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1. Indledning 

PARKEN Sport & Entertainment (PSE) er en særlig virksomhed i Danmark på grund af de meget forskelligar-

tede forretningsområder. Kombinationen af ejerskab over fodboldklubben F.C. København, den landsdæk-

kende fitnesskæde FitnessDK, investeringsejendomme og ferie- og oplevelsescentrene Lalandia i Rødby og 

Billund, har vist sig at være en attraktiv forretningsmodel, men er over den seneste årrække blevet presset 

på selv samme forretningsmodel. 

 

På trods af F.C. Københavns forholdsvise korte levetid, har klubben blandt andet på baggrund af et solidt 

økonomisk fundament fra koncernens øvrige forretningsområder, fået etableret sig som en af Danmarks og 

Skandinaviens største fodboldklubber. Den tidligere direktør og bestyrelsesformand for PSE, Flemming 

Østergaard, havde en vision om at skabe et succesfuldt fodboldhold, der ikke var økonomisk afhængig af de 

sportslige resultater.1  

 

Siden PARKEN Sport & Entertainment (tidligere kaldet PARKEN) blev etableret i 1992, og F.C. København 

vandt deres første danmarksmesterskab i 1993, er der sket massive ændringer frem til i dag. Derfor er en 

værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment interessant, da koncernen er enestående i dansk er-

hvervsliv. For at værdiansættelsen bliver så nøjagtig som muligt, udarbejdes der en strategisk analyse af 

PARKEN Sport & Entertainments interne og eksterne forhold samt en regnskabsanalyse af selskabets histo-

riske regnskabstal, der tilsammen skal danne grundlaget for den endelige budgettering og værdiansættelse. 

 

På baggrund af analyserne vil værdien af PARKEN Sport & Entertainment bliver fastlagt. Desuden følger 

hvilken regnskabsmæssig effekt, der opstår ved indregning af fodboldspillere. 

 

  

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=iqdb8mZvBQc  

https://www.youtube.com/watch?v=iqdb8mZvBQc


Side 8 af 86 
 

1.2 Problemformulering 
Siden 2001 har fodboldklubben F.C. København vundet medaljer i samtlige Superliga sæsoner frem til 

sommeren 2014 (9 guld, 3 sølv og 1 bronze). Selskabet bag F.C København, PARKEN Sport & Entertainment, 

har ligeledes oplevet stor økonomisk fremgang i løbet af samme årrække med bl.a. opkøbet af Lalandia og 

FitnessDK. Da PARKEN blev overdækket med et mobilt tag i forbindelse med afholdelsen af det Europæiske 

Melodi Grand Prix i 2000, blev det muligt at afholde store koncertarrangementer i PARKEN.  

 

Vi ønsker derfor i denne afhandling at fastlægge værdien af PARKEN Sport & Entertainment og sammen-

holde denne med værdien jf. aktiekursen på Københavns Fondsbørs. Dette vil ske igennem følgende pro-

blemstilling: 

 

Hvad er den samlede værdi af alle PARKEN Sport & Entertainments aktiviteter, og stemmer denne overens 

med værdien på Københavns Fondsbørs pr. 31-12-2014? Hvilken økonomisk udvikling har PARKEN Sport & 

Entertainment gennemgået de sidste 5 år? I forlængelse heraf betydningen af indregningskriterierne for 

fodboldspillere i PARKEN Sport & Entertainments regnskab.  

 

Den overordnede problemstilling bliver understøttet af følgende delproblemer: 

 En analyse af de regnskabsmæssige udfordringer i forbindelse med køb og salg af fodboldspilleres 

kontraktrettigheder. 

 En fundamentalanalyse af PSE, herunder påvirkningerne af en mulig Champions League deltagelse. 

 En værdiansættelse af PSE med henblik på vurdering af, om aktiekursen er over- eller undervurde-

ret i forhold til den faktuelle aktiekurs pr. 31-12-2014. 

 

Der argumenteres for besvarelsen af problemstillingerne gennem brug af udvalgte modeller. Desuden vil 

besvarelsen forholde sig kritisk over for de anvendte teorier og den underbyggende empiri under de enkel-

te problemstillinger.  
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1.3 Metode 
Følgende afsnit vil give et kort overblik over afhandlingens struktur, herunder valg af metoder. Afsnittet vil 

desuden give en kort beskrivelse af, hvad de forskellige kapitler vil omhandle, samt hvilke teoretiske model-

ler der har været anvendt. 

 

Alle kapitlerne vil starte med en indledning, der vil indsnævre læserens fokus på, hvad vedkommende kan 

forvente af kapitlet. De kapitler, hvor det er vurderet relevant, er der blevet udarbejdet en afsluttende del-

konklusion. Delkonklusionerne er med til at opsummere de væsentligste pointer i kapitlet samt danne 

grundlag for den endelige hovedkonklusion. 

 

Hovedkonklusionen vil besvare de opstillede spørgsmål ifølge problemstillingen samt opsamle alle afhand-

lingens hovedpointer. Strukturen af opgaven er som følgende: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

1 

• Kapitel 1 

• Indledning 

2 

• Kapitel 2 

• Selskabsbeskrivelse + metode 

3 

• Kapitel 3 

• Strategisk analyse 

4 

• Kapitel 4 

• Regnskabsmæssig indregning af fodboldspilleres værdi ved transferskifte 

5 

• Kapitel 5 

• Historisk regnskabsanalyse 

6 

• Kapitel 6 

• Budgettering 

7 

• Kapitel 7 

• Værdiansættelse 

8 

• Kapitel 8 

• Konklusion 

9 

• Kapitel 9 

• Perspektivering 
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Ligeledes nævneværdigt er det, at såfremt andre ønsker at belyse konklusionerne i opgaven, er metodeval-

get gennemskueligt med henblik på at kunne bevise eller modbevise det resultat, som konkluderes. Så-

fremt der er uenighed, er det derfor muligt med samme metodevalg at udarbejde en tilsvarende opgave. 

Kapitel 1 indeholder opgavens grundsten i form af problemformulering, metodevalg, struktur og afgræns-

ning. 

 

I kapitel 2 beskrives PSE som virksomheden og dens udviklingen. Målet er at give læseren et indblik i virk-

somhedens udvikling og historie, inden de underliggende analyser påbegyndes. 

 

Kapitel 3 indeholder de første egentlige analyser, der fokuserer på den strategiske del. Den strategiske 

analyse fokuserer både på de interne og eksterne faktorer, der kan påvirke PSE’s forskellige forretningsom-

råder. Den eksterne analyse fokuserer på makroforholdene igennem omverdensmodellen, en PEST-analyse 

og Porters-5-Forces. Porters-5-Forces er opdelt på de enkelte forretningsområder. Den strategiske analyse 

afsluttes med en analyse af selskabets værdikæde, hvorefter hovedpointerne opsamles i en SWOT-analyse. 

SWOT-analysen vil sammenfatte de ikke-finansielle værdidrivere, som er identificeret ved den strategiske 

gennemgang af PSE.  

 

Den regnskabsmæssige indregning af fodboldspilleres værdi ved et transferskifte vil blive gennemgået og 

analyseret i kapitel 4. Kapitlet vil desuden indeholde en definitionsforklaring af de væsentlige anvendte 

begreber i forbindelse med den regnskabsmæssige indregning. 

 

Kapitel 5 vil indeholde en historisk regnskabsanalyse over PSE’s seneste fem regnskabsår. Regnskabsanaly-

sen bliver foretaget på baggrund af en reformulering af de offentliggjorte årsrapporter. Den egentlig renta-

bilitetsanalyse vil tage udgangspunkt i den udvidede Dupont-model. 

 

Budgetteringen og budgetteringskriterierne i forbindelse med værdiansættelsen vil fremgå af kapitel 6 og 

være i overensstemmelse med konklusionerne fra den strategiske analyse. 

 

Kapitel 7 vil indeholde en kort argumentation for valg af værdiansættelsesmetode, hvorefter selve værdi-

ansættelsen foretages. Værdiansættelsen er udarbejdet på baggrund af den forudgående strategiske- og 

rentabilitetsanalyse af PSE. Værdiansættelsen vil blive sammenholdt med aktiekursen pr. 31. december 

2014 for en vurdering af, om PSE er værdiansat korrekt. 
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En afsluttende konklusion på afhandlingens kapitler og perspektivering vil fremgå af kapitel 8 og 9. 

 

I udgangspunktet anvendes kvalitativ metodeindsamling, da der omkring F.C. København er følelser og høj 

præferencegrad indblandet. Det tilstræbes at anvende officielle kilder såsom UEFA, Deloitte og Danmarks 

Statistik. Heri indgår også kvantitative sekundære data i begrænset omfang, da disse er udarbejdet til andre 

formål.  

 

Afslutningsvis bør det nævens, at opgavens teoretiske tilgang er overvejende konstruktivistisk, idet det 

tilstræbes at belyse de elementer, som har været med til at skabe præferencegraden omkring PARKEN 

Sport & Entertainment. Hvad angår indregningsdelen, budgettering, regnskabsanalyse og selve værdian-

sættelsen er tilgangen positivistisk. 

 

Opgaven er baseret på et empirisk grundlag, idet egne tanker og holdninger anvendes. 
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1.4 Problemafgrænsning 
Afhandlingens kildemateriale består hovedsageligt af offentligt tilgængeligt materiale. Ved offentligt til-

gængeligt menes årsrapporter, presse- og selskabsmeddelelser, avisartikler, statistikker, lovgivning m.m. 

Kildematerielet er vurderet at være tilstrækkeligt for en uafhængig ekstern investor. Afhandlingens anvend-

te kilder er offentliggjort før 31/12-2014, med undtagelse af PSE’s årsrapport fra 2014, der blev offentlig-

gjort i marts 2015. 

 

Afhandlingen fokuserer på PSE som en samlet koncern. Der vil i enkelte analyser, hvor det vurderes rele-

vant, blive fokuseret særskilt på de enkelte forretningsområder i koncernen. De anvendte metoder i af-

handlingens analyser er ikke uddybet, da de vurderes at være grundlæggende viden. Der er foretaget en 

argumentation for anvendelsen af analyserne. 

 

Den strategiske analyse har taget udgangspunkt i koncernens situationen pr. 31/12-2014 og bagudrettet. 

Informationer fra årsrapporten 2014, der blev offentliggjort i marts 2015, er inkluderet. I dansk erhvervsliv 

findes ikke en tilsvarende virksomhed med samme forretningsmodel som PSE, hvorfor en direkte konkur-

rentanalyse vurderes for irrelevant. Interne processer og synergieffekter i koncernen er ikke inddraget i 

analysen. 

 

Ved indregning af fodboldspilleres værdi ved klubskifte er der kun analyseret på de regnskabsmæssige pro-

blemstillinger. Alle problemstillinger vedrørende skat er udeladt af analysen, da det vurderes at være for 

omfattende i forhold til opgavens omfang. Fodboldspillere, der skifter på en lejekontrakt eller som led i en 

byttehandel, er ikke omfattet af analysen. 

 

Regnskabsanalysen er foretaget på baggrund af regnskabsrapporterne for perioden 2010-2014. Argumen-

tet for den valgte periode er, at PSE har gennemlevet den internationale finanskrise samt deltaget i Cham-

pions League to gange, hvilket har haft en væsentlig betydning for koncernens økonomiske situation. 

 

Budgetteringen er udarbejdet på baggrund af regnskabsanalysen, PSE’s egne forventninger til fremtiden 

samt konklusionen i den strategiske analyse. Der er udelukkende anvendt offentligt tilgængeligt materiale 

for PSE ved fastsættelsen af budgettet. Budgetperioden er afgrænset til 5 år, da salgsvæksten, overskuds-

graden og aktivernes omsætningshastighed vil opnå en konstant vækstrate, hvorved terminalværdien er 

fastsat. Ved værdiansættelsen er der ikke foretaget en diskussion af de forskellige modellers fordele og 

ulemper. Der er foretaget en argumentation for den valgte værdiansættelsesmetode. 
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2. Selskabsbeskrivelse 
PARKEN, der tidligere blev kaldet IdrætsPARKEN, var en del af Københavns bybillede fra maj 1911 til ned-

rivningen i 1990. PARKEN, som den kendes i dag, blev indviet i 1992, men har siden gennemgået store for-

andringer med nedrivning og etablering af en tribune, overdækning af fodboldbanen med et mobilt tag og 

opførelsen af kontortårne. I forlængelse af at PARKEN blev opført i årene 1990-1992, blev fodboldholdet 

F.C. København dannet som en sammenslutning af de københavnske fodboldklubber KB og B1903. Begrun-

delsen var, at et samlet københavnerhold med hjemmebane i den ny opførte PARKEN var ønsket. F.C. Kø-

benhavn blev rent juridisk underlagt selskabet PARKEN. 

 

PSE’s tidligere karismatiske formand, Flemming Østergaard, overtog direktørposten i PARKEN i 1997. Alle-

rede i slutningen af samme år var PARKEN blevet børsnoteret på den Københavnske Fondsbørs, hvilket var 

en af Flemming Østergaards store visioner ved tiltrædelsen. F.C. København vandt det danske mesterskab i 

deres debut sæson, mens resultaterne i de efterfølgende sæsoner var blandede, hvorfor det næste danske 

mesterskab først blev vundet i sommeren 2001.2 Flemming Østergaard var en medvirkende årsag til, at F.C. 

Københavns sportslige resultater blev vendt, og grundlaget for en succesfuld fodboldklub blev skabt. 

 

I forbindelse med Flemming Østergaards indtrædelse i PARKEN var visionen at skabe et konkurrencedygtigt 

fodboldhold. Han blev hurtigt klar over, at fodbolden ikke kunne stå alene rent forretningsmæssigt, hvorfor 

et ønske om at eje stadionet og andre aktiviteter i underholdningsindustrien blev en del af den samlede 

vision.3 PARKEN opfyldte visionen om ejerskab af stadionet, da stadionet PARKEN blev købt i sommeren 

1998 for en købssum på ca. 140 mio. DKK.4 I forlængelse af at selskabet PARKEN opkøbte stadionet PARKEN 

samt visionen om at øge deres forretningsområder inden for underholdningsindustrien, blev det besluttet 

at foretage navneændring til PARKEN Sport & Entertainment (PSE). 

 

Da Brødrene Olsen vandt det Europæiske Melodi Grand Prix i 2000, indgik Danmarks Radio og PSE en aftale 

om afholdelsen af melodi grand prix’et i år 2001. Betingelsen var, at PARKEN fik opført et sammenfoldeligt, 

mobilt tag henover PARKEN, hvilket blev etableret i 2001. Siden da har PARKEN været anvendt som kon-

certarena for store internationale kunstnere et utal af gange.5 

 

                                                           
2
 http://www.superstats.dk/stilling/index?vis=samlet&aar=2000%2F2001  

3
 https://www.youtube.com/watch?v=DCRkclz4sVU  

4
 http://www.bt.dk/sport/fcks-koeb-af-PARKEN-var-et-scoop  

5
 http://da.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2001  

http://www.superstats.dk/stilling/index?vis=samlet&aar=2000%2F2001
https://www.youtube.com/watch?v=DCRkclz4sVU
http://www.bt.dk/sport/fcks-koeb-af-parken-var-et-scoop
http://da.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2001
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Forretningen har siden udviklet sig til at omfatte FitnessDK samt Lalandia i Rødby og Billund. I januar 2004 

blev 75% af aktierne i feriecenteret Lalandia Rødby købt, mens 75% af aktierne tilhørende Lalandia Billund 

blev køb i august 2006. FitnessDK blev en del af PSE’s koncernens aktiver i april 2006, hvor selskabet blev 

opkøbt for 300 mio. DKK.6 I sommeren 2009 blev den ene endetribune i PARKEN indviet. Den oprindelige 

tribune blev revet ned i december 2007 og erstattet med en tribune indeholdende kontorbygninger. 

 

Flemming Østergaard sad på direktørposten frem til 2002, hvorefter han overgik til at være bestyrelsesfor-

mand – en post han bestred frem til april 2010. Han blev afsat som bestyrelsesformand af PSE’s øvrige akti-

onærer, da PSE på baggrund af fejlslåede investeringer havde oparbejdet en gæld på over 2 mia. DKK.7 

Formandsposten blev besat af Lars Johansen frem til 2013, hvorefter John Dueholm overtog ansvaret i 

2013.8 

 

  

                                                           
6
 http://PARKEN.dk/pse/nyheder/2006/april/PARKEN-koeber-fitness-dk/ + 

http://PARKEN.dk/pse/nyheder/2004/januar/PARKEN-koeber-lalandia/ + 
http://PARKEN.dk/pse/nyheder/2006/august/PARKEN-aabner-nyt-lalandia-i-billund/  
7
 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/12/12/12112115.htm + http://www.information.dk/225747  

8
 http://www.business.dk/investor/PARKEN-goer-klar-til-formandsskifte + http://sporten.tv2.dk/2010-02-28-don-

%C3%B8-afl%C3%B8ser-har-en-anden-stil  

http://parken.dk/pse/nyheder/2006/april/parken-koeber-fitness-dk/
http://parken.dk/pse/nyheder/2004/januar/parken-koeber-lalandia/
http://parken.dk/pse/nyheder/2006/august/parken-aabner-nyt-lalandia-i-billund/
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/12/12/12112115.htm
http://www.information.dk/225747
http://www.business.dk/investor/parken-goer-klar-til-formandsskifte
http://sporten.tv2.dk/2010-02-28-don-%C3%B8-afl%C3%B8ser-har-en-anden-stil
http://sporten.tv2.dk/2010-02-28-don-%C3%B8-afl%C3%B8ser-har-en-anden-stil
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3. Fundamentalanalyse 
I den følgende fundamentalanalyse belyses og vurderes værdien af PSE, hvor fokus er på de faktorer, som 

kan have indflydelse på virksomheden på kort sigt. Samtidig har analysen også til formål at klarlægge frem-

tidsperspektiverne. Kort sagt handler det om at bearbejde de givne informationer fra årsrapporten, konkur-

renter og markedet for at vurdere branchen.9  

 

Dette resulterer i to hovedtermer, som er gennemgående ved fundamentalanalyse: 

 Kvalitative data – dette er i tilknytning til eller baseret på kvaliteten eller karakteren af noget10 

 Kvantitative data – disse skal kunne måles eller udtrykkes i numerisk form 

 

Ved nærværende analyse af PSE tages udgangspunkt i følgende bestanddele: 

Kvalitativ analyse – de ikke finansielle vækstdrivere: 

 Analyse af samfundsøkonomien 

 Analyse af branchen 

 Analyse af konkurrence- og vækstmulighederne 

 SWOT-analyse 

 

Kvantitativ analyse – de finansielle vækstdrivere: 

 Analyse af rentabilitet 

 Analyse af indtjeningsevne 

 Analyse af kapitalforhold 

 Analyse af likviditet 

 

  

                                                           
9
 http://www.getloaded.dk/arkiv/152 

10
 http://www.getloaded.dk/arkiv/152 

http://www.getloaded.dk/arkiv/152
http://www.getloaded.dk/arkiv/152
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3.1 Kvalitativ analyse – de ikke finansielle vækstdrivere 

Ved den samfundsøkonomiske analyse tages ud-

gangspunkt i omverdensmodellen, som belyser den 

omverden, som PSE opererer i. Tidsperspektivet for 

denne analyse er med det formål at give et situations-

billede af PSE nuværende situation og fremadrettet 

over de kommende 5 år, hvilket er i tråd med budget-

teringen, som fremgår under kapitel 6. Der analyseres 

på både den afhængige og uafhængige omverden. 

Den afhængige omverden kan beskrives som de inte-

ressenter PSE løbende er i dialog med, og hvor der 

sker en gensidig påvirkning. Den uafhængige omver-

den betegnes som de faktorer, som ikke kan styres, 

men hvor der samtidig sker en ensidig påvirkning af PSE. Det er derfor meget vigtigt, at PSE løbende formår 

at tilpasse sig ændringer i omverdenen og udnytte mulighederne, men samtidig være forberedt på de trus-

ler, som opstår. 

 

3.2 PEST-analyse 

Til at belyse de eksterne makrofaktorer anses det for mest hensigtsmæssigt at anvende PEST-modellen. Her 

indgår de fire centrale faktorer politik (P), økonomi (E), social-kulturelle forhold (S) og teknologiske forhold 

(T). Analysen betragter PSE som en helhed, men vil desuden fremhæve faktorer for de enkelte forretnings-

enheder. 

 

3.2.1 Politiske forhold 

En af de primære faktorer blandt de politiske forhold er forskerordningen og dens fremadrettede eksistens. 

Denne har en enorm betydning for F.C. Københavns mulighed for at tiltrække udenlandske spillere af en 

sådan kvalitet, at det kan styrke holdet. Regeringen har i finanslovsforslaget for 2015 foreslået en veder-

lagsændring, hvor beskatningssatsen for personer på forskerordningen vil blive reduceret fra 56% til 32%.11 

 

                                                           
11

 http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/Finanslovsforslaget-2015.html 

http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/Finanslovsforslaget-2015.html
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En vigtig faktor for alle PSE’s aktiviteter er infrastrukturen. Lette transportmuligheder til både PARKEN, 

Lalandia og FitnessDK er essentielt for at tiltrække kunderne. Gode transportmuligheder kan forbedre hel-

hedsoplevelsen for PSE kunderne i de respektive forretningssegmenter. 

 

Derfor er Femernforbindelsen også en meget vigtig del for Lalandia i Rødby, idet der forventes en betydelig 

fremgang i antallet af besøgende turister i området. Lalandia skal formå at udnytte de nye muligheder på 

det nordtyske marked, som forbindelsen over sundet til Tyskland giver. I nedenstående skema er en prog-

nose fra Femern Bælt-forbindelsen fra 2014, som anslår den forventede daglige trafik over sundet. 

 

Figur 3.1 – Trafikprognose over Femernforbindelsen 

Forventet daglig trafik på den faste Femern-forbindelse 

Transportform 2022 2025 2035 2047 

Personbiler 7.904 9.362 11.107 12.775 
Busser 93 99 101 107 
Lastbiler 1.521 1.627 1.844 2.104 

Køretøjer i alt 9.518 11.088 13.052 14.986 

 *Kilde: Femern Bælt-forbindelsen12 

 

Den kommende Metro Cityring i København vil også have en positiv indvirkning for PARKENs gæster. Inden 

for en radius af ca. 800 m vil der være 3 metrostationer, Vibenshus Runddel, Poul Henningsens Plads og 

Trianglen.13 Metro Cityringen vil lette fremkommeligheden for PARKENs kunder i forbindelse med de for-

skellige arrangementer, uanset hvor i København de bor. Metro Cityringen vil formentlig også lette de trafi-

kale udfordringer for den kørende trafik omkring PARKEN, da antallet af parkeringspladser og tilkørselsmu-

ligheder er meget begrænsede. Hvorvidt indvielsen af Metro Cityringen vil have en regnskabsmæssige ef-

fekt for PSE er usikkert. 

 

I 2002 indførte de daværende amter et tilbud kaldet ”Motion på recept”,14 der ikke eksisterer længere. 

Tilbuddet gik ud på, at forskellige patientgrupper blev tilbudt motion under kyndig vejledning. Et af resulta-

terne fra tilbuddet var, at 76%15 af de medvirkende efterfølgende dyrkede mere motion. Hvis et lignende 

politisk initiativ blev genopfødt, kan det ikke afvises, at FitnessDK kan drage fordel af dette. Det kræver, at 

FitnessDK kan tilbyde produkter, åbningstider og undervisning, som er attraktive for den ældre og eventuel-

                                                           
12

 http://www.femern.dk/forside/okonomi/trafikprognose-2 
13

 http://www.m.dk/#!/  
14

 http://www.danskepatienter.dk/node/869  
15

 http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kommuner-siger-nej-til-motion-p%C3%A5-recept  

http://www.femern.dk/forside/okonomi/trafikprognose-2
http://www.m.dk/#!/
http://www.danskepatienter.dk/node/869
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/kommuner-siger-nej-til-motion-p%C3%A5-recept
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le syge befolkning. Det altafgørende er, at der fra politisk side er opbakning til at starte et lignende projekt, 

hvorefter FitnessDK skal være klar til at indgå et samarbejde. 

 

Tilbage i januar 2008 blev European Club Association (ECA)16 oprettet med det formål at varetage de euro-

pæiske klubbers interesse, hvor bl.a. F.C. København var blandt de stiftende klubber. Siden oprettelsen er 

ECA vokset til at omfatte 214 klubber fordelt på 53 nationale forbud.17 ECA er de europæiske fodboldklub-

bers interesseorganisation, der bl.a. skal varetage deres interesser i forbindelse med udfordringerne ved 

afviklingen af VM i Qatar i november/december 2022. F.C. København er nødsaget til at forholde sig til de 

ændringer, som FIFA og UEFA vedtager i forbindelse med afholdelsen af VM i Qatar. 

 

Af årsrapporten for 201418 fremgår det, at fodboldstadionet PARKEN er underlagt en hjemfaldspligt til Kø-

benhavns Kommune. Hjemfaldspligten er en option, som Københavns Kommune har anvendt siden begyn-

delsen af 1900-tallet, hvilket giver kommunen mulighed for at tilbagekøbe ejendommen efter periode på 

70-100 år.19  For PSE udløber den nuværende hjemfaldspligt i november 2020, hvorved det er muligt at 

forlænge fristen mod en betaling frem til år 2060.  

  

PSE har muligheden for at forlænge fristen eller frigøre sig fra hjemfaldspligten, hvilket i begge tilfælde 

kræver en kontant betaling til Københavns Kommune. Frikøbsbetalingen til Københavns Kommune er af-

hængig af den offentlige ejendomsvurdering eller grundværdien, hvilket for PSE vurderes at være i omeg-

nen af 500 mio. DKK.20  

 

PSE er desuden underlagt mere almindelig lovgivning, såsom markedsførings-, skatte-, moms- og afgiftslo-

ven inklusiv Fødevarestyrelsens regler mht. opbevaring og forarbejdning af madvarer ved arrangementer i 

PARKEN og Lalandia. Alle lovgivningerne kan give udfordringer i den daglige drift af koncernens forskellige 

forretningssegmenter. 

 

3.2.2 Økonomiske forhold 

I en større koncernvirksomhed som PSE vil en ændring i renten altid have en økonomisk effekt. Alt efter 

bestyrelsens vurdering af risici er der mulighed for, at dele af gælden kan blive fastforrentet, hvorved den 

                                                           
16

 http://www.ecaeurope.com/about-eca/  
17

 http://www.ecaeurope.com/  
18

 PSE årsrapport 2014, side 35 
19

 http://www.kk.dk/artikel/ret-til-k%C3%B8be-en-ejendom-tilbage-hjemfaldspligt  
20

 http://www.kk.dk/artikel/ret-til-k%C3%B8be-en-ejendom-tilbage-hjemfaldspligt  

http://www.ecaeurope.com/about-eca/
http://www.ecaeurope.com/
http://www.kk.dk/artikel/ret-til-k%C3%B8be-en-ejendom-tilbage-hjemfaldspligt
http://www.kk.dk/artikel/ret-til-k%C3%B8be-en-ejendom-tilbage-hjemfaldspligt
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økonomiske risiko ved rentestigning fastfryses. Omvendt kan en nedgang i rente niveauet også skabe en 

positivt økonomisk effekt for PSE. 

 

Et af de mest nævneværdige forhold for PSE i sin helhed er konjunkturfølsomheden, idet ydelserne – pri-

mært gennem PARKEN (F.C. Københavns hjemmekampe og koncerter/events) og Lalandia – er oplevelses-

produkter fremfor basale nødvendigheder. 

 

Lalandia formår at tiltrække udenlandske turister, hvilket bl.a. skyldes deres udbud, men også den geografi-

ske placering tæt på både Tyskland og Sverige. De danske og europæiske forbrugere er afhængige af, at 

samfundsøkonomien er gunstig, således, at forbrugerne har det fornødne økonomiske overskud til forbrug. 

Den danske og europæiske økonomi har været hårdt ramt af finanskrisen siden begyndelsen i 2008. Euro-

zonen er begyndt at skabe vækst, bl.a. i EU's største økonomi, Tyskland. Væksten i Tyskland var i 2014 på 

1,6%.21 Væksten i EU og potentielle større forbrugsmuligheder blandt de europæiske borgere kan skabe et 

større kundegrundlag for Lalandia.  

 

Danskernes tillid til forbruget har siden midten af 2013 været stigende. Denne tendens ser ud til at fortsæt-

te, hvilket kun er positivt set fra PSE’s synspunkt.22 En øget tillid til forbruget medvirker til, at danskerne har 

et større rådighedsbeløb til forbrug. PSE skal forsøge at kapre en andel i danskernes øgede rådighedsbeløb 

gennem salg af deres tjenesteydelser og produkter. 

 

Oplevelsesprodukter, såsom Lalandia og fodboldkampe i PARKEN, har PSE’s kunder nemt ved at fravælge, 

når kundernes rådighedsbeløb mindskes. En stor del af den danske befolkning er mere eller mindre af-

hængige af deres træning, hvorfor kunderne formentlig vil beholde deres medlemskab af FitnessDK, selvom 

rådighedsbeløbet er mindsket. Udlejning af erhvervslokaler sker oftest på en tidsbegrænset kontrakt uden 

opsigelse. Derfor vil lejerne af eksempelvis PSE lokaler være forpligtet til at betale husleje uanset finanskri-

se. Økonomisk krise kan også være en medvirkende årsag til, at eksempelvis PSE er mere forhandlingsvillig 

omkring udlejning af deres lokaler.  

Dog kan der med henvisning til den strategiske analyse underbygges risikospredning i PSE – også ved kon-

junkturnedgang. 

 

                                                           
21

 http://finans.dk/live/okonomi/ECE7447730/%C3%98konomien-i-eurozonen-overrasker/?ctxref=ext  
22

 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18771  

http://finans.dk/live/okonomi/ECE7447730/%C3%98konomien-i-eurozonen-overrasker/?ctxref=ext
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18771
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3.2.3 Sociale-kulturelle forhold 

I Danmark, som i det meste af verdenen, er fodbold en af de største sportsgrene, og VM, EM, Champions 

League og de respektive ligaer følges intensivt. Fodboldkulturen i Danmark tiltrækker både tilskuere til di-

verse stadioner rundt i landet, men også foran fjernsynet. Dette gælder både nationale såvel som internati-

onale turneringer. Den massive tv-dækning har medført en ny tendens, hvor der i højere grad ses fodbold i 

stuen end på stadion. 

 

Figur 3.2 – Udvikling i tilskuerantal 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af superstats.dk 

 

I fitnessbranchen er medlemstallene i de forskellige centre landet over stigende. FitnessDK har potentiale 

til at øge antallet af medlemmer, da der pr. 31. december 2014 var ca. 125.000 medlemmer i FitnessDK, 

hvor der på landsplan er ca. 750.000 danskere indmeldt i et fitnesscenter.23 Det antal er for PSE ikke til-

fredsstillende24 og svarer kun til en markedsandel på cirka 18%, mens Fitness World, i april 2014, havde en 

markedsandel på cirka 57% - svarende til ca. 400.000 medlemmer. 

 

3.2.4 Teknologiske forhold 

Moderne teknologi har gjort det muligt for bl.a. tv-seere at få afgjort, hvorvidt en bold er inde over mål-

stregen. Teknologien blev anvendt under det seneste VM i Brasilien i 2014. Teknologien påvirker ikke selve 

spillet, da dommeren ikke har mulighed for at træffe sin afgørelse på baggrund af tv-billeder. Tidligere har 

der i fodboldkredse hersket en diskussion om, hvorvidt teknologien bør indføres. Argumentet imod indfø-

relsen af teknologien er, at charmen og det naturlige ved spillet og eventuelle menneskelige fejl forsvinder. 

Hvis teknologien bliver indført, kan den påvirke F.C. København i både positiv og negativ retning. 

                                                           
23

 http://www.fyens.dk/erhverv/Svedig-Vi-knokler-i-fitness-centre-som-aldrig-foer/artikel/2487894 
24

 PSE årsrapport 2014, side 3 
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Interessant for FitnessDK er et relativt nyt træningskoncept, som omhandler feedback uden menneskelig 

indblanding, kaldet ”Performance Trainer”. Performance Traineren afløser den personlige træner ved at 

analysere udøverens bevægelse på baggrund af videoteknologi. En computerskærm viser efterfølgende, 

hvilke øvelser og anden feedback, der er relevant for den enkelte udøver.25 Dette kan på sigt erstatte antal-

let af instruktører i centrene og dermed reducere lønomkostningerne. For nogle brugere kan Performance 

Traineren måske give en mere positiv oplevelse af centrene, da der nu er mulighed for personlig træning 

uden ekstra omkostninger.  

 

Smartphones og tablet computere fylder mere og mere i danskernes hverdag, hvilket stiller anderledes krav 

til virksomhederne. PSE er fulgt godt med udviklingen og har udviklet applikationer til både Lalandia, F.C. 

København og FitnessDK. Virksomheder med private kunder som hovedsegment bør alle have en applikati-

on til smartphones/tablets, da kunderne i højere grad søger informationerne gennem disse.   

 

3.3 Porter’s 5 forces – brancheanalyse 

Modellen tager udgangspunkt i de kræfter, som tilsammen kan give et indblik i konkurrenceintensiteten i 

markedet. Der analyseres på leverandører, kunder, rivalisering blandt virksomhederne i branchen, ind-

gangsbarrierer og slutteligt på de substitutter, som måtte være. 

 

3.3.1 PARKEN, herunder F.C. København 

3.3.1.1 Truslen fra nye udbydere 

Hvad angår fodbolddelen vurderes truslen fra nye udbydere meget lav, idet F.C. København som Danmarks 

ubestridt største klub har spillere, kapital og en placering i den øverste del af Superligaen, som gør, at nye 

udbydere vil have en meget lang vej for at kunne blive en reel trussel. Et eksempel kunne være Hobro I.F. 

Hobro I.F. er dog ikke en ”ægte” ny udbyder, idet de har været på ”markedet” i mange år, men i lavere 

rækker. Sandsynligheden for, at Hobro reelt vil udgøre en trussel mod F.C. København vurderes lille, da 

forskellene i klubbernes respektive kapacitet og handlemuligheder er for store. Brøndby IF’s begyndende 

tilbagevenden til Superligaens top, bør F.C. København opfatte som en reel trussel. Brøndby IF har kapaci-

teten, organisationen, den bagvedliggende administration og talentmassen til at udfordre F.C. København. 

 

Hvad selve PARKEN angår, er sagen en anden. Gadefesten Distortion i København kan på sigt være en af de 

nye udbydere, som kan true PARKEN som afholdelsessted for koncerter og events. Distortion’s øgede popu-

                                                           
25

 http://www.digicorpus.com/index.php/da/produkter/performance-trainer-dk 
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laritet gør dem til en reel konkurrent til afholdelsen af store DJ koncerter, da PARKEN vil få sværere ved 

eksempelvis at tiltrække store internationale DJ’s navne. Eksempelvis besøgte Tiësto PARKEN i 2007, hvor 

alle 25.000 billetter blev solgt.26 I modsætning hertil kan nævnes, at Distortion havde et gennemsnitligt 

antal deltagere på mellem 80.000 og 100.000 mennesker27 - og denne tendens ser ud til at være stigende. 

 

3.3.1.2 Købers forhandlingsstyrke 

Dette punkt vurderes lavt. Når der afholdes store arrangementer i PARKEN, er der oftest udsolgt, hvilket 

eksempelvis X-faktor finalen er et bevis på.28 Derfor er det ikke den enkelte køber, som kan flytte/påvirke 

PARKEN ved deres valg. Ligeledes var der i sæsonen 2013/14 et tilskuergennemsnit på 15.720.29 Selvom 

dette kun er cirka halvdelen af PARKENs maksimale kapacitet, er det igen ikke den enkelte fan, som påvir-

ker PARKEN. 

 

Hvor der kan være en væsentlig forhandlingsstyrke, er i PARKENs udlejning af kontorejendommene. 

Kontorlokalerne har vist sig ikke at være helt så lette at udleje, men udlejningsprocenten er dog steget fra 

87 til 90%. Det skal tilføjes, at det pr. 31. december 2014 stadig er muligt via EDC at leje 2.356m2. 

 

En potentiel interesseret lejer har mulighed for at forhandle pris/m2 forholdet, da PARKEN har en omkost-

ning forbundet med de resterende tomme lokaler. 

 

3.3.1.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Dette punkt vurderes særdeles højt og udsigten til fremadrettede ændringer er ikke umiddelbar. 

Årsagen hertil er de to primære produkter som PARKEN leverer – nemlig fodbold og arrangementer. 

Hvad angår arrangementerne, har navne som Madonna, Robbie Williams og Justin Bieber optrådt i PAR-

KEN. Forud for deres optræden ligger massive forhandlinger for at opfylde kunsternes krav for de fysiske 

såvel økonomiske rammer.  

 

For at F.C. København kan opretholde deres status som absolut topklub i Danmark, kræves investeringer i 

spillermateriale på absolut topplan sammenholdt med dansk og skandinavisk niveau. Samme niveau af 

spillere har desuden også bevågenhed fra midt- og bundklubber i de største internationale ligaer i Europa. 
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 http://da.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%ABsto 
27

 http://da.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Distortion 
28

 http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/tv/article4173702.ece 
29

 http://www.superstats.dk/hold/sason?id=4&vis=hjemme&aar=2013%2F2014 
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Derfor har ”leverandøren” – spilleren og/eller den ejende klub - en særdeles god forhandlingsposition til at 

vælge og vrage blandt klubberne efter de økonomiske og sportslige forhold. 

 

3.3.1.4 Truslen fra substituerende produkter 

Dette punkt kan anskues fra to vinkler. Den ene er tilskuerne på tribunerne, og den anden er ”seerne” bag 

fjernsynet. I begge tilfælde er det meget let og omkostningsfrit at skifte (medmindre der er købt sæson-

kort), idet der blot kan købes billet til et andet sportsarrangement eller skifte tv-kanal. Det skal dog ikke 

undervurderes, at fodbold er verdens største sportsgren, og tilhørsforholdet til fansenes respektive klubber 

er stor – derfor også stor loyalitet blandt de fleste. 

 

3.3.1.5 Konkurrenceintensiteten i brancherne 

Fodboldsiden kan anskues fra flere vinkler. Økonomisk og kvalitetsmæssigt ligger F.C. København i toppen 

af dansk og skandinavisk fodbold, hvorfor mindre klubber kan være ekstra motiverede og opsatte efter et 

godt resultat, når de spiller mod F.C. København.  

 

Spiller F.C. København ikke op til deres bedste, bliver modstanden ganske hård, og svingende resultater 

opleves. De seneste par år har F.C. København også svinget i kvaliteten af deres kampe, blandt andet på 

grund af salg af nøglespillere samt udskiftning på trænerbænken. Disse små svagheder udnyttes meget 

hurtigt af de rivaliserende klubber, og for nuværende indtager FC Midtjylland en 1. plads i Superligaen, 

ligesom AaB er forsvarende danske mestre. 

 

Med PARKEN som koncert- og eventarrangør er konkurrenceintensiteten også meget hård. For at det kan 

betale sig at have PARKEN som afholdelsessted, skal arrangementet være af en vis størrelse. Dette betyder, 

at der kommer ganske mange andre konkurrerende afholdelsessteder, eksempelvis FÆNGSLET i Horsens, 

Jyske Bank BOXEN i Herning, Gigantium i Aalborg og Forum i København. 

 

3.3.2 Lalandia 

3.3.2.1 Truslen fra nye udbydere 

Truslen ved nye udbydere vurderes som lav, idet en entré på markedet er ganske kapitaltung. At bygge et 

feriecenter er en omfattende proces, som kræver vandland, feriehuse, restaurant med videre. Alt dette 

løber samlet op i store summer og vil alt andet lige tage en rum tid at færdiggøre. Derved har Lalandia tid til 

at finde et modtræk mod en potentiel ny udbyder. 
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3.3.2.2 Købers forhandlingsstyrke 

Truslen fra køberne vurderes som lav, idet der af den enkelte gæst betales et beskedent beløb sammenlig-

net med den samlede omsætning i Lalandia. Den enkelte kundes forhandlingsstyrke er ikke specielt stærk, 

da feriehusene i 2014 havde ca. 1,3 millioner overnattende gæster.30 

 

3.3.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Denne trussel vurderes lav. Leverancer af rengøring, bygning af feriehuse og lignende er relativt standardi-

serede produkter, som mange udbydere på det danske marked – og aktører i omegnen af Rødby og Billund, 

kan tilbyde.  

 

3.3.2.4 Truslen fra substituerende produkter 

Hvis der udelukkende ses på Lalandia som en stor samlet pakke, så er truslen lav i Danmark. Rønbjerg Fe-

riecenter og Skallerup Klit ligger i det nordjyske, men ellers er der ikke mange alternativer og slet ikke i 

umiddelbar nærhed af Billund og Rødby. I sommerhalvåret kan større campingpladser rundt i Danmark, 

Skandinavien og Nordtyskland anses for konkurrenter, men det vurderes ikke at have væsentlig påvirkning 

på Lalandias position. 

 

På det udenlandske marked er der til gengæld mange alternativer. Billige charterrejser med all-inklusive er 

en direkte konkurrent til Lalandia. 

 

3.3.2.5 Konkurrenceintensiteten i brancherne 

Konkurrenceintensiteten i markedet vurderes som meget hård, idet mange aktører opererer på markedet. 

Eksempelvis kan nævnes, at Danland har 27 centre31 fordelt i hele Danmark, hvor mange af disse centre 

dækker nogenlunde de samme behov som Lalandias to centre. 

 

Derfor er det særdeles vigtigt, at Lalandia formår at differentiere sig for at bevare deres besøgstal. 

 

                                                           
30

 PSE årsrapport 2014, side 6 
31

 http://www.danland.dk/?kmg=D669&gclid=CMjby4bIrMQCFbLLtAodQzQAIg 

http://www.danland.dk/?kmg=D669&gclid=CMjby4bIrMQCFbLLtAodQzQAIg


Side 25 af 86 
 

3.3.3 FitnessDK 

3.3.3.1 Truslen fra nye udbydere 

Nye udbydere ser jævnligt dagens lys i form af mindre lokale centre. Disse vurderes ikke at udgøre en reel 

trussel for FitnessDK på landsplan, da de lokale centre ikke har den fornødne kapital til at blive landsdæk-

kende. I en travl hverdag for kunderne er beliggenheden af træningscenteret essentielt. I de større byer i 

Danmark er huslejen til erhvervslokaler høje, hvilket forhindrer nye udbydere i at etablere forretning på de 

attraktive beliggenheder. 

 

3.3.3.2 Købers forhandlingsstyrke 

I lighed med Lalandia og PARKEN henvender FitnessDK sig til et bredt publikum.  Med cirka 125.000 med-

lemmer ved udgangen af 201432 har den enkelte forbruger ikke den store påvirkningskraft, hvorfor forhand-

lingsstyrken fra kunderne vurderes som værende lav. 

Dog bør det nævnes, at en generel tendens i fitnessbranchen peger imod lavere bindingsperioder og derfor 

står det forbrugerne frit for at skifte, såfremt prisen, kvalitet eller andet ikke lever op til forventningerne. 

 

3.3.3.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Forhandlingsstyrken vurderes som lav, idet der på markedet for fitnessudstyr er mange forskellige udbyde-

re.33 Derfor har FitnessDK en god mulighed for at handle den rigtige pris og kvalitet med den rigtige leve-

randør pga. FitnessDK’s landsdækkende position på det danske marked. 

 

3.3.3.4 Truslen fra substituerende produkter 

Truslen for substituerende produkter vurderes særdeles høj for FitnessDK. Danskerne har uanede mulighe-

der, når det gælder forskellige motionsformer. På fitnessområdet er bl.a. crossfit blevet meget populært 

især i de større byer. Alle former for motion bør betragtes som et substituerende produkt sammenholdt 

med FitnessDKs serviceydelser. Her kan i flæng nævnes håndbold, kampsport, fodbold, løbeture og hjem-

metræning – de sidste to kræver desuden en begrænset mængde udstyr. 
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3.3.3.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 

FitnessDK opererer i en hård branche og presses i især af Fitness World, som har vundet indpas over hele 

landet. FitnessDK og Fitness World må konkurrere på udbuddet af træningstider og forskelligheden i træ-

ningshold, priser, faciliteter, åbningstider og beliggenhed. Uden for storbyerne findes de mindre lokale fit-

nesscentre, som ligeledes må betragtes som konkurrent til FitnessDK, hvilket blot intensiverer konkurren-

cen. 

 

3.4 Værdikædeanalyse – virksomhedsanalyse 

For at skabe salg og vedvarende salg handler det om at skabe værdi for slutbrugeren. Derfor har en analyse 

af PSE’s værdikæde sin berettigelse. Denne belyser de interne forhold, og de aktiviteter som er værdiska-

bende for forbrugeren. 

 

3.4.1 Primære aktiviteter 

PSE opererer primært som en serviceorganisation, og således er indgående logistik, produktion og distribu-

tion ikke i fokus ved denne analyse. De primære aktiviteter i PSE er F.C. København, Lalandia, FitnessDK og 

ejendomsudlejning. Elementerne, der skaber værdi for kunderne, er meget differentierede for de forskelli-

ge produktgrupper. Løbende investeringer og udvikling i produkterne på et højt niveau er en forudsætning 

for fremtidig værdiskabelse og dermed fortsat tilslutning fra kunderne. Hvis PSE ikke formår dette, vil det 

formentlig have en effekt på kundetilfredsheden og antallet af kunder. 

 

For PSE’s primære aktiviteter er det vigtigt at fastholde fokus på markedsføringen, salgsfunktionen og ser-

vicen. Disse områder er der, hvor PSE har mulighed for at udmærke sig og skabe værdi for kunden. Værdi-

skabelsen for kunden er det essentielle for at bibeholde opbakningen til F.C. København og gæsterne i hen-

holdsvis FitnessDK og Lalandia. 

 

3.4.2 Marketing og salg 

Markedsføring af PSE’s forskellige produkter kræver en stor grad af differentiering. Lalandias målgruppe er 

børnefamilier, mens F.C. Københavns målgruppe er fodboldfans, og FitnessDK’s er den træningsorientere-

de. PSE vil derfor ikke have mulighed for at lave en samlet markedsføringskampagne rettet mod alle kunde-

grupperne, da forskellene imellem målgrupperne er for stor.  
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De forskellige produktkategorier stiller desuden også krav til salgsbetingelserne. Et ferieophold i Lalandia 

stiller større krav til indholdet i salgsaftalen sammenholdt med et medlemskab i FitnessDK. De forskellige 

elementer, der er i forbindelse med et salg, skal ligeledes differentieres væsentligt for de forskellige pro-

duktgrupper. 

 

Dagligdagens drift af FitnessDK og Lalandia kan også have en værdiskabende effekt for kunderne. Kunde-

orienteret service med positivt og imødekommende personale giver i den daglige også en værdiskabende 

effekt for kunderne.  

 

3.4.3 Service 
Service er en væsentlig del af PSE generelle forretningskoncept. I alle PSE’s forretningskoncepter er kunden 

som person i fokus, hvorfor PSE skal kunne tilfredsstille mange forskellige persontyper. I FitnessDK har det 

afgørende betydning, at de forskellige centre kan tilbyde forskelligartet træning, da målgruppen og interes-

serne er brede.  

 

I FitnessDK kommer serviceniveauet til udtryk, når kunden møder receptionisten, den personlige træner 

eller træneren på et hold. Alle de ansatte skal kunne udleve FitnessDK’s værdier, men samtidig formå at 

sætte den enkelte kundes behov i spotlyset og afdække disse. I Lalandia er udfordringerne de samme. Kun-

degruppen er meget bred og forskelligartet, hvilket stiller store krav til medarbejdernes færdigheder for at 

kunne identificere og tilfredsstille kundens behov. 

 

Den kundeservice, venlighed og opmærksomhed, der er rettet mod kunderne i FitnessDK og Lalandia er af 

en helt anden karakter end i forbindelse med afholdelse af F.C. Københavns hjemmekampe i PARKEN. I 

forbindelse med fodboldkampe ønsker kunderne en hurtig og præcis henvisning til deres pladser, hurtigt 

ekspedition ved salgsboderne og korte køer ved toiletterne. Medarbejderne i PARKEN ved fodboldkampe er 

under et andet pres end i PSE’s resterende forretningssegmenter, pga. den korte tid en fodboldkamp varer. 

I forbindelse med fodboldkampe er mange mennesker samlet, hvorfor ekspeditionstiden skal være kort, 

således at flest mulige kunder bliver betjent. Fodboldfans forventninger til serviceniveauet er samtidig væ-

sentligt lavere end i FitnessDK og Lalandia. 
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3.4.2 Støtteaktiviteter 

Som resten af samfundet i dag er PSE og alle deres produktsegmenter IT-afhængige. I årsrapporten 2014 

angiver PSE selv, at et længerevarende nedbrud på IT-systemerne kan få negative konsekvenser for for-

rentningen.34 Medarbejderne rundt i PSE koncernen er ligeledes en vigtig faktor for et succesfyldt forret-

ningskoncept. Medarbejderne repræsenterer PSE og deres værdier. Hvis medarbejderne ikke er uddannet 

og klar over deres opgaver, kan kundens oplevelse af PSE serviceydelser blive påvirket negativt.  

 

PSE’s aktiviteter samler mange mennesker på et begrænset areal eksempelvis ved arrangementer i PAR-

KEN. PSE’s interne infrastruktur i forbindelse med sådanne arrangementer skal være i orden, da konsekven-

sen ellers vil være negative kundeoplevelser. Effektive processer og klare retningslinjer er derfor en nød-

vendighed. De samme præmisser er gældende i Lalandia og FitnessDK, men i langt mindre skala.  

 

Lalandia oplever ligeledes spidsbelastninger i højsæsonerne omkring folkeskolernes ferier, hvilket samler 

store menneskemængder inden for et begrænset areal. I FitnessDK kommer det til udtryk ved ”rush hour” i 

tidsrummet fra kl. 15.30-19.30. Størstedelen af kunderne ønsker at træne efter arbejde, hvorfor de forskel-

lige centre og træningshold er fyldt op. Centrene skal være gearet til at modstå kundepresset i ”rush hour” 

perioden. 
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3.5 SWOT-analyse og kritiske succesfaktorer 

Nedenstående SWOT-model opsamler alle PSE koncernens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Mo-

dellen er med til at give et visuelt billede af, hvilke muligheder og udfordringer som koncernen står over for 

i fremtiden. 

 

3.5.1 Styrker  

En af de store fordele ved PSE er deres risikospredning. Deres forskellige forretningsenheder er alle med til 

at skabe omsætning og indtægt samt sikre et stabilt økonomisk grundlag, da disse er inden for vidt forskel-

lige brancher. Risikoen for, at alle brancherne vil opleve simultan økonomisk nedgang, vurderes minimal, da 

produkterne er meget forskelligartet. PARKENs alsidighed gør det muligt at afholde et utal af arrangemen-

ter fra fodboldkampe, koncerter, speedway, boksning, håndboldkampe, X-Factor finale og firmafester.35 

PSE’s økonomiske situation gør det muligt for dem at opretholde deres position i dansk fodbold samt udvi-

de og vedligehold af både Lalandia og FitnessDK. 

 

3.5.2 Svagheder 

En nævneværdig svaghed set i lyset af de sidste års sportslige præstationer er F.C. Københavns manglende 

evne til at opretholde et højt bundniveau. Ganske vist er F.C. København forsvarende sølvvindere, men 

spillet i sæsonen 2013/14 var svingende, og der har været uro omkring træner, spillere og ambitioner. F.C. 

København bliver oftest tvunget til at sælge deres profiler til udlandet efter en succesfuld periode, da de 

økonomiske og sportslige muligheder er større uden for Danmarks grænser. F.C. Københavns forhandlings-

styrke er ikke tilstrækkelig til at holde på de helt store profiler. 

 

”Udviklingen skyldes primært de fortsat vanskelige markedsbetingelser med pres på medlemspris og med-

lemstallet”.36 Dette er PSE’s egne ord om udviklingen i FitnessDK. Fitness World har haft imponerende 

vækstrater og regnskaber gennem de sidste 5 år. Da FitnessDK er dyrere sammenlignet med deres direkte 

konkurrent i Fitness World, øger dette kravene til FitnessDK’s serviceniveau og udbud af produkter. Fit-

nessDK skal udmærke sig på andre parametre end prisen for derigennem at skabe medlemsfremgang. 
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3.5.3 Muligheder 

Hvert år er der mulighed for kvalifikation til Champions League, hvilket kun er gældende for vinderen af 

Superligaen.  Danmarks Radio udarbejdede i 201037 et estimat for de mulige indtægter, som er forbundet 

med deltagelse i Champions League, hvilket svarede til 128,5 mio. DKK. For Champions League 2015 forud-

sættes en ekstra indtægt på 200 millioner DKK.38 

 

I umiddelbar forlængelse har den sportslige succes også en indvirkning på fordelingen af Superligaens tv-

penge. Cirka 260 millioner DKK.39 uddeles og fordeles efter fire parametre: en solidarisk pulje, en place-

ringspulje, en præstationspulje og en mediemarkedspulje. Den solidariske pulje fordeles ligeligt mellem de 

12 klubber, mens de tre sidste puljer fordeles efter placering, antal vundne kampe og attraktiviteten af 

kampene. Alle disse tre pengegrupper er afhængige af den sportslige succes. 

 

Således er det muligt at opnå op til 5,2 millioner DKK. for en 1. plads efter 11. runder og igen 5,2 millioner 

kr. for en 1. plads efter 22. og 33. spillerunde. 52 millioner DKK. er til udbetaling efter en fordelingsnøgle i 

både præstationspuljen og mediemarkedspuljen. Dette kan betyde en stor forskel i beløbet, som udbetales 

til de respektive klubber. Dette kan dog også nævnes som en trussel, men er vurderet som værende en 

større mulighed end en reel trussel for PSE. 

 

Når de kommende infrastrukturprojekter med Femernforbindelse og Metro Cityringen er færdige, vil dette 

skabe muligheder for PSE. Kunderne vil have lettere ved at transportere sig til bl.a. Lalandia og PARKEN, 

hvormed kundernes samlede oplevelse gerne skulle forbedres. 

 

3.5.4 Trusler 

Det forventes, at F.C. København i den kommende årrække er placeret i toppen af dansk fodbold, hvorfor 

tv-indtægterne er placeret som en mulighed frem for en trussel. 

 

En væsentlig trussel til F.C. Københavns sportslige position er F.C. Midtjylland fodboldakademi. F.C. Midtjyl-

land åbnede deres fodboldakademi i 2004. Formålet med akademiet er at udvikle unge talenter både 

sportsligt og menneskeligt. De ungdomstalenter, der er på kontrakt med F.C. Midtjylland, bor på ISI Idræts-

efterskole, og passer samtidig en almindelig skolegang. Talenterne udvikles ikke kun sportsligt, men også 
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menneskeligt, da de ved siden af den daglige træning gennemfører en ungdomsuddannelse.40 Akademiet 

har en tæt dialog med talenternes forældre i et såkaldt akademiråd. Ved de 5-6 årlige møder deltager bl.a. 

forældrerepræsentanter og akademichefen, hvorved kommunikationsvejen mellem akademiet og foræl-

drene er kort.41 Forældrene og akademiet samarbejder om udviklingen af talenter.  

 

Forskerordningen, som nævnt i PEST-analysen, kan nævnes som både en trussel og en mulighed. 

Det bør også nævnes, at der i København er adskillige andre mulighed for afholdelse af koncerter, arran-

gementer og lignende. 

 

Styrker Svagheder  
 God risikospredning 
 Økonomisk grundlag til udvikling af forret-

ningsområder 
 PARKENs fleksibilitet ved arrangementer 
 Fysisk placering af Lalandia og PARKEN 

 

 Det sportslige niveau kan ikke opretholdes 
 FitnessDK taber terræn til Fitness World 
 Forhandlingsstyrken over for store musik-

kunstner/fodboldklubber 

Muligheder Trusler 
 Champions League og Europa League- 

indtægter  
 Infrastruktur, Femernforbindelse og Metro 

Cityring 
 Leverandørernes forhandlingsstyrke (TV-

penge) 
 Firmabetalte træningsordninger 

 Forskerordningen, hvis den fjernes/ændres 
 Substituerende lokationer til afholdelse af 

koncerter og arrangementer 
 F.C. Midtjyllands talentarbejde 
 Generel økonomisk nedtur 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.6 Delkonklusion, strategisk analyse 

Delkonklusionen er opdelt i følgende afsnit; eksterne og interne forhold, PSE’s kernekompetencer og en 

vurdering af vækst- og konkurrencesituationen for PSE. 

 

3.6.1 Eksterne faktorer 
En væsentlig faktor for PSE’s fortsatte vækst er, at både danske og udenlandske forbrugere har den nød-

vendige købekraft. PSE er leverandør af oplevelser, hvilket kræver et minimum af købekraft. Forbrugernes 

købekraft er meget afhængig af samfundsøkonomien både i Danmark og i Europa, hvilket bliver påvirket 

væsentligt af den generelle markedsrente.  
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En forretning af PSE’s størrelse er underlagt forskellige love og regler, både på nationalt og internationalt 

niveau, som ledelsen i PSE skal overholde. PSE’s medlemskab i ECA medvirker til, at de løbende er oriente-

ret og i dialog med bl.a. UEFA og FIFA vedrørende regel- og turneringsændringer. Herudover er den natio-

nale lovgivning og samarbejdet med forskellige myndigheder, eksempelvis politiet ved afholdes af arran-

gementer m.m. en væsentlig faktor. 

 

I det danske samfund opleves en tendens, hvor forbrugerne stiller højere krav til produkter og oplevelser. 

Det skal være unikt og til en konkurrencedygtig pris. PSE forsøger at opnå denne fordel ved at sikre høj kva-

litet og topmoderne faciliteter i alle deres forretningssegmenter til konkurrencedygtige priser. Differentie-

ringen af PSE produkter sker igennem alle forretningsområder, hvilket er nødvendigt for at udmærke sig i 

konkurrencen. Udbuddet af fodboldhold, fitnesscentre, feriecentre og erhvervsudlejning er stort, ikke bare 

i og omkring København, men i hele Danmark og Skandinavien.  

 

Infrastrukturen omkring PSE’s hovedaktiviteter i København, Rødby og Billund er gode. PARKEN i Køben-

havn er beliggende inden for kort afstand til en international lufthavn og Øresundsforbindelsen til Sverige. 

Den kommende Metro Cityring vil desuden forbedre infrastrukturen i København. Lalandia Billund har lige-

ledes en lufthavn inden for kort afstand samt en motorvej, der skaber adgang til resten af Danmark og Tysk-

land. Legoland i Billund påvirker Lalandia med øget gennemstrømning af turister i området. Lalandia i Rød-

by har både Københavns lufthavn og Hamborg lufthavn inden for kort kørselsafstand. Den kommende Fe-

mernforbindelse vil lette adgangen for turister fra især Tyskland. 

 

En væsentlig udfordring som F.C. København og PSE skal være fokuseret omkring, er F.C. Midtjylland og 

deres talentakademi fra 2004. F.C. København har et tilsvarende talentarbejde, School of Excellence, hvilket 

blev oprettet i august 2009.42 F.C. Midtjyllands forspring på 5,5 år i forhold til talentudviklingen kan få ind-

flydelse på den sportslige succes. I sæsonen 2013/2014 sluttede F.C. København på 1. pladsen - kun et po-

int foran F.C. Midtjylland. 
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3.6.2 Interne faktorer 
Vedrørende PSE’s interne forhold må nævnes placeringen af Lalandia og PARKEN for værende værdiska-

bende for koncernen. F.C. Københavns sportslige succes igennem en 10-årig periode med mesterskaber og 

Champions League deltagelse har medført en økonomisk rentabel forretning samt en forventning om kvali-

tet. Succesen har skabt en positiv branding af F.C. København både i medierne og i Europa. F.C. Københavns 

deltagelse og medfølgende branding i forbindelse med kvalifikation til Champions League har haft en stor 

værdiskabende effekt for PSE. 

 

PARKENs anvendelighed er ligeledes en styrke for PSE. Størstedelen af danskerne har kendskab til et eller 

flere arrangementer, som er blevet afholdt i PARKEN. PSE har en stor forhandlingsstyrke i forbindelse med 

udlejningen af PARKEN til diverse arrangementer, da der ikke findes tilsvarende faciliteter i nærheden af 

København. 

 

PSE’s engagement i de forskellige forretningssegmenter har medført en stor risikospredning. En konsekvens 

af risikospredningen er, at en overvejende stor del af danskerne indirekte har kendskab til et af PSE koncer-

nens forretningssegmenter. Herudover er forretningssegmenter yderligere spredt geografisk ud over Dan-

mark, hvilket også bør betragtes som en risikospredning. PSE er desuden en veldreven virksomhed, der har 

økonomisk råderum til at udkonkurrere potentielle konkurrenter samt at være trendskabende i brancher-

ne.  

I forlængelse heraf falder det meget naturligt at nævne at FitnessDK ikke formår at holde terræn i kampen 

mod Fitness World. Denne svaghed er der fokus på at ændre til en mulighed ved at gentænke og optimere 

forretningen, FitnessDK. 

 

3.6.3 PSE’s kernekompetencer 
På baggrund af ovenstående strategiske analyse er følgende kernekompetencer identificeret: 

 

 Den geografiske placering af PARKEN og Lalandia i Billund og Rødby 

 Risikospredning og branding på tværs af forretningssegmenter 

 Økonomiske stabilitet 

 F.C. Københavns sædvanligvis høje sportslige niveau 

 

Kernekompetencerne er utvivlsomt en konkurrencefordel for PSE i deres bestræbelser på øget værdiska-

belse for kunderne i alle forretningssegmenterne. 
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De ikke finansielle værdidrivere, der har indflydelse på PSE økonomiske resultat og markedsposition, er: 

 Renteudviklingen og forbrugernes købekraft 

 Udvidelse af den nationale infrastruktur, Femernforbindelsen og Metro Cityringen. 

 Geografisk placering af Lalandia Rødby og Billund 

 PARKEN fleksibilitet  

 Superligaens niveau i forhold til de internationale ligaer 

 

Det vurderes, at PSE fortsat har vækstpotentiale på det danske marked. PSE ligger i konkurrence med man-

ge forskelligartet konkurrenter. Dette stiller krav til PSE’s evne til differentiering af deres produkter og mar-

kedsføring, da PSE’s produkter er så forskelligartet. Konkurrencen i fitnessbranchen kræver øget opmærk-

som for at sikre en fortsat rentabel forretningsmodel. Etableringen af en tredje Lalandia afdeling vurderes 

mulig, såfremt den geografisk placering er god. Hvis placeringen bliver for tæt på de øvrige Lalandia afde-

linger, vil afdelingerne potentielt konkurrere mod hinanden. F.C. København vil formentlig i de kommende 

år opleve konkurrence fra både F.C. Midtjylland, Brøndby I.F. og andre af Superligaens midterhold, hvorfor 

fortsat talentudvikling og investering i spillerprofiler er en nødvendighed. 

4. Indregning 
Aktiverne i regnskabets balance opdeles i to typer, anlæg- og omsætningsaktiver, hvor anlægsaktiverne 

yderligere kan opdeles i immaterielle, materielle og finansielle anlæg. Omsætningsaktiver er aktiver, som 

forventes indfriet inden for et år – eksempelvis debitorer, varelagre og likvider.43 I afsnittet vil fokus være 

rettet mod definitionen af aktiver generelt samt forskellen mellem materielle og immaterielle anlægsakti-

ver. Finansielle aktiver vil ikke blive nævnt i nedenstående afsnit idet fokus er hvilken type aktiv en fodbold-

spiller kan klassificeres som. 

 

4.1.1 Definition af et aktiv 

Definitionen på et aktiv er angivet i årsregnskabslovens § 33, hvoraf det fremgår, at et aktiv skal indregnes i 

balancen, når følgende kriterier er opfyldt: 

 Aktivet er under virksomhedens kontrol 

 Er et resultat af tidligere begivenheder 

 Fremtidige økonomiske fordele forventes at tilfalde virksomheden 

                                                           
43
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Aktiverne skal være i virksomhedens besiddelse på balancedagen, før de kan indregnes i årsregnskabet. 

Fremtidige aktiver kan ikke indregnes i årsregnskabet. 

Aktiver skal indregnes til kostpris i årsregnskabet, jf. årsregnskabslovens § 36. 

 

4.1.2 Anlægsaktiver  

Ifølge årsregnskabsloven skal aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller til brug for virksomheden, 

være i virksomhedens besiddelse i minimum 1 år, før det kan klassificeres som et anlægsaktiv. 

I de nedenstående afsnit vil kriterierne for materielle og immaterielle anlægsaktiver blive gennemgået.  

 

4.1.3 Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver defineres som fysiske genstande eller bygninger, som en virksomhed ejer. Oftest 

vil materielle anlægsaktiver bidrage til virksomhedens produktion, distributionen af varer eller tjeneste-

ydelser eller andre administrative formål. Virksomheden må forvente at anvende de materielle anlægsakti-

ver i mere end én regnskabsperiode, samt at de skaber en fremtidig økonomisk fordel. Herved opfyldes den 

generelle definition af et aktiv. 

 

Figur 4.1 – Typiske materielle anlægsaktiver 

1. Grunde og bygninger 

2. Produktionsanlæg og maskiner 

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 

Kilde: Jens O. Elling, 2012, side 244. 

 

Materielle anlægsaktiver skal afskrives over den forventede brugstid, jf. årsregnskabslovens § 43. Brugsti-

den kan variere meget efter værdi, og efter hvilken type materiel anlægsaktiv det er. 

 

  



Side 36 af 86 
 

4.1.4 Immaterielle anlægsaktiver 

Årsregnskabsloven er meget begrænset i dens lovgrundlag omkring immaterielle anlægsaktiver, hvorfor IAS 

38 bliver anset for at være den gældende lov. Jf. IAS 38 skal immaterielle anlægsaktiver opfylde nedenstå-

ende definitionskrav. 

 

Immaterielle anlægsaktiver er: 

 uden fysisk substans 

 identificerbare 

 ikke monetære og  

 under virksomhedens kontrol samt forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele for virk-

somheden.44 

 

I bilag 1 er opstillet, hvad der betragtes som immaterielle anlægsaktiver, samt hvorvidt de kan indregnes. 

Oversigten er i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 33.  

 

Virksomhederne er forpligtet til at foretage afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver efter samme me-

tode som materielle anlægsaktiver, jf. årsregnskabslovens § 43. Brugs- og afskrivningsperioden for immate-

rielle anlægsaktiver må ikke overstige 20 år. 

 

4.2 Regnskabsmæssig indregning af fodboldspilleres kontraktrettigheder 
Ved den regnskabsmæssige indregning af fodboldspilleres kontraktrettigheder analyseres der udelukkede 

på spillere, der er købt til en fodboldklub for en transfersum. Fodboldspillere, der bliver erhvervet på en fri 

transfer, lejeaftaler eller i byttehandler, udelukkes i nedenstående analyse.  

 

På baggrund af forrige afsnits definitionskrav vedrørende materielle og immaterielle anlægsaktiver vil der i 

de efterfølgende afsnit blive foretaget en analyse af, hvilken type aktiv en fodboldspiller er. Desuden vil 

analysen også omhandle udfordringerne omkring, hvornår og hvordan indregningen og afskrivninger af en 

fodboldspillers værdi kan ske i regnskabet. Desuden vil en analyse af, hvilken værdi af transfersummen og 

kontraktværdien, der skal indregnes i regnskabet, fremgå.  
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4.2.1 Materielt vs. immaterielt anlægsaktiv 

En indkøbt fodboldspiller opfylder de generelle kriterier for klassificering som et aktiv. Fodboldspilleren er 

under virksomhedens kontrol, som følge af tidligere handlinger, der forventes at skabe fremtidige økono-

miske fordele.  

 

De økonomiske fordele bør genereres som en konsekvens af de sportslige resultater på banen, som den 

givne spiller kan påvirke. Det vurderes, at stort set alle fodboldklubber køber fodboldspillere med henblik 

på at styrke holdet, og derigennem påvirke de sportslige præstationer i en positiv retning. I sportsbranchen 

er det en naturlig kendsgerning, at gode resultater avler større interesse fra fans, medier, sponsorer, andre 

klubber og spillere. Den større interesse og fokus på klubben kan have en positiv effekt på klubbens øko-

nomi. 

 

Når en fodboldklub køber en fodboldspiller, er det reelt ikke spilleren som fysisk person, som klubben er-

hverver. Fodboldklubben køber spillerens licens, og dermed brugsretten til at anvende spilleren på holdet. 

Indirekte er det den fysiske person, som fodboldklubben køber. Denne forvirring giver udfordringer, da den 

karambolerer med indregningskriterierne for både materielle og immaterielle anlægsaktiver. En fodbold-

spiller bør betragtes som et immaterielt anlægsaktiv, da fodboldklubberne handler spillernes licens, hvilket 

ikke kan anses for værende et fysisk aktiv. 

 

Erhvervelsen af en fodboldspillers kontraktrettigheder kan sammenlignes med udliciteringen af dele af 

jernbanenettet i Danmark. Arriva vandt udliciteringen af den første af flere jyske jernbanestrækninger i 

2001.45 Det daværende Trafikministerie og Arriva indgik en kontraktlig aftale omkring togdriften, hvorefter 

Arriva blev ansvarlig for driften. Kort sagt overtog Arriva brugsretten på strækningen fra DSB. Kontrakten 

mellem Trafikministeriet og Arriva skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiv hos Arriva. Argumentet 

for dette er, at kontrakten ikke er en fysisk genstand, men det forventes, at aftalen skaber økonomiske 

fordele for Arriva, og har en levetid på mere end et år.46 

 

Indregningen af Arrivas kontrakt med det daværende Trafikministerie, og indregning af transfersummen 

ved en fodboldspillers skifte mellem to klubber bør begge klassificeres som værende et immaterielt an-

lægsaktiv. Hovedargumentet er, at kontrakten mellem fodboldklubben/fodboldspilleren og Arri-

va/Trafikministeriet ikke har en fysisk substans, men giver brugsret over spilleren/togstrækningen. 
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 http://www.mitarriva.dk/fakta-om-arriva-tog  
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 EY (2014/2015), Indsigt i årsregnskabsloven. EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 1. udgave, side 210 
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4.2.2 Indregningsværdi – transfersum eller værdien af kontrakt? 

Et essentielt regnskabsmæssigt spørgsmål er, hvilken værdi der skal indregnes i årsregnskabet som et im-

materielt anlægsaktiv. Transfersummen eller værdien af kontrakten? 

 

Jf. forrige afsnits pointe er det transfersummen, der skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiv. Kon-

trakten giver den købende klub brugsrettighed over spilleren på baggrund af den betalte overgangsum. 

Værdien af kontrakten er den værdi, som den købende klub er forpligtet til at betale i løbet af kontraktens 

løbetid, svarende til de samlede lønninger inklusiv bonusser, klausuler m.m. Transfersummeren er det be-

løb, som den købende klub må betale for at ophæve spillerens kontrakt hos den sælgende klub. Transfer-

summen er årsagen til, at den købende klub har opnået brugsretten og spillerlicensen til spilleren. Derfor er 

det transfersummen, som skal afskrives over kontraktperiodens længde og optages i regnskabet som et 

immaterielt anlægsaktiv.47 

 

Regnskabsmæssigt skal alle aktiver og forpligtelser indregnes til kostpris ved den første indregning i regn-

skabet. Dette er ligegyldigt om eksempelvis aktivet er et materielt, immaterielt eller finansielt aktiv. Første-

gangsindregningen skal ske til kostpris i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 36. 

 

4.2.3 Indregningstidspunktet 

En fodboldklub kan først indregne værdien af en spillers transfersum, når kontrakten er underskrevet. Først 

da er fodboldspilleren og klubben juridisk forpligtet til hinanden, og indregningen kan ske. Kriteriet for ind-

regning af aktiver generelt er, at sandsynligheden for økonomiske fordele anses for værende >50%, og at 

dette kan måles pålideligt.48 En spillers transferovergang mellem to fodboldklubber kan annulleres helt op 

til underskrivelsestidspunktet, hvorfor den købende fodboldklub ikke må indregne transfersummen, før 

kontrakten er underskrevet. Når kontrakten er underskrevet har den købende klub overtaget spillerli-

censen/brugsrettigheden over spilleren. 

 

4.2.4 Afskrivningsperiode 

Professionelle sportsudøveres kontrakter er altid tidsbegrænsede. Længden på fodboldspilleres kontrakter 

ved klubskifte er oftest ikke mere end 5 år, hvilket er væsentligt kortere end afskrivningsperioden på ek-

sempelvis en fabriksmaskine, bygning, goodwill m.m.. På trods af den korte kontraktlængde/levetid ændrer 

dette ikke på kravene mht. afskrivningsmetoden. 
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Et traditionelt anlægsaktiv bliver afskrevet over den forventede løbetid med en eventuel scrap-værdi til 

slut. Afskrivningsperioden for anlægsaktiver kan svinge fra 2-100 år alt efter, hvilket anlægsaktiv virksom-

heden har erhvervet. Indkøbte kontormøbler til indretning af virksomhedslokaler afskrives over en kortere 

periode end investeringen i en stor lagerhal.  

 

Betingelserne for afskrivningsperioden er den samme, uanset om det er materielle- eller immaterielle an-

lægsaktiver. Begge typer er underlagt årsregnskabslovens § 43, stk. 1, hvilket kræver en systematisk af-

skrivning over brugstiden. Den mest anvendte metode er en lineær afskrivning over aktivets forventede 

levetid. 

 

Når en fodboldklub underskriver en tidsbegrænset kontrakt med en fodboldspiller, skal transfersummen 

afskrives lineært over perioden. Fodboldklubben har ikke mulighed for præcist at estimere scrapværdien af 

fodboldspillerens værdi, når kontrakten udløber, da denne afhænger af spillerens seneste præstationer, 

udviklingspotentialet, aktuelle skadessituation, markedsføringsmæssige værdi, efterspørgslen på spilleren, 

alder m.fl. Afskrivningerne skal fordeles ligeligt over hele kontraktens løbetid, således at den regnskabs-

mæssige værdi af transfersummen er 0 DKK. ved kontraktens udløb. 

 

4.2.5 Ændring af afskrivning ved kontraktforlængelse 

Hvis en fodboldklub og en købt fodboldspiller forlænger kontrakten halvvejs igennem den oprindelige kon-

traktperiode, forlænges afskrivningsperioden svarende til kontraktforlængelsen. Afskrivningsvilkårene for-

bliver de samme ved kontraktforlængelsen. 

 

Ved kontraktforlængelsen er transfersummen blevet afskrevet med X-antal år siden indgåelse. Den reste-

rende regnskabsmæssige værdi af transfersummen på tidspunktet for forlængelsen skal nu afskrives over 

perioden for kontraktforlængelsen, således at den regnskabsmæssige værdi af transfersummen ved udløb 

af kontraktforlængelsen bliver 0 DKK. 
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Neden for er angivet et simplificeret regneeksempel vedrørende afskrivningen af transfersummen ved 

kontraktforlængelse: 

 

Figur 4.2 – Regne eksempel vedr. afskrivning af transfersummer 

F.C. København køber en fodboldspiller XY for 20 mio. DKK af en udenlandsk fodbold-
klub. 

XY får en løn på 100.000 DKK/måned i løbet af kontrakt periodens længde på 5 år. 

XY får ingen bonusser.    

       

Transfersum  20 mio. DKK 

Kontraktlængde  5 år 

       

Årlig afskrivning af transfersummen  4 mio. kr. 

       

Efter fire år indgår F.C. København og XY en kontraktforlængelse.  
Kontraktforlængelsen er på 3 år. 

       
Restværdi af transfersummen 4 mio. kr. 

Kontraktperiode ved forlængelse 3 år 

       

Årlig afskrivning af transfersummen efter forlængelse 1,33 mio. kr. 

   

År Afskrivningssum (kr.) Årlig afskrivning (kr.) Restværdi (Kr.) 

1 20.000.000 4.000.000 16.000.000 

2 16.000.000 4.000.000 12.000.000 

3 12.000.000 4.000.000 8.000.000 

4 8.000.000 4.000.000 4.000.000 

Kontraktforlængelse     

5 4.000.000 1.333.333 2.666.667 

6 2.666.667 1.333.333 1.333.333 

7 1.333.333 1.333.333 0 

 Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2.6 Goodwill  

Definitionen på goodwill er den overnormale indtjeningsevne nogle virksomheder er i stand at præstere.49 

Købt goodwill opstår, når en virksomhed overtager en anden virksomhed. Goodwillen udregnes som købs-

prisen minus nettoaktiverne til dagsværdi.50 

 

Ifølge årsregnskabsloven må goodwill kun indregnes, hvis den er købt. Internt oparbejdet goodwill må ikke 

indregnes,51 da en korrekt værdiansættelsen vil være svær at fastsætte. Hvis virksomheder skulle værdian-

sætte internt oparbejdet goodwill, ville dette ske på baggrund af virksomhedens egen subjektive vurdering, 

hvilket ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med markedsværdien. Hvis virksomheden selv fik mulig-

hed for at værdiansætte internt oparbejdet goodwill, vil dette potentielt åbne op for regnskabsmanipulati-

on.  

 

4.2.7 Indregning af egne talenter 

Hvis en fodboldklub udvikler egne talenter med henblik på videresalg til andre klubber, kan spillerne ikke 

indregnes i regnskabet som goodwill eller immaterielle anlægsaktiver, da klubben ikke har købt spilleren. 

Klubben står for spillernes oplæring, hvilket ikke er at betragte som goodwill.52 Værdiansættelsen af klub-

bens egne talenter vil være begrundet i en subjektiv vurdering fra klubben, hvilket nødvendigvis ikke er i 

overensstemmelse med markedsværdien. Dette er ikke tilladt jf. årsregnskabsloven og ovenstående afsnit. 

 

Når fodboldklubben vælger at sælge en af deres egne oplærte talenter, vil dette have en påvirkning på 

regnskabet. Da spilleren ikke har været indregnet i anlægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver, skal 

der ikke føres en afgang herfra. Den eneste regnskabsmæssige betydning et salg af klubbens egne talenter 

har, er indtægtsførelsen af transfersummen.  

 

Fodboldspillere i F.C. Københavns nuværende førsteholdstrup, der er underlagt reglen om internt oparbej-

dede goodwill, der ikke kan indregnes, kan bl.a. nævnes Christoffer Remmer, Brandur Olsen, Thomas Dela-

ny og Danny Amankwaa.53 
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243 
51

 Elling, Jens O (2012). Finansiel rapportering - teori og regulering, 3. udgave, København, Gjellerup/Gads Forlag, side 
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F.C. København har også flere markante navne, der tidligere har været underlagt reglen om internt opar-

bejdet goodwill, men ikke er det længere. Andreas Cornelius og Mathias Zanka Jørgensen var tidligere F.C. 

Københavns egne oplærte talenter, inden de blev solgt til udlandet. Begge spillere er efterfølgende blevet 

købt tilbage til F.C. København for en transfersum, hvorfor de indgår som immaterielle anlægsaktiver i F.C. 

Københavns balance. 

 

For en klub som F.C. København, der både køber spillere, men samtidig også udvikler egne talenter, vil ak-

tivmassen i balancen ikke give et retvisende billede af værdien af spillertruppen. Et modsvarende eksempel 

kunne være en klub som Real Madrid eller Manchester City, hvor størstedelen af spillerne er købt til klub-

ben. Efter danske regnskabsregler vil Real Madrid og Manchester Citys aktivmasse i balancen afspejle en 

mere reel værdi af spillertruppen, da andelen af egne talenter er lille. 

 

Værdien af en spillertrup i balancen vil aldrig være 100% retvisende. Spillernes markedsværdi ændres kon-

stant som følge af efterspørgsel, deres sportslige præstationer, skader, markedsføringsværdi, alder m.m. 

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver, der fremgår af regnskabet, viser restværdien af spillerens købe-

sum fratrukket afskrivninger, hvilket ikke nødvendigvis er lig med markedsværdien. Markedsværdien er 

typisk højere end den regnskabsmæssige værdi, men der kan selvfølgelig være tilfælde hvor markedsvær-

dien er lavere, i disse tilfælde vil dette normalt være dækket af nedskrivningstest.54 

 

4.2.8 Lønforpligtelse 

Når en fodboldklub indgår en kontrakt med en fodboldspiller træder forskellige forpligtelser i kraft. Fod-

boldspilleren er forpligtet til at spille og indordne sig under fodboldklubbens interne regler, mens fodbold-

klubben er forpligtet til bl.a. at udbetale løn til spilleren. 

 

Definitionen på en forpligtelse i regnskabsmæssig forstand er et resultat af tidligere begivenheder, hvis 

indfrielse forventes at få økonomisk konsekvens for virksomheden.55 Forpligtelsen skal være af retslig eller 

faktisk karakter, før den opfylder indregningskriterierne. En retslig forpligtelse kan opstå som følge af lov-

givningen, retspraksis eller en specifik aftale.56 En faktisk forpligtelse er karakteriseret ved, at virksomheden 

igennem sin handlemåde påtager sig en forpligtelse.57  

                                                           
54

 PSE årsrapport 2014, side 34 
55

 Elling, Jens O (2012). Finansiel rapportering - teori og regulering, 3. udgave, København, Gjellerup/Gads Forlag, side 
280 
56

 EY (2014/2015), Indsigt i årsregnskabsloven. EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 1. Udgave, side 358 
57

 EY (2014/2015), Indsigt i årsregnskabsloven. EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 1. udgave, side 358 



Side 43 af 86 
 

Når en fodboldklub og en spiller indgår et kontraktligt forhold, er der tale om en juridisk bindende kontrakt. 

Fodboldspilleres kontrakter er altid tidsbegrænsede, hvilket afviger fra en almindelig lønmodtagers kon-

traktforhold med en arbejdsgiver. Reelt set ved fodboldklubben ved kontraktindgåelsen, hvilken lønforplig-

telse den som minimum er forpligtet til at betale i løbet af fodboldspillerens kontraktperiode. I PSE’s års-

regnskab for 2014 fremgår lønforpligtelsen ikke af regnskabsnoten. Årsagen til dette er, at fodboldspille-

rens indsats for klubben bidrager til fremtidige økonomiske fordele for klubben. Derfor er definitionen for 

en forpligtelse ikke opfyldt.58 

 

Hvis en fodboldklub og en spiller ophæver en kontrakt før oprindeligt udløb, vil der opstå en forpligtelse. 

Ønsker fodboldklubben at ophæve kontrakten, vil klubben være nødsaget til at forhandle og udbetale en 

fratrædelsesgodtgørelse for den manglende kontraktperiode, der ønskes annulleret. Fratrædelsesgodtgø-

relsen skal omkostningsføres straks, da den ikke giver fodboldklubben økonomiske fordele i fremtiden, og 

dermed ikke opfylder indregningskriterierne for en forpligtelse.59 

 

I fodboldverden er den omvendte situation også set. En spiller ønsker sig væk fra en given klub og betaler 

sig fri af restperioden af kontrakten, for herefter at underskrive kontrakt med en ny klub.60 Den nye klub 

refunderer oftest spillerens omkostninger i forbindelse med skiftet. 

 

En fodboldklub må ikke oprette en lønforpligtelse i regnskabet, selvom de reelt ved, hvor store lønudgifter 

de er forpligtet til jf. kontraktperioden. De fleste fodboldklubber foretager løbende kontraktforlængelser 

med især deres profiler på førsteholdet, hvor ændringer i lønnen oftest forekommer. Hvis fremtidige løn-

udgifter blev vurderet som værende en forpligtelse, skulle der ved kontraktforlængelser foretages en regu-

lering af forpligtelsen. Når en fodboldklub underskriver kontrakt med en ny spiller, må det antages, at både 

spilleren og klubben har en forventning om, at samarbejdet holder igennem hele kontraktperioden. Lønud-

gifter skal derfor omkostningsføres via resultatopgørelsen, hvorfor det ikke er muligt at placere en lønfor-

pligtelse i balancen, selvom det er muligt at udregne de præcise lønomkostninger i kontraktperioden. 

  

4.2.9 Regnskabsmæssig behandling ved salg af en fodboldspiller 
Når en fodboldklub sælger en fodboldspiller, har det forskellige regnskabsmæssige konsekvenser. I neden-

stående gennemgang vil udgangspunktet være handel med en spiller, der er indregnet i klubbens regnskab 
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som et immaterielt anlægsaktiv. Den regnskabsmæssige behandling ved salg af et opdyrket talent er gen-

nemgået i tidligere afsnit. 

 

Da F.C. København købte Andreas Cornelius hjem fra Cardiff City F.C. for 31,5 mio. kr.61 i januar 2014, skete 

der flere regnskabsmæssige transaktioner. Andreas Cornelius blev købt til klubben, hvorfor han skal ind-

regnes som et immaterielt anlægsaktiv. Anlægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver skal debiteres, 

mens udgiften skal krediteres i banken. Transfersummen skal herefter afskrives over kontraktens løbetid. 

Ved afskrivninger krediteres immaterielle anlægsaktiver og debiteres i resultatopgørelsen. 

 

Ved en spillertransfer, hvor der indgår store transfersummer, kan den købende klub blive nødsaget til at 

optage lån eller afdrage købssummen over tid. Transfersummen skal fortsat debiteres i anlægskartoteket 

for immaterielle anlægsaktiver, hvor modposten krediteres på gæld. Ved afbetaling af gælden sker en debi-

tering på gældsposten og kreditering i banken. 

 

Hvis eksempelvis F.C. København i sommeren 2015 sælger Andreas Cornelius for 35 mio. kr., vil dette igen 

påvirke regnskabet. Fra januar 2014 til sommeren 2015 har F.C. København foretaget afskrivninger på ind-

købssummen af Andreas Cornelius, for eksempelvis 6,5 mio. kr. Anlægskartoteket for immaterielle anlægs-

aktiver fremstår ikke med transfersummen på 31,5 mio. kr., men med 25 mio. kr. pga. afskrivningerne. An-

lægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver skal krediteres med 25 mio. kr., således at dette går i 0. Hele 

transferbeløbet bliver overført til F.C. Københavns bankkonto, hvorfor banken skal debiteres med 35 mio. 

kr. Differencen på 10 mio. kr. skal krediteres i resultatopgørelsen under transferaktiviteter, da F.C. Køben-

havn opnår en fortjeneste på salget pga., at salgsværdien er højere end den bogførte værdi af spilleren i 

anlægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver. 

 

Hvis et eventuelt salg af Andreas Cornelius ville give et tab, skulle omkostningen føres i resultatopgørelsen 

under transferaktiviteter. For en illustration af bogføringen ved en transfer henvises til bilag 2.  
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4.3 Delkonklusion 
Fodboldspiller og andre sportsatleter, der bliver købt til en klub, skal indregnes som et immaterielt anlægs-

aktiv. Klubben køber principielt ikke spilleren som fysisk person, men derimod hans spillerlicens. Spillerli-

censen er et juridisk dokument, hvilket opfylder definitionskravene for immaterielle anlægsaktiver. Den 

regnskabsmæssige behandling af en købt fodboldspiller skal ske i overensstemmelse med indregnings- og 

afskrivningskriterierne for immaterielle anlægsaktiver. 

 

Når F.C. København sælger en fodboldboldspiller, uanset om han er købt til klubben eller er et eget udviklet 

talent, vil det have en positiv påvirkning på PSE’s regnskab. Ved salg af egne talenter vil salgssummen påvir-

ke regnskabet som en ren indtægt. Ved videresalg af spillere skal restværdien af den oprindelige transfer-

sum, der fremgår af anlægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver, trækkes fra salgssummen, hvorved 

F.C. København kan opgøre en indtægt eller en omkostning. 

 

Transfersummen er den værdi, der skal indregnes i anlægskartoteket for immaterielle anlægsaktiver. F.C. 

København skal ikke optage en lønforpligtelse i regnskabet, selvom klubben reelt set kan udregne lønudgif-

ten i kontraktperiodens længde. Argumentet for dette er, at spilleren vurderes at være ansat på lige vilkår 

med traditionel lønmodtager, hvorfor lønudgifter påvirker regnskabet som en månedlig omkostning i ste-

det for en forpligtelse. 

 

5. Historisk regnskabsanalyse 
I de efterfølgende afsnit vil PSE’s regnskaber for perioden 2010-2014 blive analyseret. Regnskabsanalysen 

skal give et overblik over koncernens økonomiske udvikling set i et historisk perspektiv. Før det er muligt at 

vejlede omkring fremadrettet økonomiske tiltag, beskrives og analyseres koncernens nuværende økonomi-

ske situation. Det historiske tilbageblik giver mulighed for at identificere fremtidige investeringsområder, 

nye indtægtsmuligheder og besparelser, som kan forberede koncernens økonomiske situation.  

En analyse af PSE’s seneste årsregnskaber sammenholdt med en strategisk analyse af koncernens konkur-

rencemæssige situation, vil munde ud i en værdiansætte koncernen.   
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5.1 Krav til årsrapporten 

Som børsnoteret virksomhed skal PARKEN Sport & Entertainment aflægge årsrapport efter International 

Financial Reporting Standards (IFRS) samt årsregnskabsloven. PSE kan derfor ikke frit vælge, hvordan de vil 

aflægge årsregnskabet, da det skal være i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven 

definerer, hvilke oplysninger PSE og andre virksomheder er forpligtet til at oplyse i regnskabet. Årsregnska-

bets vigtigste formål er at give et retvisende billede af virksomhedens finansielle situation herunder resul-

tat, aktiver og passiver. 62 

 

I årsregnskabsloven opereres der med fire regnskabsklasser (regnskabsklasse A til D), som virksomhederne 

inddeles i efter størrelse. Jo mindre en virksomhed er, regnskabsklasse A, jo færre krav er der til aflæggelse 

af årsregnskabet ifølge årsregnskabsloven.63 Nedenfor ses en oversigt over de lovkrav, der er til årsrappor-

tens indhold i de forskellige regnskabsklasser. 

 

Figur 5.1 – Krav til årsrapportens indhold 

Lovkrav til årsrapportens indhold Regnskabs-

klasse A 

Regnskabs-

klasse B 

Regnskabs-

klasse C 

Regnskabs-

klasse D 

Koncern 

Ledelsespåtegning Ja Ja Ja Ja Ja 

Erklæringer afgivet af selskabets uafhængige revisor Ja Ja Ja Ja Ja 

Ledelsesberetning Frivilligt Måske* Ja Ja Ja 

Anvendt regnskabspraksis Ja Ja Ja Ja Ja 

Resultatopgørelse Ja Ja Ja Ja Ja 

Balance Ja Ja Ja Ja Ja 

Pengestrømsopgørelse Frivilligt Frivilligt Ja Ja Ja 

Bevægelser på egenkapitalen Nej Ja Ja Ja Ja 

Noter Ja Ja Ja Ja Ja 

Supplerende beretninger Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt 

*Kun krav om ledelsesberetning, hvis der er væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet eller økonomi-

ske udvikling. 

Kilde: EY (2014/2015), Indsigt i årsregnskabsloven. EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 1. udgave, 

side 48-49 
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Herudover har virksomhederne på tværs af regnskabsklasserne frivilligt mulighed for at oplyse regnskabs-

brugeren om CSR (Corporate Social Responsibility), viden, etik arbejdsmiljø og eksternt miljø.64 

 

Da PSE er et børsnoteret selskab på Københavns Fondsbørs, er selskabet underlagt regnskabskravene for 

klasse D virksomheder. PSE’s regnskaber inden for den fastsatte analyseperiode overholder alle ovenståen-

de krav til indholdet i årsrapporten. 

 

5.2 Regnskabsgennemgang 

Formålet med kapitlet er, at få klarlagt, hvilken økonomisk udvikling PSE har gennemgået i løbet af den 

seneste 5-årige periode fra 2010-2014, samt hvilke finansielle værdidrivere, der skaber værdi for PSE. Siden 

2008 har PSE ligesom resten af verden været påvirket af den globale finanskrise. F.C. København har for-

mået at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League i sæsonerne 2010/2011 og 2013/2014.65 Begge 

har haft væsentlig indflydelse på PSE’s økonomiske situation. 

 

De finansielle værdidrivere, der særligt vil være fokus på i analysen, er overskudsgraden fra salg, aktivernes 

omsætningshastighed, finansiel gearing, salgets vækstrate og kapitalomkostningerne66. Disse finansielle 

værdidrivere vil blive sammenfattet i nøgletallene ROE og ROIC på baggrund af den historiske regnskabs-

analyse for perioden.  

 

Resultatopgørelsen, balancen og egenkapitalopgørelsen reformuleres for at identificere og adskille PSE 

finansierings- og driftsaktiviteter fra hinanden. Dermed opnås et mere detaljeret indblik i PSE’s regnskab og 

den historiske udvikling. 

 

Endvidere udarbejdes en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt i DuPont-modellen, hvor de underliggen-

de faktorer til udviklingen i egenkapitalens forretning, ROE, vil blive klarlagt. Den økonomiske analyse skal 

klarlægge, hvilke fremtidige vækstmuligheder og risikoområder PSE står overfor i fremtiden. 

 

5.3 Revisionspåtegning 

Revisionserklæringen for alle årene i analyseperioden er uden forbehold eller supplerende oplysninger.  
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5.4 Ledelsesberetninger 
Ledelsesberetningen omhandler generelt for alle regnskabsårene en kort beskrivelse af, hvad koncernen 

har opnået, samt hvilke parametre, der skal fokuseres på fremadrettet. Nogle af de parametre, der kan 

nævnes er målsætningen for F.C. København, den generelle økonomi, organisk vækst i koncernen, strategi 

og realisering af udviklingspotentialet. 

 

5.5 Reformulering 
En klassisk resultatopgørelse viser, hvordan virksomhedens omsætning og omkostninger fordeler sig, mens 

balancen viser, hvilke aktiver virksomheden har til at genere omsætningen, og hvordan aktiverne er finan-

sieret. Den traditionelle resultatopgørelse og balance er ikke optimal i forbindelse med udarbejdelsen af 

bl.a. rentabilitetsanalyser, da drifts- og finansieringsaktiviteterne står blandet sammen. Desuden er gælds-

posterne opdelt i kort- og langfristede tidshorisonter. Reformuleringen af balancen foretages for at identifi-

cere virksomhedens drifts- og finansieringsaktiver og drifts- og finansierings forpligtelser, samt egenkapita-

len. Efter reformuleringen af regnskaberne for de respektive år, er det muligt at udarbejde en rentabilitets-

analyse og analysere på udviklingen.67 

 

Driftsaktiver og forpligtelser er de poster i regnskabet, som vedrører virksomhedens produktion og salg af 

varer og tjenesteydelser.68 Finansielle aktiver og forpligtelser er derimod selskabets finansiering af driften, 

hvilket dækker over regnskabsposter såsom gæld til kreditinstitutter og banker, leasing forpligtelser, likvide 

beholdninger m.m.69 

 

PSE er en servicevirksomhed, der sælger oplevelser og tjenesteydelser. Dette underbygges af, at der i resul-

tatopgørelsen for PSE ikke fremgår produktionsomkostninger, hvilket er normalt i en traditionel produkti-

onsvirksomhed.  

 

Hvordan driften og finansieringssiden i den reformulerede balance er fordelt, kræver et indgående kend-

skab til virksomheden. Driften og finansieringssiden er forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvorfor 

der ikke findes en komplet skabelon til reformuleringen. Nedenfor ses en skitse af en reformuleret balance: 
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Figur 5.2 – Skitse af en reformuleret balance 

Balance 

Aktiver     Passiver   

Driftsaktiver: DA   Driftsforpligtelser: DF 

Finansielle aktiver: FA   Finansielle forpligtelser: FF 

      Egenkapital: EK 

        

Samlede aktiver 
(NDA): 

 
DA + FA 

  Samlede passiver DF + FF + 
EK 

        

  Aktiver  = Passiver   

        

Nettodriftsaktiver    Nettofinansielle forpligtelser 

NDA = DA + FA     NFF = DF + FF   

Kilde: Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse.  
En praktisk tilgang, København, Gjellerup/Gads Forlag, side 158 

 

Reformuleringen af balancen gør, at balanceligning EK = NDA – NFF – MIN70 stemmer. Balanceligningen er 

elementær viden i forbindelse med reformulering, da den kan spare regnskabsbrugeren megen tid i forbin-

delse med udregninger. Hvis 3 ud af 4 faktorer i ligningen kendes, kan den ubekendte faktor udregnes. Den 

kan desuden anvendes som kontrolligning. 

 

Reformuleringen af PSE’s regnskaber i analyseperioden giver et overblik over selskabets nettodriftsaktiver 

(NDA), netto finansielle forpligtelser (NFF), egenkapitalen og en opgørelse på totalindkomstbasis. 

 

I forbindelse med rentabilitetsanalysen af PSE for perioden 2010-2014, er der jævnfør ovenstående afsnit 

foretaget en reformulering af resultatopgørelsen, balancen og egenkapitalopgørelsen. De reformulerede 

opgørelser fremgår af bilag 3. 

 

I regnskabet for 2014 består 52 % af driftsaktiverne af grunde og bygninger, mens investeringsejendomme 

og goodwill udgør hhv. 16 % og 10 %. Resten af driftsaktiverne er spredt ud på de resterende regnskabspo-

ster. Driftsforpligtelserne består hovedsageligt af regnskabsposterne kreditinstitutter (60 %), anden gæld 

(16 %) og udskudt skat (9 %). De finansielle aktiver og forpligtelser udgør ikke en væsentlig del af den re-

formulerede balance, hvorfor der blot henvises til bilag 3. 

 

                                                           
70

 Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, København, Gjellerup/Gads Forlag, 
side 161 



Side 50 af 86 
 

Det skal bemærkes, det er undladt at estimere og indregne en mulig driftslikviditet på mellem 0,5% - 2 % af 

omsætningen71 i den reformulerede opgørelse. Argumentet for at undlade dette er, at det ikke vil påvirke 

værdiansættelse af PSE væsentligt. Det fremgår af alle regnskaberne for perioden, at PSE har en væsentlig 

andel af likvide midler til rådighed. 

 

5.6 Omsætningen 

Udviklingen i omsætningen i analyseperioden er forbundet med store sammenligningsvanskeligheder. Det-

te skyldes, at F.C. København i 2010 og 2013 kvalificerede sig til Champions League gruppespillet, 72 hvilket 

har haft en væsentlig positiv indflydelse på omsætningen og det øvrige regnskab. 

 

En historisk analytisk gennemgang af omsætningen er med til at belyse udviklingen i de respektive forret-

ningsområder i perioden fra 2010-2014. Analysen vil bidrage til en forståelse af PSE og fremhæve koncer-

nens udviklingspotentiale, hvilket gør budgetteringen mere retvisende.  

 

Figur 5.3 – Historisk omsætning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående graf viser den historiske udvikling i omsætningen over analyseperioden for de respektive for-

retningsområder. Af grafen fremstår det tydeligt, at udlejningen af kontorejendomme blot er en mindre 

nicheforretning i koncernen, med en gennemsnitlig omsætning igennem analyseperiode på 21,7 mio. kr. 
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F.C. København / Stadion omhandler fodboldholdet F.C. Københavns, DBU’s landskampe, koncerter og an-

dre arrangementer i PARKEN. Omsætningen for F.C. København / stadion er svingende over periode, hvor 

højdepunkterne i 2010 og 2013 kan kædes sammen med F.C. Københavns deltagelse i Champions League 

gruppespillet73. FitnessDK er koncernens cashcow, hvor den gennemsnitlige omsætningen over analysepe-

rioden er på 443 mio. kr. Lalandia er ligeledes en væsentlig bidragsyder til PSE’s samlede omsætning.  

 

Af bilag 4 fremgår en detaljeret analyse af, hvordan omsætningen er fordelt inden for de forskellige varer 

og tjenesteydelser. F.C. København kvalificerede sig videre fra Champions League gruppespillet i efteråret 

2010, hvorfor omsætningen i 2011 ligger på niveau med både 2010 og 2013. På baggrund af trendanalysen, 

kan det konkluderes, at PSE’s omsætning ligger meget stabilt, dog med væsentlige stigninger i de år, hvor 

F.C. København kvalificerede sig til Champions League. Ved Champions League deltagelse har PSE’s årlige 

omsætning gennemsnitlig været på 1.329 mio. kr., mens den for år uden Champions League har ligget 

1.148 mio. kr. i gennemsnit.  

 

Omsætningen for entré, tv og præmiepenge er meget svingende over analyseperioden, hvilket i høj grad er 

en konsekvens af F.C. Københavns kvalifikation til Champions League. Provisioner fra udlejning af feriehuse 

er ca. 30 mio. kr. større i 2010 end i den resterende periode. Dette skyldes, at Lalandia havde mange over-

natninger i deres feriehuse, hvilket gav en stigning på ca. 20% i forhold til 2009.74 Lalandia har ikke formået 

at opretholde det høje niveau på 1,3 mio. overnatninger, hvorfor omsætningen er faldet til et stabilt leje på 

170-180 mio. kr. Desuden var 2010 det første år, hvor Lalandia Billund var åbent i alle af årets 12 måneder, 

hvilket desuden har haft en indflydelse. 

 

I 2014 formåede PSE at udleje yderligere kontorarealer, hvorved belægningsprocenten ved udgangen af 

året ramte 90%, hvilket er en fremgang på 3 %.75 Dette afspejles også i trendanalysen, hvor omsætningen 

fra udlejet investeringsejendomme har været konstant stigende igennem hele perioden. I 2014 lå indekstal-

let på 178 i forhold til 2010. Udviklingen anses for tilfredsstillende. PSE har til gengæld oplevet en nedgang i 

omsætningen ved udlejning af PARKEN. I forhold til 2010 er 2014 faldet med ca. 10 %, men sammenlignet 

med forrige regnskabsår, er der næsten tale om en halvering. Antallet af arrangementer i PARKEN var 32, 

hvilket er en væsentlig nedgang fra de 41 afholdte arrangementer i 2013, se nedenstående figur. 
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Oversigt over arrangementer i Parken   

 2014 2013 2012 2011 2010 

F.C. København 23 25 28 25 26 

DBU, landskampe 4 5 4 5 4 

Koncerter 3 7 3 2 5 

Andet 2 4 10 7 6 

I alt 32 41 45 39 41 

     Kilde: Egen tilvirkning 

 

PSE har selv skønnet den økonomiske nettoeffekt af deltagelsen i Champions League i efteråret 2013 til 145 

mio. kr.76 Ifølge UEFA’s opgørelse over udbetalte præmiepenge modtog F.C. København ca. 160 mio. kr. 

(21,492 mio. euro)77 Uanset størrelsen af præmiepengene ved deltagelse i Champions League, har det for 

en klub som F.C. København massiv betydning.  Den øgede eksponering har en økonomisk påvirkning ved 

tv-aftaler, entréindtægter og sponsorater. 

 

5.7 Trendanalyse 

Trendanalysen viser udviklingen i PSE’s omkostninger som indekstal over analyseperioden, hvor udgangs-

punktet er 2010, der er fastsat til indeks 100. Trendanalysen er udarbejdet over de væsentligste regnskabs-

poster og fremgår af bilag 4.  

 

Food & Beverage, konferencecenter, merchandiseindtægter og feriehuse har alle haft en moderat tilbage-

gang henover analyseperioden. Øvrige varesalg har tværtimod oplevet en konstant vækst i analyseperio-

den. Nettoeffekten er et fald på 13% fra 2010 til 2014. Hvis 2010 sammenlignes med 2013 hvor F.C. Køben-

havn kvalificerede sig til gruppespillet i Champions League. Faldet i 2014 skyldes blandt andet manglende 

kvalifikation til Champions League. 

 

Henover hele analyseperioden har PSE’s eksterne omkostninger ligget på et stabilt niveau, dog med et stør-

re udsving i 2011. De øgede omkostninger i 2011 skyldes primært omkostninger i forbindelse med salg af 

feriehuse i Billund og en ikke fuldstændig optimal arrangementssammensætning hos PARKEN Venues.78 

Personaleomkostningerne er faldet over hele analyseperioden, hvilket må anses for acceptabelt, da om-

sætningen ligeledes har været faldende. Efter finanskrisen har de fleste danske virksomheder haft fokus på, 
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at sikre et stabilt forhold mellem omkostningerne og omsætningen, hvilket PSE succesfuldt har formået 

igennem analyseperioden. 

 

Resultatet af transferaktiviteterne har været meget svingende igennem analyseperioden. Udviklingen skal 

ikke sammenlignes med de resterende regnskabsposter, da der ingen sammenhæng er imellem transferak-

tiviteterne og de øvrige regnskabsposter. Transferaktiviteterne opstår som følge af køb og salg af spillere, 

hvilket er kraftigt påvirket af efterspørgslen, det sportslige niveau og en masse øvrige faktorer. 

 

PSE’s immaterielle anlægsaktiver har ligget stabilt igennem hele analyseperioden. I 2014 skete en stigning 

på 7 % i forhold til 2010, hvilket bl.a. skyldes, at F.C. København købte Andreas Cornelius tilbage til klubben. 

Da Andreas Cornelius forlod F.C. København i sommeren 2013 var han topscorer og en af klubbens helt 

store profiler. Transferen kostede F.C. København 31,5 mio. kr.79, hvilket har haft en væsentlig indflydelse 

på stigningen i regnskabsposten immaterielle anlægsaktiver. 

 

PSE’s materielle anlægsaktiver har forholdt sig tæt på uændret igennem analyseperioden. De seneste store 

anlægsprojekter, som PSE har investeret i, var taget over PARKEN i 2000/2001,80 renovering af D-tribunen i 

perioden 2007-200981 og opførelsen af Lalandia Billund i 200982. Alle investeringerne er indregnet i årsrap-

porterne for 2010-2014. 

 

De kortfristede aktiver har varieret meget igennem analyseperioden med en forskel mellem højeste og 

laveste værdi på over 100 mio. kr. I 2014 sås et fald på ca. 15 mio. kr. i de kortfristede aktiver sammenholdt 

med 2010. Faldet skyldes en væsentligt nedgang i PSE’s tilgodehavender hos kunderne, hvorfor PSE er ble-

vet mere likvid og har minimeret risikoen for tab på tilgodehavender.  

 

Egenkapitalen lå i analyseperiodens første 3 år meget stabilt med maksimalt 1 % udsving. I 2013 steg egen-

kapitalen med 27%, hvilket skyldes et ekstraordinært godt resultat efter skat på 174,3 mio. kr. Det positive 

resultat skyldes bl.a. F.C. Københavns deltagelse i Champions League, samt overskud på regnskabsposten 

for transferaktiviteter. I 2014 faldt egenkapitalen med 7% i forhold til 2013, men er fortsat forbedret med 

20% i forhold til 2010. 
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Langfristede forpligtelser har ligget stabilt i analyseperiodens første 3 år. I 2013 skete en nedbringelse af 

gælden på ca. 160 mio. kr. Gældsposten er i 2014 på niveau med 2013. Langfristede forpligtelser består 

hovedsageligt af regnskabsposterne kreditinstitutter og anden gæld. Som beskrevet i afsnit 5.11 finansiel 

risiko, er 27% af den samlede gæld hægtet op på en variabel rente, hvilket kan udgøre en økonomisk risiko 

for PSE i fremtiden.  

 

PSE har i 2014 fire lån, hvoraf to udløber i 2016. Den regnskabsmæssigværdi for de to lån er i 2014 ca. 90 

mio. kr. De resterende to lån udgør ca. 960 mio. kr., udløber i 2030 og 2031 og er henholdsvis optaget i 

euro og i danske kroner. Euroen og den danske krone er sikret mod hinanden for store udsving, hvorfor 

risikoen for store valutatab vurderes som minimal. 

 

PSE’s kortfristede forpligtelser har ændret sig en del i løbet af analyseperioden. I 2014 sker der en kraftig 

stigning på 50 mio. kr. sammenlignet med 2013. Stigningen skyldes en fordobling af regnskabsposten leve-

randørgæld til 72,8 mio. kr. plus en gæld på 20 mio. kr. i forbindelse med køb af fodboldspillere. 

 

5.8 Rentabilitetsanalyse 

Et af knudepunkterne ved en værdiansættelse er at fastsætte residualoverskuddet i virksomheden. Residu-

aloverskuddet er afhængig af egenkapitalens forrentning, ROE, og væksten i investeringer83. Rentabilitets-

analysen er med til at afdække, hvilke faktorer i virksomheden, der påvirker egenkapitalens forrentning og 

dermed værdiansættelsen. Dette kan simplificeres ved DuPont modellen, der vedlagt under bilag 6. 

 

5.8.1 Dekomponering af ROE, egenkapitalens forrentning 
Egenkapitalens forrentning, ROE, er drevet af afkastningsgraden ROIC, og den finansielle gearing. ROIC er et 

udtryk for, hvor effektivt og profitabelt virksomheden anvender sine aktiver. ROE kan derfor sammenfattes 

i følgende ligning: 

ROE=
Totalindkomst til ordinære aktionærer

Gns. ordinær egenkapital
 

 

Som det fremgår af Dupont modellen, er egenkapitalens forrentning afhængig af afkastet på driftsaktivite-

terne og finansieringsaktiviteterne. Afkastet på driftsaktiviteterne, også kaldet afkastningsgraden (AG), kan 

nedbrydes i overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Ved at nedbryde afkast-
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ningsgraden i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed er det muligt, at analysere på PSE’s 

indtægter og omkostninger, samt niveauet for aktivernes omsætningshastighed.  

I nedenstående tabel ses en oversigt over egenkapitalens forrentning i PSE. Nøgletallene er beregnet på 

baggrund af den reformulerede resultatopgørelse og balance. 

 

Figur 5.4 – Nøgletal over analyseperioden 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ROE 4,8% -1,2% 1,4% 23,8% -5,5% 

ROIC 3,9% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

FGEAR 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 

r 6,7% 10,4% 5,6% -1,5% 9,4% 

SPREAD -2,8% -4,5% -1,6% 11,3% -7,4% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Forrentningen af egenkapitalen har været svingende igennem analyseperioden. Den negative forrentning i 

både 2011 og 2014 har været forårsaget af en negativ totalindkomsten. Årsagen til den negative totalind-

komst skal findes ved store værdireguleringer i begge år. Svingningerne i egenkapitalens forrentning er sket 

på trods af, at afkastgraden har været positiv i hele analyseperioden.  

 

2010 og 2013 er år, hvor F.C. København har deltaget i Champions League fodbold, hvilket tydeligt kan ses i 

den yderste positive forrentning af egenkapitalen. I 2012 formåede PSE ligeledes at skabe en positiv for-

rentning af egenkapitalen, selvom PSE ikke modtog præmiepenge fra Champions League. Dette beviser, at 

PSE godt kan skabe en positiv forrentning af egenkapitalen uden store sportslige resultater. Fodbold bærer 

generelt præg Egenkapitalens forrentning i 2013 er yderst tilfredsstillende, hvilket bl.a. skyldes F.C. Køben-

havns deltagelse i Champions League.  

 

De år, hvor PSE skaber en positiv forrentning af egenkapitalen bør aktionærerne være tilfreds, da niveauet 

ligger over markedsrenten. 84  
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5.8.2 Dekomponering, niveau 1 – ROIC 

Den engelske betegnelse ROIC, der på dansk kaldes afkastningsgraden, er et nøgletal, der måler, hvor god 

en virksomhed udnytter de nettodriftsaktiver (ressourcer) som den har til rådighed. ROIC kan beregnes på 

følgende måder: 

 

ROIC= 
Driftsoverskud

Gns.  nettodriftsaktiver
 eller  ROIC=OG∙AOH 

 

 

 

Figur 5.5 – Nøgletal over analyseperioden 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ROIC 3,9% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

OG 6,6% 9,3% 6,9% 15,7% 3,7% 

AOH 0,593 0,633 0,568 0,622 0,548 

Samlet driftsoverskud, t.kr. 88.041 124.557 81.320 204.167 41.716 

            

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Gennemsnitlig NDA, t.kr 2.241.214 2.118.756 2.062.948 2.086.860 2.053.468 

      Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udviklingen i ROIC forklares ved et større udsving i overskudsgraden, mens aktivernes omsætningsha-

stighed har været forholdsvis stabil. Udviklingen i overskudsgraden bliver bekræftet ved at studere udvik-

lingen i driftsoverskuddet. Udviklingen i driftsoverskuddet og overskudsgraden følges ad igennem hele ana-

lyseperioden. De gennemsnitlige nettodriftsaktiver har en jævn nedgang fra 2010-2012. Herefter sker en 

mindre stigning, hvorefter nettodriftsaktiver stabiliseres. Nedgangen fra 2010-2012 vurderes ikke at være 

af væsentlig betydning.  
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5.8.3 Dekomponering, niveau 1 – Finansiel gearing 

Den finansielle gearing danner i samspil med egenkapitalen det nødvendige kapitalgrundlag til at finansiere 

en virksomheds nettodriftsaktiviteter. Nøgletallet finansiel gearing måler forholdet mellem finansieringskil-

derne og deres påvirkning på ROE85. 

Finansiel gearing udregnes via følgende formel: 

 

Finansiel gearing= 
Gns. netto finansielle forpligtelser (NFO)

Gns. ordinær egenkapital (EK)
86 

 

 

SPREAD udregnes som forskellen mellem ROIC og r eller via følgende formel: 

 

r= 
Netto finansielle forpligtelser (NFO)

Gns.  netto finansielle forpligtelser (NFF)
 

 

Figur 5.6 – Nøgletal over analyseperioden 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FGEAR 0,573 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 

              
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Gns. NFF, t.kr. 888.676 1.139.764 1.304.539 1.247.769 1.155.224 1.039.222 

Gns. Egenkapital, t.kr. 434.836 568.746 814.217 815.179 931.636 1.014.246 

              
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SPREAD -1,1% -2,8% -4,5% -1,6% 11,3% -7,4% 

R 7,9% 6,7% 10,4% 5,6% -1,5% 9,4% 

ROIC 6,7% 3,9% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

   Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udviklingen i den finansielle gearing hos PSE kan forklares ved, at ændringerne i de gennemsnitlige finan-

sielle forpligtelser henover analyseperioden, mens den gennemsnitlige egenkapitalen er steget. Egenkapita-

lens stigning skyldes som nævnte tidligere, at PSE har formået at vende et underskud i 2009 til kontinuerligt 

stigende overskud i perioden 2010-2013, bl.a. som konsekvens af øget markedspositionering af Lalandia og 

F.C. Københavns Champions League deltagelse. 
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Igennem hele analyseperioden er SPREAD’et meget svingende, hvilket både skyldes ændringer i r og i ROIC. 

Renteniveauet har et nettoudsving på 12% set over hele perioden.  

 

5.8.4 Dekomponering, niveau 2 – Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 

Overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) er de underliggende værdidrivere til RO-

IC’en. Overskudsgraden er et udtryk, der måler overskuddet af hver solgte krone. Nøgletallet viser forhol-

det mellem virksomhedens indtægter og omkostninger. Aktivernes omsætningshastighed belyser, hvor 

meget salg virksomheden får for hver investeret krone. De fleste virksomheder oplever, at nøgletallene har 

en negativ indvirkning på hinanden, hvilket ikke er tilfældet for PSE. De færreste virksomheder formår at 

have en høj overskudsgrad og samtidig en høj omsætningshastighed eller omvendt.  

 

Føtex har eksempelvis en lav OG, men en høj AOH på salget af deres varer, hvorfor Føtex har baseret deres 

indtjening på at sælge et stort antal fysiske varer. Vestas har eksempelvis lang produktionstid på deres 

vindmøller, hvorfor overskudsgraden pr. solgte vindmølle er væsentlig højere end overskudsgraden på Fø-

tex’s produkter. Til gengæld har Vestas ikke mulighed for at sælge samme mængde vindmøller målt i styk. 

 

OG og AOH beregnes på følgende måde:  

OG= 
Samlet driftsoverskud

Nettoomsætning
                    og                            AOH= 

Nettoomsætningen

Gns.  nettodriftsaktiver
87 

 

Figur 5.7 – Nøgletal over analyseperioden 

  2010 2011 2012 2013 2014 

OG 6,6% 9,3% 6,9% 15,7% 3,7% 

AOH 0,593 0,633 0,568 0,622 0,548 

Nettoomsætning, t.kr. 1.329.239 1.341.724 1.172.104 1.298.912 1.124.655 

Driftsoverskud, t.kr. 88.041 124.557 81.320 204.167 41.716 

            

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

NDA - er den gennemsnitlig, t.kr. 2.241.214 2.118.756 2.062.948 2.086.860 2.053.468 

 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Driftsoverskuddet har været positivt over hele analyseperioden. I 2011 og 2013 er overskuddet væsentligt 

højere, hvilket skyldes, at F.C. København bl.a. deltog i Champions League gruppespillet og i 1/8 finalerne i 
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foråret 2011. PSE’s omsætningen har været faldende igennem analyseperioden, men er blevet holdt ”kun-

stigt” i live af præmiepenge fra Champions League.  

 

Selv uden Champions League deltagelse formår PSE at have en pæn overskudsgrad igennem analyseperio-

den, som flere andre virksomheder ville være misundelig på. AOH og nettodriftsaktive har forholdt sig gan-

ske stabilt igennem hele analyseperioden, hvilket vurderes ganske tilfredsstillende. 

 

5.8.5 Dekomponering, niveau 3 – OG salg og OG andet  

Overskudsgraden kan i overensstemmelse med DuPont-modellens niveau 3, dekomponeres yderligere ned 

til OG(salg) og OG(andet). Hermed analyseres sammensætningen af PSE’s omsætning. OG(salg) er over-

skuddet fra PSE’s kernekompetencer, mens OG(andet) er overskuddet fra alle øvrige aktiviteter. Niveau 3 i 

DuPont-modellen er et udtryk, der viser, hvordan en given virksomheds samlede overskudsgrad er sam-

mensat. Overskudsgradens opdeling kan ske på bl.a. forskellige geografiske markeder, produktkategorier 

m.m. For analysen af PSE’s samlede overskudsgrad er fokus rettet mod salg af kerneydelser og andre aktivi-

teter.  

OG(salg)= 
Driftsoverskud (salg)

Nettoomsætning
                    og                  OG(andet)= 

Driftsoverskud (andet)

Nettoomsætning
88 

 

Figur 5.8 – Nøgletal over analyseperioden 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoomsætning, t.kr. 1.329.239 1.341.724 1.172.104 1.298.912 1.124.655 

Driftsoverskud fra salg, efter skat, t.kr. 94.929 96.047 24.348 128.827 48.821 

Andet driftsoverskud, efter skat, t.kr. -6.888 28.510 56.973 75.340 -7.105 

            

OG (salg) 7,1% 7,2% 2,1% 9,9% 7,5% 

OG (andet) -0,5% 2,1% 4,9% 5,8% -3,0% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det tydeligt, at PSE’s primære overskud kommer fra deres kerneaktivitet, da 

OGsalg ligger på minimum 7 %, hvis der ses bort fra år 2012. OGandet har ligefrem negativ overskudsgrad i to 

år, hvorfor PSE taber penge på at sælge deres andre aktiviteter. Den procentvise andel af OGandet er be-

grænset, hvorfor dens lave/negative overskudsgrad ikke påvirker PSE’s samlede overskudsgrad væsentligt.  
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Som det fremgår af den reformulerede resultatopgørelse i bilag 3, kan den svingende OGsalg forklares i for-

længelse af omkostningernes udvikling. Faldet i OGsalg fra 2010 til 2011 skyldes, at omsætningen faldt en 

smule, samt øgede omkostninger i forbindelse med kampafviklingen, spillere og salg af feriehuse. Stignin-

gen i de nævnte omkostninger var en engangsforeteelse i 2011, hvorefter de stabiliserede sig i den reste-

rende analyseperiode. Den høje overskudsgrad i 2013 kan forklares ved lavere eksterne- og personaleom-

kostninger, samt en højere omsætning.  PSE har en fornuftigt styring med økonomien, hvilket konkluderes 

ud fra de særdeles positive driftsoverskuds igennem hele analyseperioden. 

 

5.9 Udvikling i nøgletal 

Nedenstående tabel og tilhørende graf giver et detaljeret overblik over nøgletallenes udvikling igennem 

analyseperioden for PSE. Afkastningsgraden, ROIC, er stabil på minimum 3,9%, men med højdepunkter i 

2001 og 2013, hvilket stemmer overens med udviklingen i overskudsgraden (OG) og aktivernes omsæt-

ningshastighed (AOH). Tesen om, at en høj OG resulterer i en lav AOH, fremgår ikke af nedenstående figur. 

PSE’s vidt forskellige forretningsområder gør, at udviklingen i OG og AOH ikke stemmer overens med den 

teoretiske tilgang.  

Den finansielle gearing udtrykker forholdet imellem PSE’s samlede gæld og egenkapital. Niveauet for den 

finansielle gearing er tilfredsstillende, da PSE stort set igennem hele analyseperioden kan afbetale gælden 

ved hjælp af egenkapitalen. I 2011 og 2012 havde PSE væsentlig mere gæld en egenkapitalen, men den 

generelle udvikling vurderes tilfredsstillende. Den negativ SPREAD bekræfter, at PSE ikke skal låne og inve-

stere penge, men i stedet sætte penge til side. 

 

Figur 5.9 – Nøgletal over analyseperioden 
  2010 2011 2012 2013 2014 

ROE 4,8% -1,2% 1,4% 23,8% -5,5% 

ROIC 3,9% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

R 7% 10% 6% -1% 9% 

SPREAD -3% -4% -2% 11% -7% 

OG 6,6% 9,3% 6,9% 15,7% 3,7% 

AOH 0,593 0,633 0,568 0,622 0,548 

FGEAR 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 

              Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 5.10 Udviklingen i nøgletal 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

5.10 Driftsmæssig risiko 

Afkastningsgraden, ROIC, og de underliggende drivere værende overskudsgraden og aktivernes omsæt-

ningshastighed er forbundet ved vurdering af den driftsmæssige risiko.  

 

ROE=ROIC+FGEAR*(ROIC-r) 

 

Overskudsgraden er et udtryk for forholdet mellem driftsoverskuddet og nettoomsætningen. En væsentlig 

faktor for overskudsgraden er, at omkostningerne holdes i ro eller som minimum følger udviklingen i om-

sætningen.  

 

Som nævnt tidligere, er den høje overskudsgrad og omsætning i 2013 primært sikret i forbindelse med F.C. 

Københavns deltagelse i Champions League. Sport er en uforudsigelig branche, hvorfor deltagelse i Cham-

pions League på ingen måde er sikret i fremtiden for F.C. København. Derfor er det forbundet med stor 

usikkerhed for PSE at budgettere med øget omsætning og indtjening i forlængelse af deltagelse i Champi-

ons League. 

 

Jf. nedenstående figur viser, hvordan udviklingen i omsætning, driftsresultat og overskudsgrad kunne have 

set ud for PSE, såfremt at F.C. København ikke havde deltaget i Champions League gruppespillet i 2013. 

Vurdering af omsætningen og resultateffekten er foretaget med udgangspunktet i UEFA’s udbetalte præ-
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miepenge og PSE’s oplyste skøn af Champions League effekten.89 Eksemplet tager derfor ikke højde for øget 

omsætningen fra tv-penge, entré, merchandise salg m.m., samt de øgede omkostninger forbundet med 

afviklingen af Champions League kampene. De angivne værdier er derfor kvalificerede estimater og ikke 

konkrete beregninger. 

 

Figur 5.11 – Estimeret effekt ved Champions League 

T. DKK 2013 

Omsætning, inkl. CL 1.298.912 

Præmiepenge, CL 90 160.000 

Omsætning, eksl. CL 1.138.912 

    

Driftsoverskud, inkl. CL 197.860 

Netto resultateffekt, CL 91 145.000 

Driftsoverskud, eksl. CL 52.860 

    

Overskudsgrad inkl. CL 15,2% 

Overskudsgrad eksl. CL 4,6% 

     Kilde: Egne beregninger 

 

Omsætningen er estimeret ud fra de præmieudbetalinger, som UEFA har offentliggjort for Champions Lea-

gue 2013/2014. Resultateffekten er PSE’s eget skønt jf. årsrapporten 2013. Ovenstående beregning viser 

tydeligt, hvilken effekt F.C. Københavns deltagelse i Champions League har for koncernregnskabet. Mang-

lende Champions League deltagelse har en effekt på overskudsgraden på 10,6 %-point, hvilket må betrag-

tes som en væsentlig påvirkning. 

 

Nøgleordet for at opretholde et fornuftigt niveau på aktivernes omsætningshastighed er at bibeholde om-

sætningsniveauet. Champions League deltagelse i sæsonen 2015/2016 er pr. 31. december 2014 usikker, da 

F.C. København ligger på 2. pladsen i Superligaen, 8 point efter førerholdet F.C. Midtjylland.92 Om PSE kan 

skabe den manglende omsætning igennem nogle af koncernens andre aktiviteter skal være usagt. Et om-

sætningsfald vil kunne påvirke aktivernes omsætningshastighed i en negativ retning, hvorfor afkastnings-

graden, ROIC, ligeledes vil blive forringet. 
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5.11 Finansiel risiko 
Den finansielle risiko relaterer sig til den finansielle gearing og SPREAD, som er den anden halvdel af lignin-

gen for ROE. 

 

Af årsrapporten for 2014 fremgår det, at 73 % af PSE’s samlede gæld til kreditinstitutter på 1.047 mio. kr. er 

sikret ved fast rente. Dette sikrer PSE mod store renteomkostninger, såfremt at renten skulle begynde at 

stige eksplosivt. Alligevel er 282 mio. kr. af gælden forrentet med variabel rente, hvilket potentielt kan have 

en negativ effekt på resultatet ved en rentestigning.93 Omvendt kan PSE miste en potentiel gevinst ved en 

større nedgang i renteniveauet. Gælden til kreditinstitutter udgør 39% af balancen, hvorfor effekten er 

mærkbar ved væsentlige ændringer i gælden. Fastforretningen af de 73% af gælden er sket igennem rente-

swaps.  

 

PSE har i 2014 formået at sikre en større andel af gælden mod rentestigninger sammenlignet med 2013. I 

2013 var 67 % af den samlede gæld på 1.142 mio. kr. sikret ved fast rente, mens 377 mio. kr. var forrentet 

med en variabel rente.94 PSE har lån i både DKK og EUR, men da disse to valutaer er fastlåst til hinanden, 

vurderes risikoen for tab på valuta som værende minimal. 

 

En stigning i renteniveauet vil potentielt gøre SPRE-

AD’et negativ, medmindre ROIC’en stiger tilsvarende. 

Et negativ SPREAD vil påvirke afkastningsgraden nega-

tivt. Risikoen forn en pludselig rentestigning vurderes 

til ikke at være aktuel på nuværende tidspunkt, da 

renteniveauet i Danmark er historisk lavt. 

   

    Kilde: http://www.dst.dk   
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5.12 Delkonklusion 
Konklusionen på den historiske regnskabsanalyse på baggrund af PSE’s årsrapporter for perioden 2010-

2014 er, at der er tale om en sund og veldrevet koncern. F.C. Københavns deltagelse i Champions League 

har haft en væsentlig indflydelse på de respektive regnskabsår.  

 

Egenkapitalen er i gennemsnit blevet forrentet med 8,5% over hele analyseperioden, hvilket bl.a. skyldes 

en gennemsnitlig afkastningsgrad på 11,5%. Aktivernes omsætningshastighed har været stabil med en gen-

nemsnitlig værdi på 0,594. Egenkapitalen er desuden vokset med ca. 170 mio. kr. igennem perioden. 

 

Udviklingen i forholdet mellem de eksterne omkostninger og omsætningen følges ad, hvilket må vurderes 

som værende yderst fornuftigt. Dette er lykkedes på trods af, at PSE har haft udfordringer ved at oprethol-

de omsætningsniveauet. Den langfristede gæld på 1,3 mia. kan påvirke PSE’s økonomi, hvis der sker væ-

sentlige ændringer i renteniveauet. 

 

Det vurderes, at PSE har en sund og stabil økonomi, hvor der fortsat er udfordringer. F.C. Københavns do-

minerende rolle i dansk fodbold bør kunne bibeholdes, hvorfor fremtidig deltagelse i Champions League 

ikke vurderes som usandsynligt. FitnessDK udgør en væsentlig andel af PSE’s omsætning, hvorfor koncer-

nen skal sikre FitnessDKs markedsposition fremadrettet. Lalandia er en væsentlig bidragsyder til PSE kon-

cernens samlede resultat. Dette skal bibeholdes og forbedres fremadrettet, hvorfor en mulig opførelse af et 

tredje Lalandia virker som en fornuftig økonomisk investering. 
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6. Budgettering 

Af bilag 7 fremgår det udarbejdede budget for PSE. Budgettet indeholder både drifts- og finansieringsaktivi-

teterne.  

 

Budgetperioden er fastsat til 5 år frem til år 2019. Den valgte budgetperiode er fastlagt på baggrund af, at 

de fremtidige sportslige resultater ikke kan forudsiges, den forventede fortsat høje konkurrenceintensite-

ten i fitnessbranchen samt de ukendte påvirkninger af en mulig åbning af Lalandia nr. 3 og et outlet ved 

Lalandia Billund. Fremtidsudsigterne for samfundsøkonomien og påvirkningerne af etableringen og færdig-

gørelsen af infrastrukturprojekterne er ukendte. For at værdiansættelsen af PSE bliver så retvisende som 

muligt, vurderes en budgetperiode på 5 år at være tilstrækkelig. Faktorerne til budgetteringen i perioden 

efter de 5 år vurderes for usikre, hvorfor en 5-årige budgetperiode fastholdes. 

 

Budgettet er opdelt i to halvdele. Budgettering af driftsaktiviteten og budgettering af finansieringsaktivite-

ten som det fremgår af bilag 7. 

 

6.1 Budgettering af driftsaktiviteten 

Ved budgetteringen af driftsaktiviteten vil fokus være rettet mod regnskabsposterne salg/omsætning, 

driftsoverskud og investeringer i nettodriftsaktiver (NDA). Derfor skal værdidriverne for henholdsvis vækst-

raten for omsætningen, overskudgraden og aktivernes omsætningshastighed fastlægges.  

 

6.2 Budgettering af salgsvæksten 

I årsrapporten for 2014 skriver ledelsen i PSE, at forventningerne til 2015 er en omsætning på 1,2 mia. kr.. 

Denne skal bl.a. opnås ved, at F.C. København bliver danske mestre og derefter kvalificerer sig til Champi-

ons League gruppespillet, samt ved organisk vækst i koncernen, øget fokus på kapacitetsudnyttelse og min-

dre tomgangsleje af PSE’s kontorbygninger.  

 

Der er en kendsgerning, at F.C. København ikke kvalificerede sig til Champions League, men måtte nøjes 

med Europe League gruppespillet i efteråret 2014. I 2013 kvalificerede F.C. København sig til Champions 

League, hvor PSE modtog 161,2 mio. kr. i præmiepenge, mens Esbjerg, der i samme sæson blev slået ud af 

Europe Leagues 1/32-dels finale, modtog 29,3 mio. kr. i præmiepenge.95 Omsætningsfaldet som følge af 
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manglende kvalifikation til Champions League er estimeret, på baggrund af ovenstående opgørelse i præ-

miepenge, til 120 mio. kr. 

 

Det forventes som minimum, at F.C. København på trods af deres nuværende 2. plads i Superligaen, at kva-

lificerer sig til Europe League gruppespillet i sæsonen 2015/2016 og de efterfølgende sæsoner. F.C. Køben-

havns magtposition i dansk fodbold igennem de sidste 14 år har resulteret i, at klubben kun har ”misset” 

deltagelse i europæiske klubturneringer én gang (3 gange i Champions League og 9 gange i Europe League). 

Nedenstående figur viser en fordeling af F.C. Københavns slutresultater i Superligaen og deltagelse i euro-

pæiske klubturneringer siden sæsonen 2000/2001. 

 Kilde: Egen tilvirkning 

 

I budgettet for 2015 er der ikke på trods af præmiepenge fra F.C. Københavns mulige deltagelse i Champi-

ons League. Den nuværende stilling i Superligaen gør det usandsynligt for F.C. København at indhente F.C. 

Midtjylland på 1. pladsen.  Ved deltagelse i europæiske fodbold, og især Champions League, er F.C. Køben-

havns spillere yderligere eksponeret over for udenlandske klubber. Budgettet har ikke taget højde for even-

tuelle spillersalg, da transfermarkedet og priserne er meget uforudsigelige og afhængige af de sportslige 

resultater. Eventuelle salg vil derfor blot være en ekstra gevinst for PSE. 

 

PSE og F.C. København indgik i 2014 sponsoraftaler på 7 år med henholdsvis Telia og Carlsberg. De sportsli-

ge resultater kan have indflydelse på disse sponsoraterne, da virksomhederne jo ønsker at blive eksponeret 

i positivt lys. En nedgang i de sportslige resultater kan formentlig få indflydelse på sponsoraterne og herun-

der budgettet.  

 

Som det fremgår af den historiske regnskabsanalyse, opnåede F.C. København en nettoindtægt på transfer-

aktiviteter i 2 ud af 5 år. For budgetperioden forventes det, at F.C. København opnår minimum 2 år med en 

nettoindtægt på transferaktiviteter. Spillere som Nikolaj Jørgensen, Thomas Delany og Andreas Cornelius er 
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alle unge førsteholdsspillere hos F.C. København, der forventes at blive solgt til udlandet inden for de næ-

ste 5 år. 

 

PSE’s kontorejendomme har siden færdiggørelse af Superbest tribunen i 200996 oplevet større og større 

popularitet, hvilket afspejles ved at belægningsprocenten er steget til 90%97. Det er PSE’s forventning, at 

udlejningen af lokaler vil fortsætte i 2015. 

 

FitnessDK er formentligt der, hvor PSE skal investere mest for at opretholde indtjeningen. Fitnessbranchen 

er notorisk blevet en meget konkurrencepræget branche, hvor kampen om kunderne er massiv. PSE agter 

at foretage investeringer i og renovering af centrene, skabe flere og bedre træningstilbud og hold, samt 

have høj kundeservice – alt sammen for at øge antallet af medlemmer. Desuden vil urentable centre blive 

lukket og erstattet med nye centre i de større byer. PSE forventer at øge antallet af medlemmer og omsæt-

ningen i 2015.  

 

Lalandia i både Billund og Rødby har indgået markedsføringskampagner med henholdsvis Legoland og 6 

sydsjællandske kommuner, der skal sikre øget opmærksomhed fra turisterne. PSE har besluttet at investere 

og udvide begge Lalandia afdelinger med henholdsvis en indendørs vandlegeplads med vandrutsche baner i 

Rødby og et udendørs vandland med spa- og aktivitetspool i Billund.  

 

PSE har desuden fået diverse byggetilladelser til opførelsen af et outlet i forlængelse af Lalandia Billund. 

Omkring Lalandia Rødby vil infrastrukturen blive kraftigt forbedret i forbindelse med etableringen af Fe-

mernforbindelsen til Tyskland. PSE har desuden påbegyndt undersøgelserne omkring opførelsen af en tred-

je afdeling af Lalandia.  

 

Nedenfor ses budgetteringen af omsætningen på baggrund af ovenstående beskrevne forudsætninger. 

Udgangspunktet er omsætningens fordeling i 2014 regnskabet jf. årsrapportens note 2.  
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Figur 6.1 – Estimeret salgsvækst på segment niveau 

mio. kr. 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E TERMINAL 

F.C. København / stadion 247,7 253,9 260,2 266,7 273,4 280,2 285,9 

Vækstrate   2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 

                

Lalandia 415,5 423,8 432,3 440,9 449,8 472,2 481,7 

Vækstrate   2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

                

Fitness DK 431,2 435,5 439,9 444,3 450,9 459,9 469,1 

Vækstrate   1,0% 1,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 

                

Kontorejendomme 30,3 31,8 32,5 33,1 33,8 34,4 35,1 

Vækstrate   5,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

                

I alt 1.124,7 1.145,0 1.164,8 1.185,0 1.207,9 1.246,9 1.271,8 

Årlig stigning i alt   1,8% 1,7% 1,7% 1,9% 3,2% 2,0% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I 2015 forventes det ikke, at F.C. København kvalificerer sig til Champions League, hvorfor en øget omsæt-

ning fra præmiepenge i Champions League ikke er indregnet. Det forventes, at F.C. København kvalificerer 

sig til Europe League. Da F.C. København deltog i Europe League turneringen i efteråret 2014, er der ikke 

budgetteret med ekstraordinære præmiepenge, sponsorater, tv-indtægter, merchandise m.m.  

 

Væksten i Lalandia vil ske i forlængelse af investeringerne i nye aktiviteter til nuværende afdelinger, muligt 

outlet og en potentielt tredje Lalandia. Desuden må det forventes, at anlægsperioden af Femernforbindelse 

indirekte vil påvirke Lalandia.  

 

Som det fremgik af regnskabsanalysen, har omsætningen de seneste år været faldende hos PSE. Det er 

forventningen, at PSE formår at bryde udviklingen og skabe mere perment vækst, der ikke nødvendigvis er 

afhængig af de sportslige resultater såsom Champions League kvalifikation. 

 

6.3 Estimering af aktivernes omsætningshastighed og NDA 

Beregningsgrundlaget for nettodriftsaktiverne (NDA) er den estimerede omsætningshastighed og den esti-

merede omsætning, idet følgende gælder: 

NDAt-1=Salgt* 1/AOHt 
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PSE er en utraditionel virksomhed, da det gennemgående koncept er oplevelser. Oplevelser er umulige at 

have liggende på lager, hvorfor klassiske problemstillinger med hensyn til lagerbinding og distributionsfak-

torer er uvæsentlige. 

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) har igennem den historiske regnskabsanalyse ligget stabilt på et 

niveau imellem 0,59 – 0,63. AOH fastsættes i budgetperioden til 0,59. Ved fastsættelsen af AOH vil NDA i 

budgetperioden ligge på 1.967 – 2.142 mio. kr., hvilket vurderes realistisk set i lyset af den historiske regn-

skabsudvikling. 

 

Nedenfor ses en skematisk oversigt over udviklingen i AOH, den inverse værdi 1/AOH, nettoomsætningen 

og NDA i løbet af regnskabs- og budgetperioden. 

 

Figur 6.2 – Omsætning, NDA og AOH udvikling 
  Historisk udvikling Budgetteringsperiode 

mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E 
Nettoomsætning 1.329 1.342 1.172 1.299 1.140 1.161 1.181 1.201 1.224 1.264 
NDA 2.170 2.067 2.059 2.115 1.992 1.967 2.001 2.036 2.075 2.142 
AOH 0,59 0,63 0,57 0,62 0,56 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
1/AOH 1,63 1,54 1,76 1,63 1,75 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

    Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

6.4 Estimering af overskudsgrader og effektive skatteprocent 

Der er budgetteret med en effektiv skatteprocent svarende til selskabsskatten i de respektive år. Over-

skudsgraden er er estimeret på baggrund af forventningerne til PSE samt den historiske regnskabsudvikling. 

Forventningerne fremgår af nedenstående tabel. 

 

Figur 6.3 – Overskudsgrader og effektiv skatteprocent 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E 

Core OG salg før skat 11,39% 10,56% 5,46% 15,36% 6,45% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Effektiv skatteprocent 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 24,50% 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 22,00% 

Core OG salg efter skat 8,35% 7,16% 2,08% 9,92% 4,34% 7,55% 3,83% 3,90% 3,90% 3,90% 

Core OG andet efter skat -0,52% 2,12% 4,86% 5,80% -0,63% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

PSE har meldt ud, at de forventer et overskud på ca. 50 mio. kr. med en omsætning på 1.200 mio. kr. i 

2015. Dette giver en overskudsgrad på ca. 4 %. Det er valgt at budgettere med en ”Core OG salg før skat” 

på 10% i 2015. De sportslige resultater er umulige at spå om, hvorfor bl.a. deltagelse i Champions League 

vurderes som værende en gevinst, da dette ikke er indregnet i budgettet.  Derfor vurderes det rimeligt at 

fastsætte ”Core OG salg før skat” til 5% i den resterende budgetperiode. 
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Fastsættelsen af ”Core OG salg før skat” er vurderet ud fra, at fitnessbranchen og FitnessDK fortsat vil være 

præget af hård konkurrence. Investeringerne og ændringer i og omkring Lalandia mht. outlet og Lalandia 

nr. 3 er fortsat meget uspecificerede omkring tidshorisont, hvorfor disse ikke er indregnet i budgettet. 

Eventuel opførelse og indtjening på disse aktiviteter anses for værende ren ekstra bonus.  

 

”Core OG andet efter skat” er fastsat til 2% og dækker andre omkostninger, indtægter og transferaktivite-

ter. 

Den effektive skatteprocent er fastsat til mellem 22% og 24,5% i perioden, hvilket er i overensstemmelse 

med selskabsskatteprocenten og reduktionen af denne.98 

 

6.5 Budgettering af finansieringsaktiviteten 
Finansieringsaktiviteten og budgetteringen af denne vedrører forholdet imellem koncernens egenfinansie-

ring og fremmedkapitalen. Udfordringen ved budgetteringen, er at fastsætte FGEAR, den fremtidige rente-

udvikling og eventuelle minoriteters andel.  

 

6.5.1 Budgettering af FGEAR og beregning af netto finansielle forpligtelser 
Den netto finansielle forpligtelse (NFF) kan fastsættes ud fra den budgetteret finansielle gearing (FGEAR) jf. 

følgende formel: 

NFFt-1= (1- 
1

1+FGEARt
) *NDAt-1 

 

Jf. nedenstående tabel fremgår det tydeligt, at FGEAR igennem den historiske regnskabsanalyse har været 

svigende. Det forventes, at udviklingen i FGEAR vil stige og stabilisere sig omkring 1,025, som følge af reno-

vering og investeringer i både FitnessDK centre og Lalandia. 

 

Figur 6.4 – FGEAR, NDA og NFF 
mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E 

FGEAER 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

NDA 2.170 2.067 2.059 2.115 1.992 1.967 2.001 2.036 2.075 2.142 

NFF 1.351 1.258 1.238 1.073 1.006 996 1.013 1.030 1.050 1.084 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.5.2 Estimering af lånerenten 
Lånerenten er fastsat i forlængelse af renteniveauet på et 10-årigt dansk statsobligation til 2 %.99 Renten 

gennem hele budgetperioden fastlægges til 2%. Det vurderes, at den 10-årige statsobligation giver det mest 

retvisende billede af det generelle renteniveau.  

 

6.5.3 Egenkapitalberegning 
Egenkapitalen kan beregnes ud fra balanceligningen. NDA og NFF er estimeret, hvorfor egenkapitalen kan 

beregnes som forskellen imellem dem, EK = NDA – NFF. Udviklingen i egenkapitalen, NDA og NFF fremgår af 

nedenstående tabel. 

 

Figur 6.5 – NDA, NFF og EK 

mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E 

NDA 2.170 2.067 2.059 2.115 1.992 1.967 2.001 2.036 2.075 2.142 

NFF 1.351 1.258 1.238 1.073 1.006 996 1.013 1.030 1.050 1.084 

EK 819 809 821 1.042 986 971 988 1.005 1.025 1.058 

Kilde: Egen tilvirkning 
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7. Værdiansættelse af PSE A/S 

I forlængelse af budgettet for PSE er det nu muligt at foretage en værdiansættelse baseret på finansielle 

såvel som ikke-finansielle vækstdrivere. 

Budgettet er udarbejdet for en 5-årig periode, hvorfor det giver mening at foretage en følsomhedsanalyse, 

idet en værdiansættelse kommer til at bygge på en række skøn. 

Følsomhedsanalysen kan påvise, hvorledes den endelige kurs påvirkes af ændringer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

Discounted Cash Flow, DCF-modellen, tager udgangspunkt i fremtidige pengestrømme, som tilbagediskon-

teres til nutidsværdien og således kan give et estimat af markedsværdien.   

Modellen anses for uafhængig at anvende uanset regnskabspraksis, da værdiansættelsen sker på baggrund 

af egenkapitalen og ikke på selskabsniveau. 

Modellen er således valgt som følge af den grundige forudgående analyse af PSE, som er et krav for anven-

delse af DCF-modellen. 

  

Overblik over forskellige værdiansættelsesmetoder 

Kilde: Aspiri 

 

Værdiansættelse 

Relative modeller 

Gearede multiple 

P/E 

P/S 

P/BV 

EPS 

Ugearede multilple 

Ugearet pris/salg 

Ugearet pris/EBIT 

Ugearet pris/BV 

Ugearet 
pris/EBITDA 

Absolutte modeller 

Direkte modeller 

(EK værdi) 

Cash Flow 

Residualindkomst 

Indirekte modeller 

(virksomhedsværdi) 

Cash Flow 

Residualindkomst 
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Således er det nødvendigt at beregne det frie cash flow forud for tilbagediskonteringen – dette er givet ved: 

 

FCFt=DOt-∆NDAt
100 

 

Når dette er bekendt, er det muligt at udregne virksomhedsværdien og derfor: 

V0
EV=∑

FCFt

(1+rwacc)t

∞

t=1

 

 

Med nedenstående kan også aktionærværdien beregnes ved at fratrækkes netto finansielle forpligtelser: 

V0
EV=∑

FCFt

(1+rwacc)t -NFF0

∞

t=1

 

 

7.2 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

Beta-værdien for PSE 

Beta-værdien er kendetegnet som et udtryk for den systematiske risiko for egenkapitalen. Dette betyder 

hvor risikofyldt en given investering måtte være. Således kan det jf. nedenstående skema udledes, at en 

Betaværdi på 1 er den samme risiko som markedsporteføljen har.igur 7.1 – Beta-værdiens betydning 

 

Beta-værdien 

β = 0 Risikofri investering 
0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 
β = 1 Risiko som markedsporteføljen 
β> 1 Investering med større risiko en markedsporteføljen 

     Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang
101

 

 

En Beta-værdi under 0,8 udgør typisk en lav risiko, mens en værdi på mellem 0,8 og 1,3 betragtes som en 

mellemrisiko. Når Beta-værdien er over 1,3, anses risikoen som værende høj.102 

 

  

                                                           
100

 Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, København, Gjellerup/Gads For-
lag, side 45 
101

 Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, København, Gjellerup/Gads For-
lag, side 45 
102

 http://aktieugebrevet.dk/artikel3 

http://aktieugebrevet.dk/artikel3
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Til estimering af Beta-værdien er der taget udgangspunkt i beregningerne foretaget af investeringssiderne 

Proinvestor, Reuters og Thomson One samt gennemsnitlige Beta-værdi for udvalgte børsnoterede fodbold-

klubber i Europa.103 

Figur 7.2 – Anvendt Beta-værdi 

  

Proinvestor 0,66 

Reuters 0,56 

Thomson ONE 0,54 

Gennemsnit 0,59 

  

Børsnoterede fodboldklubber i Europa Beta 

AS Roma (Bologna:ASR) 1,28 

OL Groupe (Euronext Paris:OLG) 0,78 

Sport Lisboa (Euronext Lisbon:SLBEN) 1,21 

SS Lazio (Borsa Italiana:SSL) 0,94 

Gennemsnitlig Beta-værdi 1,05 

  

BETA værdi        0,85 

                Kilde: Egne tilvirkning 

 

Den risikofrie rente 

Den risikofri rente er den rente, som investor kan opnår i afkast uden pådragelse af risiko. Således er ud-

gangspunktet en grundlæggende antagelse om 10-årige statsobligationer som en risikofri investering og 

fastslås derfor til 0,85% pr. 31. december 2014.104 

Det anbefales at anvende den 10-årige statsobligation som estimat for den risikofri rente. Således sam-

menholdes dens varighed på det ”risikofrie papir” med længden på aktiemarkedet og samtidig varigheden 

af den typiske længde på budgetperioden.105 

 

  

                                                           
103

 Alle Beta-værdier for de europæiske fodboldklubber er indhentet fra www.thomsonone.dk  
104

 https://www.al-bank.dk/om-banken/presse-og-nyheder/finansnyt/rente-og-valutaprognose/ 
105

 Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, København, Gjellerup/Gads For-
lag, side 44 

http://www.thomsonone.dk/
https://www.al-bank.dk/om-banken/presse-og-nyheder/finansnyt/rente-og-valutaprognose/
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PSE’s risikopræmie 

I tillæg til afsnittet om den risikofrie rente kræves et tillæg fra investorerne for at investere i PSE-aktien 

frem for de risikofrie investeringer (statsobligationer). 

Dette anslås i praksis ved: 

1) At et antal investorer adspørges om deres skøn for risikopræmien og dernæst anvendes gennem-

snittet af dette skøn til estimat over risikopræmien. 

2) At der laves et estimat ud fra historiske data, som her bygger på, at den forventede risikopræmie er 

identisk med den historiske. 

3) At risikopræmien slutteligt kan beregnes ud fra nuværende aktiekurser. 

Idet der ikke er noget konkret facit på risikopræmien, tages udgangspunkt i anbefaling fra SKAT på 4,5%.106 

 

Ejernes afkastkrav (re) 

Ejernes afkastkrav kan generelt forstås som et afkastkrav til egenkapitalen, der tilsvarer afkastet af mulige 

andre investeringer med den samme risikoprofil.  

Ved denne beregning gøres brug af Capital Asset Pricing Model (CAPM), der viser sammenhæng og forhold 

mellem den risiko og det forventede afkast, som en aktie eller en hel portefølje måtte have.  

Capital Asset Pricing Model: 

re Ejernes afkastkrav 

rf Risikofri rente 
β Egenkapitalens systematiske risiko 
rm Afkast på markedsporteføljen (risikopræmie) 

 

re=rf+β[E(rm)-rf] 

re=0,85%+0,82[E(4,85%-0,85)] 

re=3,84% 

 

PSE’s kapitalstruktur 

Forholdet mellem gæld og egenkapitalen spiller også en stor rolle i beregningen af WACC’en.  

Markedsværdien kan derfor udledes ved antallet af aktier gange aktiekursen pr. 31.12.2014. 

Efterfølgende skal den nettorentebærende gæld lægges, til således at værdien af PSE kan fastslås.  

Som forudsætning anvendes markedsværdier frem for de bogførte værdier, idet det vurderes at være mere 

retvisende for et børsnoteret selskab. Samtidig, at den nettorentebærende gæld ligeledes er i markeds-

værdier. 

 

                                                           
106

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529
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Således kan det konkluderes; 

 

Figur 7.3 – Værdien af PSE 

PSE   TDKK 

Antal aktier pr. 31.12 2014   9.875 

Aktiekurs pr. 31.12.2014   54,00 

Markedsværdi af egenkapitalen   533.261 
   Likvide beholdninger   -41.802 
   Kreditinstitutter (lang og kort)   1.047.387 
   Øvrige langfristede forpligtelser     

Nettorentebærende gæld   1.005.585 

Virksomhedsværdi   1.538.846 

    

  Egenkapitalandel 34,65% 

  Gældsandel 65,35% 

  I alt 100,00% 

           Kilde: Egen tilvirkning 

 

Finansielle omkostninger efter skat 

Slutteligt er det nødvendigt at kende de finansielle omkostninger efter skat (rg) for at kunne beregne 

WACC’en. 

De finansielle omkostninger efter skat er givet ved: 

rf Risikofri rente 

rs Selskabsspecifik risikotillæg 
ts Selskabsskatteprocent 

 

Den risikofrie rente blev i foregående afsnit bestemt til 0,85% og selskabsskatteprocenten var for 2014 på 

24,5%.107  

”Der kan indregnes et konstant selskabsspecifikt tillæg ved opgørelsen af egenkapitalafkastkravet, når sær-

lige forhold taler herfor.”108 

   

rg=(rf+rs)(1-ts) 

rg=(0,85%+8%)(1-24,5%) 

rg=6,68% 

 

                                                           
107

 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2014/ 
108

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813223.208529 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2014/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813223.208529
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7.3 Beregning af WACC’en 
Når budgetteringen er færdiggjort, er næste vigtige element ved værdiansættelse efter DCF-modellen at 

udregne WACC’en. Denne er defineret som de vægtede, gennemsnitlige kapitalomkostninger.  

WACC’en udtrykkes ved de omkostninger, som pådrages ved fremskaffelse af kapital til PSE, mens der sam-

tidig tages højde for både ejernes og långivernes afkastkrav. 

De variable, som indgår i beregningen af WACC, kan indsættes i nedenstående formel og derved returneres 

PSE’s kapitalomkostninger. Det er en forudsætning, at WACC er konstant i budget- og terminalperioden. 

WACC’en udregnes ved: 

 

rwacc Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger   
V

0

E Markedsværdi af egenkapital 9.875.200 aktier x 54,00 533.260.800 

V
0

EV

 Markedsværdi af virksomheden  (V0
EV=V0

E+V0
NFF) 2.020.780.400 

V
0

NFF

 Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser (nettofinansielle forpligtelser) 1.260.390.000 

re 
Ejernes afkastkrav re=0,85%+0,610[E(4,85%)-0,85] 3,29% 

rg 
Finansielle omkostninger efter skat (0,85%+8%)*(1-24,5%) 6,68% 

 

rwacc=
V0

E

V0
EV ∙re+

V0
NFF

VEV ∙rg 

 rwacc=
533.260

(533.260.800+1.005.585)
∙3,29%+

1.005.585

(533.260+1.005.585)
∙6,68% 

rwacc=
533.260

1.538.845
∙3,29%+

1.005.585

1.538.845
∙6,68% 

rwacc=0,346∙3,29%+0,653∙6,68% 

rwacc=5,70% 

 

7.4 Værdiansættelse ved DCF-modellen 

DCF-modellen tilbagediskonterer de fremtidige frie pengestrømme til investorerne. Diskonteringsfaktoren 

svarer til de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Denne indirekte værdiansættelsesmetode 

angiver værdien af egenkapitalen, når markedsværdien af den rentebærende gæld er fratrukket. 

Tilbagediskonteringen foregår i to etaper, idet de fremtidige frie pengestrømme er opdelt i budgetperioden 

og terminalperioden. Budgetperioden er for PSE 2015-2019, mens terminalperioden vedrører tiden i al 

evighed herudover. Samtidig skal der gøres en forudsætning om, at der ikke er væsentlige ændringer i sel-

skabsstrukturen eller lignende. 
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7.5 Følsomhedsanalyse 

Forudsætninger for en værdiansættelse efter Discounted Cash Flow er altafgørende, idet modellen er op-

bygget efter mange forudsætninger, hvor det er nødvendigt at gøre antagelser. Især omsætningen er svær 

at forudse fordi mange parametre kan påvirke denne. 

Ligeledes har både WACC’en og Beta-værdierne en stor betydning for værdiansættelsen. Derfor er det i 

nedenstående to tabeller forsøgt illustreret, hvilken betydning ændringer i henholdsvis Beta-værdien og 

WACC’en kan have: 

 

Figur 7.4 - Følsomhedsanalyse 

Omsætningstal 

Beta 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 

0,40 37,68 57,74 84,15 120,48 173,59 

0,60 28,37 45,95 68,69 99,22 142,40 

0,82 19,31 34,65 54,24 79,76 114,89 

1,00 12,63 26,43 43,75 66,14 96,20 

1,20 5,91 18,25 33,55 53,02 78,62 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår, vil en reduktion i Beta-værdien kraftigt forøge PSE’s aktieværdi, mens der ligeledes vil ske 

et kraftigt fald i aktieværdien såfremt Beta-værdien hæves. 

 

Figur 7.5 – Omsætningstal 

Omsætningstal 

WACC 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 

5,00% 44,46 66,44 95,77 136,85 198,48 

5,50% 25,64 42,52 64,25 93,23 133,82 

5,70% 19,31 34,65 54,24 79,76 114,89 

6,00% 10,59 23,93 40,62 62,09 90,73 

6,50% -1,72 9,06 22,25 38,74 59,96 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Følsomhedsanalysen er vigtig for at illustrere betydning af, at forholde sig kritisk til de beregninger, som er 

foretaget i ”base case”, hvor en værdiansættelse er forsøgt gjort så præcis og virkelighedstro som muligt 

under de givne forudsætninger. 
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7.6 Hvad er værdien af PSE? 

Budgetteringen binder fundamentalanalysen og værdiansættelsen sammen109 og med den udarbejdede 

proforma-opgørelse fremkommer en egenkapitalværdi for PSE på 535.420 mio. DKK, hvilket resulterer i en 

aktieværdi på DKK 54,24. 

Som anført i afsnittet for værdiansættelsen har en af usikkerhedsfaktorerne ved værdiansættelsen været 

hvilken Beta-værdi, som skal anvendes idet der er store udsving i den Beta-værdi, som førende udenland-

ske klubber har i forhold til de af investeringssidernes beregnede Beta-værdi for PSE. Såfremt PSE blev vær-

diansat med den gennemsnitlige Beta-værdi for de udenlandske fodboldklubber kunne aktieværdien opgø-

res til 41,13 mens den udelukkende på de for PSE beregnede værdier vil kunne opgøres til 69,57. En sådan 

aktieværdi ville kunne være korrekt idet der er relativt få aktier i omløb. 

 

Den 31. december 2014 lukkede PSE i en kurs på DKK 54,00 og dermed er den estimerede aktiekurs nær-

mest identisk. 

Årsagen hertil vurderes at være de store udfordringer som FitnessDK har oplevet over den seneste årræk-

ke, hvor der har været skarp konkurrence med Fitness World. Samtidig er det budgetteret med en omsæt-

ningsstigning i Lalandia, som vurderes at være PSE’s ”Cash Cow”. Endvidere bliver fodboldforretningen bed-

re etableret og får dermed en stigning i tv-penge, entré-indtægter med videre. 

Det vurderes også, at kræve tilsvarende investeringer over budgetperioden at få markedsandelene tilbage 

for FitnessDK, hvorfor der lukkes urentable centre, men samtidig investeres i nye og bedre faciliteter for 

brugerne. Således stiger NDA og NFF også i budgetperioden, og der opnås dermed tæt på status quo. 

 

  

                                                           

 109 Sørensen, Ole (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse. En praktisk tilgang, København, Gjelle-

rup/Gads Forlag, side 266 
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8. Konklusion 

Afhandlingens problemstilling var en fundamental værdiansættelse, heraf aktieværdien for PARKEN Sport & 

Entertainment og sammenholde denne med aktiekursen pr. 31. december 2014. Derudover den regn-

skabsmæssige effekt ved indregning af fodboldspillere. 

 

Indledningsvis følger en fundamentalanalyse af PARKEN Sport & Entertainments strategiske situation. På 

baggrund af fundamentalanalysen kan det konkluderes, at PARKEN Sport & Entertainment er udsat for kon-

junkturnedgange i samfundsøkonomien. Størstedelen af omsætningen kommer fra sports- og underhold-

ningsindustrien og betragtes ikke som et nødvendighedsgode, hvilket kræver, at forbrugerne har den for-

nødne købekraft. En nedgang i konjunkturerne og forbrugernes købekraft vil potentielt have en stor påvirk-

ning for PARKEN Sport & Entertainment. 

 

PARKEN Sport & Entertainment får i fremtiden mulighed for at øge omsætningen i Lalandia og PARKEN. 

Med etableringen af Femernforbindelsen bliver det muligt for Lalandia at udvide deres målgruppe. Når 

Femernforbindelsen er opført, vil Lalandia Rødby ligge inden for en dagskørsel fra Sverige og lufthavnene i 

København og Hamborg. Dermed kan Lalandia Rødby potentielt tiltrække turister fra hele Europa.  

 

Lalandia Billund har tilsvarende en lufthavn med udenrigsruter liggende inden for kort afstand. Legoland 

Billund har også en stor tiltrækningskraft til området, hvilket Lalandia Billund skal lukrere på. Lalandia Bil-

lunds placering gør det attraktivt for turister i Jylland, på Fyn og Nordtyskland, da der er gode motorvejs-

forbindelser. PARKEN Sport & Entertainment har fået godkendt byggetilladelserne til opførelsen af et outlet 

i forlængelse af Lalandia Billund. Dette vil blot øge opmærksomheden og gennemstrømningen af menne-

sker omkring Lalandia Billund. I årsrapporten for 2014 påtænker PARKEN Sport & Entertainment opførelsen 

af Lalandia nr. 3. Vurdering er, at den geografiske placering af feriecenteret er altafgørende for en succes-

fuld etablering. Risikoen er, hvis to af feriecentrene ligger for tæt geografisk, og dermed modarbejder hin-

anden. 

 

Det massive anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af den Københavnske Metro Cityring vil forbed-

re transportmulighederne til og fra PARKEN betragteligt. 3 metrostationer vil ligge i umiddelbar nærhed, 

hvorved transportmuligheder i forbindelse med arrangementer forbedres. Desuden vil PARKEN og Køben-

havns Lufthavn være forbundet via metroen til glæde for PARKENS gæster. 
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PARKEN Sport & Entertainment har påbegyndt en konkret vurdering af de enkelte FitnessDK centres renta-

bilitet med henblik på optimering. Dette vurderes at være et nødvendigt skridt for at opretholde Fit-

nessDK’s position i forhold til Fitness World. Fitnessbranchen er yderst konkurrencepræget, og der er ingen 

tegn på, at dette ændres. Det vurderes at være en nødvendighed at lukke urentable centre, men samtidig 

løbende vedligeholde og forbedre rentable centre. Åbningen af nye centre skal ske på baggrund af dybde-

gående analyser, hvor placeringen og grundlaget for målgruppen i området bør vurderes kritisk.  

 

Fremtiden omkring F.C. København set med de sportslig og konkurrenceorienterede briller er umulig at 

forudse. Superligaen anses for at være en udviklingsliga, hvorfor Superligaens store profiler næsten med 

garanti bliver solgt til udlandet. F.C. København har økonomiske midler til at købe enkelte dyrere spillere, 

samt fastholde disse over en kortere årrække. Det er derfor vigtigt for F.C. København, at School Of Excel-

lence fortsat udbygges og forbedres til fortsat udvikling af egne talenter.  

 

For 10-15 år siden anså de fleste Brøndby I.F. for værende en bærende kraft inden for dansk talentudvik-

ling. Denne position har F.C. Midtjylland overtaget med deres talentakademi. F.C. Midtjyllands talentarbej-

de udvikler ikke kun fodboldspillere, men hele mennesker, hvilket har været en succes i Superligaen sene-

ste to sæsoner.  

 

På trods af F.C. Midtjyllands succes med talentarbejdet vurderes det, at F.C. København også fremadrettet 

er at finde i toppen af Superligaen. F.C. Københavns position som en af Skandinaviens største klubber samt 

deres økonomiske råderum gør det muligt at tiltrække topspillere fra både ind- og udland, hvorved en pla-

cering øverst i Superligaen anses for realistisk. 

 

PARKEN Sport & Entertainment kommer over den næste årrække til at foretage en række tiltag for at gøre 

FitnessDK mere rentabel samt sikre af F.C. København fortsat har et hold, som kandiderer til guldmedaljer 

hvert eneste år. Samtidig vil store investeringer pågå såfremt Lalandia og et outlet udbygges. 

 

Dette afspejles i budgetteringen samt regnskaberne for 2013 og 2014. PARKEN Sport & Entertainment er i 

en genopbygningsfase, hvor forretningen skal tilpasses og forbedres. 

 

Aktieværdien pr. 31. december 2014 lukkede i kurs 54, mens aktieværdien i værdiansættelsen blev fastslået 

til 54,24. Det er tæt på status quo, men idet det vurderes, at FitnessDK får svært ved at konkurrere med 

Fitness World over årrækken og det ikke antages, at F.C. København kvalificerer sig til Champions League 
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før holdet for alvor er genopbygget, er det reelt kun Lalandia, som deres ”Cash Cow”, der skal sikre den 

stabile drift i koncernen. 

 

Således bør anbefalingen af aktierne for PARKEN Sport & Entertainment A/S for nuværende være at sælge 

under normale omstændigheder, men da PARKEN Sport & Entertainment, med særligt henblik på F.C. Kø-

benhavn, er præget af følelser og en tro på den sportslige succes, således kan der sagtens argumenteres for 

at beholde aktierne. 
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9. Perspektivering 

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten 2014, oplyste PSE, at Bo Rygaard overtager bestyrelses-

formandsskabet fra John Dueholm. John Dueholm ønskede ikke at genopstille til formandsposten. Bo Ryg-

aard blev valgt til bestyrelsesformand ved generalforsamlingen i april 2015. Hvorvidt formandsskiftet får 

væsentlige konsekvenser i PSE koncernens drift, struktur og sammensætning er uvist.110 

 

I årsrapporten for 2014 tilkendegiver PSE, at de har en forventning om, F.C. Københavns deltagelse i Cham-

pions League i efteråret 2015. De sportslige resultater har ikke kunnet understøtte denne forventning. Med 

seks runder tilbage af Superligaen er F.C. København 12 point efter førerholdet F.C. Midtjylland. De fleste 

fodboldeksperter forventer, at F.C. Midtjylland vinder Superligaen i 2014/15, hvorfor F.C. København ikke 

kan kvalificere sig til Champions League.111 

 

PSE har den 7. maj 2015 udsendt en selskabsmeddelelse, hvori de nedjusterer forventningerne til regn-

skabsåret 2015. Baggrunden for nedjusteringen skyldes, at F.C. København ikke vurderes at kunne indfri de 

sportslige forventninger til at vinde Superligaen og efterfølgende kvalifikation til Champions League. Desu-

den oplyser PSE om, at fitnessbranchen fortsat er presset som følge af hård konkurrence, hvilket er en med-

følgende faktor til nedjusteringen. 

 

Fitness World begyndte i 2015 at udvide deres position på fitnessmarkedet ved at opkøbe den polske fit-

nesskæde Condizione.112 Dette styrker ikke umiddelbart Fitness Worlds position på det danske marked, 

men bekræfter, at virksomheden fortsat er i vækst. PSE bør derfor være opmærksom på ændringerne i det 

danske fitnessmarked. 

 

Tiltalen mod PSE angående overtrædelse af Værdipapirhandelslovens bestemmelser om kursmanipulation 

er ikke kommet til en afgørelse. Det er fortsat uvist, hvornår en afgørelse vil falde. 

 

Af årsrapporten for 2014 fremgår en værdiregulering på 15,3 mio. DKK vedrørende kontortårnene. Enkelte 

analytikere stiller spørgsmålstegn ved kontortårnenes korrekte værdiansættelse. Efter analytikernes vurde-

                                                           
110

 http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/fc_koebenhavn/ny-PARKEN-formand-staar-fast-
vi-saelger-intet-fra/5524158  
111

 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300540/efter_fck-
fiaskoer_PARKEN_dropper_forventning_om_cl.html?hl=UGFya2VuIFNwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4,  
112

 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/297195/fitness_world_goer_indtog_i_polen.html?hl=UGFya2VuIF
Nwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4,  

http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/fc_koebenhavn/ny-parken-formand-staar-fast-vi-saelger-intet-fra/5524158
http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/fc_koebenhavn/ny-parken-formand-staar-fast-vi-saelger-intet-fra/5524158
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300540/efter_fck-fiaskoer_parken_dropper_forventning_om_cl.html?hl=UGFya2VuIFNwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300540/efter_fck-fiaskoer_parken_dropper_forventning_om_cl.html?hl=UGFya2VuIFNwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/297195/fitness_world_goer_indtog_i_polen.html?hl=UGFya2VuIFNwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/297195/fitness_world_goer_indtog_i_polen.html?hl=UGFya2VuIFNwb3J0ICYgRW50ZXJ0YWlubWVudDtQYXJrZW4
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ring bør kontortårnene opskrives med op til 200 mio. DKK.113 Det er uvist, hvordan PSE forholder sig til ana-

lytikernes vurdering. 

 

De forhold, som ligger til grund for selskabsmeddelelsen af 7. maj 2015 er der ikke taget højde for i denne 

opgave. 

  

                                                           
113

 http://www.business.dk/investor/PARKEN-er-blevet-en-solid-og-stabil-forretning  

http://www.business.dk/investor/parken-er-blevet-en-solid-og-stabil-forretning
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Bilag 1 
 

Skal indregnes som aktiver 

 

Kan ikke indregnes som aktiver 

 

� Erhvervet goodwill 

� Erhvervede varemærker 

� Erhvervede kundelister 

� Erhvervede udgivelsestitler 

� Koncessioner 

� Software 

� Licenser 

� Patenter og rettigheder 

� Udviklingsprojekter 

o Produktionsforskrifter 

o Formler 

o Modeller 

o Design 

o Prototyper 

 

� Internt oparbejdede varemærker medmindre det er 

i forbindelse med udviklingsprojekter 

� Internt oparbejdede kundelister, markedsandele, 

kundeloyalitet 

� Internt oparbejdede udgivelsestitler 

� Internt oparbejdet goodwill 

� Uddannelse/oplæring af personale 

� Flytning af hele eller dele af virksomheden 

� Forskning 

� Opstart/etablering 

 

 

 

 

  



 

 

Bilag 2 

Regnskabsmæssige transaktioner ved F.C. Københavns     

 køb af Andreas Cornelius for 31,5 mio. kr.: 

  

  

  

     

  

              

  Balance 
 

Balance   

  Imm. Anlægsaktiver 

 

Bank   

  31,5 

  

  31,5   

    

  

  

 

  

    

  

  

 

  

              

  

     

  

  Fiktive afskrivninger i perioden januar 2014 til sommeren 2015:   

  

     

  

              

  Balance 
 

Resultatopgørelse   

  Imm. Anlægsaktiver 

 

Afskrivninger   

  31,5 

  

6,5 

 

  

    6,5 

 

  

 

  

    

  

  

 

  

              

  

     

  

  Fiktivt salg af Andreas Cornelius i sommeren 2015 for 35 mio. kr.: 

  

     

  

              

  Balance 
 

Resultatopgørelse   

  Imm. Anlægsaktiver 

 

Transferaktivitet   

    25 

 

  10   

    

  

  

 

  

    

  

  

 

  

  

     

  

  Balance 
   

  

  Bank 

   

  

  35 

    

  

    

    

  

    

    

  

              

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 3 



 

 

Reformuleret resultatopgørelse                 

                   

t.kr.                   

    2010    2011    2012    2013    2014    

Nettoomsætning    1.329.239    1.341.724    1.172.104    1.298.912    1.124.655    

Værdiregulering af investeringsejendomme  0    0    0    0    15.300    

Eksterne omkostninger    -584.337    -648.902    -584.993    -566.961    -548.823    

Personaleomkostninger   -429.999    -409.664    -387.351    -396.943    -392.540    

EBITDA    314.903    283.158    199.760    335.008    198.592    

Af- og nedskrivninger    -91.545    -94.744    -91.979    -92.578    -85.202    

Amortiseringer    -1.938    -2.007    -2.005    -2.000    -2.385    

Amortiseringer, kontraktrettigheder  -70.086    -44.777    -41.725    -40.889    -38.498    

Driftsoverskud fra salg (før skat), EBIT  151.334    141.630    64.051    199.541    72.507    

Skat på EBIT    -16.297    5.160    -5.056    -52.209    11.299    

Skattefordel fra andet driftsoverskud  1.378    -5.702    -11.395    -15.068    -2.368    

Skattefordel fra finansielle poster   -25.478    -45.041    -23.253    -3.438    -32.617    

Driftsoverskud fra salg, efter skat   110.937    96.047    24.348    128.827    48.821    

Valutakursregulering af tilknyttede virksom-
heder 

0    -928    0    0    0    

Core driftsoverskud efter skat   110.937    95.119    24.348    128.827    48.821    

                         

Andet driftsoverskud                         

Resultat af transferaktiviteter   -7.058    26.065    49.087    69.287    23.814    

Avance ved salg af aktiver eller kapitalandele 2.248    0    0    0    0    

Tab og Nedskrivning materielle aktiver  -700    2.243    -3.509    37    0    

Nedskrivning immaterielle aktiver  0    0    0    -9.052    -34.900    

Regulering af hensættelse til huslejegaranti  0    -5.500    0    0    1.613    

Andet driftsoverskud, i alt (før skat)  -5.510    22.808    45.578    60.272    -9.473    

Skat herpå    -1.378    5.702    11.395    15.068    2.368    

Andet driftsoverskud, efter skat   -6.888    28.510    56.973    75.340    -7.105    

Samlet driftsoverskud efter skat   104.049    123.629    81.320    204.167    41.716    



 

 

                          

                          

    2010    2011    2012    2013    2014    

Nettofinansielle omkostninger                         

Resultat af kapitalinteresser   0    0    0    0    -132    

Finansielle indtægter    3.904    2.225    2.694    3.900    2.850    

Finansielle omkostninger   -86.516    -69.381    -56.041    -52.875    -49.935    

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -19.300    -113.008    -39.665    62.725    -83.251    

Nettofinansielle omkostninger før skat  -101.912    -180.164    -93.012    13.750    -130.468    

Skat herpå    25.478    45.041    23.253    3.438    32.617    

Nettofinansielle omkostninger efter skat  -76.434    -135.123    -69.759    17.188    -97.851    

                         

Totalindkomst (koncernniveau)   27.615    -11.494    11.561    221.354    -56.135    



 

 

 



 

 



 

 

 

Reformuleret balance            

            

t.kr.            

   2010   2011   2012   2013   2014   

                  

Driftsaktiver (DA/OA)                  

Goodwill   286.341   293.279   293.279   293.279   265.354   

Kontraktrettigheder   76.673   89.001   87.096   64.737   127.461   

Andre immaterielle aktiver   10.656   8.990   6.985   4.985   6.371   

Investeringsejendomme   452.513   408.313   415.564   419.622   437.019   

Grunde og bygninger   1.359.034   1.391.636   1.408.926   1.384.075   1.368.808   

Indretning af lejede lokaler   52.170   61.225   66.957   68.793   89.260   

Andre anlæg, driftsmidler og inventar   181.175   159.371   171.121   156.706   148.727   

Materielle aktiver under opførelse og forudbetaling for materielle 
aktiver 

  9.798   6.767   1.713   3.486   20.312   

Varebeholdninger   102.914   83.344   85.710   85.796   94.470   

Tilgodehavende   95.056   67.992   61.550   127.552   53.989   

Periodeafgrænsningsposter   9.999   6.627   12.400   12.266   19.067   

Værdipapirer   0   0   0   0      

Deposita   19.098   21.901   20.417   21.035   23.544   

Udskudt skat   1.348   1.280   34   0      

Øvrige langfristede aktiver   0   0   0   0   0   

Aktiver bestemt for salg                  

Andre tilgodehavende               90   

Andre kapitalandele   7.500   7.500   0   168   34   

   2.664.275   2.607.226   2.631.752   2.642.500   2.654.506   

                  

                  

                  

                  



 

 

                  

                  

                  

   2010   2011   2012   2013   2014   

Driftsforpligtelser (DF/OL)                  

Udskudt skat   121.247   116.553   114.961   146.449   135.653   

Hensatte forpligtelser   52.292   42.853   34.920   36.834   47.404   

Anden gæld   102.729   214.735   234.923   171.553   254.805   

Deposita   7.412   7.364   8.058   10.496   9.754   

Selskabsskat    5.543   0   2.424   5.232   0   

Periodeafgrænsning    41.127   24.150   26.566   24.525   33.821   

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser   163.761   134.224   151.352   132.239   181.306   

   494.111   539.879   573.204   527.328   662.743   

                  

Nettodriftsaktiver (NDA/NOA)   2.170.164   2.067.347   2.058.548   2.115.172   1.991.763   

                  

                  

Netto finansielle aktiver                  

Likvide beholdninger   18.428   31.062   27.240   69.181   41.802   

                  

Netto finansielle forpligtelser (NFF/NFO)                  

Kreditinstitutter   1.369.556   1.289.011   1.264.829   1.142.040   1.047.387   

Selskabsskat                  

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg                  

   1.351.128   1.257.949   1.237.589   1.072.859   1.005.585   

                  

Egenkapital i alt   819.036   809.398   820.959   1.042.313   986.178   



 

 



 

 

 

Reformuleret egenkapitalopgørelse      

         

   2010 2011 2012 2013 2014   

Primo egenkapital  318.455 819.036 809.398 820.959 1.042.313  

         

Transaktioner med ejere  473.006 0 0 0 0  

         

Totalindkomst        

Årets resultat  42.051 74.191 41.309 174.310 6.719  

Anden totalindkomst  -14.476 -83.829 -29.748 47.044 -62.854   

Totalindkomst i alt  27.575 -9.638 11.561 221.354 -56.135  

         

         

Egenkapital ultimo   819.036 809.398 820.959 1.042.313 986.178   



 

 

Bilag 4 

Trendanalyse            

            

t.kr. Kr.   Indeks 

 2014 2013 2012 2011 2010   2014 2013 2012 2011 2010 

Omsætning            

Services            

Entré, TV- og præmieindtægter 97.047 232.222 95.634 130.879 219.196  44 106 44 60 100 

Samarbejdspartnere 99.248 97.735 90.768 97.965 101.278  98 97 90 97 100 

Udlejning af stadion og bygninger 18.462 33.864 35.997 30.968 20.824  89 163 173 149 100 

Udlejning af investeringsejendom-
me 

30.287 27.693 22.399 22.490 16.975  178 163 132 132 100 

Provisioner fra udlejning af feriehu-
se 

177.207 170.710 174.042 177.886 205.801  86 83 85 86 100 

Medlemskontingenter 394.262 406.945 412.950 400.107 377.657  104 108 109 106 100 

Andre indtægter 3.478 4.130 6.063 54.351 54.599  6 8 11 100 100 

 819.991 973.299 837.853 914.646 996.330  82 98 84 92 100 

            

Varesalg            

Food & Beverage, konferencecen-
ter m.v. 

168.336 176.814 182.336 210.279 195.934  86 90 93 107 100 

Merchandiseindtægter 13.426 14.561 14.292 19.479 20.456  66 71 70 95 100 

Salg af feriehuse 8.680 17.255 29.005 118.589 50.664  17 34 57 234 100 

Øvrigt varesalg 114.222 116.983 108.618 78.731 81.823  140 143 133 96 100 

 304.664 325.613 334.251 427.078 348.877  87 93 96 122 100 

            

Omsætning i alt 1.124.655 1.298.912 1.172.104 1.341.724 1.345.207  84 97 87 100 100 

 

  



 

 

 Kr.  Indeks 

 2014 2013 2012 2011 2010   2014 2013 2012 2011 2010 

Eksterne omkostninger            

Driftsomkostninger ejendomme 253.737 256.653 252.065 226.094 246.177  103 104 102 92 100 

Kamp- og spilleomkostninger 14.027 16.089 13.126 36.777 14.099  99 114 93 261 100 

Food & Beverage, konferencecen-
ter m.v. 

48.917 52.962 53.519 61.416 72.282  68 73 74 85 100 

Salgs- og markedsføringsomkost-
ninger 

55.476 55.760 63.403 55.296 35.225  157 158 180 157 100 

Administrationsomkostninger 46.963 47.032 46.171 47.329 52.403  90 90 88 90 100 

Vareforbrug m.v. * 55.853 60.240 71.766 139.667 85.184  66 71 84 164 100 

Andre omkostninger 73.850 76.225 84.943 82.323 77.743  95 98 109 106 100 

            

Eksterne omkostninger i alt 548.823 564.961 584.993 648.902 583.113  94 97 100 111 100 

            

* Vareforbrug af merchandise, øvrigt varesalg og salg af feriehuse         

            

            

Personaleomkostninger            

            

Honorar til moderselskabets besty-
relse 

1.850 1.750 1.225 1.033 1.304  142 134 94 79 100 

Honorar til moderselskabets direk-
tion 

5.242 5.063 3.742 6.210 9.191  57 55 41 68 100 

Gager og lønninger 346.750 351.907 343.948 364.899 397.163  87 89 87 92 100 

Bidragsbaserede pensionsordninger 13.704 17.912 17.489 17.547 15.140  91 118 116 116 100 

Andre omkostninger til social sik-
ring 

9.780 6.487 6.718 6.800 6.576  149 99 102 103 100 

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Øvrige personaleomkostninger 15.214 13.824 14.229 13.175 17.857  85 77 80 74 100 

            

Personaleomkostninger i alt 392.540 396.943 387.351 409.664 447.231  88 89 87 92 100 



 

 

            

                        

            

 Kr.  Indeks 

 2014 2013 2012 2011 2010   2014 2013 2012 2011 2010 

Resultat af transferrettigheder            

            

Indtægter 60.691 69.775 72.491 30.261 12.514  485 558 579 242 100 

Omkostninger -36.877 -488 -23.404 -4.196 -19.572  188 2 120 21 100 

Amortiseringer af kontraktret-
tigheder 

-38.498 -40.889 -41.725 -44.777 -59.101  65 69 71 76 100 

Nedskrivning af kontraktrettighe-
der 

0 -9.052 0 0 -10.985  0 82 0 0 100 

            

Resultat af transferaktiviteter i alt -14.684 19.346 7.362 -18.712 -77.144  19 -25 -10 24 100 

            

                        

            

Balancen (udvalgte hovedposter)            

            

Immaterielle aktiver 399.186 363.001 387.360 391.270 373.670  107 97 104 105 100 

Materielle aktiver 2.064.12

6 

2.032.68

2 

2.064.28

1 

2.027.31

2 

2.054.69

0 

 100 99 100 99 100 

Andre langfristede aktiver 23.668 21.203 20.451 30.681 27.946  85 76 73 110 100 

Kortfristede aktiver 209.328 294.795 186.900 189.025 226.397  92 130 83 83 100 

Egenkapital 986.178 1.042.31

3 

820.959 809.398 819.036  120 127 100 99 100 

Langfristede forpligtelser 1.360.09

4 

1.370.19

3 

1.532.54

3 

1.585.16

6 

1.596.95

7 

 85 86 96 99 100 

Kortfristede forpligtelser 350.036 299.175 305.490 243.724 266.710  131 112 115 91 100 
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Budgettering                      

  Historisk udvikling Budgetterings periode   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E Terminal 

Resultatopgørelse                       

Salgsvækst (omsætning) i alt   -0,26% -12,64% 10,82% -13,42% 1,81% 1,73% 1,73% 1,93% 3,23% 2,00% 

Core OG salg før skat 11,39% 10,56% 5,46% 15,36% 6,45% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Effektiv skatteprocent 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 24,50% 24,50% 23,50% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 

Core OG salg efter skat 8,35% 7,16% 2,08% 9,92% 4,34% 7,55% 3,83% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 

Core OG andet efter skat -0,52% 2,12% 4,86% 5,80% -0,63% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Lånerenten i % efter skat -5,66% -10,74% -5,64% 1,60% -9,73% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

                        

Balance                       

AOH 0,593 0,633 0,568 0,622 0,555 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

1/AOH 1,633 1,541 1,756 1,628 1,747 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,690 

FGEAER 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 

                        

Resultatopgørelse, t.kr.                       

Omsætning 1.329.239 1.341.724 1.172.104 1.298.912 1.139.955 1.160.560 1.180.644 1.201.117 1.224.240 1.263.786 1.289.062 

Driftsomkostninger 1.014.336 1.058.566 972.344 963.904 941.363 951.659 944.515 960.894 979.392 1.011.029 1.031.249 

Afskrivninger og amortisinger 93.483 96.751 93.984 94.578 87.587 89.339 91.126 92.948 94.807 96.703 98.637 

Resultat af transferaktiviteter -77.144 -18.712 7.362 19.346 -14.684 -14.783 -15.039 15.615 15.915 -16.098 -16.420 

Særlige poster 1.548 -3.257 -3.509 37 -33.287 -7.759 -7.893 -8.030 -8.185 -8.449 -8.618 

Primært resultat 145.824 164.438 109.629 259.813 63.034 97.020 122.071 154.860 157.771 131.507 134.137 

Finasielle poster -82.612 -67.156 -53.347 -48.975 -47.217 -54.974 -55.925 -56.895 -57.990 -59.863 -61.060 

Resultat før skat 63.212 97.282 56.282 210.838 15.817 42.047 66.146 97.965 99.781 71.644 73.077 

Skat af årets resultat 21.121 23.091 14.973 36.528 9.098 19.028 19.357 19.693 20.072 20.720 21.135 

Koncernresultat 42.091 74.191 41.309 174.310 6.719 23.019 46.789 78.272 79.709 50.924 51.942 

                        

            

            



 

 

            

            

            

DO salg efter skat 110.937 96.047 24.348 128.827 48.821 69.634 70.839 72.067 73.454 75.827 77.344 

Andet DO efter skat -6.888 28.510 56.973 75.340 -7.105 27.041 27.509 27.986 28.525 29.446 30.035 

DO efter skat i alt 104.049 124.557 81.320 204.167 41.716 96.675 98.348 100.053 101.979 105.273 107.379 

NFO -76.434 -135.123 -69.759 17.188 -97.851 -19.913 -20.258 -20.609 -21.006 -21.685 -22.054 

    

  Historisk udvikling Budgetterings periode   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E  2019E Terminal 

Balance, t.kr.                       

NDA 2.170.164 2.067.347 2.058.548 2.115.172 1.991.763 1.967.051 2.001.091 2.035.792 2.074.983 2.142.010 2.178.514 

NFF 1.351.128 1.257.949 1.237.589 1.072.859 1.005.585 995.668 1.012.898 1.030.463 1.050.300 1.084.227 1.102.705 

EK 819.036 809.398 820.959 1.042.313 986.178 971.383 988.193 1.005.329 1.024.683 1.057.783 1.075.810 
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Reformulerede egenkapitalopgørelser         

T. DKK 2010 2011 2012 2013 2014 

Primo saldo 318.455 819.036 809.398 820.959 1.042.313 

Transaktion med ejerne 473.006 0 0 0 0 

Totalindkomst 27.575 -9.638 11.561 221.354 -56.135 

Ultimo saldo 819.036 809.398 820.959 1.042.313 986.178 

      

Reformulerede balancer      

T. DKK 2010 2011 2012 2013 2014 

Driftsaktiver (OA) 2.664.275 2.607.226 2.631.752 2.642.500 2.654.506 

Driftsforpligtelser (OL) 494.111 539.879 573.204 527.328 662.743 

Nettodriftsaktiver (NOA / NDA) 2.170.164 2.067.347 2.058.548 2.115.172 1.991.763 

      

Finansielle forpligtelser (FO) 1.369.556 1.289.011 1.264.829 1.142.040 1.047.387 

Finansielle aktiver (FA) 18.428 31.062 27.240 69.181 41.802 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 1.351.128 1.257.949 1.237.589 1.072.859 1.005.585 

      

Koncernegenkapital 819.036 809.398 820.959 1.042.313 986.178 

Minoritetsinteresser (MIN)      

Moderselskabets andel af egenkapitalen (CSE) 819.036 809.398 820.959 1.042.313 986.178 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

Reformulerede resultatopgørelser      

T. DKK 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoomsætning 1.329.239 1.341.724 1.172.104 1.298.912 1.124.655 

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 110.937 96.047 24.348 128.827 48.821 

Andet driftsoverskud (efter skat) -6.888 28.510 56.973 75.340 -7.105 

Samlet driftsoverskud 104.049 124.557 81.320 204.167 41.716 

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -76.434 -135.123 -69.759 17.188 -97.851 

Totalindkomst før minoriteter 27.615 -10.566 11.561 221.354 -56.135 

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 

Totalindkomst til moderselskabet ejere 27.615 -10.566 11.561 221.354 -56.135 

      

      

Niveau 1 2010 2011 2012 2013 2014 
ROCE (ROE - egenkapitalens forrentning) 4,8% -1,2% 1,4% 23,8% -5,5% 

ROCE før MIN (ROE før MIN - EK forrentning før minoritetsinteresser) 2,5% -1,3% 1,4% 23,8% -5,5% 

RNOA - ROIC 4,6% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

      

Analyse af ROCE      

RNOA - ROIC 4,6% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

FGEAR 1,035 1,602 1,531 1,240 1,025 

NBC - renten i % ( r ) 6,7% 10,4% 5,6% -1,5% 9,4% 

SPREAD -2,1% -4,5% -1,6% 11,3% -7,4% 

MIA 1,93 0,91 1,00 1,00 1,00 

      

Niveau 2      

  2010 2011 2012 2013 2014 
ROIC 4,6% 5,9% 3,9% 9,8% 2,0% 

OG (Overskudsgrad) 7,8% 9,3% 6,9% 15,7% 3,7% 

AOH (Aktivernes omsætningshastighed) 0,593 0,633 0,568 0,622 0,548 



 

 

      

Niveau 3      

  2010 2011 2012 2013 2014 
PM drivere      

Nettoomsætningen 100% 100% 100% 100% 100% 

Værdiregulering af investeringsejendomme 0% 0% 0% 0% 1% 

Ekterne omkostninger -44,0% -48,4% -49,9% -43,6% -48,8% 

Personaleomkostninger -32,3% -30,5% -33,0% -30,6% -34,9% 

Af- og nedskrivninger -6,9% -7,1% -7,8% -7,1% -7,6% 

Amortiseringer -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% 

Amortiseringer, kontraktrettigheder -5,3% -3,3% -3,6% -3,1% -3,4% 

Skat på EBIT -1,2% 0,4% -0,4% -4,0% 1,0% 

Skattefordel fra andet driftsoverskud 0,1% -0,4% -1,0% -1,2% -0,2% 

Skattefordel fra finansielle poster -1,9% -3,4% -2,0% -0,3% -2,9% 

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Andet driftsoverskud, efter skat -0,5% 2,2% 4,9% 5,8% -0,6% 

PM (OG - overskudsgrad) 7,8% 9,3% 6,9% 15,7% 3,7% 

  



 

 

Bilag 10 
  

Værdiansættelse, DCF       

       

Kolonne1 Budgetperiode Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Terminalperiode 
  2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Driftsoverskud efter skat (DO) 96.675 98.348 100.053 101.979 105.273 107.379 

Nettodriftsaktiver 1.967.051 2.001.091 2.035.792 2.074.983 2.142.010 2.178.514 

FCF = DO - ∆NDA 121.386 64.307 65.352 62.788 38.246 70.875 

Diskonteringsfaktor (1,053)^t 1,057 1,117 1,181 1,248 1,319   

PV af FCF 114.843 57.561 55.344 50.306 28.991   

Sum af pv af FCF 307.045           

Terminalværdi (TV)           1.955.163 

PV TV 1.482.038           

Virksomhedsværdi (Enterprise Value) 1.789.083           

Netto finansielle forpligtelser 1.254.332      

Egenkapitalværdi  535.420      

Værdi per aktie (9,9 mio) 54,24      
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