierdoor ook een hogere 
prijsstrategie hanteren. De sterkte: technologische kennis doeltreffend vertaald in nieuwe 
productconcepten, maar ook in nieuwe dienst concepten speelt hierbij een belangrijke rol, 
hierdoor kan de onderneming namelijk met nieuwe producten en diensten op de markt 
komen die goed aansluiten op de behoeftes van de consument en de overheid. Ook kan 
Unilever door nieuwe innovaties meer groei realiseren in zijn verzadigde markten. Ook voor 
deze kans geldt een snelle aanpassingsvermogen van de onderneming. En Unilever zal 
moeten uitkijken om niet in de valkuil terecht te komen waar al verscheidene healthy-, 
convenience en functional foods in terecht zijn gekomen. Namelijk door gebrekkige 
onderbouwing van de claims, een te hoge prijs, of de smaak laat te wensen over. Hierdoor 
zal de onderneming dus ook goed zijn kennis en ervaring moeten gebruiken. 
 
Externe ontwikkeling 5: Sociaal culturele veranderingen binnen het gezinshuishouden 
De sociaal culturele veranderingen binnen het gezinshuishouden vormt een kans voor 
Unilever. Unilever zal om deze kans te benutten ook snel moeten inspelen op deze 
veranderingen om zo zijn concurrenten voor te blijven. De onderneming zal de markt goed 
en vaak moeten analyseren, om zo als eerste de nieuwe ontwikkelen te kunnen ontdekken. 
Unilever kan bijvoorbeeld meer verzorgingsproducten en huishoudelijke artikelen toegespitst 
op de man op de markt brengen, aangezien de man hier steeds meer tijd aan besteedt, meer 
producten op de markt brengen die aansluiten bij de vergrijzing van de maatschappij en 
meer producten op de markt brengen die van multicultureel karakter zijn. Ook kan Unilever 
meer diensten gaan aanbieden die aansluiten op het drukke leven van veel huishoudens.  
Ook voor deze kans geldt een snelle aanpassingsvermogen van de onderneming. 
 
Externe ontwikkeling 6: Toenemende aandacht voor milieubewustzijn en gezondheid 
door overheid en consument 
Deze externe ontwikkeling kan zowel een kans als een bedreiging vormen voor Unilever. De 
kans voor Unilever is het ontwikkelen van milieubewuste en gezonde producten en het 
milieubewust produceren, waardoor de onderneming een goed imago heeft op het gebied 
van milieu en gezondheid in de perceptie van de consument en de overheid en zich 
onderscheidt van zijn concurrenten. Ook zou de onderneming subsidies kunnen ontvangen 
van de overheid omdat zij een voorbeeld zijn voor veel andere onderneming. Een bedreiging 
van deze ontwikkeling is de hoge vaste kosten die het produceren en ontwikkelen van deze 
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producten met zich mee brengen. Unilever zal ervoor moeten zorgen zij snel moeten 
inspelen op deze ontwikkelen en de concurrent nauwlettende in de gaten moet houden om 
zo in de perceptie van de consument en de overheid een voorloper kan blijven als 
milieuvriendelijke onderneming en aanbieder van gezonde producten, om zo de hoge kosten 
te reduceren met opbrengst en subsidies. 
 
Externe ontwikkeling 7: Digitalisering van de branche 
Het digitaliseren van de branche kan een goede kans bieden voor de onderneming. Unilever 
kan namelijk extra waarde toevoegen aan zijn producten, met name op het gebied van 
marketing, door middel van websites. Hierdoor kan Unilever zich onderscheiden van zijn 
concurrenten en extra waarde toevoegen aan zijn producten. Ook kan Unilever zijn diensten 
naar zijn afnemers toe verder uitbreiden. Door middel van verkoop via internet, ICT 
systemen voor zakelijke afnemers etc. De band met afnemers kan zo beter benut worden, 
waardoor er weer een sterkere onderhandelingspositie ontstaat en er kan nieuw leven in de 
markt worden geblazen. Wel zal Unilever zich snel moeten aanpassen aan nieuwe 
ontwikkelingen om zo de concurrent voor te blijven. De digitale diensten vragen ook veel 
investeringen van de onderneming, het personeel moet getraind worden en er moeten meer 
mensen aangenomen worden om de ICT faciliteiten en websites te ondersteunen. Unilever 
zou er ook voor kunnen kiezen om samen te werken met een  gespecialiseerd in de ICT. 

 
Verder is er op dit moment nog een ontwikkeling gaande wat te maken heeft met het sluiten 
van fabrieken en de gevolgen voor het personeel. Het personeel is door deze nieuwe 
plannen aan het staken en vakbonden willen van Unilever een baangarantie voor drie jaar en 
goede CAO afspraken. Door het staken kampen een aantal fabrieken van Unilever 
Nederland met geslonken voorraden wat leveringsproblemen op kan leveren. 

 
De kansen voor Unilever zijn dus: 

- Benutten van vele kennis en ervaring op verschillende markten 
- Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt 
- Oplopende koopkracht in een aantal landen 
- Nieuwe innovaties van de producten 
- Inspelen op behoefte aan convenience-, health-, en functional food 
- Inspelen op sociaal demografische factoren binnen het gezinshuishouden 
- Inspelen op milieu en gezondheid 
- Inspelen op de steeds grotere behoefte naar digitalisatie, boodschappen doen via 

internet etc. 
- Samenwerken met bedrijven zowel binnen de bedrijfstak als daarbuiten. 

 
De bedreigen van Unilever zijn dus: 

- Toenemende concurrentie door huismerken en B-merken 
- Toenemende concurrentie van discounters 
- Verzadigde markt in Europa en Noord-Amerika 
- Economische regressies 
- Valkuil door te lage toegevoegde waarde aan producten 
- Valkuil door te hoge prijs/kwaliteit verhouding 
- Consumenten en overheid stellen steeds hogere eisen aan de producten en 

productie 
- Leveringsproblemen door staking van personeel 
- Eisen vakbonden. 
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8 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken aan de orde komen. 
 
Unilever is een internationale Nederlands/Engelse producent van voedingsmiddelen en 
producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, in totaal heeft Unilever 400 
merken in zijn assortiment en worden de producten in 150 landen verkocht. 
De strategie van Unilever is weg naar groei en het leven verrijken met vitaliteit. De kern van 
Unilevers strategie is dat zij de middelen concentreren op gebieden waar zij leidende posities 
hebben en op markten met een hoge groei, vooral in persoonlijke verzorging, in opkomende 
markten en in vitaliteit. Om deze strategie te kunnen uitvoeren, is de managementstructuur 
van de onderneming vereenvoudigd en zijn de vaardigheden op het gebied van marketing, 
klantmanagement en onderzoek en ontwikkeling verbeterd. Dit leidt tot betere spreiding van 
de middelen, betere uitvoering, snellere besluitvorming en meer focus op efficiëntie.  De 
nieuwe organisatie, versterkt door het ‘One Unilever’-project, stelt Unilever in staat te 
profiteren van de schaalgrootte, zowel wereldwijd als lokaal. Ook worden er de komende 10 
jaar een aantal banen geschrapt en fabrieken worden verplaatst naar lage loon landen, om 
zo de kosten te reduceren en efficiënter te werken.  
Unilever heeft veel geïnvesteerd in innovaties om internationale merk concepten te creëren 
die snel gelanceerd kunnen worden. Dit en de strategie van Unilever heeft in 2006 een grote 
impact gehad op de groei van Unilevers merken. 
 
Uit de branche analyse is gebleken dat er in de bedrijfstak waar Unilever zich op bevindt een 
aantal wereldwijde grote spelers zijn die de dienst uitmaken, waaronder Unilever. Ook heeft 
Unilever steeds meer te maken met concurrenten van B-merken, huismerken en discounters.  
Deze vormen een grote bedreiging voor Unilever en een aantal van zijn concurrenten. 
Unilever zal zich moeten onderscheiden van zijn concurrenten door vooruit te lopen op de 
trends, te voldoen aan de wensen van de afnemers en zijn producten te differentiëren, met 
name op het gebied van marketing. In de branche zit nog steeds wel groeipotentie, met 
name in de health-, convenience en functional food. Consumenten en overheid stellen dan 
ook steeds meer eisen aan de producten, wat weer hogere vaste kosten met zich meebrengt 
door de aanschaf van nieuwe machines. 
De macht van de toeleveranciers voor Unilever zijn laag, omdat Unilever een wereldwijde 
sterke onderneming is die veel tegelijk afneemt. Unilever kan hierdoor wel zelf uitoefenen op 
deze toeleveranciers, wat weer bijdraagt aan schaalvoordelen. 
De macht van de afnemers is positief, omdat Unilever een grote aanbieder is van 
merkproducten. Wel is de macht groter geworden door de toenemende concurrentie van 
substituut-producten. 
 
Het belangrijkste punt wat uit de fundamentele analyse is gekomen, is dat Unilever voor het 
realiseren van meer winst en omzet meer vermogen en activa moest aantrekken. De trend 
‘meer met minder doen’ geldt dus niet voor de onderneming. De toename van de activa zit 
vooral in de toename van de vaste activa, wat terug te zien is aan een aantal tegenvallende 
ontwikkelingen. 
De solvabiliteit is verbeterd door het stijgen van het eigen vermogen ten opzichte van het 
vreemd vermogen, waardoor er een betere verhouding is ontstaan. Ook is hierdoor de RTV 
en de REV verbetert. 
De liquiditeit van Unilever is onvoldoende, dit heeft te maken met een afname van de 
vlottende activa en een toename van de vaste activa.  
Ook uit de omloopsnelheid van het totaal vermogen kan geconcludeerd worden dat de trend 
‘meer met minder doen’ voor Unilever geldt, aangezien er geen stijgende lijn waar te nemen 
is. Een verklaring hiervoor is de sterke toename van financiële activa. 
Wel is Unilever erin geslaagd om aan balansverkorting te doen, te zien aan het kengetal 
werkzaamvermogen. 
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Het aantal werknemers is in de afgelopen 10 jaar met totaal 34% gedaald, wat komt door 
bezuinigingen en het verkleinen van de merkenportfolio. Door dit en een betere efficiëntie is 
de toegevoegde waarde per werknemer en de omzet per werknemer gestegen. 
Ook zijn er een aantal die een doorslaggevende invloed hebben op de winstgevendheid en 
de continuïteit van de onderneming. De belangrijkste omgevingsfactoren zijn de trends in 
milieuvriendelijke, gemakkelijke en gezonde producten zowel vanuit de overheid als de 
consument en de toename van de B-merk concurrenten, de huismerk concurrenten en de 
discounters. Door de technologische ontwikkelingen wordt er wel voor gezorgd dat Unilever 
extra toegevoegde waarde aan zijn producten kan geven.  
Uit de beleggingskengetallen is gebleken dat de winst per aandeel, het dividend per aandeel, 
de cashflow en de intrinsieke waarde per aandeel is gestegen, wat mede te danken is door 
een toename van de nettowinst en de toename van het eigen vermogen ten opzichte van het 
totaal vermogen. Ten slotte kan er uit de Altman’s Z-score geconcludeerd worden dan 
Unilever een gezonde financiële onderneming is. 
 
Uit de omzet- en winstanalyse kan geconcludeerd worden dat de meeste groei in omzet en 
bedrijfswinst behaald wordt op de Amerikaanse en de Aziatische/Afrikaanse markt. Europa 
bevindt zich meer in de verzadigingsfase. Europa is wel nog steeds de grootste markt, maar 
te verwachten is dat in de toekomst dit zal verschuiven naar de Amerikaanse markt. Unilever 
zal wel blijvend moeten investeren in de Europese markt, want door nieuwe ontwikkelingen 
en innovaties kan de onderneming deze markt weer een boost geven.   
In de categorie persoonlijke verzorging is de meeste omzetgroei te realiseren, terwijl de 
bedrijfswinst nog een beetje uitblijft. De categorie voedingsmiddelen heeft het hoogste 
marktaandeel, maar bevindt zich wel in de verzadigingfase. Hier zal Unilever ook blijvend in 
moeten investeren, zodat door nieuwe innovaties er meer groei behaald kan worden. 
 
Uit de technische analyse is naar voren gekomen dat de range van de beurskoers sinds half 
maart  € 20,69 en de € 24,67 is. En dat de steun en weerstand liggen op respectievelijk   
€ 21,22 en € 22,62. 
 
In hoofdstuk vier is het risicoprofiel van Unilever in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat het 
commercieel risico van Unilever het laagst is. De kans dat de werkelijke omzet dus afwijkt 
van de verwachte omzet is dus laag. Het lage commerciële risico is te danken aan het 
valutabeleid en het niet heel conjunctuur gevoelige portfolio. 
Het bedrijfsrisico is ook laag. Dus er is een lage kans op een afwijking van het verwachte 
bedrijfsresultaat of de rentabiliteit op het totaal vermogen. Wel is het risico licht gegroeid, 
door de toename van de vaste kosten. Unilever zou deze verder moeten terug dringen door 
aan balansverkorting en flexibilisering van de kostenstructuur te doen, dus de vaste activa 
moeten deels worden afgestoten en de vlottende activa moeten worden terug gedrongen 
door een actief werkkapitaal beheer.  
Het financieel risico is hoog, maar wel verbetert de afgelopen 5 jaar door het terug dringen 
van het kort vreemd vermogen, het debiteurensaldo en de voorraden en het verbeterde 
rentebeleid.  
Het totaal risico is ook aan de hoge kant, maar ook aanzienlijk verbetert over de afgelopen 5 
jaar. Het risico is terug gedrongen en de winst/koersverhouding is groter geworden.  
Kortom de mate van afwijkingen in het risico is de afgelopen vijf jaar ten opzichte van de 
afgelopen 10 jaar afgenomen wat een zeer positieve ontwikkeling is voor Unilever. 
 
In hoofdstuk vijf zijn de groeiroutes in kaart gebracht die Unilever hanteert bij het realiseren 
van groei van omzet, winst en marktaandeel. 
Unilever maakt gebruik van veel verschillende groeiroutes. De onderneming maakt het 
meest gebruik van markt- en productontwikkeling. Dit geschiedt zowel op eigen kracht, door 
overnames en door samenwerking. 
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In hoofdstuk zes is er voorspelling gegeven over de resultatenrekening en de balans voor het 
jaar 2007 en 2008. Uit deze voorspelling is naar voren gekomen dat er voor beide jaren 
omzetgroei wordt verwacht van ongeveer 2%. Ook de nettowinst zal groeien, in 2007 zal dit 
een lichte groei zijn van ongeveer 2% en in 2008 een sterkere groei met ongeveer 7% door 
met name de daling van de financiële lasten.  
De externe kosten zullen licht stijgen, vanwege de hoge voorspelde grondstofkosten. De 
personeelslasten zullen ook in 2007 en 2008 verder dalen, vanwege de geplande 
bezuinigingen en het schrappen van banen. Ook is te verwachten is dat de belastingen voor 
Unilever lager zullen uitvallen dan voor 2007 en 2008, als gevolg van een voordelige 
afwikkeling van belastingonderzoeken en een betere landenmix. 
Het balanstotaal van de activa zal licht afnemen. De vaste activa op de balans zal iets 
afnemen en de vlottende activa zal iets toenemen. Dit komt mede door de trend een 
efficiëntere activabasis en de vermindering van activa in de toeleveringsketen. 
Ook is er voorspeld dat de solvabiliteit zal stijgen, omdat Unilever de laatste jaren zijn eigen 
vermogen heeft verbeterd in verhouding met het vreemd vermogen. 
Als laatste is er voorspeld dat de koers einde boekjaar in 2007 zal uitkomen in 2007 op 
ongeveer € 21,92 (stijging van ongeveer 5,9% ten opzichte van 2006). In 2008 zal deze 
stijging voortzetten met 2,84%, wat uitkomt op ongeveer € 22,54. En dat het dividend per 
aandeel beide jaren zal toenemen met 6%. Voor 2007 komt dit uit op ongeveer € 0,74 en in 
2008 op ongeveer € 0,79. 
 
In hoofdstuk zeven is de SWOT-analyse in kaart gebracht. De belangrijkste punten die 
hieruit is voort komen zijn dat technologie veel kansen biedt voor Unilever. En dat de trends 
in gezondheid, milieu en gemak en de sociaal culturele veranderingen binnen het 
gezinshuishouden ook veel kansen kunnen bieden voor Unilever. 
Om de kansen optimaal te kunnen benutten zal Unilever gebruik moeten maken van zijn 
kennis, ervaring en imago. Wel geldt er in het algemeen dat Unilever zich meer zal moeten 
concentreren op zijn concurrentie vermogen en zich snel moeten kunnen aanpassen. 
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Bijlage 1: Top 25 Europse bedrijven in Agro food industrie 
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Bijlage 2: Dupont-chart 1998 en 2006 
 

Dupont Chart 1998 Unilever 30-sep-07

x EUR  1000000

Omzet

Omloopsnelheid van 40437

het totale vermogen Vaste activa

1,33 : 8619

30488 + 4747  voorraden

Activa 3723  debiteuren

21869 3016  overige vorderingen

 RTV in % Vlottende activa 4933  effecten

16,36 x 5450  liquide middelen

Winst voor intrest en belasting x Eigen vermogen Omzet

4988 4748 40437

Resultaat voor belastingen Totaal Balans Winst voor intrest en belasting

4603 - 30488 + kort 4988 -

REV voor belasting (%) 17977 29022  externe kosten

96,9 : 385 25740 + 36027 6067  personeelskosten

  financiële lasten Vreemd vermogen 7763 12,34 : Totale kosten 938  afschrijvingen

4748 lang  Bruto winstmarge in % +/-

Eigen vermogen 578

bijz. baten & lasten

40437

Omzet  
 
 

Dupont Chart 2006 Unilever 30-sep-07

x EUR  1000000

Omzet

Omloopsnelheid van 39642

het totale vermogen Vaste activa

1,07 : 27571

37072 + 3796  voorraden

Activa 3054  debiteuren

9501 1612  overige vorderingen

 RTV in % Vlottende activa 0  effecten

14,62 x 1039  liquide middelen

Winst voor intrest en belasting x Eigen vermogen Omzet

5421 11230 39642

Resultaat voor belastingen Totaal Balans Winst voor intrest en belasting

4831 - 37072 + kort 5421 -

REV voor belasting (%) 13884 27897  externe kosten

43,0 : 590 25842 + 34234 5355  personeelskosten

  financiële lasten Vreemd vermogen 11958 13,67 : Totale kosten 982  afschrijvingen

11230 lang  Bruto winstmarge in % +/-

Eigen vermogen 13

bijz. baten & lasten

39642

Omzet  
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Bijlage 3: Resultatenrekening Unilever 
 
Unilever

CIJFERS x EUR 1000000

Resultatenrekening Unilever 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Omzet 42926 40437 40977 47582 51514 48270 42693 40169 39672 39642 40440 41250

 externe kosten 32034 29022 29699 34986 36364 33639 28947 28872 27596 27897 28805 29382

 personeelskosten 6394 6067 5828 6905 7131 7008 6225 5975 5922 5355 5271 5241

 afschrijvingen 1060 938 1147 2389 2845 2582 2038 1911 840 982 1011 1031

Bedrijfsresultaat 3438 4410 4303 3302 5174 5041 5483 3411 5314 5408 5353 5596

 financiële lasten 493 385 449 1008 1914 1446 1173 773 693 590 723 692

 financiële baten 389 541 422 364 271 247 326 145 75 128 134 140

 overige baten en lasten 3629 0 10 -4 12 -7 -169 -30 33 -259 0 0

 resultaat deelnemingen 39 37 42 57 84 118 71 86 22 144 70 70

Resultaat voor belastingen 7001 4603 4328 2711 3627 3953 4538 2839 4751 4831 4834 5114

 belastingen 1899 1515 1369 1403 1547 1538 1527 782 1249 1146 1092 1031

 buitengewoon resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1330 1330 1330

 aandeel van derden -140 -144 -201 -215 -239 -312 -249 -181 -209 -270 -233 -233

Netto winst 4963 2944 2758 1093 1841 2103 2762 1876 3766 4745 4839 5180

Toekomend aan pref. kap. 7 7 20 44 51 42 27 28 0 0 0 0  
 
BALANS Unilever 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ACTIVA  x EUR 1000000

 immateriële activa 0 284 643 26467 25097 20274 17713 15338 18055 17206 16620 16229

 materiële activa 9097 8188 8821 9839 9240 7436 6655 6473 6529 6276 6027 5770

 financiële activa 149 147 142 1157 884 679 199 0 3774 4089 3288 3246

Vaste activa 9246 8619 9606 37463 35221 28389 24567 21811 28358 27571 25935 25245

 voorraden 4709 4747 5124 5421 5343 4500 4175 3758 4107 3796 4019 3967

 debiteuren 3853 3723 4214 5461 5344 4112 3510 3159 3345 3054 3289 3426

 overige vorderingen 2468 3016 3471 6022 4750 4119 2371 2544 2037 1612 1824 1984

 effecten 3803 4933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 liquide middelen 5060 5450 5473 3273 2301 3478 3345 2603 1529 1039 1461 1442

Vlottende activa 19892 21869 18282 20177 17738 16209 13401 12064 11018 9501 10593 10819

TOTAAL BALANS 29138 30488 27888 57640 52959 44598 37968 33875 39376 37072 36528 36064  
 
PASSIVA x EUR 1000000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 aandelenkapitaal gewoon 512 512 642 642 0 0 0 0 0 0 0 0

 aandelenkapitaal pref. 120 120 1502 1502 1502 1502 642 642 512 484 581 645

 agio 165 157 1547 1548 0 0 1530 1530 162 165 182 182

 herwaardering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 reserves 10426 3959 4069 4477 5693 4365 3748 3362 7687 10581 11657 12156

Eigen vermogen 11224 4748 7760 8169 7195 5867 5920 5534 8361 11230 12420 12983

Aandeel derden 471 408 579 618 664 628 440 362 404 442 485 524

WIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorzieningen 4308 4314 4582 6404 6862 5927 5404 5799 8521 6878 6328 5822

 achtergestelde leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 overige lange leningen 0 3041 2832 14085 15026 11574 9130 7610 6846 4638 3710 3525

Langlopende schulden 0 3041 2832 14085 15026 11574 9130 7610 6846 4638 3710 3525

 crediteuren 3607 3489 4054 5386 4882 4414 3707 3729 4068 3833 3612 3612

 bank 828 1673 2936 16675 11279 9511 7434 5155 5942 4362 4580 4488

 overige korte schulden 5404 12815 5145 6303 7051 6677 5933 5686 5234 5689 5393 5110

Kortlopende schulden 9838 17977 12135 28364 23212 20602 17074 14570 15244 13884 13585 13210

TOTAAL BALANS 25842 30488 27888 57640 52959 44598 37968 33875 39376 37072 36528 36064  
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Bijlage 4: Financiële kengetallen Unilever 
 
Indices 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Omzet 100,0 94,2 95,5 110,8 120,0 112,4 99,5 93,6 92,4 92,3 94,2 96,1

 Netto winst 100,0 59,3 55,6 22,0 37,1 42,4 55,7 37,8 75,9 95,6 97,5 104,4

 Toegevoegde waarde 100,0 104,8 103,5 115,6 139,1 134,3 126,2 103,7 110,9 107,8 106,8 109,0

 Werkzaam vermogen 100,0 78,2 98,4 182,9 185,9 149,9 130,6 120,6 150,8 144,9 143,4 142,8

 Netto werkkapitaal 100,0 38,7 61,1 -81,4 -54,4 -43,7 -36,5 -24,9 -42,0 -43,6 -29,8 -23,8

 Cashflow 100,0 64,5 64,8 57,8 77,8 77,8 79,7 62,9 76,5 95,1 97,1 103,1  
 
Rentabiliteit 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 RTV in % 29,0 16,4 17,1 6,5 10,5 12,1 15,0 10,7 13,8 14,6 15,2 16,1

 REV in % 44,2 62,0 35,5 13,4 25,6 35,8 46,7 33,9 45,0 42,3 39,0 39,9

 RVV in % 5,0 1,8 3,0 2,4 5,0 4,5 4,5 3,5 3,1 3,2 4,2 4,1

 Bedrijfsresultaat/werkzaam verm.in% 21,5 35,2 27,3 11,3 17,4 21,0 26,2 17,7 22,0 23,3 23,3 24,5

 Bruto winstmarge in % 17,5 12,3 11,7 7,8 10,8 11,2 13,4 9,0 13,7 13,7 13,7 14,1  
 
Vermogenspositie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Current ratio 2,0 1,2 1,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8

 Quick ratio 1,5 1,0 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5

 Solvabiliteit (%) 43,4 15,6 27,8 14,2 13,6 13,2 15,6 16,3 21,2 30,3 34,0 36,0

 Debt ratio (%) 56,6 84,4 72,2 85,8 86,4 86,8 84,4 83,7 78,8 69,7 66,0 64,0

 Hefboomfactor 1,3 5,4 2,6 6,1 6,4 6,6 5,4 5,1 3,7 2,3 1,9 1,8

 Fixed-asset-turnover 4,6 4,7 4,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,4 1,4 1,6 1,6

 Interest dekkingsgetal 15,2 13,0 10,6 3,7 2,9 3,7 4,9 4,7 7,9 9,2 7,7 8,4

 Werkzaam verm./vaste activa (%) 1,7 1,5 1,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9

 Eigen vermogen/werkzaam verm. (%) 70,1 38,0 49,3 27,9 24,2 24,4 28,3 28,7 34,6 48,4 54,1 56,8

 Debiteurendagen 32,8 33,6 37,5 41,9 37,9 31,1 30,0 28,7 30,8 28,1 29,7 30,3

 Crediteurendagen 30,7 31,5 36,1 41,3 34,6 33,4 31,7 33,9 37,4 35,3 32,6 32,0

 Voorraaddagen 40,0 42,8 45,6 41,6 37,9 34,0 35,7 34,1 37,8 35,0 36,3 35,1  
 
Werknemerscijfers 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Aantal werknemers 287000 267000 255000 261000 279000 258000 240000 227000 212000 189000 183330 178750

 Omzet/werknemers x EUR 1000 149,6 151,4 160,7 182,3 184,6 187,1 177,9 177,0 187,1 209,7 220,6 230,8

 Toegevoegde waarde/werknemers x EUR 1000 38,0 42,8 44,2 48,3 54,3 56,7 57,3 49,8 57,0 62,1 63,5 66,4

 Personeelskosten/werknemers x EUR 1000 22,3 22,7 22,9 26,5 25,6 27,2 25,9 26,3 27,9 28,3 28,8 29,3

 Netto-winst/werknemers x EUR 1000 17,3 11,0 10,8 4,2 6,6 8,2 11,5 8,3 17,8 25,1 26,4 29,0  
 
Aandelencijfers 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Aantal aandelen x 1000 3364416 3363621 3215133 2967651 2948400 2984580 2938500 2931300 2913000 2883300 2887050 2887050

 Winst/aandeel (EUR) 1,5 0,9 0,9 0,4 0,6 0,7 0,9 0,6 1,3 1,65 1,68 1,79

 Koers einde boekjaar (EUR) 19,0 24,3 18,3 22,5 22,0 19,5 17,3 16,4 19,3 20,70 21,92 22,54

 Dividend/aandeel (EUR) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,70 0,74 0,79

 Cashflow/aandeel (EUR) 1,8 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,99 2,03 2,15

 Intrinsieke waarde/aandeel (EUR) 3,3 1,4 2,4 2,8 2,4 2,0 2,0 1,9 2,9 3,89 4,30 4,50

 Pay-out ratio (%) 22,9 43,5 49,7 134,9 85,7 82,1 62,3 99,9 51,1 42,5 44,1 44,0

 Koers/winst verhouding 12,9 27,8 21,5 63,6 36,2 28,3 18,6 26,1 14,9 12,6 13,1 12,6

 Koers/intrinsieke waarde verhouding 5,7 17,2 7,6 8,2 9,0 9,9 8,6 8,7 6,7 5,3 5,1 5,0

 Dividendrendement in % 1,8 1,6 2,3 2,1 2,4 2,9 3,4 3,8 3,4 3,4 3,4 3,5

 Cashflow/winst verhouding 1,2 1,3 1,4 3,2 2,5 2,2 1,7 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2

 Winst/koers verhouding in % 7,8 3,6 4,7 1,6 2,8 3,5 5,4 3,8 6,7 8,0 7,6 8,0

 Altman's Z-score 6,3 4,1 4,3 1,8 2,2 2,4 2,6 2,6 2,7 3,2 3,5 3,8  


