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2 Indledning 

 

Den amerikanske organisation FASB har i perioden 1978-1985 udviklet og oprettet 

begrebsrammen. Hensigten med begrebsrammen er at øge nytteværdien af offentliggjorte 

årsrapporter.  Begrebsrammen er ikke en standard, men opererer som en referenceramme for 

konkrete regnskabsmæssige teorier, der har afsæt i det formueorienterede paradigme. Inden for 

dette paradigme aflægges årsrapporter indenfor principperne for periodisering og ”going 

concern”. 

Den internationale standardudsteder IASB har ligeledes udviklet og oprettet en begrebsramme. 

Denne har sit afsæt i begrebsrammen udviklet af FASB, og er på mange områder sammenlignelig 

hermed. IASB har primært tilrettelagt begrebsrammen ud fra investorenes informationsbehov, da 

IASB mener at deres informationsbehov er så krævende at de samtidigt afdækker 

informationsbehovene for de øvrige regnskabsbrugere. Derfor finder vi det interessant, at 

undersøge begrebsrammens implementering i en børsnoteret virksomhed. På denne måde kan 

det afdækkes om begrebsrammen er fyldestgørende implementeret, og om denne opfylder 

investorernes behov. 

På baggrund af ovenstående ser vi nærmere på Parken Sport & Entertainment A/S, der er en 

børsnoteret dansk virksomhed, som aflægger koncernregnskab og årsregnskab i henhold til de 

gældende regler for International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske 

oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dermed er koncernregnskabet samt årsregnskabet 

underlagt oplysningskrav, der hidrører fra begrebsrammen. Formålet er som tidligere nævnt at 

varetage investorernes oplysningsbehov, således at der kan træffe rationelle beslutninger i forhold 

til placering af likviditet etc.  

Denne opgave tager afsæt i Parken Sport & Entertainment A/S, og har til formål at undersøge 

begrebsrammens anvendelighed i forbindelse med en konkret virksomhed. Opgaven vil derfor 

omhandle begrebsrammens implementering I Parken Sport & Entertainment A/S (efterfølgende 

PSE), ligesom vi ud fra årsrapportens informationer vil foretage en værdiansættelse af 

virksomheden. På denne måde kan vi vurdere begrebsrammens anvendelighed i det konkrete 

tilfælde, samt diskutere hvorvidt, og i hvor høj en grad formålene med begrebsrammen opfyldes.     
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 Problemformulering 2.1

 

Som det fremgår af indledningen har begrebsrammen hovedsagligt til formål, at fremme 

nytteværdien af offentliggjorte årsrapporter til gavn for investorer. Derfor finder vi det interessant 

at undersøge begrebsrammens implementering i en konkret virksomhed, hvorfor vi vil undersøge 

begrebsrammens implementering i Parken Sport & Entertainment A/S, samt foretage en 

værdiansættelse af virksomheden. Årsrapporten danner grundlag for investorens værdiansættelse 

af den konkrete virksomhed. Således er det primære formål med denne opgave følgende: 

”Er begrebsrammens implementering i Parken Sport & Entertainment A/S fyldestgørende i forhold 

til virksomhedens investorer eller potentielle investorer?” 

Dette hovedproblem vil vi undersøges med forankring i nedenstående underspørgsmål, der 

således vil være styrende for den praktiske og teoretiske tilgang til opgaven. 

Begrebsrammen 

 Hvordan er begrebsrammens fem niveauer implementeret i årsrapporten for PSE for 2014? 

 Hvilke kvalitative egenskaber er defineret i begrebsrammen, og hvordan er disse håndteret 

i årsrapporten for PSE? 

 Hvordan er PSE påvirket af begrebsrammens indregningskriterier og måleattributter? 

 

Værdiansættelse 

 Hvilke strategier benytter PSE for at opnå deres målsætning? 

 Vil en værdiansættelse af PSE udløse køb, hold eller salgsanbefaling (teoretisk værdi)? 

 Hvad er årsagen til eventuelle forskelle imellem faktisk og teoretisk kurs 

 Har begrebsrammen sikret at årsrapporten indeholder de nødvendige oplysninger til en 

værdiansættelse af virksomheden? 
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  Metode 2.2

 

Metodeafsnittet er tilrettelagt med afsæt i vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang 

fra bogen Den Skinbarlige Virkelighed af Ib Andersen. Det er hovedsagligt nedenstående processor 

og koblinger imellem, som vil være styrende for vores opgaveløsning.  

Diagram 2.11 

 

 

I det følgende vil vi gennemgå vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgange. 

 

2.2.1 Hovedopgavens opbygning 

 

Denne hovedopgave er tilrettelagt ud fra en overordnet struktur, der fremvises nedenfor. 

Inddelingen er udarbejdet med henblik på at sikre en fornuftigt struktur for opgaveløsningen. På 

denne måde tilsigter vi at højne kvaliteten, ligesom vi fastholder fokus på vores 

problemformulering.  

                                                      
1
 Kilde: Andersen, Ib (Den Skinbarlige Virkelighed, udgave 5, s.38). 
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Indledningsvist har vi opridset opgavens emne i form af begrebsrammens baggrund og formål. På 

baggrund af overvejelser herom, har vi formuleret den reelle problemformulering med vores 

tilhørende hoved- og underspørgsmål.   

Dernæst vurderes forskellige metodevalg i forbindelse med vores undersøgelse af opgavens 

hovedtema og problemstillinger. Vi har således taget stilling til relevante modeller, teori og empiri. 

Dette er sket med henblik på at sikre modellernes reliabilitet og validitet. Vi har desuden forholdt 

os til de anvendte kilder, således at vi kan fastholde en objektiv tilgang til besvarelsen af vores 

problemformulering.  

Efter metodeafsnittet påbegyndes 

løsningen af problemformuleringen 

med indsamling af empiri og 

anvendelse af teoretiske modeller. Vi 

gennemgår i denne forbindelse 

begrebsrammen og dens 

implementering i Parken Sport & 

Entertainment A/S, for herefter at 

værdiansætte koncernen. 

Afslutningsvist forholder vi os til 

opgavens resultater, samt de 

udfordringer vi har mødt undervejs. 

Vi vil her tilstræbe en besvarelse af 

opgavens problemformulering, og 

håber således at vi har fundet frem til en entydig konklusion.  Diagram 1.22  

 

 

 

                                                      
2
 Egen fremstilling 



Jacob Schiander og Alexander G. Halby   
HD-(R) Afgangsopgave 2015                                                                                     

  Side 8 af 98 

2.2.2 Empiri 

 

Vores empiri i denne opgave er baseret på primære og sekundære datakilder. Disse kilder er 

opdelt i henholdsvis kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data er kendetegnet ved at 

være mængdebestemte eller talmæssige data, hvorimod kvalitative data er artsbestemte. 

I denne opgave anvendes både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data er fx nøgletal, 

der fremgår af selskabets årsrapport, medens de kvalitative data fx er interviews med relevante 

fagpersoner. I de følgende underafsnit til metodekapitlet, vil vi uddybe de forskelige 

dataindsamlinger. 

 

2.2.3  Primære datakilder 

 

De primære datakilder i denne opgave er baseret på vores egne erfaringer og interviews med 

relevante personer.  

Vores egne erfaringer er baseret på den viden vi har tilegnet os igennem uddannelse, tidsskrifter, 

medierne og jobs, samt tidspunkter i livet, hvor vi har truffet investeringsmæssige beslutninger om 

placering af overskydende likviditet. 

Vi har valgt at interviewe repræsentanter for investeringsbranchen. Denne beslutning er truffet 

med henblik på at belyse de problemstillinger som professionelle investorer til dagligt oplever i 

forbindelse med analyse af selskabers årsrapporter, med henblik på at vurdere attraktiviteten af 

det udvalgte investeringsobjekt. Ved at interviewe udvalgte personer fra denne branche, håber vi 

på at få nogle forskellige perspektiver angående problemstillingen omkring årsrapporternes 

nytteværdi. 

De anvendte interviews er delvist strukturerede spørgeskemaer, hvor respondenten får mulighed 

for at svare åbent, hvilket medfører at der ikke er foruddefinerede svar. Denne type interview er 

skitseret i Ib Andersens bog ”Den Skinbarlige Virkelighed”, og omtales her som det ”delvist 

strukturerede interview”3 

                                                      
3
 Kilde: Ib Andersen (Den Skinbarlige Virkelighed, udgave 5, s.155). 



Jacob Schiander og Alexander G. Halby   
HD-(R) Afgangsopgave 2015                                                                                     

  Side 9 af 98 

Interviewet er tilrettelagt med henblik på at opnå indsigt i hverdagens problemstillinger i forhold 

til investorernes analyse af årsregnskaber. Vi har således søgt personer med en høj grad af 

validitet og reliabilitet i forhold til den ovennævnte problemstilling. De udvalgte respondenter til 

interviewet er som følger: 

1. Hans Kjær, afdelingsdirektør, Nykredit Asset Management. Hans har 25 års erfaring i 

handel med værdipapirer, og beskæftiger sig til dagligt med analyse af danske aktier. 

Hans Kjær er desuden uddannet cand. polit i 1986. 

2. Ole Søeberg, Investeringsdirektør, Skagen Fondene. Ole har 25 års erfaring indenfor 

handel med værdipapirer, samt IR. Til dagligt er Ole direktør for Skagen Fondenes 

investeringsfonde, samt porteføljemanager for Skagen Vekst. Ole Søeberg er uddannet 

Cand.Merc fra Københavns Handelshøjskole.  

 

2.2.4 Kildekritik 

 
Respondenterne der interviewes er valgt på baggrund af deres indsigt i investering- og 

kapitalforvaltningsbranchen. Vi har valgt denne branche for at opnå et retvisende billede af 

behovene for regnskabsbruger. Vi er dog opmærksomme på at de udvalgte respondenter 

repræsenterer større virksomheder, hvilket kan influere deres tilkendegivelser.  

 

2.2.5 Sekundære datakilder 

 

Hovedopgavens sekundære datakilder vedrører hovedsagligt årsrapporter, faglitteratur, 

publicerede artikler og begrebsrammen (FASB & IASB). Vi har beskrevet de anvendte kilder 

nærmere i litteraturlisten, der vil fremgå bagest i opgaven. 

2.2.6 Kritik at sekundære datakilder 

 

Vi har analyseret de anvendte datakilder i forhold til reliabiliteten og validiteten. De godkendte 

offentliggjorte årsrapporter og faglitteratur vurderes at have en høj grad af reliabilitet og validitet. 

Denne antagelse er baseret på at årsrapporter er underlagt specifikke love, og godkendes af en 

statsautoriseret revisor. Faglitteraturen vurderes ligeledes at have en høj grad af reliabilitet og 
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validitet, idét det antages at disse er udarbejdet i overensstemmelse med god skik for 

vidensproduktion. 

 

2.2.7 Teori og modeller  

 
I det følgende vil vi gennemgå de teorier og modeller, som vi anvender i forbindelse med 

opgaveløsningen. 

Introduktion af PSE 

Opgaven vil indledningsvist introducere PSE koncernen. På denne måde opnås kendskab til 

koncernen, og herunder dens struktur i form af organisation, ejerforhold og den historiske 

udvikling. Vi mener at, disse elementer er helt centrale i forbindelse med vores besvarelse af 

problemformuleringen. 

Begrebsrammen 

Som bekendt ønsker vi en belysning af begrebsrammens implementering i årsrapporten for PSE. 

Derfor er vi selvsagt nødt til at gennemgå begrebsrammens generelle struktur og formål, samt 

indregnings og målingskriterier. Vi vil gøre dette med afsæt i årsrapporten for PSE. På denne måde 

tilsigter vi en naturlig kobling imellem begrebsrammens teoretiske forankring, og dens 

implementering og betydning for PSE i forhold til deres omverden. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er tilrettelagt med henblik på at opnå indsigt i PSE koncernens 

konkurrencemæssige situation, samt hvilke fordele og ulemper som koncernen besidder 

sammenholdt med de øvrige konkurrenter. Vi anvender i den forbindelse kendte og velafprøvede 

teoretiske modeller; disse er PEST- og SWOT modellen.   

PEST modellen afdækker de makroøkonomiske forhold, som har eller kan påvirke PSE koncernen. 

Vi vil bestræbe os på at anvende modellen i forhold til de elementer, som vi mener har væsentlig 

relevans for PSE koncernen. På denne måde vil vi undgå en tilfældig opremsning af 
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makroøkonomiske faktorer, der mere eller mindre sandsynligt kan påvirke PSE koncernen. Af 

samme årsag har vi valgt at anvende PEST modellen fremfor PESTEL modellen. 

Som beskrevet ovenfor er PEST modellen fokuseret på det eksterne miljø omkring PSE. Vi 

anvender derfor også SWOT modellen, hvor vi tillader os at se på både det eksterne og interne 

miljø omkring PSE. Slutteligt vil SWOT modellen opsummere de væsentlige interne og eksterne 

fordele og ulemper i forhold til PSE’ konkurrencemæssige situation. Formålet med den strategiske 

analyse er at højne kvaliteten af vores budgettering til brug for værdiansættelsen.   

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen begynder med en reformulering af den officielle årsrapport med henblik på 

resultat og balanceopgørelser. På baggrund af denne reformulering udarbejdes en 

rentabilitetsanalyse, der har som formål at højne vores indsigt i de faktorer som driver 

rentabiliteten. Der er tale om nøgletal for koncernens drifts- og finansiering, der analyseres i tre 

niveauer ud fra den udvidede dupontmodel. Hensigten med regnskabsanalysen er at forudsige 

fremadrettede trends på baggrund af de historiske resultater. Dette er medvirkende til at styrke 

vores forudsætninger i budgetteringen til brug for værdiansættelsen. 

Værdiansættelse 

På baggrund af den strategiske- og regnskabsmæssige analyse opstiller vi et budget, der som 

bekendt danner grundlag for vores værdiansættelse.  
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Diagram 1.34 

 

Den forestående budgettering bliver til på baggrund af processen som er illustreret ovenfor. Som 

det ses tager vækstprognosen udgangspunkt i de makroøkonomiske forhold som påvirker 

branchen. I forbindelse med den strategiske- og regnskabsmæssige analyse forholder vi os til de 

makroøkonomiske forhold samt virksomhedens interne styrker og svagheder etc. På baggrund af 

dette estimeres virksomhedens fremtidige vækst.    

Til selve værdiansættelsen har vi valgt at anvende RIDO modellen, der som navnet angiver 

fokusere på residualoverskud fra driften. Fordelen ved denne model er at den bygger på 

regnskabsmæssige termer. Derved adskiller den sig fra pengestrømsbaserede modeller såsom DCF 

modellen, og det bevirker at vi tager udgangspunkt i resultat- og balanceopgørelse. Det 

formueorienterede regnskabsparadigme medfører, at regnskaber fremskynder indregning i 

henhold til periodiseringsprincippet. Dermed bliver mere værdi indregnet inden for 

budgetperioden fremfor terminalperioden, hvor der grundet den længere tidsmæssige horisont er 

tilknyttet forøgede risici. 

Værdiansættelsen efterfølges af en følsomhedsanalyse, der skal afdække konsekvensen af 

væsentlige estimater som er lagt til grund for vores værdiansættelse.  

                                                      
4
 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 256) 
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2.2.8 Afgrænsning 

 
I det følgende vil vi nævne hovedopgavens væsentligste afgrænsninger. 

2.2.8.1 Begrebsrammen 

Indledningsvist udtrykte vi interesse for at undersøge begrebsrammens implementering i 

offentliggjorte årsrapporter. Dette er selvsagt et stort område, at skulle afdække, hvorfor vi har 

begrænset os til begrebsrammens implementering i PSE. Endvidere har vi fokuseret på 

begrebsrammens måling og indregningskriterier. Dette er sket i en sammenkobling mellem de 

generelle kriterier, men også i forhold til PSE’s årsrapport. Vi har ikke gennemgået samtlige 

regnskabsposter med henblik på at diskutere indregning og måling. I stedet har vi afgrænset os til 

særligt udvalgte regnskabsposter, hvor vi mener det kunne være særlig interessant at diskutere 

indregning og måling. De udvalgte regnskabsposter udgøres af kontraktrettigheder og 

kontorejendomme, der efter vores opfattelse og i henhold til årsrapporten anvendte 

regnskabspraksis er behæftet med væsentlige skøn og usikkerheder. 

2.2.8.2 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen af PSE udarbejdes på baggrund af sekundære datakilder såsom koncernens 

offentliggjorte årsrapport. Vi har derfor ikke været i kontakt med virksomheden eller lignende, 

hvilket naturligvis påvirker informationsniveauet. Vi har dog valgt at afgrænse os på denne måde, 

da vi anskuer problemstillingen fra en investor synsvinkel og ofte vil disse ikke være i kontakt med 

virksomheden. Endvidere kan vi ikke forestille os, at koncernen skulle være interesseret i fortælle 

om følsomme regnskabsmæssige data, da koncernen er børsnoteret og derfor er underlagt 

strenge krav om videregivelse af information. 

Som bekendt håndteres værdiansættelsen ved hjælp af RIDO modellen. Der er tale om en alment 

anderkendt model, hvorfor vi ikke forholder os til de teoretiske forudsætninger bag modellen.  

Slutteligt bør det berettes at vores værdiansættelse blev fastsat den 15. april 2015. Hvad der 

måtte opstå af yderligere og relevant information efter denne dato er derfor ikke inddraget i 

opgaven.  
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3 Introduktion PSE 

 

PSE er en dansk børsnoteret koncern, der handles på den danske fondsbørs NASDAQ OMX Nordic. 

Selskabet gik på børsen tilbage i 1997. PSE har sine rødder i de københavnske fodboldklubber 

B1903 og KB, og er dermed resultatet af en fusion i 1992 mellem disse københavnske 

fodboldklubber. I dag er selskabet bag PSE andet end blot fodbold, og således består koncernen af 

forskelligartede selskaber indenfor følgende segmenter: 

 Fodbold 

 Forlystelsesparker 

 Fitness 

 Kontorudlejning 

 Koncerter og øvrige arrangementer 

Ovenstående forretningssegmenter drives til dagligt under brandsne F.C . København, Lalandia og 

Fitness DK. Til dags dato er PSE andet end den fodboldklub, der oprindeligt var udgangspunktet i 

1992. I slutningen af 90’erne får selskabet en ny administrerende direktør ved navn Flemming 

Østergaard. Den nye direktør får hurtigt sat sit aftryk på koncernen, og således indleder man en 

uorganisk vækst, hvor koncernen erhverver flere aktiviteter, som samles i PSE. Herunder er de 

væsentligste opkøb følgende: 

 Stadionanlægget Parken (1998) 

 Feriecenteret Lalandia (2004) 

 Motionskæden Fitness DK (2006) 

Strategien var tydelig og blev eksekveret med den hensigt at adsprede selskabets aktiviteter på 

forskellige segmenter, for på denne måde at mindske den driftsmæssige risici ved F.C. 

København5. Indtjeningen fra de øvrige segmenter skulle endvidere anvendes til at styrke F.C. 

Købehavn og deres sportslige resultater.  

                                                      
5
 Kilde: http://www.b.dk/diverse/PARKEN-spreder-sine-aktiviteter 
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Med de nye erhvervelser og en økonomisk højkonjunktur kunne PSE tilføres yderligere likvider i 

form af lån fra selskabets kreditinstitut. Denne beslutning har dog vist sig at være bekostelig, og 

dette kan hovedsagligt henledes til den økonomiske krise6, som udsprang af den finansielle sektor 

i år 2008. Ledelsen i PSE har efterfølgende været fokuseret på at nedbringe den rentebærende 

gæld, hvilket blandt andet har medført en aktieemission med et bruttoprovenu på 500 mio. kr. i år 

20097. 

Som tidligere nævnt hærgede den finansielle krise fra midten af år 2008. Det medførte 

rekordstore fald på aktiemarkederne verden over. Lavkonjunkturen påvirkede i høj grad også PSE, 

der også dengang opererede inden for en konjunkturfølsom branche. Den verserende krise 

medførte også et forøget pres på værdiansættelsen af PSE’ ejendomme og den goodwill, der var 

opstået på baggrund af det bredt omtalte opkøb af Fitness.dk8.   

Forinden den finansielle krise så Flemming Østergaards projekt dog ud til at lykkedes. Flemming 

Østergaard havde været administrerende direktør for PSE i perioden 1997 til 2002. Herefter 

udskiftede han rollen som administrerende direktør til bestyrelsesformand. I årene hvor Flemming 

Østergaard sad ved roret, blev der som bekendt erhvervet forskellige aktiver for at styrke 

koncernens finansielle status. Flemming Østergaards tiltag var populære blandt investorerne, og 

således udviklede selskabets aktiekurs sig i en positiv retning. I år 2005 udgjorde aktiekursen 324 

kr., mens den i april måned 2007 nåede sit ATH9 på 1.985 kr. I denne periode var selskabet præget 

af en gunstig udvikling for udlejning af kontorejendomme10. Endvidere præsterede F.C. København 

og leverede flotte europæiske resultater, som tilførte koncernen et trecifret millionbeløb. 

Kulminationen på denne udvikling var i år 2007, hvor Bloomberg prissatte markedsværdien af PSE 

til 3,9 mia. kr., hvilket dermed gjorde selskabet til den dyreste børsnoterede fodboldklub i 

Europa11.  Denne status var dog ikke vedvarende, og der gik der ikke længe før markedsværdien af 

PSE gik i den modsatte retning.  

                                                      
6
 Kilde: http://bosserne.blogs.business.dk/2013/03/05/lang-lang-vej-i-PARKEN/ 

7
 Kilde: PSE Årsrapport for 2009 

8
 Kilde: http://www.PARKEN.dk 

9
 Ordforklaring: All time high 

10
  Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ 

11
  Kilde:http://www.business.dk/72-fck-er-verdens-dyreste-fodboldklub-paa-boersen 
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Som tidligere nævnt begyndte den finansielle krise i år 2008, og denne var hovedsagligt anført af 

det chokerende krak for den store amerikanske investeringsbank Lehman Brothers. Chokbølgen 

heraf bredte sig som ringe i vandet hen over al verdens finansielle markeder. Dermed blev PSE i 

lighed med den resterende verdensøkonomi hårdt ramt af krisen, og det kan aflæses i udviklingen 

for PSE’ aktiekurs, der er gengivet nedenfor. 

 

12 

Som man kan se er der tale om et markant fald fra en kurs på næsten 2.000 i år 2007 til det 

nuværende kursniveau på 61 kr.13.  

Grundet krakket hos Lehmann Brothers opstod der en væsentlig usikkerhed omkring 

tilbagebetalingsevnen bankerne imellem. Det resulterede i at prisen på interbankmarkedet steg 

voldsomt fra år 2005 til år 2008 (se diagram nedenfor).  Når prisen på funding hos bankerne stiger, 

vil det medføre en stigning hos konsumenten. PSE er i dette tilfælde konsumenten, og her var 

problemet særdeles alvorligt, fordi koncernen til brug for opkøb etc. havde en kapitalstruktur, 

hvor fremmedfinansieringen vægtede betragteligt. I forbindelse med at renterne steg fra ca. 3 % i 

år 2006 til ca. 6,5 % i år 2009 stod PSE med nogle store likviditetsmæssige udfordringer 

vedrørende deres gæld. For at efterkomme den stigende rente indgik PSE swapaftaler for at 

afdække selskabets renterisiko. Dette skulle vise sig at være den forkerte beslutning, hvilket 

tydeligt fremgår af den nedenstående graf. Her ses det at renten er nedadgående, allerede 12 -18 

måneder efter den finansielle krises begyndelse. Det medfører at de finansielle gældsposter 

                                                      
12

 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
13

 Dato: 15. april 2015  
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forøges i takt med den negative markedsværdi af de indgåede swapaftaler steg. I år 2014 udgjorde 

PSE’ negative markedsværdi af renteswaps hele 250 mio. kr.  

14 

 

 Organisationen 3.1

 

I det indeværende afsnit vil vi se nærmere på PSE koncernens idegrundlag og dets mål for 

forretningen. Endvidere vil vi kort kommentere på den nuværende ejerkreds og fordelingen af 

koncernens aktier. 

 

3.1.1 Idegrundlag og mål 

 
I PSE’ ledelsesberetning for årsrapporten for 2014 kan vi se at koncernen er inddelt i forskellige 

segmenter. Som bekendt udgøres disse af F.C. København og Stadion, Lalandia, Fitness DK og 

kontorejendomme. Den fælles overskrift for de forskellige forretningsenheder er fritidsaktiviteter. 

I ledelsesberetningen berettes der omkring en koncern som har et betydeligt udviklings- og 

indtjeningspotentiale. Det er endvidere koncernens strategi at øge indtjening og markedsværdi 

                                                      
14

 Kilde: http://www.statistikbanken.dk 
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gennem organisk vækst, øget kapacitetsudnyttelse samt kontinuerlig forbedring af den 

operationelle effektivitet. Målsætningen er at vinde superligaen og kvalificere sig til gruppespillet i 

UEFA Champions League, og herudover at skabe et tilfredsstillende afkast til selskabets 

aktionærer15.  

 

3.1.2 Organisationsstruktur 

 

I den nedenstående figur ses organisationsdiagrammet for PSE. Diagrammet viser ejerkredsen 

samt den respektive ejerandel. Herudover viser diagrammet PSE forskellige forretningssegmenter.  

Diagram 2.116 

 

1. F.C. København & Stadion: Driftsaktiviteten kan henføres til fodboldklubben og 

stadionaktiviteter som fx koncerter og øvrige arrangementer.  

2. Lalandia: Opererer inden for ferie- og aktivitetscentre, hvor man udlejer feriehuse og endvidere 

opfører og sælger feriehuse. 

3. Fitness dk: Segmenter er centreret omkring motionsdyrkelse, og således stiller kæden 

træningsfaciliteter til rådighed i dertil indrettede centre over det meste af Danmark. 

4. Kontorejendomme: Vedrører udlejning af kontorejendomme med placering i Parken. 

                                                      
15

 Kilde: PSE Årsrapport for 2014  
16

 Kilde: PSE Årsrapport for 2014 
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Ejerkredsen består hovedsagligt af Kapitalforeningen LD (lønmodtagernes dyrtidsfond), SKAKT A/S 

(Karl Peter K. Sørensen) og ES – Parken ApS (Erik Skjærbæk). Herudover er der en række 

småaktionærer som hver især ejer mindre end 5 % af den samlede aktiekapital, hvorfor de jf. 

selskabslovens § 55 og § 56 ikke har pligt til at angive navn. 
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4 Begrebsrammen 

 
Som nævnt i opgavens indledning opretter FASB I perioden 1978-1985 begrebsrammens generelle 

struktur. Oprettelsen sker på baggrund af et længerevarende forskningsprojekt, og flere opfatter i 

dag begrebsrammen som den finansielle rapporterings grundlov17.  

Begrebsrammen har som formål at fremme regnskabsbrugernes nytteværdi, og dette sker blandt 

andet ved at sikre sammenlignelighed og konsistens i de finansielle rapporteringer.  

I det følgende ser vi nærmere på begrebsrammens grundlæggende principper og tilmed dets 

indvirkning i årsrapporten for PSE. 

 Begrebsrammens fem niveauer  4.1

Begrebsrammen er inddelt i fem niveauer. Herudover er der en række yderligere bestemmelser, 

som tilgodeser regnskabsbrugernes nytteværdi, hvilket blandt andet opnås igennem øget klarhed, 

konsistens og substans. Nedenfor har vi skitseret begrebsrammens fem niveauer, og denne 

inddeling danner grundlag for strukturen på vores gennemgang af begrebsrammen: 

18Diagram 3.1  

 
                                                      
17

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel rapportering, udgave 3, s. 196) 
18

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 197) 
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4.1.1 Brugernes informationsbehov 

 

Parken Sport & Entertainment har en mangfoldig skare af regnskabsbrugere. Koncernen er 

børsnoteret, og i regnskabsåret 2014 havde man flere end 700 ansatte (gennemsnitligt antal)19. 

Desuden er selskabet delvist finansieret af kreditinstitutter. De forskellige grupper af 

regnskabsbrugere har i sagens natur heterogene interesser i den finansielle rapportering af 

koncernens finansielle status.  

Nuværende medarbejdere eller potentielle kandidater vil hovedsagligt være interesseret i 

information omkring jobsikkerheden, medens aktionærerne ønsker indsigt i koncernens fremtidige 

indtjeningspotentiale.  

Endeligt er der långivere i form af kreditinstitutter og gæld til leverandører af varer og 

tjenesteydelser. Sådanne kreditorer vil primært fokusere på selskabets soliditet, da denne 

indikerer om selskabet evner at tilbagebetale udeståender.   

Årsrapporten er altså et væsentligt informationsgrundlag for forskellige regnskabsbrugere med 

heterogene behov. Det er ofte blevet diskuteret, hvilken af de forskellige regnskabsbrugere som 

bør tilgodeses i den finansielle afrapportering. Der er dog en udbredt konsensus om at 

investorenes informationsbehov er så krævende, at de øvrige regnskabsbrugere får afdækket 

deres behov såfremt investorerne tilgodeses.  På baggrund af denne tendens er begrebsrammen 

tilrettelagt således, at investorerne er den primære målgruppe. 

 

4.1.2 Kvalitative egenskaber 

 

Begrebsrammens fornemmeste opgave er, at forøge nytteværdien af offentliggjorte årsrapporter. 

I bestræbelserne herpå er den finansielle rapportering underlagt en række kvalitative egenskaber. 

Overordnet set skal oplysninger, der gengives i den finansielle rapportering være væsentlige for 

regnskabsbrugerne.  Herunder skal de kvalitative egenskaber baseres på fundmentale egenskaber 

i form af relevans og validitet.  

                                                      
19

 Kilde: PSE årsrapport for 2014 
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Diagram 3.220 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor er relevans kendetegnet ved at besidde prognoseværdi og 

bekræftelsesværdi, mens validitet besidder fuldstændighed, neutralitet og fejlfrihed. Den 

finansielle rapportering skal altså gengive oplysninger, der har relevans og som samtidigt er valide.  

Ud over de fundamentale egenskaber i form af relevans og validitet, er der en række forstærkende 

egenskaber såsom sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. Disse 

egenskaber forstærker de fundamentale egenskaber, og bidrager således til en forøgelse af 

nytteværdien. 

 

4.1.3 Årsrapportens indregningskriterier og målegrundlag 

 
 

Begrebsrammen er konstrueret med afsæt i det formueorienterede paradigme. I dette paradigme 

anskues balanceposterne som den væsentligste bestanddel af årsrapporten. Dermed reduceres 

                                                      
20

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 204) 
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resultatopgørelsen til at være sekundær, da denne menes at være opstået grundet 

værdistigninger eller fald i balanceposter. 

Det formueorienterede regnskabsparadigme har som formål, at videregive oplysninger om 

økonomiske fænomener målt til dagsværdi. Denne målsætning opfyldes ved anvendelse af 

forskellige måleattributter for dagsværdier. Dagsværdien for aktiver er den pris, som kan opnås i 

en salgssituation, mens dagsværdien for passiver er det beløb man må afregne for at overdrage en 

forpligtelse.  Dagsværdier er baseret på markedsmæssige forhold, og tager således ikke 

udgangspunkt i virksomhedens specifikke forhold.21  

Dagsværdien kan opgøres ved hjælp af en række forskellige måleattributter. Den anvendte 

måleattribut bør tilgodese regnskabsbrugeren, men i udgangspunktet kan virksomhederne selv 

vælge metode. Der er flere forskellige måleattributter for dagsværdien, og nedenfor er disse 

nævnt i prioriteret rækkefølge. Således er de første måleattributter de metoder, som er tættest 

knyttet til den faktiske dagsværdi22.  

1. Salgsværdi 

2. Nettorealisationsværdi 

3. Kapitalværdi 

4. Genanskaffelsesværdi/Dagsprovenu 

5. Historisk kostpris / Historisk provenu 

Som det fremgår af listen er salgsværdien placeret øverst. Denne placering afspejler tilknytningen 

til den faktiske dagsværdi, hvilket giver mening da denne jo netop er defineret af salgsværdien. I 

den modsatte ende af listen er historisk kostpris placeret. Denne måleattribut relaterer sig til den 

omkostning man har haft i forbindelse med erhvervelsen af et aktiv fratrukket amortiseringer. 

Således kan der altså være store forskelle imellem historisk kostpris og den faktiske dagsværdi, 

hvilket kan afstedkomme, at væsentlige informationer ikke er gengivet i årsrapporten. Herunder at 

væsentlige informationer forekommer misvisende i forhold til dagsværdien.  

                                                      
21

 Kilde: EY (Indsigt i årsregnskabsloven, udgave 1, s. 66) 
22

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 219) 
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Den historiske kostpris er alligevel den foretrukne metode blandt mange virksomheder. Det er 

formentligt grundet den lave grad af kompleksitet i forbindelse med målingen. Herudover er 

virksomhederne nødt til at vurdere validiteten når de måler et aktiv. Såfremt en virksomhed måler 

et aktiv til den korrekte dagsværdi, er der ikke den store tvivl om at dette vil bringe 

regnskabsbrugerne størst nytteværdi. Der kan dog være flere situationer, hvor en indregning til 

dagsværdi er særligt kompleks, hvorfor validiteten i form af fejlfrihed, neutralitet og 

fuldstændighed kan drages til tvivl. I disse tilfælde må man naturligvis tage til takke med den 

næstbedste løsning, og i flere henseender vil det altså være den historiske kostpris.  Denne 

måleattribut kan være langt fra den faktiske dagsværdi, men er alligevel bredt anerkendt og 

anvendt. Årsagen herfor er den lave grad af kompleksitet i forhold til at måle værdien af aktiver 

eller forpligtelser. Ulempen ved denne metode er at væsentlige informationer kan udholdes af 

årsregnskabet. For så vidt angår investorer kan dette skabe støj i forbindelse med 

værdiansættelsen af en virksomhed. 

I henhold til begrebsrammen er aktiver defineret som en ressource, der kontrolleres af 

virksomheden og er opstået på baggrund af tidligere begivenheder, hvorfra det forventes at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden23. Denne definition er relativt bred, men 

er heller ikke ensbetydende med at der kan ske indregning og måling.  

I forhold til indregning og måling har begrebsrammen følgende kriterier:  

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden.  

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi 24 

Ud fra ovenstående definitioner er det interessant at se nærmere på PSE koncernen. Aktivernes 

definition indikerer at F.C. Københavns brandværdi er et reelt aktiv for PSE. Dette forekommer da 

også naturligt, når man tænker på hele kulturen i F.C. København. Her er der ugentligt flere 

tusinde af tilskuere som overværer F.C. Købehavns fodboldkampe. De støtter op om holdet, og vil 

gøre det fremadrettet, hvilket naturligvis medfører økonomiske fordele for PSE. Derfor er der pr. 

definition tale om et aktiv, og man kunne således forvente at værdien afspejles i årsrapporten for 

PSE. Den repræsenterer alt andet lige, en kæmpe værdi for koncernen, og således ville det være 

                                                      
23

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 212) 
24

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 215) 
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retvisende, at illustrere dette i koncernens årsrapport. Men selvom F.C. Københavns brandværdi 

opfylder definitionen for et aktiv, er der andre forhold som gør sig gældende i forhold til 

indregning og måling.  

I det nærværende tilfælde står og falder F.C. Københavns brandværdi med kriterie nummer 1 og 2. 

Det første kriterie er opfyldt, medens det andet kriterier ikke kan opfyldes. Værdien kan 

simpelthen ikke måles validt til kostpris eller anden værdi, og der er dermed tale om et usynligt 

aktiv, som altså ikke fremgår af koncernens årsrapport.  

Eksterne analytikere vil formentligt medgive at brandværdien af F.C. Købehavn har en væsentlig 

indvirkning på koncernen samlede værdi. Derfor kan det være misinformerende at værdien ikke 

afspejles i årsrapporten. De fleste analytikere vil dog benytte sig af indtjeningsbaserede 

diskonteringsmodeller, og disse vil i sagens natur medtage den værdi, som genereres af usynlige 

aktiver. Alt andet lige må vi dog konstatere, at der går noget gennemsigtighed tabt, når en koncern 

som PSE ikke kan indregne brandværdien af F.C. København. 

 

4.1.4 Årsrapportens elementer 

 
 

Som tidligere nævnt har begrebsrammen sit udgangspunkt i virksomheders balanceposter. 

Årsagen er at begrebsrammen er baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, hvor 

man anser resultatopgørelsen for at være en afledt effekt af stigninger eller fald i balanceposter. 

 Forpligtelser 

o Defineres som en aktuel forpligtelse, der er opstået på baggrund af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele fragår virksomheden. 

 Aktiver 

o Defineres som ressourcer der kontrolleres, som følge af foregående begivenheder, 

og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden.  

 Egenkapital 

o Defineres som residualen imellem selskabets samlede aktiver fratrukket dets 

forpligtelser. 
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 Indtægter 

o Defineres som stigninger i økonomiske fordele for den gældende regnskabsperiode 

i form at værdistigninger i selskabets aktiver eller fald i dets forpligtelser, som 

medfører en stigning i egenkapitalen. Undladt er dog transaktioner med ejerne. 

 

 Omkostninger 

o Defineres som fald i økonomiske fordele for den gældende regnskabsperiode i form 

af værdifald i selskabets aktiver eller stigninger i dets forpligtelser, som medfører et 

fald i egenkapitalen. Undladt er dog transaktioner med ejerne. 

 Totalindkomst 

o Definere som ændringen i en virksomheds egenkapital for den gældende 

regnskabsperiode, der er forårsaget af forhold, der ikke vedrører transaktioner med 

ejerne.25 

I PSE anvender man flere forskellige måleattributter til at indregne og måle aktiver og passiver. Vi 

har læst og analyseret årsrapporten for at vurdere nytteværdien af den anvendte 

regnskabspraksis. I det følgende gennemgås udvalgte og problematiske regnskabsposter, hvor vi 

mener, der kan opstå støj i årsregnskaberne.  

 

4.1.5 Klassifikation og præsentation 

 

Begrebsrammens femte niveau er klassifikation og præsentation. Her tager man stilling til, 

hvordan informationerne jf. de fire første niveauer i begrebsrammen skal præsenteres. 

Begrebsrammen har ikke taget konkret stilling til klassifikation og præsentation, men henholder 

sig til mere generelle retningslinjer, som fremgår af det tekniske regelsæt. Som følge heraf gælder 

at der for hver klassifikation er to kriterier, der skal være opfyldt: 

                                                      
25

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 212) 
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1. Egenskaber som er grundlaget for klassifikationen skal være relevant for 

regnskabsbrugerne, for at dække dennes informationsbehov. I forhold til prognoseopgaven 

kræver det at man klassificerer med henblik på at fremadrettet perspektiv, og modsat for 

kontrolopgavens bagudrettede perspektiv. 

2. Transaktioner skal klassificeres på grundlag af valgte kriterier, således at der kan dannes 

homogene klasser. 26 

Det er en væsentlig pointe at aggregering af data mindsker informationen, hvorfor det er vigtigt at 

klassificeringen overholder ovenstående kriterier, således at regnskabsposterne ikke bliver 

misvissende. 

 

4.1.6 Regnskabsmæssig behandling af fodboldspillere 

 
 

I det følgende vil vi analysere PSE’s regnskabsmæssige håndtering af dets fodboldspillere. Området 

syntes interessant, grundet den høje kompleksitet. Vi hører ofte om store handler med 

fodboldspillere, hvorfor man kunne forestille sig en vis skævhed i de bogførte værdier kontra 

salgspriserne.  

4.1.6.1 Indregning og måling 

 

Indregning og måling af kontraktrettigheder er naturligvis et af de mere interessante områder i 

årsrapporten for PSE. Vi har i de senere år været vidne til flere iøjnefaldende transferhandler 

imellem internationale- og danske fodboldklubber. Herunder bør naturligvis nævnes F.C. 

Københavns handler med markante profiler som Andreas Cornelius og Dame N’Doye. Salget af de 

nævnte profiler har indbragt PSE koncernen op i mod 120 mio. kr. i alt2728.  For en koncern hvor 

årets resultat før skat i år 2014 udgjorde 15,8 mio. kr. (2013: 210 mio. kr.) kan vi med ro i sindet 

betragte de store salgssummer som væsentlige for selskabets interessenter. Men hvordan er 

deres værdi afspejlet i årsrapporten for PSE? Værdien kan som bekendt variere en hel del, og er 

                                                      
26

 Kilde: Elling, O. Jens (Finansiel Rapportering, udgave 3, s. 218) 
27

 Kilde:http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/276700/cardiff_tabte_77_millioner_kroner_paa_cornelius.html?hl=    
QW5kcmVhcyBDb3JuZWxpdXM7Q29ybmVsaXVz &  
28

Kilde:http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/27964/artikel.html?hl=c2FsZztEYW1lIE4nRG95ZTtOJ0RveWUtc2Fs
ZztOJ0RveWU, 
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det overhovedet muligt at indregne den faktiske værdi set i forhold til gevinst og omkostninger 

forbundet hermed?  

Vi kan på baggrund af de tidligere nævnte oplysninger konstatere at en væsentlig andel af 

koncernens pengestrøm kan henføres til resultat af transferaktiviteter. I hvert falder syntes det at 

være tilfældet i de år, hvor store fodboldprofiler frasælges. I forhold til koncernens interessenter, 

herunder særlig investorerne, bliver prognosegrundlaget vanskeliggjort heraf. Investorerne søger 

på baggrund af de historiske data, at opnå en indsigt i indtjeningspotentialet for den koncern som 

man ønsker at vurdere. Spillernes værdimæssige volatilitet sætter investorerne på en vanskelig 

opgave, idét resultatet af transferaktiviteter kan variere voldsomt fra det ene år til det andet. 

Endvidere kan man forestille sig en periode på fem år eller mere, hvor der ikke foretages større 

handler med koncernens kontraktrettigheder. Her er risikoen den, at investorerne overser en 

væsentlig værdi i spillertruppen, og dermed baserer sin værdiansættelse på et konservativt 

budget. Denne risiko bliver i sagens natur højere jo længere afstanden er imellem den bogførte 

værdi og den faktiske markedsværdi. 

I den anvendte regnskabspraksis er det beskrevet, hvordan indregning og måling håndteres for 

koncernens kontraktrettigheder. Her fremgår det, at man indregner og måler 

kontraktrettighederne til historisk kostpris. Vi har tidligere beskrevet, hvordan denne måleattribut 

anvendes som surrogat for dagsværdi, om end denne måleattribut kan afspejle en værdi, der er 

langt fra markedsværdien.  

Tabel 4.129 

Kontraktrettigheder (t.kr.) 2014 2013 2012 2011 

Bogført værdi 127.461 64.737 87.069 89.001 

 

Af oversigten ses den bogførte værdi af kontraktrettighederne for PSE igennem de seneste fem år. 

Alene ved salget af henholdsvis Andreas Cornelius (2013) og Dame N’Doye (2012) kan vi 

konstatere, at den bogførte værdi må være yderst konservativ.  

Dette understøttes af forskellige forhold som bevirker, at PSE ikke kan indregne og måle visse 

fodboldspillere. Der er flere af truppens spillere, som er opdrættet i F.C. Københavns eget 

                                                      
29

 Kilde: PSE årsrapport for 2014,2013,2012 og 2011 
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ungdomsakademi og deres samarbejdsklubber. På denne måde har man ikke haft omkostninger til 

køb af spillerene, hvorved de reelt set ikke figurerer i koncernens årsregnskab. Det samme gør sig 

gældende for spillere der hentes til klubben på en såkaldt ”fri transfer”. For disse spillere betaler 

PSE ikke honorar til spillerens tidligere klub, hvorved kostprisen kun kan tilskrives en 

underskrivelsesbonus til den pågældende fodboldspiller. I relation til disse problemstillinger opstår 

der ligeledes en yderligere udfordring. Metoden for den historiske kostpris tager ikke højde for 

den værditilvækst som fodboldspillerne potentielt kan skabe, ved at levere gode resultater på 

banen. De fleste fodboldspillere har et udviklingspotentiale, og leveres varen på banen, vil det 

resultere i flere potentielle købere, hvorfor prisen på den pågældende fodboldspiller forøges. 

Denne værdimæssige forøgelse bliver på nuværende tidspunkt ikke afspejlet i årsregnskabet for 

PSE. 

Denne mangelfulde måling af koncernens kontraktrettigheder skaber problemer for 

regnskabsbrugerne. Deres nytteværdi af årsrapporten bliver mangelfuld som følge af den svage 

validitet og relevans. Validiteten bliver forringet fordi, prognosegrundlaget mindskes, og hvordan 

bør investor håndtere værdien af PSE’s kontraktrettigheder? Det kan for investoren være svært at 

vurdere markedsværdien for de enkelte fodboldspillere, uagtet at man besidder de historiske 

oplysninger.  

Samtidigt er der dog væsentlige usikkerheder forbundet med at indregne og måle 

kontraktrettighederne til en dagsværdi, der fx er tilkommet på baggrund af en DCF model. Det ville 

være vanskeligt og særdeles tidskrævende, hvis man skulle adskille pengestrømme til koncernens 

fodboldspillere. Set i lyset heraf bliver det svært, om ikke umuligt at indregne og måle 

kontraktrettighederne til nettorealisationsværdi, kapitalværdi eller genanskaffelsesværdi. Det 

samme gælder for så vidt angår salgsværdien. På trods af at der hyppigt handles på 

transfermarkedet gælder der her nogle helt særlige dynamikker med regulering af fx købssummer, 

men også hvornår markedet holder åbent eller lukket. Ved at anvende salgsværdien som 

indregning og målingsmetode, ville man formentligt behæfte regnskabsposten med en endnu 

lavere grad af validitet, om end man ved denne metode kunne løfte relevansen i forhold til 

prognoseværdien. Dette er dog kun tilfældet såfremt salgsværdien ikke ville forekomme 

fuldstændigt misvissende grundet de vanskelige målingsforhold.  
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4.1.6.2 Klassifikation 

 

I den officielle årsrapport for PSE er selskabets fodboldspillere klassificeret som immaterielle 

anlægsaktiver. Ved første øjensyn kan denne klassifikation forekomme en anelse mærkværdig. Der 

er tale om noget fysisk i skikkelse af professionelle fodboldspillere. Efter nærmere overvejelser må 

vi erkende, at selskabet bag PSE ikke kan eje disse fodboldspillere, hvorfor der nærmere bestemt 

er tale om et ejerskab af kontraktrettigheder, der strækker sig over en given periode og herefter 

ophører eller forlænges. I henhold til de internationale regnskabsstandarder (IAS 38) defineres et 

immaterielt anlægsaktiv som en ikke monetær størrelse, der samtidig er uden fysisk substans. Set i 

lyset heraf forekommer klassifikation af selskabets tilknyttede fodboldspillere for værende 

retvisende.  

 

4.1.7 Investeringsejendomme 

 
 

PSE koncernen råder over investeringsejendomme, som bidrager til selskabets indtjening ved 

udlejning til brug for kontor.  Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgør 437 mio. kr. 

den 31. december 2014 (2013: 420 mio. kr.), og årets dagsværdiregulering udgør positivt 15,3 mio. 

kr. 

4.1.7.1 Indregning og måling 

 

Måleattributten for investeringsejendommene er i henhold til den anvendte regnskabspraksis 

baseret på dagsværdi i forhold til dagsværdihierarkiets niveau 3. Her beregnes kapitalværdien 

baseret på alment anerkendte værdiansættelsesmodeller. I PSE koncernen anvender man en 

afkastbaseret Cash-flow model, og det anvendte afkastkrav udgør 5,75 % - 6 % i år 2014 (2013: 6 % 

- 6,2 %). De fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi i henhold til det fastsatte 

afkastkrav. Dette afkastkrav skal jf. anvendt regnskabspraksis fastættes i henhold til gældende 

markedsbetingelser, og herunder gælder en vurdering af følgende forhold: 

 Afkastkravet for sammenlignelige ejendomme 

 Tomgang 

 Renteudvikling 
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 Skatteforhold 

I det følgende vil vi gennemgå ovenstående forhold, for at analysere den bogførte værdi. Vi 

sammendrager slutteligt vores opdagelser, og vurderer det fastsatte afkastkrav. 

 

4.1.7.1.1 Afkastkravet for sammenlignelige ejendomme 

 

I årsrapporten for PSE angives afkastkravet som værende en afledt effekt af forskellige forhold. 

Herunder er en vurdering af afkastkravet for sammenlignelige ejendomme. Derfor ser vi nærmere 

på de generelle markedsvilkår og betingelser. Vi har indhentet en ekstern rapport omkring 

ejendomsmarkedet fra det anerkendte ejendomsselskab Colliers30. I denne rapport estimerer 

Colliers det gældende afkastkrav for ejendomme. Afkastkravet estimeres ud fra den geografiske 

placering, men også ud fra en kategorisering. Denne kategorisering beskrives i markedsrapporten 

på følgende vis:  

A. Bedste 

a. Absolut topbeliggenhed og topkvalitet for ejendommen. Enten ny og moderne eller 

istandsat, så der er tidssvarende og fremtidssikret. Høj genudlejningssikkerhed. 

Udgør ca. 10 % af ejendommene. 

B. Standard 

b. ”God beliggenhed og god stand for ejendommen. Genudlejningsmulighederne er ok 

og afspejler de generelle markedsforhold. Udgør ca. 60 % af ejendomme. 

C. Under middel 

c. Ejendommens beliggenhed eller stand understøtter ikke ejendommens tiltænkte 

anvendelse. Kategorien vil typisk være vanskelig at genudleje. Udgør ca. 30 % af 

ejendommene.31 

Ser vi nærmere på investeringsejendommene i PSE, så er den geografiske placering København 

City (Østerbro). Her er der jf. markedsrapporten en høj efterspørgsel på erhvervsmæssige lejemål. 

Dette forekommer naturligt da vi qua årsrapporten ved at ca. 90 % af ejendommen er udlejet32.  

                                                      
30

 Kilde: Cooliers MarkedsPuls – 2. Kvartal 2015 
31

 Kilde: Cooliers MarkedsPuls – 2. Kvartal 2015  
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Som bekendt estimerer markedsrapporten det gældende afkastkrav i forhold til den geografiske 

placering og en kategorisering af ejendomme. I markedsrapporten for Colliers fremgår følgende 

oplysninger omkring afkastkravet for Købehavn City:  

Tabel 4.233 

Colliers rapport Afkastkrav % 

Kategorier Bedste Standard Under middel 

København City 5 5,5 5,75 

 

I årsrapporten for PSE oplyses det at man anvender et afkastkrav på 5,75 % - 6 %. Det svarer altså 

til kategorien ”under middel” i forhold til de generelle markedsvilkår. 

4.1.7.1.2 Tomgang 

 

Endnu et væsentlig parameter ved fastsættelsen af afkastkravet er udlejningsejendommenes 

tomgangsprocent. I ledelsesberetningen for PSE beskrives den forventede udvikling for 

tomgangsprocenten, og her gengives det, at tomgangen forventes helt afviklet inden for de næste 

3 år34. 

4.1.7.1.3 Renteudvikling 

 

Rentens udvikling har en afsmittende effekt på afkastkravet for ejendomme. Investorer vil som 

udgangspunkt altid vurdere afkastkravet ud fra alternative investeringsmuligheder. Her kunne 

udgangspunktet være den 10 årige statsobligation, der kan ses som en indikation for det 

forventede afkast for en risikofri investering. 

Som det ses af diagram 4.3 er renten for den 10 årige statsobligation faldet inden for de seneste 

fem år. Når renten her er faldende, vil det ligeledes medføre et fald i investorernes afkastkrav for 

mere risikable investeringer. Med udgangspunkt i denne dynamik bør den faldende rente altså 

medføre et faldende afkastkrav for investeringsejendomme, da investeringsejendomme kan 

                                                                                                                                                                                
32

 Kilde: PSE årsrapport for 2014, s. 13 
33

 Kilde: Cooliers MarkedsPuls – 2. Kvartal 2015 s. 3 
34

 Kilde: PSE Årsrapport for 2014, s. 67 
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sælges til mere end tidligere på trods af at indtjeningen er uændret. Det bliver når alternativet er 

en rente omkring nul, mere attraktivt at placere sine penge i alternative investeringer til en højre 

forrentning.  

Diagram 4.335 

 

4.1.7.1.4 Skatteforhold 

 

Skatteforholdende spiller en rolle for PSE, idét der er hjemfaldspligt for selskabets 

investeringsejendomme jf. note 24 i årsrapporten (eventualaktiver, forpligtelser, kontraktlige 

forpligtelser og sikkerhedsstillelser). Hjemfaldspligten effektueres i år 2020, men der er mulighed 

for en forlængelse frem til år 2060. Denne hjemfaldspligt er naturligvis en risiko for PSE, men den 

medfører ligeledes en skattefordel, der tillader hurtigere skattemæssige afskrivninger. Dermed 

udskydes skatten, hvilket for alle selskaber anses som værende attraktivt. 

4.1.7.1.5 Sammendrag 

 

På baggrund af ovenstående forhold kan der sættes spørgsmålstegn ved det anvendte afkastkrav. 

Vi har gennemgået de fire parametre, der jf. koncernen ligger til grund for deres vurdering af 

afkastkravet. Gennemgangen viser at de udvalgte parametre bør have en positiv indflydelse på 

selskabets fastsættelse af afkastkrav. Alligevel er den anvendte sats på niveau med eller endda 

højere en afkastkravet for ejendomme, der jf. Cooliers er kategoriseret som værende ”under 

middel”. Vi mener ikke at parkens investeringsejendomme hører hjemme i denne kategori.  
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 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ 
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I årsrapportens noteoplysninger fremgår det at koncernen har oplyst om værdiansættelsens 

følsomhed overfor ændringer i det fastsatte afkastkrav. Her fremgår at et fald i afkastprocenten på 

0,5 % medfører en stigning i dagsværdien på 32 mio. kr.  

I sagens natur mener vi at den anvendte afkastprocent er for høj. Som minimum burde 

afkastprocenten afspejle det generelle marked på 5,5 % for ejendomme, der er kategoriseret som 

værende ”standard”. Dertil kan man tillægge de positive tendenser i udviklingen for tomgang, 

renteudvikling, og skatteforhold. Disse parametre indikerer at man kunne anvende en endnu 

lavere afkastprocent.  

På baggrund af de beskrevne forhold er der stærke indikationer for at den bogførte værdi af 

koncernens investeringsejendomme er undervurderede med hen i mod. 32 mio. kr. En af 

årsagerne kunne være hjemfaldspligten, der medfører at staten i år 2020 kan købe parken tilbage 

for den oprindelige kostpris tillagt nettoprisindeksreguleringer. Man kunne forestille sig at PSE ikke 

er interesseret i at oplyse om investeringsejendommenes faktiske værdi.  

Foruden det fastsatte afkastkrav er der i den anvendte regnskabspraksis beskrevet en yderligere 

usikkerhed omkring den bogførte værdi af koncernens kontorejendomme. I afsnittet omkring 

regnskabsmæssige skøn og vurdering, rapporteres det at klassifikationen af egne kontorlokaler og 

kontorlokaler til udlejning afhænger af forholdet mellem internt og ekstern brug for de enkelte 

etager i ejendommen. Således kan der altså opstå en situation hvor 60 % udnyttes internt og 40 % 

udnyttes eksternt. Håndteringen heraf vil være at man klassificerer etagen som en del af 

koncernens grunde og bygninger, hvilket måles til historisk kostpris. Således kan det risikeres at en 

del af koncernens grunde og bygninger burde klassificeres som investeringsejendom og dermed 

måles til en højere værdi i årsrapporten.  

 

 Interviews 4.2

 

I det følgende informeres omkring de væsentligste aspekter, som vi fandt ved vores interviews 

med relevante fagpersoner. Interviewsne er iværksat for at undersøge de væsentlige forhold 

omkring årsrapporten og dens anvendelighed i praksis. Dermed bliver det en naturlig kobling 



Jacob Schiander og Alexander G. Halby   
HD-(R) Afgangsopgave 2015                                                                                     

  Side 35 af 98 

imellem den teoretiske gennemgang af begrebsrammen og dens anvendelighed i forhold til 

målgruppen (investorerne).  

 

De interviewede personer er præsenteret i metodeafsnittet, hvortil vi henviser. Interviewet er 

udformet som et delvist struktureret spørgeskema, og her har vi spurgt investorerne omkring 

deres daglige brug af årsrapporter i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder. I det 

følgende vil vi gengive væsentlige pointer ved de foretagne interviews, der i øvrigt kan findes i 

bilagene til denne opgave36. 

 

 Vi har adspurgt investorerne omkring deres foretrukne værdiansættelsesmodel, og her har begge 

parter videregivet at de foretrækker DCF modellen. Den ene af parterne angiver at DCF modellen 

er bedst egnet til analysebrug, da den ikke er påvirket af regnskabsmæssig manipulation. Dette til 

trods for at årsrapporterne er underskrevne af statsgodkendte revisorer.  

 

Begge parter mener at årsrapporterne til dels opfylder investorernes behov, om end det 

fremadrettede perspektiv ofte bliver et kvalificeret gæt. Den ene af parterne medgiver at der her 

er en udfordring, men påpeger samtidigt at man dårligt kan forvente yderligere af årsrapporterne. 

 

 Delkonklusion 4.3

 

Vi har i det indeværende kapitel forholdt os til begrebsrammen og dennes implementering i 

årsrapporten for PSE for 2014. Herunder har vi haft særligt fokus på udvalgte regnskabsposter i 

form af kontraktrettigheder og investeringsejendomme.  

Begrebsrammen tilsigter at offentliggjorte årsrapporter bør opfylde investorernes 

informationsbehov. Der er flere forskellige grupper af regnskabsbrugere, men begrebsrammen er 

hovedsagligt tilrettelagt ud fra investorernes informationsbehov.  

Der er dog flere udfordringer i forhold til investorernes informationsbehov. Det være sig, grundet 

den manglende mulighed for en fyldestgørende måling (kontraktrettigheder) eller på grund af 

                                                      
36

 Kilde: Bilag 7 
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konservativ regnskabsføring (investeringsejendomme). I begge tilfælde efterlader det investorerne 

med uafklarede forhold, hvor man som investor har behov for flere informationer.  

Det ville være interessant at høre omkring de overvejelser, som ledelsen har gjort sig ved 

fastsættelse af afkastkravet i forbindelse med værdiansættelsen af investeringsejendomme. På 

denne måde ville investor nemmere kunne forholde sig til det fastsatte krav, og det kunne 

medføre at færre oplysninger skulle indhentes uden for årsrapporten. Det samme gør sig 

gældende for måling af kontraktrettighederne, hvor der umiddelbart er stærke indikationer for at 

truppen er yderst konservativt bogført. Her kunne det være interessant med en beskrivelse af hver 

enkelte spillers værdi, eller oplysninger i ledelsesberetningen omkring den estimerede dagsværdi 

for væsentlige spillere.  

I værdiansættelsesøjemed er risikoen at værdier ikke medtages, fordi de ikke indgår i 

resultatopgørelsen i den periode, hvorfra investorerne bygger sine estimater. Dermed kunne man 

forestille sig at betragtelige værdier udelades af værdiansættelsen, der derfor bliver misvisende.  
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5 Strategisk analyse 

 

Den strategiske analyse omfatter en analyse af de makroøkonomiske faktorer, som kan have en 

væsentlig udvikling for PSE i fremtiden. Herudover vil vi se nærmere på de styrker og svagheder 

som PSE besidder. Formålet med denne gennemgang er, at sikre en fornuftig budgettering til brug 

for vores værdiansættelse af PSE. Derfor udarbejdes en strategisk analyse, som er baseret på 

ledelsens udmeldinger via årsrapporten, fondsbørsmeddelelser samt publicerede artikler. Disse 

giver et indblik i hvilken strategi koncernen forfølger på den korte- og lange sigt. Endvidere kan vi 

vurdere de tiltag som ledelsen iværksætter for at indfri deres målsætninger.  

 

 PEST Analyse 5.1

 

I PEST Analysen er de makroøkonomiske forhold i centrum. Det er disse eksterne faktorer, som 

kan have en væsentlig indflydelse på underholdningsbranchen og dermed PSE. 

 

5.1.1 Politik  

 

Den politiske scene har en afgørende betydning for underholdningsbranchen, og herunder i 

særdeleshed for fodboldklubber. Den politiske indflydelse omhandler i særdeleshed skatteregler 

med hensyn til selskabsskat og forskerordning. Vi behandler disse områder i det følgende. 

 

5.1.1.1 Skattepolitik  

 

Lovgivningen vedrørende skat er reguleret af de danske myndigheder. Landets skattemæssige 

forhold har i sagens natur stor betydning for PSE såvel som for deres konkurrenter. Af samme 

årsag kan man hævde at skatteforholdene ikke har en strategisk betydning (indenlandsk).  

Reguleringer inden for skatteområdet kan medføre positive eller negative ændringer i den 

fremtidige indtjening. I år 2013 vedtog folketinget en lempelse af selskabsskatten, der således 

falder gradvist frem mod år 2016 til 22 %.  
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5.1.1.2 Forskerordning 

 

I Danmark opererer man med den såkaldte forskerordning. Ordningen har været meget omtalt, 

men har en enorm betydning for danske virksomheder, og herunder især for fodboldklubber. 

Forskerordningen medfører at udenlandsk arbejdskraft, kan arbejde i Danmark i op til fem år med 

en indkomstbeskatning på 31,92 %. Det er en væsentlig besparelse i forhold til den almindelige 

beskatning, der på normalvis ville udgøre hele 55,6 %. Denne besparelse sikrer fodboldklubbernes 

konkurrenceevne i forhold til tiltrækning af nye spillere.  

 

5.1.2 Økonomi 

 

De generelle økonomiske forhold har en væsentlig betydning for efterspørgslen af 

underholdningsgoder. Som det tidligere nævntes er underholdningsindustrien særdeles følsom 

overfor lav- og højkonjunkturer. Det væsentligste parameter for underholdningsbranchen er 

forbrugertilliden, som er et nøgletal, der indikerer hvor stor tillid forbrugerne har til økonomien og 

deres egne formuer. Nøgletallet er givetvis en afledt funktion af underliggende drivere i form af 

BNP, realløn, boligpriser og renten etc.  

 

5.1.2.1 Forbrugertilliden historisk 

 

I den nedenstående graf ses udviklingen i danskernes forbrug af underholdning. Diagrammet 

illustrerer at forbrugertilliden følger den gængse udvikling for C20 indekset og PSE’s aktie frem til 

år 2010, hvor aktiekursen for PSE ikke længere formåede at følge trenden på den danske børs.  
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Diagram 5.137  

 

 
Af diagrammet fremgår det at danskerne forbrugertillid undergår en positiv udvikling. Den 

stigende trend er et udtryk for, at tilliden til økonomien er genetableret, og dermed bevæger de 

danske forbrugsvaner sig hen i mod et før krisen niveau. 

 

5.1.2.2 Forbrugertilliden fremadrettet 

 
 

Som det fremgik af det forrige afsnit er der en række positive tendenser i udviklingen for 

forbrugertilliden. En anden væsentlig parameter for underholdningsbranchen er naturligvis den 

fremtidige udvikling. 

I diagrammet nedenfor ses forbrugertillidsindikatoren fra år 2005 til år 2015 sammenholdt med 

den forventede arbejdsløshed om et år sammenlignet med i dag. Det fremgår tydeligt at der er en 

klar forbindelse mellem forbrugernes tillid til fremtiden, og forbrugernes forventning til 

arbejdsløsheden 12 måneder frem.  
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 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ (Danskernes forbrug indenfor Fritidsudstyr, underholdning og rejser. i mio.) 
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Som tidligere beskrevet ses det største udsving i sommeren år 2008, hvor den finansielle krise for 

alvor fik taget om verdensøkonomien. Det ses dog samtidigt at forbrugertillidsindikatoren er 

steget, og herunder er danskernes forventning til fremtiden positiv. Der forventes således færre 

arbejdsløshed, hvilket kan skabe grobund for yderligere vækst i det danske samfund. 

Diagram 5.238 

 

I tillæg til ovenstående er flere finansielle aktører positive med hensyn til den fremtidige 

økonomiske udvikling. Danske Bank har således forudset følgende39: 

 Renten fastholdes ved det nuværende niveau 

 Lønindkomsten stiger med 2,2 % 

 Forbrugerpriserne stiger med 1,5 % 
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 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ ( Forbrugerforventninger indenfor; Forbrugertillidsindikatoren og 
Arbejdsløsheden om et år sammenlignet med i dag). 
39

 Kilde: http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-
Services/Markets/Research/Documents/NordiskOekonomi_140115.pdf 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/Research/Documents/NordiskOekonomi_140115.pdf
http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/Research/Documents/NordiskOekonomi_140115.pdf
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Såfremt ovenstående prognoser sker fyldtes, vil det formentligt have en afsmittende effekt på 

underholdningsbranchen, og det kan således være begyndelsen på vækst i toplinjen hos de danske 

selskaber, der opererer inden for denne branche. 

 

5.1.3 Socialt og Teknologisk 

 

I dette afsnit ser vi nærmere på de socialkulturelle forhold, som kan have en indvirkning på 

underholdningsbranchen. 

 

5.1.3.1 Internetportaler 

 
Gennem de seneste år er det sket meget på den teknologiske scene. Ikke mindst er der opstået et 

socialt fænomen, som kan have høj indflydelse på underholdningsbranchen. Dels som en mulighed 

for at brande sig, men ligeledes som en mulighed for forbrugerne i forhold til at bedømme enkelte 

virksomheder. Således er der forskellige sites som fx Facebook og Instagram. Her er det muligt for 

internetbrugere at kommentere på forskellige virksomheder. Dette kan enten være i form at 

positive eller negative tilkendegivelser. Endvidere er der sites som fx Trivago, hvor en database 

samler flere tusinde af brugeres anmeldelser omkring forskellige hoteller etc. Her kan man også 

nemt se prisen for en overnatning i fx Lalandia sammenholdt med sammenlignelige feriemål. På 

denne måde er forbrugerne rykket tættere på hinanden, og det kan give nogle udfordringer for 

den almene virksomhed eller sågar branche.  

 

5.1.3.2 TV og tilskuere 

 

I Danmark ser de socialkulturelle forhold ud til at ændre sig med henblik på fodbold. Vi kender det 

fra vores egen dagligdag, hvor tv stationer vinder indpas, og flere og flere kanaler stiller 

fodboldkampe til rådighed. Sågar ser man på kanal 3 + og 6’eren, at man viser de samme kampe 

på det samme tidspunkt. Det er hovedsagligt den engelske og spanske liga, som vinder indpas på 

det danske tv marked. Denne tendens ser ud til at bevirke de danske fodboldklubber, og det 

eksemplificeres i den nedenstående tabel. 
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Tabel 5.340  

Tilskuertal (gns. pr sæson) Snit I alt + / - % 

2014/2015 6.892 1.089.011 -13,1% 

2013/2014 7.929 1.570.027 17,3% 

2012/2013 6.760 1.338.465 -4,8% 

2011/2012 7.103 1.406.462 0,8% 

2010/2011 7.049 1.395.616 -14,3% 

2009/2010 8.229 1.629.375 -4,8% 

2008/2009 8.645 1.711.701 3,1% 

 

Her fremgår det at tendensen er svagt nedadgående og således er der i sæsonen 2014/2015 et 

gennemsnit på 6.892 tilskuere mod 8.645 tilskuere i sæsonen 2008/2009. Der er altså tale om et 

fald på 20,28 % i den analyserede periode, hvilket utvivlsomt kan påvirke de danske 

fodboldklubber. 

 

 SWOT – Analyse 5.2

 

I denne analyse vil vi se nærmere på de interne og eksterne forhold som samlet set påvirker PSE. 

Vi tager afsæt i den velkendte SWOT analyse, der fokuserer på styrker, svagheder, trusler og 

muligheder. Afslutningsvist vil vi samle konklusionen i en form for SWOT matrix. 

 

5.2.1 Stærke sider 

 

5.2.1.1 Telia Parken 

 

Som tidligere beskrevet erhverver PSE stadionanlægget Parken tilbage i år 2004. Det skulle vise sig 

at den daværende ledelse havde truffet en fornuftig strategisk beslutning. Erhvervelsen af Parken 

tilførte PSE et tilfredsstillende cashflow, og åbnede muligheder for kontorudlejning, 

arrangementer, kampe etc. Endvidere er der tilknyttet en vis belåningsværdi til ejendommen, som 

kunne benyttes ved forskellige opkøb. Dermed var grundstenen lagt i forhold til den udvikling som 

PSE koncernen skulle gennemgå i de efterfølgende år.  
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 Kilde: http://www.superstats.dk/tilskuere/aar-for-aar 

http://www.superstats.dk/tilskuere/aar-for-aar
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Foruden at tjene som F.C. Københavns hjemmebane og domicilejendom, er Parken også det 

fortrukne spillested for det danske fodboldlandshold. Dermed genereres en ekstra indtjening i 

form af lejeindtægter. Endvidere er der sponsoratet af selve stadionnavnet, hvor Telia har købt 

rettighederne for de næste 7 år. 

 

5.2.1.2 Geografisk placering 

 

Den geografiske placering er en stor fordel for F.C. København. Placeringen bevirker at F.C. 

København er den førende fodboldklub i Danmarks hovedstad. Dermed er der naturligvis et større 

fanpotentiale i mange andre byer. Simpelthen på grund af antal indbyggere. 

5.2.1.3 PSE’s brandværdi 

 

En af PSE koncernens stærkeste sider er deres brandingmæssige værdi. Især FC Købehavn er en 

stærkt profilleret fodboldklub, som gennem de seneste år har været førende markedsleder i 

norden set i forhold til sportslige resultater, indtjening og PR værdi.  

Denne position som markedsleder, er en klar fordel i flere henseender. For fodboldholdet har 

forholdet en positiv indvirkning når der skal tiltrækkes nye spillere til klubben. F.C. København har 

leveret flotte europæiske resultater, og dermed er det for mange unge spillere en kærkommen 

mulighed for at udstille sine evner i et internationalt klima.  

Der er også andre væsentlige fordele ved den førende markedsposition i norden. Dette gælder 

eksempelvis for samarbejdet med sponsorerne. Her ved vi at PSE nyder godt at et samarbejde 

med flere store foretagender som Carlsberg, Telia og Addidas. Det er en række store 

samarbejdspartnere, og dette bør man ikke tage for givet. I Brøndby IF var man eksempelvis uden 

hovedsponsor i adskillige år. 

Det er dog ikke kun fodboldklubben F.C. København, som har en stærk brandingværdi. Det samme 

gør sig gældende for koncernens øvrige segmenter, og her mener vi hovedsagligt Lalandia og 

Fitness DK. 

I lighed med FC Købehavn er Lalandia den førende markedsleder indenfor ferie- og aktivitetscentre 

i Danmark. Årligt er der 1,3 millioner overnatninger og konceptet er på mange måder enestående 
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med badeland, golf, sportsfaciliteter og overnatning etc. Målgruppen er relativt bred, men er 

hovedsagligt tilpasset børnefamilier. Lalandia er udviklet af PSE, og med en omsætning på 415 

millioner og en bundlinje på 70,8 millioner er der tale om et guldæg for PSE koncernen. 

 

5.2.1.4 Synergieffekt 

 

Som bekendt er PSE koncernen opdelt i flere forskelige segmenter. Dermed har de en 

berøringsflade med en bred og alsidig kundegruppe som de kan henvende sig til gennem 

forskellige kanaler. Her opstår der inden for markedsføringen en synergieffekt, hvor man kan 

udøve såkaldt ”switching”. Denne ”switching” kan tilrettelægges ved at man fx anvender F.C. 

Københavns fanblad til at reklamere for Lalandia etc. Ligeledes kunne man forestille sigen form for 

rabat på kryds af brandsne, hvilket formentligt kunne skab en loyalitet overfor PSE koncernen som 

helhed.  

Den beskrevne synergieffekt forøger brandværdien og dermed koncernens samlede indtjening. 

En yderligere synergieffekt som bør nævnes er PSE’s besiddelse af Parken. Her har man mulighed 

for at tilpasse fx udlejningen af lokaler efter behov. Ligeledes kan man anvende stadion til 

arrangementer eller lignende når der ikke afholdes fodboldkampe. Dermed optimeres 

kapacitetsudnyttelsen.  

 

5.2.2 Svage sider 

 

5.2.2.1 Rentebærende gæld 

 

Vi har tidligere anført at PSE har en høj rentebærende gæld. pr. balancedagen for det seneste 

regnskabsår udgør denne 1.047 t.kr. Gælden er hovedsagligt optaget med henblik på at styrke 

koncernens aktiviteter gennem opkøb af datterselskab og øvrige aktiver samt videreudvikling 

heraf.  

De finansielle forpligtelser er hen over de seneste år blevet nedbragt væsentligt. Formålet har 

været at nedbringe den rentebærende gæld, for på denne måde at styrke bundlinjen. PSE har som 
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bekendt indgået swapaftaler for hovedparten af de finansielle forpligtelser. Dette er sket med 

henblik på at afdække de finansielle risici i form af usikkerheden omkring fremtidige 

rentebetalinger. Indtil videre har denne afdækning haft en pris for koncernen, og således udgør 

den negative markedsværdi 250 mio. kr. på nuværende tidspunkt. En ærgerlig situation som 

ledelsen måske kunne have undgået ved at afdække risikoen på en anden facon.  

 

5.2.2.2  Medieomtale 

 

PSE er til dagligt vældig eksponeret overfor den danske mediebranche. I begyndelsen af 00’erne 

var koncernen kendt som en veldrevet forretning, med et fornuftigt udviklingspotentiale. Denne 

forestilling ændrede sig i takt med den finansielle krises indtog på al verdenens markeder. 

Aktiekursen faldt drastisk, og kritikken haglede ned over den tidligere ledelse. På samme tidspunkt 

var PSE indlemmet i en skattesag omkring fradragsretten ved salg af spillere. Sagen blev tabt i 

retten, og efterfølgende fulgte en politianmeldelse omkring kursmanipulation. Denne sag bærer 

præg af en langt alvorligere karakter, men det er endnu uvist, hvilke konsekvenser det får for PSE. 

Sagens forventes dog afsluttet i år 2015.  

Den ovenstående udvikling har naturligvis fanget mediernes interesse og i en tid med vanskelige 

resultater i forhold til sport og økonomi, får koncernen ofte en hård medfart af diverse medier.    

     

5.2.2.3 Ferieboliger i Lalandia 

 

Ferieboligerne i Lalandia er ikke ejet af PSE. Derimod udlejes de på baggrund af brugskontrakter, 

som er indgået med ejerne. Kontrakterne har en levetid på 12 måneder, hvilket medfører en vis 

risiko for PSE. På denne måde kan ejerne, hvert af presse PSE ved forhandlingsbordet. Det kan 

medføre større udsving i koncernens indtjening pr. overnattende gæst41.  

 
 
 

                                                      
41

 Kilde: PSE årsrapport for 2014, s. 16 



Jacob Schiander og Alexander G. Halby   
HD-(R) Afgangsopgave 2015                                                                                     

  Side 46 af 98 

5.2.3 Muligheder 

 

5.2.3.1 Frasalg af Fitness.dk 

 

PSE koncernen har i forbindelse med dets forskellige erhvervelser valgt at favne meget bredt. Det 

bør overvejes om et salg af Fitness DK kunne være et nødvendigt skridt for koncernen. Salget 

kunne bevirke, at man fik mindre segmenter at fokusere på, og dermed kunne man yde en mere 

koncentreret indsats på de tilbageværende segmenter. Endvidere ville salget tilføre koncernen 

kapital som kunne anvendes til investeringer i de mere velfungerende segmenter hos koncernen. I 

tillæg til ovenstående kan vi i forhold til de seneste årsrapporter se at der har været stor 

vanskeligheder med hensyn til indtjeningen for Fitness DK. Således har der været større 

nedskrivninger af goodwill relateret til Fitness DK, og det skal blandt andet ses i lyset at den hårde 

konkurrence som er opstået på fitness markedet. Især fitness World er kendt som en stærk aktør, 

der i høj grad har fokus på prisen. Det sætter et forøget pres på Fitness DK, der ikke har formået at 

differentiere deres produkt i en sådan grad, at de kan tillade sig at tage en høj nok pris for deres 

services. 

Der er dog ingen tvivl om at Fitness DK næppe har den samme værdi brandværdi som ved 

købstidspunktet, og de vil formentligt sikre sig et tab ved salg Fitness DK. Dette bør dog holdes op 

imod den kapitalbinding som PSE koncernen har i selskabet. Denne kunne formentligt forrentes 

bedre andetsteds. Enten i form af investeringer eller ved at nedbringe de finansielle forpligtelser. 

 

5.2.3.2  Økonomisk opsving 

 

Som vi beskrev det i vores omverdens analyse (PEST) er den makroøkonomiske udvikling en 

væsentlig paramter for PSE. Underholdningsbranchen leverer ydelser og andet, som relativt 

hurtigt kan fravælges i økonomisk pressede tider. Det omvendte gør sig dog gældende i positive 

økonomiske tider. Ud fra de estimater som vi tidligere har forelagt er den danske økonomi 

underlagt en positiv trend, som altså kan have en gavnlig effekt for indtjeningen i PSE.  
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5.2.3.3 Femern forbindelsen 

 

I den seneste tid har man fra politisk side drøftet mulighed for at etablere en forbindelse mellem 

Danmark og Tyskland. Der er tale om Femern forbindelsen, der såfremt denne vedtages, kan have 

en positiv indvirkning på tilstrømningen af tyske turister til Danmark og herunder Lalandia. 

Forbindelsen er end ikke bevilliget, og den forventes under alle omstændigheder først at stå 

færdig i år 2021. Den eventuelle indtægt i forbindelse med denne mulighed er derfor et langsigtet 

perspektiv. PSE arbejder dog for Femern forbindelsen, og har blandt andet erhvervet 25 % af 

ejerandelen i et selskab ved navn Femern Belt Services A/S. Denne virksomhed drives med henblik 

på at Femern forbindelsen skal blive en realitet. 

 

5.2.3.4 School of Exellence 

 

I lighed med øvrige store fodboldklubber, har F.C. København deres eget talentakademi, hvorfra 

de udvælger spiller fra København og omegn. Spillerne skal dagligt trænes i fodbold, men de 

tilknyttes ligeledes en nærtliggende privatskole. Strategien er fra PSE’s side at opdyrke spillere 

som kan indgå i F.C. Københavns spillertrup, eller sælges til andre professionelle fodboldklubber.  

Talentprogrammet kan have en betydningsfuld up-side, såfremt de nye spillere udvikler sig i en 

positiv retning. Det sås blandt andre med Andreas Cornelius, som blev solgte for omkring 70 

millioner kroner i år 2013. Spillersalg i den størrelsesorden kan dog ikke forventes på en mere 

regulær basis, men om det blot sker hvert 10 år, er det en pæn fortjeneste. Om ikke andet må det 

forventes at man, for hver anden årgang får etableret spillere der kan deltage på professionel vis i 

fx superligaen 42. 

I årsrapporten fremgår det ikke, hvor høje omkostninger der er forbundet med driften af 

talentprogrammet, men vi formoder at der er marginalt i forhold til den øvrige del af forretningen.  
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 Kilde: http://indkast.dk/index.php?nyhed=106535 
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5.2.3.5 Køb af virksomheder 

 

I stil med den tidligere strategi for PSE kunne ledelsen anlægge en mere aggressiv vækststrategi, 

hvor uorganisk vækst kunne føre til bedre tider. Således kan der hen ad vejen opstå interessante 

muligheder for opkøb. Opkøbet skulle naturligvis bidrage til synergieffekten for PSE koncernen. 

 

5.2.3.6 TV Penge 

 

Ved de nuværende forhold bliver tv-penge fordelt i mellem de 12 superligaklubber i forhold til 

forrige års slutplacering i superligaen. Denne fordeling medfører at selv mindre klub, modtager en 

andel af tv-pengene, som måske eller ville være tilfaldet klubber med en højere PR værdi. Såfremt 

FC Købehavn etablerede deres egen tv kanal, kunne de muligvis højne deres tv indtægter i forhold 

til det nuværende niveau. Dette har tidligere været på tale, men er der aldrig blevet gennemført. 

Måske fordi F.C. København på nuværende tidpunkt ikke har den tilstrækkelige opbakning. I flere 

andre lande ses denne løsning dog, hvilket blandt andet er tilfældet for Benfica i Portugal43.  

 

5.2.3.7 Sportslige resultater 

 

Den væsentligste grundsten i PSE er F.C. København, hvilket tydeligt fremgår af koncernens 

årsrapporter. Her ses det også at den sportslige succes, har en pæn effekt på både top- og 

bundlinje. Denne effekt kan tilskrives præmiepenge, men også forøgede tilskuertal og sponsorater 

etc. Af samme årsag er det særdeles væsentligt for PSE at kvalificere sig til UEFA Champions 

League. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
43

 Kilde: http://www.dn.se/sport/fotboll/benfica-tar-betalt-for-tv-matcher/ 
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5.2.4 Trusler 

 

5.2.4.1 Tab af retssag 

 

PSE er i skrivende stund part i en verserende retssag. Den bredt omtalte retssager omhandler 

kursmanipulation begået af den tidligere ledelse anført af Flemming Østergaard og Jørgen 

Glistrup. Det væsentlige i denne retssag udmønter sig i køb af egne aktier. Den tidligere ledelse har 

i flere tilfælde erhvervet egne aktier, og dette er jf. anklageren sket på ulovlig vis. Således mener 

anklager at ledelsen har handlet i ond tro, for at opretholde en høj aktiekurs. 

Såfremt sagen ikke ender ud til PSE’s fordel kan dette få økonomiske konsekvenser i form af bøder 

etc. Herudover er der den negative omtale i pressen, som potentielt kan skade koncernens 

omdømme. Det kan vanskeliggøre fremtidige samarbejder med mulige forretningspartnere. 

 

5.2.4.2 Recession 

 
 

Som vi anførte i vores omverden analyse (PEST) er underholdningsbranchen stærkt præget af de 

økonomiske konkjunkturer. Derfor kan en negativ udvikling i den danske økonomi medfører at 

indtjeningen i PSE forværres. 

 

5.2.4.3 Hjemfaldspligt 

 

PSE købte i år 2004 Parken, men dette sket under særlige betingelser og vilkår. Sælgeren var 

Københavns Kommune og fra dennes side ønskede med en hjemfaldspligt med udløb i år 2020. 

Denne hjemfaldspligt medfører at Københavns Kommune kan tilbagekøbe de tinglyste matrikler til 

salgsprisen tillagt nettoprisindeksreguleringer, hvilket naturligvis er en stor trussel overfor PSE.   

Vi anser det umiddelbart ikke for sandsynligt at Københavns Kommune anvender hjemfaldspligten, 

men såfremt kontrakten ikke forlænges, kan det have alvorlige konsekvenser for PSE.  
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5.2.4.4 Sportslige resultater 

 

De sportslige resultater indgår under koncernens muligheder, men er samtidigt en trussel for F.C. 

København. Såfremt F.C. København ikke vinder det danske mesterskab eller kvalificerer til UEFA 

Champion League, vil det hurtigt få betydning for koncernens økonomiske forhold. PSE koncernen 

er klar over denne risiko, og har i år 2014 allokeret flere midler til spillerindkøb44. Dette har dog 

ikke haft den ønskede effekt, og på nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at FC Købehavn vinder 

det danske mesterskab. 

I nedenstående figur har vi listet de væsentligste aspekter af den ovenstående SWOT – analyse. 

Tabel 5.445 

 

  

 Delkonklusion 5.3

 

PSE har gennem de seneste år undergået en større omvæltning. Fra udelukkende at bestå af et 

fodboldhold, til at drive forretning inden for et bredt aspekt af hele underholdningsbranchen. Det 

har til tider holdt hårdt, men det ser ud til at koncernen trods alt går lysere tider i møde.   

                                                      
44

 Kilde: PSE årsrapport for 2014, s. 8 
45

 Kilde: PSE årsrapport for 2014, s. 8 
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PSE opererer indenfor en konjunkturfølsom branche, og indtjeningen vil således være påvirket af 

den økonomiske udvikling. I den skrivende stund er vores bedste bud en beskeden, men positiv 

udvikling, hvilket altså kan styrke koncernens indtjening.  

PSE har i år 2015 ikke levet op til deres sportslige forventninger. Det ser ikke ud til at de kan vinde 

superligaen, og dermed får de ikke mulighed for at kvalificere sig til UEFA Champions League. De 

sportslige resultater er ellers afgørende for PSE’s økonomiske resultater, og vi har tidligere set, 

hvordan dette kan have voldsom påvirkning på selskabets årsrapporter.  

Som regnskabsbruger kan det være vanskeligt at aflæse koncernens reelle strategi. I 

ledelsesberetningen angiver man at der kan ses vækstpotentiale indenfor samtlige segmenter i 

koncernen. Vi vil dog tillade os at sætte spørgsmålstegn ved Fitness DK, der ikke har leveret 

tilfredsstillende økonomiske resultater. Konkurrencen i denne branche er særdeles intensiv, og 

den nærmeste konkurrent er nummeret større, og fokuserer i højere grad på prisen. Indtil videre 

har det ikke været muligt for Fitness DK at differentiere sig tilstrækkeligt i forhold til de øvrige 

konkurrenter på markedet. 
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6 Regnskabsanalyse 

 

Som beskrevet i det indledende metodeafsnittet anvender vi en indtjeningsbaseret model til brug 

for værdiansættelsen af PSE. Denne model er baseret på budgettering, hvorfor der forudsættes et 

indgående kendskab til virksomheden. En regnskabsmæssig analyse af de historiske data, kan 

styrke indsigten i den analyserede virksomhed, og dermed styrke kvaliteten af de proforma 

regnskaber, der udarbejdes på baggrund af forventninger til den fremtidige udvikling.  

 

 Reformulering af de officielle årsrapporter 6.1

 

Virksomheders rentabilitet er præget af henholdsvis drifts- og finansieringsaktiviteter. Derfor 

tilsigter den forestående regnskabsanalyse at opnå kendskab og forståelse for rentabilitetens 

underliggende værdidrivere. De officielle årsrapporter er ikke inddelt hensigtsmæssigt i forhold til 

drifts- og finansieringsaktiviteter, hvorfor vi udarbejder en reformuleret opgørelse af koncernens 

resultat- og balanceopgørelser for de seneste fire år.  

Vi har udarbejdet en reformuleret resultatopgørelse for perioden 2011 til 2014. Den 

reformulerede resultatopgørelse inddeler totalindkomsten i henholdsvis driftsoverskud og 

finansielle omkostninger. Herunder er driftsoverskuddet inddelt i driftsoverskud fra salg og 

driftsoverskud fra usædvanlige poster. Denne inddeling skal forbedre grundlaget for vores 

proforma regnskaber, da driftsoverskuddet fra usædvanlige poster ikke ventes at udvikle sig i 

overensstemmelse med driftsoverskuddet fra salg. 

Posteringer der i den officielle årsrapport er foretaget direkte imellem balanceposter og 

egenkapital (dirty surplus) omskrives i reformuleringen. Således er disse posteringer en del af 

totalindkomsten, der som bekendt inddeles i driftsoverskud og finansielle omkostninger.   

Den officielle resultatopgørelse og balance er vedlagt i denne opgave som bilag nr. 1 og 2. 

Ligeledes er de reformulerede opgørelser vedlagt som bilag nr. 3 og 4. 

Reformuleringen inddeler balanceposter i følgende kategorisering: 

 Driftsaktiver (DA) 

 Driftsforpligtelser (DF) 
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 Finansielle aktiver (FA) 

 Finansielle forpligtelser (FF) 

 Egenkapital (EK) 

Driftsaktiver og driftsforpligtelser er tilknyttet driften, og kan eksempelvis vedrøre 

tilgodehavender fra salg, eller gæld til leverandører. 

 

 Rentabilitetsanalyse 6.2

 

Rentabilitetsanalysen udarbejdes på baggrund af de reformulerede resultat- og 

balanceopgørelser. Analysen baseres dermed på historiske data, og disse bearbejdes for at højne 

indsigten i koncernens rentabilitet, og dermed ledelsens forvaltning af koncernens ressourcer. 

Aktionærerne vil hovedsagligt have fokus på rentabiliteten, eftersom de forventer en 

værditilvækst af deres oprindelige investering. Denne værditilvækst kan bedste udtrykkes som 

”egenkapitalens forrentning (ROE)”. Det er interessant at dekomponere ROE, og dermed opnå en 

højere indsigt i de elementer, som driver selskabets rentabilitet. Denne indsigt har som formål, at 

øge kvaliteten af vores budgettering, der som bekendt danner grundlag for vores værdiansættelse 

af PSE.  

Den nærværende rentabilitetsanalyse tager afsæt i den udvidede Dupontmodel, der illustrerer de 

underliggende værdidrivere for ROE. I denne skitse vises dupontmodellen og dens opbygning. 
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Diagram 6.146 

 

Det viste diagram illustrerer de underliggende værdidrivere som er fundamentet for ROE. 

Modellen er opdelt i drift og finansiering, som er henholdsvis venstre og højre side af skitsen. 

Herudover er modellen inddelt i tre niveauer, og disse er gengivet i en rækkefølge, hvor det 

nederste niveau påvirker det overliggende etc.  

Overordnet set er egenkapitalens forrentning sammensat af afkastet på nettodriftsaktiver og den 

finansielle gearing.  Forrentningen er dermed præget af koncernens kapitalstruktur i forhold til 

egenfinansiering og fremmedfinansiering. En højere finansiel gearing medfører at koncernen er 

mere eksponeret overfor risici, men ligeledes øges forrentningen såfremt afkastet af netto 

driftsaktiver er positive. I det følgende vil vi analysere de forskellige niveauer i dupontmodellen, 

for på denne måde, at finde de værdidrivere, der igennem de seneste år har påvirket 

egenkapitalens forrentning hos PSE.  

                                                      
46

 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 210) 
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Indledningsvist vil vi se nærmere på udviklingen i egenkapitalens forrentning igennem de seneste 

fire år.  

Tabel 6.247 

1. ROE 2014 2013 2012 2011 

ROE (totalindkomst / gns. egenkapital) -5,5 % 23,8 % 1,4 % -2,4 % 

 

I den analyserede periode er den gennemsnitlige ROE på 4,3 %.  Udsvingene varierer markant fra 

år til år, og denne tendens kan blandt andet forklares ved F.C. København sportslige formåen. I år 

2013 deltog F.C. København i gruppespillet til Champions League, hvilket tilfører PSE indtægter for 

omkring 150 mio. kr. 

6.2.1 Niveau 1: ROIC og den finansielle gearing 

I Dupontmodellens niveau 1 ser vi nærmere på ROIC og den finansielle gearing. Egenkapitalens 

forrentning er som bekendt sammensat af selskabets driftsafkast og finansiering. Med henblik på 

at se den finansielle gearings indflydelse på egenkapitalens forretning, er det interessant at følge 

udviklingen imellem ROIC og ROE. Derfor har vi indsat denne figur, som netop illustrerer 

sammenhænge og forskelle imellem de to nøgletal.  

Diagram 6.348 
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 Kilde: PSE årsrapport for 2014, 2013, 2012, 2011 
48
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Overordnet set er egenkapitalens forretning højere end afkastet på koncernens netto driftsaktiver. 

Sammenhængen er til dels forventelig, idét den eksterne finansiering som hovedregel medfører en 

forøget risici samt eksponering overfor negative/positive økonomiske resultater. Dermed er det 

intuitivt klart at den forøgede risici medfører en højere ”upside” af afkastet på netto driftsaktiver, 

såfremt der leveres positive økonomiske resultater.   

I år 2014 er ROE på det laveste niveau for den analyserede periode. Nøgletallet for egenkapitalens 

forrentning er nede på -5,5 %, hvilket umiddelbart forekommer meget lavt. I figur 5.2. kan vi se at 

ROIC i år 2014 overstiger ROE, hvorfor fremmedfinansieringen i år 2014 bidrager negativt til ROE.  

Som nævnt i afsnittes indledning er den gennemsnitlige ROE for den analyserede periode på 4,3 %. 

Det forekommer som en lav forrentning, og denne indskydelse understøttes af årsrapporten for 

PSE 2009. Her afslørede ledelsen risikopræmien for den investerede egenkapital, og denne var 

angivet til 6 % samt den risikofrie rente. På baggrund af disse oplysninger kan man med rette 

antage at ejernes afkastkrav er højere end egenkapitalens forrentning igennem de seneste år.  

Foruden gennemgang af koncernens årsrapporter har vi søgt yderligere informationer omkring 

egenkapitalens forrentning for sammenlignelige koncerner. I en amerikansk undersøgelse har man 

indsamlet data om ROE for flere forskellige sektorer49. Der indgår både amerikanske og 

europæiske virksomheder i undersøgelsen, og PSE er selv med og kategoriseres i branchen for 

”Recreation”. I denne sektor omfavner undersøgelsen 68 virksomheder, og den gennemsnitlige 

ROE er 24,83 %. Dermed er der stærke indikationer for, at ledelsen i PSE har forvaltet den 

investerede kapital særdeles utilfredsstillende.  

I det følgende vil vi se nærmere på de værdidrivere som påvirker ROE. Der er tale om 

dupontmodellens niveau 1, og her ser vi nærmere på afkastet af netto driftsaktiver samt finansiel 

gearing og spred. Nedenfor er vist en figur, der beretter om nøgletallene for drift- og 

finansieringsaktiviteter.  

 

 

                                                      
49

 Kilde: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/roe.html 
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50Tabel 6.4 

Niveau 1 2014 2013 2012 2011 

ROE (totalindkomst / gns. egenkapital) -5,5 % 23,8 % 1,4 % -2,4 % 

ROIC (samlet driftsoverskud, efter skat / gns. nettodriftsaktiver) 1,8 % 9,0 % 3,5 % 10,8 % 
  

    
Drivere for finansiel gearing: 

    
NBC (nettorenteomkostninger efter skat / gns. nettofinansielle forpligtelser) 7,5 % -0,7 % 4,6 % 17,9 % 

SPREAD (NBC – ROIC) -5,7 % 9,8 % -1,1 % -7,1 % 

FLEV (gns. nettofinansielle forpligtelser / gns. egenkapital) 1,2865 1,5096 1,8417 1,8572 

  
     

ROE kan matematisk set udtrykkes på følgende måde: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅  𝑅𝑂𝐸 (2014 ) = 1,8% − 5,7 % ∗ 1,2865 =  −5,5 % 

Som man kan se af figuren er driftsafkastet i den analyserede periode nedadgående. Den samme 

trend gør sig gældende for de finansielle forpligtelser, der som led i koncernens strategi er 

nedbragt. Denne udvikling i drifts- og finansieringsaktiviteter er aflejret i egenkapitalens 

forrentning, og i år 2014 er denne da også på det laveste niveau i den analyserede periode. Det 

bør også bemærkes at ROIC i år 2014 udgør 1,8 % hvormed det overstiger nøgletallet for ROE med 

7,3 %.  Denne afvigelse er naturligvis forårsaget af den finansielle gearing, der i år 2014 bidrager 

negativt til egenkapitalens forrentning. Således ses det at låneomkostninger (NBC) overstiger 

afkastet af nettodriftsaktiviteterne, hvorfor egenkapitalens forrentning er lavere end afkastet på 

netto driftsaktiviteterne.   

6.2.2 Niveau 2: Dekomponering af ROIC 

 

I Dupontmodellens niveau 2 ser vi nærmere på de underliggende værdidrivere for ROIC. 

Nøgletallet for ROIC afslører som bekendt afkastet på netto driftsaktiviteterne, og dermed er tallet 

en indikator for ledelsens udnyttelse af koncernens ressourcer.  

ROIC kan dekomponeres i følgende nøgletal: 

1. Overskudsgraden (OG) 

2. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

                                                      
50

 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 210) 
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Nedenfor ses sammenhængen imellem ROIC, OG og AOH. 

51 Tabel 6.5  

Niveau 2 2014 2013 2012 2011 

ROIC (totalindkomst / gns. egenkapital) 1,8 % 9,0 % 3,5 % 10,8 % 

OG (samlet driftsoverskud efter skat / nettoomsætning) 3,8 % 16,2 % 6,9 % 9,3 % 

AOH (nettoomsætning /gns. netto driftsaktiver)   0,48 0,56 0,51 1,16 

          

 

Den matematiske sammenhæng kan udtrykkes på følgende måde: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻   𝑅𝑂𝐼𝐶 (2014) = 3,8 % ∗ 0,48 = 1,8 % 

Driftsafkastet på nettoaktiver er som bekendt faldet hen over den analyserede periode. Vi ved at 

dette er forårsaget af udviklingen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, hvorfor 

vi gennemgår disse nøgletal. 

Det fremgår af figuren at overskudsgraden overordnet set er faldende. I den analyserede periode 

er den gennemsnitlige overskudsgrad 9,05 %, mens den for år 2014 er 3,8 %. Overskudsgraden 

fortæller om forholdet imellem driftsoverskud og omsætning, og således beskriver 

overskudsgraden, hvor stor et overskud, der generes ved salg fra virksomhedens driftsaktiviteter52.   

Foruden overskudsgraden er driftsafkastet på nettoaktiver også påvirket af aktivernes 

omsætningshastighed. Her ses forholdet imellem omsætning og nettodriftsaktiverne. I år 2014 er 

aktivernes omsætningshastighed 0,48 hvilket fortæller at årets omsætning svarer til 0,48 % af 

nettodriftsaktivernes værdi. Der er altså tale om en relativt lav omsætningshastighed, men dette 

er også forventeligt da PSE har meget kapitaltunge aktiver. Ved at iagttage den inverse værdi af 

forholdet (1/AOH) fås en værdi, som angiver hvor meget der er bundet op på selskabets 

driftsaktiver for et tjene en krone. Eksempelvis er den inverse værdi 2,08 kr. for år 2014, hvilket 

indikerer at man skal investere 2,08 kr. før der tjenes en krone53.  

Den lave omsætningshastighed for aktiverne medfører som regel at overskudsgraderne er høje. På 

denne måde kompenserer overskudsgrader og aktivers omsætningshastigheder hinanden. Med 

                                                      
51

 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 217) 
52

 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 217) 
53

 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 217) 
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andre ord er der tale om et negativt forhold i mellem de to nøgletal. Begge nøgletal har en 

nedadgående trend, og dette påvirker ROIC i en negativ retning.  ROIC er i år 2014 nede på 2,2 % 

og udviklingen kan blandt andet tilskrives nedskrivninger på goodwill i Fitness DK samt et negativt 

resultat af koncernens transferaktiviteter.   

 

6.2.3 Niveau 3: Analyse af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed 

 

I Dupontmodellens tredje fase ser vi nærmere på de underliggende værdidrivere for 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. I den nedenstående tabel kan vi aflæse, 

hvordan OG fordeler sig. 

Tabel 6.654 

Niveau 3 2014 2013 2012 2011 

OG-drivere (%) 
    Nettoomsætning  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Driftsomkostninger -83,7 % -74,2 % -83,0 % -78,9 % 

EBITDA-margin 16,3 % 25,8 % 17,0 % 21,1 % 

Afskrivninger og amortiseringer -7,8 % -7,3 % -8,0 % -7,2 % 

Resultat af kapitalinteresser og transferaktiviteter -1,3 % 1,5 % 0,6 % -1,4 % 

Værdiregulering og særlige poster -1,6 % 0,0 % -0,3 % -0,2 % 

EBIT-margin -10,7 % -5,8 % -7,7 % -8,8 % 

Skat på EBIT -1,8 % -3,8 % -2,4 % -3,0 % 

OG salg (efter skat) 3,8 % 16,2 % 6,9 % 9,3 % 

 
 

I den analyserede periode er omsætning som bekendt nedadgående. Ledelsen har fokuseret på at 

nedbringe koncernens omkostninger, og herunder i særdeleshed de finansielle omkostninger. 

Overskudsgraden er naturligvis præget af denne udvikling, og således kan vi se at overskudsgraden 

i år 2014 er helt nede på 3,8 %. 

De væsentligste omkostninger i ovenstående tabel er koncernens driftsomkostninger, der består 

af eksterne omkostninger og personaleomkostninger. 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 220) 
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Diagram 6.755

 

Vi kan se at de eksterne omkostninger forholder sig relativt stabile, og der ser ikke ud til at være 

en større sammenhæng med nettoomsætningen. Således falder de eksterne omkostninger i år 

2013 i forhold til omsætningen. Dette til trods for at omsætningen i år 2013 stiger pænt. Denne 

udvikling vidner om en koncern, der i høj grad er baseret på faste omkostninger. Denne 

sammensætning medfører både fordele og ulemper. Fordele fordi man i perioder med høj 

omsætning kan høste den fulde fortjeneste heraf, idét omkostningerne ikke følger stigningen i 

omsætningen tæt. Derimod kan det være en ulempe ved perioder med lav omsætning, da man 

ikke kan tilpasse de faste omkostninger til den lavere omsætning. Netop dette fænomen syntes at 

være tilfældet med PSE. Her er omsætningen i de seneste år faldet markant, men dette har kun 

affødt et mindre fald i koncernens driftsomkostninger. Faldet i koncernens driftsomkostninger 

skyldtes hovedsagligt at man aktivt har søgt at nedbringe omkostninger til finansiering og 

personale. Eksempelvis har man skåret i medarbejderstaben for den udvalgte periode. I år 2014 

havde koncernen gennemsnitteligt 904 ansatte, mens der for år 2014 gennemsnitligt var 759 

ansatte.  

Driftsafkastet er foruden overskudsgraden også påvirket af aktivernes omsætningshastighed. Vi 

kender til den totale omsætningshastighed for aktiverne jf. tidligere opgørelser, men for at blive 
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 Kilde: PSE årsrapport for 2014, 2013, 2012, 2011 
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klogere på hvorledes de enkelte aktiver og passiver bidrager til nettodriftsaktivernes 

omsætningshastighed kan vi dekomponere den totale omsætningshastighed for de enkelte aktiver 

eller passiver. For overskuelighedens skyldt har vi ikke valgt alle aktiver og passiver, men derimod 

de enkelte som vi forventer, har en relevans på aktivernes omsætningshastighed. 

Tabel 6.856 

tkr.  2014 2013 2012 2011 

AOH Total=NDA / Omsætning 2,06 1,80 1,98 0,86 

AOH Immaterielle anlægsaktiver 0,35 0,28 0,33 0,29 

AOH Materielle anlægsaktiver 1,84 1,56 1,76 1,51 

AOH Varebeholdninger 0,08 0,07 0,07 0,06 

AOH Udskudt skat 0,12 0,11 0,10 0,09 

AOH Leverandørgæld mv. 0,16 0,10 0,13 0,10 

 

Den ovenstående tabel viser de inverse værdier af aktivernes omsætningshastigheder. Nedenfor 

har vi udarbejdet et diagram, der ligeledes viser de inverse værdier og udviklingen set i forhold til 

nettoaktivernes totale omsætningshastighed. 

Diagram 6.957 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 224) 
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Som det fremgår af ovenstående diagram er den inverse værdi total set øget. Dermed udgør den 

inverse værdi 2,06 i år 2014 mod 1,72 i år 2011. Det vil sige at nettoaktiverne omsættes med en 

lavere hastighed, og som vi kan se af diagrammet er denne udvikling især forårsaget af 

anlægskapitalen. Der ser her ud til at være en stærk korrelation til den totale 

omsætningshastighed for nettodriftsaktiverne. Dette forekommer helt naturligt da de materielle 

anlægsaktiver i år 2014 udgør 2.064.126 t.kr. svarende til ca. 77 % af hele balancesummen. De 

materielle anlægsaktiver er over de seneste fire år ikke faldet i takt med omsætningen. Da de 

udgør så stor en andel af de samlede aktiver forklarer dette udviklingen af aktivernes 

omsætningshastighed inden for al væsentlighed.  

 

 Vækstanalyse 6.3

 

I forbindelse med vores reformulering af resultat- og balanceopgørelserne inddelte vi afkastet på 

nettodriftsaktiviteten i Core ROIC (salg), Core ROIC (andre driftsoverskud) og usædvanlige poster. 

Inddelingen blev udarbejdet med henblik på at styrke vores budgettering til brug for den 

forestående værdiansættelse af PSE.  I budgetteringsøjemed er det hovedsagligt Core ROIC (salg) 

og Core ROIC (andet driftsoverskud), der kan fremskrives idét de usædvanlige poster ikke anskues 

som transitoriske. 

Tabel 6.1058 

Dekomponering af ROIC 2014 2013 2012 2011 

Core ROIC, salg 2,9 % 8,4 % 3,4 % 12,2 % 

Core ROIC, andet driftsoverskud -0,5 % 0,6 % 0,2 % -1,2 % 

UP/NDA -0,6 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % 

ROIC 1,8 % 9,0 % 3,5 % 10,8 % 

     CORE ROIC, salgs andel af ROIC 158,7 % 93,1 % 96,4 % 113,2 % 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 228) 
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Tabel 6.1159  

Overskudsgrad salg 2014 2013 2012 2011 

OG, salg 6,0 % 15,1 % 6,7 % 10,5 % 

AOH 0,48 0,56 0,51 1,16 

Core Roic, salg 2,9 % 8,4 % 3,4 % 12,2 % 

 

Som det fremgår af tabel 6.10 er Core ROIC (salg) den væsentligste driver for den samlede ROIC. 

Dermed er det faldet herfra, som er den væsentligste årsag til den faldende ROIC. Dette billede 

understøttes af overskudsgraden fra CORE salg. I tabel 6.11 kan vi se hvordan overskudsgraden 

overordnet set er nedadgående i den analyserede periode. Dette går i spænd med AOH, som 

samtidigt er faldende, hvilket betyder at selskabets investeringer ikke har kastet det nødvendige 

afkast af sig.  

I den reformulerede resultatopgørelse inddelte vi ligeledes de finansielle omkostninger i CORE og 

udsædvanlige poster. Derfor kan vi beregne CORE låneomkostninger i procent, og på denne måde 

se hvor høje låneomkostninger, der bør indgå i budgetteringen. 

Tabel 6.1260 

Finansielle poster 2014 2013 2012 2011 

Core r -2,7 % -2,6 % -2,7 % -6,7 % 

UFP / NFF -5 % 3 % -2 % -11 % 

r -7,5 % 0,7 % -4,6 % -17,9 % 

 

Som vi kan se af tabel 6.12 er de finansielle poster i høj grad påvirket af de usædvanlige finansielle 

poster. De usædvanlige finansielle poster er dagsværdireguleringen af renteswap efter skat, som 

er rapporteret i koncernens totalindkomstopgørelse. 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 229) 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 230) 
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7 Budgettering 

 

I de forgående afsnit har vi analyseret koncernens strategi og regnskab. På denne måde har vi 

opnået en væsentlig indsigt i koncernen, som skal benyttes i forbindelse med den forstående 

budgettering. De informationer vi har opnået i forbindelse med den strategiske- og 

regnskabsmæssige analyse vil altså danne grundlag for mere valide estimater i forhold til 

koncernens fremtidige drift. 

I det følgende vil vi se nærmere på budget og kapitalomkostninger, der udgør en afgørende rolle i 

værdiansættelsen af PSE.  

 

 Kapitalomkostninger 7.1

 

Vi anvender som bekendt en værdiansættelsesmodel, der er baseret på den indirekte 

residualindkomst. Den anvendte diskonteringsfaktor er derfor baseret på de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, der i det følgende forkortes som rwac. Det matematiske 

udtryk fremgår nedenfor: 

rwacc =
𝑽𝑶𝑬

𝑽𝑶𝑬𝑽 
 × re + 

𝑽𝑵𝑭𝑭

𝑽𝑶𝑬𝑽 
× rg , hvor 

rwacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
VOE = markedsværdi af egenkapitalen 
VNFF = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 
VOEV = markedsværdi af virksomheden 
re = ejernes afkastkrav 
rg = finansielle omkostninger61 

 Som det ses af formlen indgår markedsværdien af egenkapitalen i ovenstående formel, hvorfor vi 

naturligvis får problemer med at anvende denne formel. Det er jo netop markedsværdien af 

egenkapitalen som vi søger at finde frem til. Derfor anvender vi koncernens kapitalstruktur, der er 

et udtryk for forholdet mellem fremmedfinansiering og egenkapital. Vi har gennemgået de seneste 

fire årsrapporter fra PSE koncernen, men her oplyser man ikke om den ønskede kapitalstruktur. Vi 

er dog jf. strategi- og regnskabsanalysen bekendt med af koncernen igennem de seneste år har 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 46) 
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nedbragt den rentebærende gæld. Dermed er det forventeligt at koncernen nu har fundet et leje, 

hvor man egentligt er udmærket tilfreds med kapitalstrukturen.  

Tabel 7.162 

Kapitalstruktur 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 

Egenkapital  986.178 43 % 1.042.313 44 % 820.959 35 % 809.398 35 % 

NFO 1.296.134 56,8 % 1.313.459 56 % 1.499.378 65 % 1.503.207 65 % 

I alt 2.282.312 100,0 % 2.355.772 100 % 2.320.337 100 % 2.312.605 100 % 

 

I det ovenstående tabel, kan vi også se at der ikke har været den store forskel i kapitalstrukturen 

for 2014 og 2013. Set i lyset heraf anvender vi en kapitalstruktur, hvor egenkapitalandelen udgør 

43 %. 

7.1.1.1 Ejernes afkastkrav 

 

Som bekendt indgår ejernes afkastkrav i formlen for rwacc. Ejernes afkastkrav kan findes ved at 

anvende CAPM-modellen, der tager højde for sammenhængingen imellem afkastet på den enkelte 

virksomhed og den generelle markedsportefølje.  Det matematiske udtryk for ejernes afkastkrav 

kan udtrykkes ved: 

re = rf + β [ E (rm) - rf]
63 

Hvor re er lig ejernes afkastkrav, rf  er den risikofrie rente, β  er beta (systematisk risiko), E (rm) er 

forventet afkast ved investering i markedsporteføljen og  E (rm) – rf er markedets risikopræmie. 

7.1.1.2 Risikofri rente 

 

Den risikofrie rente bør afspejle afkastet på en investering uden risiko. Der er en udbredt 

konsensus om at man kan anvende den effektive rente for den 10 årige statsobligation.  På 

værdiansættelsesdagen medio april 2015 udgør den effektive rente for den 10 årige 

statsobligation 0,15 procent per anno. 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 47) 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 43) 
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7.1.1.3 Betaværdi 

 

Betaværdien angiver den forventede risiko for en given aktie sammenholdt med det generelle 

marked. Generelt er følgende givet ved størrelsen af betaværdien: 

β = 0 , risikofri investering 
0 < β < 1 , Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 
β = 1 , risiko som markedsporteføljen 
β > 1 , investering med større risiko end markedsporteføljen64 

 

Den estimerede betaværdi kan fremfindes ved forskellige metoder. Først og fremmest kan man se 

nærmere på aktiens historiske kursudvikling og sammenholde denne med aktiemarkedets 

generelle udvikling.  Vi har nedenfor indsat en graf, der viser PSE’s kurs overfor OMXC20 indekset 

igennem de seneste 10 år. 

Diagram 7.265 

 

Som det ses af grafen er der i den 10 årige periode væsentlige forskelle på kursen for henholdsvis 

PSE og de øvrige OMXC20 selskaber. I perioden før den finansielle krise er kursen for PSE højere 

end for OMXC20 indekset, mens den efter den finansielle krise er væsentligt lavere. Der er altså 

stærke indikationer for at betaværdien overstiger 1, og dermed har en højere risiko end det 

generelle marked. Det er dog værd at bemærke, at denne metode ikke giver et validt datagrundlag 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 45) 
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 Kilde:  http://www.nordnet.dk 
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for en endelig fastsættelse af betaværdien. Årsagen er den, at der er tale om historiske data, som 

ikke nødvendigvis afspejler den fremtidige udvikling. Samtidigt er der det forhold at PSE aktien 

ikke er særlig likvid, og ikke handles nær så meget som fx aktierne i OMXC20 indekset.  

Af hensyn til ovenstående er vi nødsaget til at inddrage fundamentale karakteristika for PSE i 

fastsættelsen af betaværdien. De fundamentale karakteristika har afsæt i koncernens drifts og 

finansiering. Vi er bekendt med væsentlige karakteristika grundet vores forgående 

regnskabsanalyser. Driften og rentabiliteten heraf er væsentligt påvirket af samfundets 

konjunkturer. De seneste år har verdensøkonomien oplevet en recession, og det afmattede 

marked har naturligvis aflejret sig i driften for PSE. Som følge af denne eksponering overfor 

samfundets konjunkturer ser investor en højere risiko i PSE, sammenholdt med den generelle 

markedsportefølje, hvor den systematiske risiko er elimineret. Dermed kan vi altså sige at det 

driftsmæssige aspekt for PSE taler for en betaværdi, der er højere end 1. Vi inddrager ligeledes 

kapitalstrukturen, hvor en højere andel af fremmedfinansiering medfører en forøgelse af risici. Vi 

har tidligere fastsat den langsigtede kapitalstruktur, og her udgør egenkapitalen 43 %. Det vil sige 

at fremmedfinansieringen overstiger egenkapitalen, hvilket såmænd kan være fornuftigt, men det 

vidner dog også om en risikovillig kapitalsyring.  

Tabel 7.3 66 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Betaek 

Lav Lav Meget lav 0,4 - 0,6 

Lav Neutral Lav 0,6 - 0,85 

Lav Høj Neutral 0,85 - 1,15 

Neutral Lav Lav 0,6 - 0,85 

Neutral Neutral Neutral 0,85 - 1,15 

Neutral Høj Høj 1,15 - 1,4 

Høj  Lav Neutral 0,85 - 1,15 

Høj  Neutral Høj 1,15 - 1,4 

Høj  Høj Meget høj 1,4 + 

 

                                                      
66 Kilde: Plenborg, Thomas & Petersen. V, Christian (Regnskabsanalyse for beslutningstagere 1. Udgave, 2005, s. 239)  
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Ovenstående tabel er benyttet for at fastsætte betaværdien i henhold til subjektive vurderinger af 

drifts- og finansielle risici. Set i lyset af ovenstående kommentarer omkring drifts og finansiering 

vurderes betaværdien til 1,4.  

 

7.1.1.4 Markedsporteføljens risikopræmie 

 

Markedsporteføljens risikopræmie afspejles ved forskellen på afkast af investeringer i aktier og 

afkast ved den risikofrie rente. Der er hovedsagligt tre metoder, som kan anvendes til fastlæggelse 

af markedsporteføljens risikopræmie. Metoderne er gengivet nedenfor67: 

1. Historisk udvikling 

2. Implicit risikopræmie beregnes 

3. Rundspørge 

Der er fordele og ulemper ved de forskellige metoder. En rundspørge kan have en meget høj 

spredning, mens den implicitte risikopræmie medfører komplekse beregninger. Den historiske 

udvikling kan ikke nødvendigvis sige noget om den fremtidige udviklingen. Det skyldtes at verden 

er foranderlig, og det er den demografiske og økonomiske virkelighed ligeledes.  Vi vælger dog at 

basere os på den historiske udvikling, da det er den mest pragmatiske, og samtidigt også ventes at 

give et ”unbiased” bud på risikopræmien.  

68 Tabel 7.4 

Historisk risikopræmie for Danmark Risikopræmie 

Pct. p.a. Gennemsnit Standardafvigelse 

1970 - 1982 2,1 33,7 

1983 - 2002 7,2 34,4 

1970 - 2002 5,2 33,7 

 

Vi anvender den gennemsnitlige risikopræmie fra perioden 1970 – 2002 på 5,2 %. 

På nuværende tidspunkt har vi bestemt værdien for de input som indgår i det matematiske udtryk 

for ejernes afkastkrav. Ejernes afkastkrav kan derfor fastsættelse til følgende: 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 44) 
68

 Kilde: http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf s. 80 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf
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re = rf + β [ E (rm) - rf]  re = 0,15 % + (1,4 * 5,2 %)  = 7,43 %69 

 

7.1.1.5 Låneomkostninger efter skat 

 

I vores fastsættelse af rwacc er vi nødt til at kende koncernens låneomkostninger efter skat. De 

finansielle låneomkostninger efter skat kan matematisk udtrykkes ved denne formel: 

rg = (rf + rs) (1- tz) , hvor 

rf er den risikofrie rente, rs er et selskabsspecifikt risikotillæg og ts  er selskabsskatteprocenten. Vi 

kender til alle inputs i formlen baseret på ovenstående gennemgang, og vi kan derfor finde de 

estimerede låneomkostninger efter skat ved følgende ligning: 

rg = (0,15 % + 5,05 %) * (1 – 0,245) = 3,93 %  

 

7.1.1.6 Beregning af Rwacc 

 

I de forgående afsnit har vi fundet de inputs som var nødvendige for at beregne rwacc.  Vi har 

listen værdierne op i nedenstående skema: 

Tabel 7.570 

Input til Rwacc beregning Antal aktier Kurs 31.12.14 Værdi i alt DKK / % 

Markedsværdi af egenkapital 9.875.200 54 533.260.800 

Markedsværdi af gæld NA NA 1.296.134 

Ejernes afkastkrav NA NA 7,43 % 

Långivers afkastkrav NA NA 3,93 % 

 

På baggrund heraf kan vi fastsætte rwacc: 

rwacc : =
533.260.800

533.260.800+1.296.134
 × 7,43 % + 

1.296.134

1.296.134+533.260.800
× 3,93 % = 7,40 % 

Nu da de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger er fundet, har vi altså fastsat 

diskonteringsfaktoren, som anvendes i den forestående værdiansættelse. 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 263) 
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 Kilde: Sørensen, Ole (Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, udgave 4, s. 47) 
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 Budgettering 7.2

 

På baggrund af den strategiske- og regnskabsmæssige analyse fastsættes estimater til brug for den 

videre værdiansættelse af PSE. I det følgende udarbejdes et proforma regnskab, der løber frem til 

perioden, hvor vækstraten skønnes konstant (terminalperioden)71.  

 

7.2.1 Budgettering af nettoomsætning 

 
 

I det følgende har vi på baggrund af vores konklusioner i forbindelse med den strategiske- og 

regnskabsmæssige analyse opstillet vores vækstprognoser for omsætningen. Den opstillede 

vækstprognose er inddelt i PSE koncernens forskellige segmenter, og vægtet i forhold til det 

respektive segments andel af den samlede omsætning. 

Helt overordnet gælder for samtlige segmenter, at Danmark som bekendt undergår en relativt 

positiv udvikling. Det er konklusionen baseret på tidligere analyser, hvorfor denne trend generelt 

set har præget vækstprognosen. 

 

Segment Forventet salgsvækst 

F.C. København & 

Stadion 

I forbindelse med de forgående analyser har vi konstateret, hvor 

altafgørende Champions League deltagelsen er for dette segment. I de år 

hvor FC Købehavn har deltaget i turneringen, har det medført en forøgelse i 

omsætningen på ca. 150 millioner kr., svarende til ca. 9-10 % af den totale 

omsætning. Årsagen er de mange præmiepenge, sponsorater samt 

forbedrede tilskuertal og tv indtægter som følger med ved deltagelsen i 

denne præstigefyldte turnering.  

Vi antager ikke at FC København kan forvente deltagelse i Champions 

League for sæsonen 2015/16. Denne antagelse er baseret på de historiske 

resultater samt resultaterne for den indeværende sæson (2014/15). 
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Historisk set har FC Købehavn kvalificeret sig til Champions League et par 

gange, men inden for de seneste fem sæsoner er det kun sket i sæsonen 

2012/13. Endvidere kræver kvalifikationen til Champions League, at man 

vinder den hjemmelige liga, og i den indeværende sæson er FC Købehavn 

bagud med hen imod 14 point op til sæsonafslutningen. Dermed anser vi 

det ikke som værende sandsynligt at FC København kvalificerer sig til 

Champions League, og dette er i øvrigt overensstemmende med ledelsens 

seneste udmeldinger jf. ledelsesberetningen i årsrapporten for 2014.  

De øvrige stadionaktiviteter udgøres hovedsagligt af koncerter etc. Her 

oplever man en hård konkurrence fra blandt andet Horsens i Jylland.  

På baggrund af ovenstående forhold forventer vi en vækst for år 2015 som 

er på niveau med realvækstestimatet fra EU. Denne vækst udgør 1,7 %. 

Herefter forventer vi at FC Købehavn forbedrer de sportslige resultater, 

blandt på baggrund af væsentlige investeringer i nye spillere etc. Dermed 

fastsættes væksten i år 2016-19 som værende 5 %. Efter budgetperioden 

udløb forventer vi en mere afdæmpet vækstrate, og denne fastsættes 

således til 3 %. 

Lalandia Lalandia har igennem de seneste år undergået en større forandring. Fra at 

være en mindre udbyder af vandland og overnatning, kan Lalandia nu 

bryste sig af, at være Danmarks største og førende feriecenter. Denne 

udvikling har naturligvis haft stor indflydelse på PSE koncernen. Positionen 

som markedsleder har medført at Lalandia set fra en økonomisk synsvinkel 

er den væsentligste vækstdriver i PSE koncernen. Således bidrager 

selskaberne bag Lalandia med en omsætning på hele 415 millioner kr. 

(eksklusiv salg af feriehuse), og resultatet før særlige poster andrager 70,8 

millioner kr.  

 

Lalandia opererer indenfor en branche som er stærk påvirkeret af de 

økonomiske udsving. I de seneste år har branchen, været underlagt den 

økonomiske recession, og dermed den svækkede forbrugertillid. I henhold 
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til vores analyser er begge parametre dog vendt, og således ser fremtiden 

lysere ud. I årsrapporten omtales endvidere den såkaldte ”Femern 

forbindelse”. Denne bro imellem Danmark og Tyskland, kan potentielt set 

øge Lalandias kundegrundlag betragteligt. Af samme årsag udøver PSE 

lobby virksomhed, for at fremme den endelige godkendelse af forbindelsen. 

Under alle omstændigheder forventes byggeriet tidligst at være opført i år 

2022 (terminalperioden). 

 

Den fremtidige vækst afhænger dog af en ubekendt i form af 

belægningsgraden på feriecentrene.  Såfremt den nuværende 

belægningsrate er høj, vil det blive vanskeligere at vækste omstætningen, 

og således kan det kræve større investeringer. Vi kan dog se i årsrapporten 

at ledelsen forventer en stigning i antallet af gæster. Dermed formoder vi at 

der ikke er fuld belægning på nuværende tidspunkt.  

 

På baggrund af ovenstående forhold estimerer vi at Lalandia segmenter 

fremadretter får en vækstrate på 7 % inden for budget perioden. I 

terminalperioden forventes en normalisering af væksten, og vi fastsætter 

derfor denne til 5 %. 

Fitness.dk I år 2007 opkøber PSE Fitness.dk. På daværende tidspunkt er kæden 

markedsførende indenfor fitnessbranchen i Danmark. Denne position er 

hen over de seneste år blevet udfordret, og således er Fitness World i dag 

den ukronede konge af den samlede fitnessbranche i Danmark. Fitness 

World har fokuseret på prisen, og det har vist sig at Fitnes.dk har svært ved 

at differentiere sig i forhold til konkurrenten. Dermed har Fitness.dk måttet 

sænke sine priser, om end Fitness World fortsat er billigst. 

Den tilspidsede konkurrencesituation dæmper Fitness.dk kædens 

vækstmuligheder. Dog er udmeldingen at forretningen kan optimeres ved 

en bedre kapacitetsudnyttelse. Endvidere planlægger ledelsen fortsat at 

åbne centre, men ligeledes at lukke de centre som ikke er rentable.   
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Set i lyset at ovenstående forhold forventer vi en relativt svag vækst, som 

måske lige overstiger inflationen. I budgetperioden forventer vi dermed en 

vækst på 3-4 %, medens væksten for terminalperioden angives til 2 %. 

Kontorejendomme Koncernens kontorejendomme har de seneste år forbedret indtjeningen. 

Tomgangslejen er nedbragt betragteligt, og ledelsen forventer at denne 

udvikling fortsætter. 

Ejendommene har en fornuftig geografisk placering, og det må tilmed 

vurderes attraktivt for mange, at have sine kontorfaciliteter med udsigt 

over det grønne græstæppe i Parken.  

Vi kender af naturlige årsager ikke til betingelserne i de gældende 

lejekontrakter, men ved dog at den gennemsnittelige løbetid er 21 

måneder, hvilket er relativt kort. Det kan være en ulempe, men ligeledes en 

fordel, såfremt efterspørgslen på kontorejendomme stiger. Vi mener som 

bekendt at den Danske økonomi undergår en positiv udvikling, og dermed 

ser vi et pænt vækstpotentiale for selskabets kontorejendomme. I 

budgetperioden forventer vi en vækst på 6-9 %, og i terminalperioden 

normaliseres denne til 4 %.  

 

7.2.2 Budgettering af nettodriftsaktiver 

 

I dette afsnit beregner vi de fremtidige værdier for koncernens nettodriftsaktiver. Metoden tager 

udgangspunkt i følgende formel: 

 

NDAt-1 = salgt × 1 / AOHt 

 

Det ses at vi anvender de budgetterede omsætningshastigheder på salget, for på denne måde at 

beregne nettodriftsaktiverne. Aktivernes omsætningshastigheder prognosticeres på baggrund af 

de inverse værdier for henholdsvis anlægs- og arbejdskapital.  
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Arbejdskapitalen i PSE forventes at holde trit med udviklingen i nettoomsætningen. Af samme 

årsag forventes en jævn vækstrate i den samme størrelsesorden som er gældende for omsætning 

totalt set. Vi har bemærket at der har været større stigninger i leverandørgælden, hvilket 

forekommer unaturligt da koncernen har oplevet et fald i omsætningen.  

På baggrund af ovennævnte kommentarer estimerer vi at den inverse værdi af arbejdskapitalen 

bevæger sig fra de det nuværende leje på -0,17 og hen til -0,12 i år 2016 til 2019. I 

terminalperioden forventes den inverse værdi af arbejdskapitalen at udgøre -0,10.  

Anlægskapitalen i PSE har igennem de seneste år forholdt sig stabilt. Koncernen har fokuseret på 

at nedbringe finansielle forpligtelser, og det har været sparsomt med nye investeringer. Endvidere 

har koncernen rigeligt med kapacitet i forhold til den nuværende omsætning, og dette afspejles i 

koncernens forværrede omsætningshastigheder for nettodriftsaktiverne. 

På baggrund af disse forhold forventer vi ikke at koncernen pusler med store investeringer i den 

nære fremtid. Dermed forventer vi en marginal ændring i den inverse værdi af anlægskapitalen fra 

det nuværende leje på 2,06 til 2,0 i år 2016 og frem til år 2019. I terminalperioden forventes den 

inverse værdi af anlægskapitalen at udgør 1,96.     

 

7.2.3 Budgettering af OG fra salg og beregning af DO før skat 

 

Den næste fase i budgetteringen er beregningen af det fremtidige driftsoverskud fra salget før 

skat. Metoden tager udgangspunkt i følgende formel: 

 

Core driftsoverskud fra salg (før skat) = Salgt × EBIT - margin 

 

Vi er dermed nødsaget til at finde EBIT-margin for at kunne beregne core driftsoverskud fra salg 

før skat. I det nedenstående skema ses, EBIT – margin for de seneste fire år.  

Tabel 7.672 

Budgettering af EBIT - margin 2011 2012 2013 2014 Gns. 

EBIT (core driftsoverskud fra salg før skat / nettoomsætning) 14 % 9 % 19 % 9 % 12 % 
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Som det ses er der store udsving i EBIT – marginen, og det er blandt forårsaget af F.C. Københavns 

deltagelse ved Champions League i sæsonen 2013/14. Vi forventer at den fremtidige EBIT er på 

niveau med gennemsnittet af de forgående år, og derfor fastsætter vi budgetteringen af EBIT- 

marginen til 12 %.  

Således kan vi på baggrund af den budgetterede nettoomsætning og EBIT-margin estimere core 

driftsoverskuddet fra salg før skat.  

 

7.2.4 Budgettering af skatteeffekten 

 
 

I det følgende vil vi estimere den fremtidige skatteeffekt, således at vi kan beregne core 

driftsoverskuddet fra salg efter skat. 

Den selskabsretlige skattesats udgør i år 2014 24,5 %. Den danske regering har dog besluttet af 

selskabsskatteprocenten skal nedsættes i år 2015 og 2016, og således vil selskabsskatten for disse 

år udgøre henholdsvis 23,5 % og 22,5 %. 

Der er dog flere parametre som påvirker den skattepligtige indkomst, og således er der flere 

permanente og midlertidige forskelle som påvirker den effektive skattesats. Eksempelvis er der 

visse omkostninger hvor selskaber kun har begrænset- eller ingen fradragsret. Det være sig 

omkostninger til fx gaver, blomster eller repræsentation. Herudover er der det såkaldte renteloft, 

hvor der gælder at virksomheder jf. SEL § 11 skal begrænse deres fradrag af finansielle udgifter for 

den gæld som overstiger et renteloft, der er bestemt af skattemæssige værdier.  

I denne tabel ses den effektive skattesats for PSE hen over de seneste fire år.   

Tabel 7.773 

Effektiv skattesats 2011 2012 2013 2014 Gns. 

Effektiv skattesats (resultat før skat / skat) -24% -27% -17% -58% -31% 
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Her ses det at den effektive skattesats i år 2014 udgør hele 58 %, hvilket er væsentligt højere end 

selskabsskatteprocenten på 24,5 %. Der er som nævnt ovenfor flere mulige forklaringer til dette, 

men det er ikke forhold som PSE oplyser omkring i årsrapporten.   

Ved den indeværende budgettering vælger vi at se bort fra den effektive skattesats. Årsagen er 

den store afvigelse i forhold til selskabsskatteprocenten, samt det forhold at vi ikke har de 

nødvendige informationer til rådighed. Dermed risikerer vi blot at gøre budgetteringen yderligere 

”biased” ved at anvende den effektive skattesats. 

Set i lyset heraf anvender vi de selskabsretlige skatteprocenter, der er gengivet nedenfor. 

Tabel 7.874 

Selskabsskattesats 2015 2016 2017 2018 2019 TP 

Sats 23,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

 

7.2.5 Budgettering af core andet driftsoverskud efter skat 

 

Denne overskudskomponent indeholder flere usikre elementer. Posterne er hovedsagligt resultat 

af transferaktiviteter og indtægter fra kapitalinteresser. I de seneste år har core andet 

driftsoverskud efter skat varieret meget, og i år 2014 er nøgletallet negativt (-11.218 t.kr.). Vi ved 

dog fra vores tidligere gennemgang af særlige regnskabsposter at spillertruppen hos F.C. 

København formentligt er undervurderet. Endvidere har vi analyseret os frem til at 

kontorejendommene i PSE er indregnet meget konservativt. Derfor fastsætter vi budgettering af 

core andet driftsoverskud efter skat som værende 2 % af nettoomsætningen. 

 

 Delkonklusion 7.3

 

I dette afsnit har vi udarbejdet proforma opgørelser, som strækker sig fra år 2016 til år 2019, 

hvorefter vi forventer en konstant vækst (terminalperioden). 

Det budgetterede salg er inddelt i forskellige segmenter, da der her er store forskelle på den 

forventelige udvikling. Omkostningerne er derimod budgetteret samlet, og det skyldtes til dels 
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vores manglende kendskab til koncernens omkostningsstruktur i forhold til fast og variable 

omkostninger etc.  

Nedenfor ses de budgetterede finansielle værdidrivere og proforma opgørelserne. 

Tabel 7.975 

Budgetterede finansielle værdidrivere  2015 2016 2017 2018 2019 TP 

Salgvækstrate 4,3 % 5,6 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 3,5 % 

Primo arbejdskapital / salg -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,10 

Primo anlægskapital / salg  2,06 2,00 2,00 2,00 2,00 1,96 

Core EBIT - margin 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 

Forventet skattesats på EBIT 23,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

Core andet DO / salg 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Finansiel gearing 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

Core efter-skat lånerente ( r) 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

       Tabel 7.1076 

Proforma opgørelser 2015 2016 2017 2018 2019 TP 

              

Resultatopgørelse             

              

Nettoomsætning 1.173.060 1.238.476 1.302.704 1.369.980 1.441.137 1.491.661 

Core driftsoverskud fra salg, efter skat 107.687 115.178 121.152 127.408 134.026 138.724 

Core andet driftsoverskud, efer skat 23.461 24.770 26.054 27.400 28.823 29.833 

Core samlet driftsoverskud, efter skat 131.148 139.948 147.206 154.808 162.849 168.558 

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -50.938 -52.157 -54.862 -57.695 -60.692 -62.151 

Nettooverskud 80.210 87.791 92.344 97.113 102.157 106.406 

              

Balance primo             

              

Anlægskapital 2.486.980 2.476.951 2.605.409 2.739.961 2.882.275 2.923.656 

Arbejdskapital -204.668 -148.617 -156.325 -164.398 -172.936 -149.166 

Netto driftsaktiver 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 

              

Netto finansielle forpligtelser 1.296.134 1.327.151 1.395.978 1.468.071 1.544.323 1.581.459 

Egenkapital 986.178 1.001.184 1.053.106 1.107.492 1.165.015 1.193.031 

Samlet finansiering 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 
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8 Værdiansættelse 

 

Vi har med afsæt i den strategiske- og regnskabsmæssige analyse opstillet proforma opgørelserne 

for PSE. Hensigten med de forgående analyser af strategiske og finansielle forhold, var at forøge 

budgetteringens validitet. Dermed kan vi anvende forudsætningerne til at udarbejde en realistisk 

værdiansættelse af PSE.  

 

 RIDO modellen 8.1

 

I det følgende vil vi foretage den endelige værdiansættelse af PSE, og dette håndteres ved hjælp af 

RIDO modellen. Denne værdiansættelsesmodel er meget udbredt, og anvendes især af folk med 

regnskabsmæssig baggrund. Årsagen er den, at modellen tager udgangspunkt i de 

regnskabsmæssige værdier, og dermed kan vi udlede værdiansættelsen på baggrund af de 

reformulerede resultat- og balanceopgørelser samt budgetteringen.  

 

RIDO modellen fungerer ved at fremskrive nutidsværdien af ejernes fremtidige merafkast. Denne 

residualindkomst tillægges den bogførte værdi af selskabets nettodriftsaktiver, og dermed er 

virksomhedsværdien estimeret. For at finde aktionærværdien fratrækkes de finansielle 

forpligtelser. 
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Tabel 8.177 

Værdiansættelse (RIDO) 2015 2016 2017 2018 2019 TP 

Driftsoverskud, efter skat (DO) 131.148 139.948 147.206 154.808 162.849 168.558 

Netto driftsaktiver (NDA) 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 

ROIC % 5,7 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,1 % 

RIDO (7,4%) -38.799 -32.597 -34.287 -36.058 -37.931 -36.068 

Diskonteringsfaktor (1,074)
t
 1,07 1,15 1,24 1,33 1,43   

PV Rido -36.126 -28.260 -27.677 -27.101 -26.544   

              

PV Rido t.o.m 2019 -145.708           

              

Terminalværdi (TV)
1
 -487.410           

PV af TV -341.093           

Virksomhedsværdi 1.841.533           

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 1.296.134           

Værdi af egenkapital 545.399           

Værdi pr. aktie (9.875.200) 55           

              

Aktiekurs 15. april 2015 61           

              

Overvurdering 9 %           

              

 

Ovenfor ses den endelige værdiansættelse af PSE. Værdiansættelsen er foretaget den 15. april 

2015, og her udgjorde den officielle aktiekurs 61. Dermed er kursen på værdiansættelsesdagen 

overvurderet med 9 %, hvorfor aktien altså bør sælges. 

 

8.1.1 Følsomhedsanalyse 

 

Den foretagne værdiansættelse er baseret på væsentlige skøn, og der er således store 

usikkerheder forbundet hermed. I det følgende vil vi derfor se nærmere på de væsentligste 

forudsætninger, som er lagt til grund for værdiansættelsen. På denne måde kan vi opstille 

forskellige scenarier, og dermed se hvordan forskellige forudsætninger i høj grad påvirker den 

estimerede aktiekurs. 
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En af de væsentligste parametre for den estimerede kursværdi er CORE EBIT- Margin. Som det 

fremgår af det nedenstående tabel kan en CORE EBIT-Margin i intervallet 9 % til 15 % medføre en 

ændring af den estimere kursværdi på hele 90 kurspoint. 

Tabel 8.278 

Scenarier for CORE EBIT-Margin       

CORE EBIT- Margin 9 % 12 % 15 % 

Kursværdi 9 55 99 

 

Et andet væsentligt parameter er Rwacc (de vægtede kapitalomkostninger). Nedenfor har vi indsat 

et skema, der viser den estimerede kursværdis følsomhed overfor Rwacc. 

Tabel 8.379 

Scenarier for Rwacc       

Rwacc 5,4 % 7,4 % 9,4 % 

Kursværdi 138 55 8 

 

Vi har i værdiansættelsen af PSE fastsat Rwacc til 7,4 %, og dette er sket på baggrund af forskellige 

estimater i forhold til fx betaværdier og den forventelige kapitalstruktur etc.  

Denne følsomhedsanalyse understreger det forhold at værdiansættelse i høj grad er præget af 

skøn og estimater. Der skal således ikke ændres meget i forudsætningerne, før at kursen ændres 

markant. Dette forhold understreger den store usikkerhed som er forbundet med investering i 

aktier.  

 

 Delkonklusion 8.2

 

På baggrund af den estimerede værdiansættelse af PSE har vi fundet at aktiekursen bør udgøre 55 

kr. Det medfører at kursen på værdiansættelsesdagen den 15. april 2015 var overvurderet med 9 

%. Denne afvigelse skyldtes forskellige elementer, men kan blandt andet forklares ud fra 
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følsomhedsanalysen. Her fandt vi at værdiansættelsen af PSE er særdeles subjektiv og i høj grad 

afhænger af de fastsatte forudsætninger. Da disse forudsætninger er præget af væsentlige 

estimater, hvorfor der er store usikkerheder forbundet med prisfastsættelsen.  

9 Konklusion 

 

I denne hovedopgave har vi undersøgt begrebsrammens implementering i PSE. Dette er undersøgt 

med afsæt i investorens perspektiv, og dermed har vi vurderet årsrapportens anvendelighed i 

forbindelse med en værdiansættelse af PSE. Vi har endvidere undersøgt begrebsrammens 

indflydelse på udvalgte regnskabsposter, og forholdt os kritisk til indregning og måling, samt den 

afledte effekt heraf i værdiansættelsesøjemed.  

Vi har i denne hovedopgave opdaget en række udfordringer ved begrebsrammens implementering 

i PSE. Hovedsagligt kan udfordringerne henføres til kriterierne for indregning og måling af 

årsrapportens elementer. Disse kriterier er overordnet set fornuftige, men kan medføre at 

væsentlig værdi udelades af årsrapporten. Det syntes at være tilfældet med F.C. Københavns 

spillertrup. Denne består at opkommende spillere, og spillere som er ”avlet” i klubben, hvorved 

deres værdi ikke kan måles og indregnes korrekt. Vi vil dog medgive, at det er en afvejning mellem 

teori og praksis. En opgørelse af den faktiske dagsværdi kan være for vanskelig set i forhold til 

gevinsten herved. De opsatte kriterier bevirker at indregning og måling sker på en forsvarelig 

måde, hvorved der ikke skabes yderligere usikkerhed omkring de bogførte værdier, der for visse 

regnskabsposter kan være særdeles komplicerede. Vi finder dog at årsrapporten kunne indeholde 

en række yderligere oplysninger, hvor sådanne forhold kunne omtales. Her kunne man 

eksempelvis gengive den estimerede værdi af væsentlige spillere, og på denne måde kunne 

investor forholde sig til den manglende indregning og måling. 

Foruden den regnskabsmæssige håndtering af F.C. Københavns spillertrup, har vi ligeledes set 

nærmere på målingen af selskabets investeringsejendomme. Her har vi fundet at ejendommene 

forekommer konservativt prisfastsat, og dette er analyseret ud fra oplysningerne i den respektive 

note for investeringsejendomme. Her fremgår det således at man har anvendt et relativt højt 

afkastkrav, og vi har estimeret at investeringsejendommene reelt set har en højere værdi. Her 

kunne det fra investors synsvinkel være interessant med ledelsens oplysninger omkring valget af 
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afkastkrav. Især hvis det blev benchmarket op i mod de generelle markedsvilkår, hvorved ledelsen 

måtte argumentere for den valgte afkastsats.   

For at undersøge begrebsrammens implementering og anvendelighed for PSE, har vi selv 

udarbejdet en estimeret værdiansættelse af PSE. Denne er udarbejdet på baggrund af proforma 

regnskaber som vi har estimeret ud fra fundamentale analyser af strategiske- og 

regnskabsmæssige forhold. Her har vi i sagens natur mødt en række udfordringer i forhold til 

årsrapporten informationsniveau. Årsrapporten er baseret på historiske begivenheder, og kan 

således udelukkende fungere som et pejlemærke for den fremtidige udvikling. Dog kunne det 

være interessant med et bedre indblik i ledelsens forventninger til fremtiden.  

I forbindelse med værdiansættelsen udarbejdede vi en følsomhedsanalyse, som blandt andet 

skulle afdække betydningen af de vægtede kapitalomkostninger. Vi så i den forbindelse at de 

vægtede kapitalomkostninger har en væsentlig rolle i forbindelse med værdiansættelsen. Ejernes 

afkastkrav og den forventede kapitalstruktur for fremtiden er væsentlige parametre for 

fastsættelsen af de vægtede kapitalomkostninger, og derfor kunne det være interessant, hvis 

begrebsrammen sikrede at sådanne oplysninger blev offentliggjorte. 

 Den udarbejdede værdiansættelse estimerede værdien pr. aktie til 55 kr. mod den faktiske kurs 

på 61 kr. (den 15. april 2015). Dermed estimerer vi at aktien er overvurderet med 9 %, og derfor 

bør aktie sælges.  
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 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.

pdf 

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/roe.html 

 http://www.parken.dk 

 http://www.superstats.dk/tilskuere/aar-for-aar 

http://bosserne.blogs.business.dk/2013/03/05/lang-lang-vej-i-PARKEN/
http://www.business.dk/72-fck-er-verdens-dyreste-fodboldklub-paa-boersen
http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/Research/Documents/NordiskOekonomi_140115.pdf
http://www.danskebank.com/en-uk/ci/Products-Services/Markets/Research/Documents/NordiskOekonomi_140115.pdf
http://www.dn.se/sport/fotboll/benfica-tar-betalt-for-tv-matcher/
http://indkast.dk/index.php?nyhed=106535
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/roe.html
http://www.superstats.dk/tilskuere/aar-for-aar
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10.2.2 Databaser 

 

 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

 http://www.nordnet.dk 

 http://www.statistikbanken.dk 

 http://www.euroinvestor.dk 

 Rapporter 10.3

 

 Cooliers MarkedsPuls – 2. Kvartal 2015, udarbejdet af Anne Kaag Andersen, for Cooliers 

 Nordisk Økonomi, Januar 2015, udarbejdet af Steen Bocian, for Danske Bank 

 Risikopræmien på aktier,  udarbejdet af Niki Saabye, Handelsafdelingen, for 

Nationalbanken  

 PSE årsrapport for 2014,2013,2012,2011 og 2010 

 

 Interview 10.4

 

 Ole Søeberg, Investeringsdirektør Skagen Fondene 

 Hans Kjær, Afdelingsdirektør Nykredit Asset Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.nordnet.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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11 Bilag 

 

 Bilag 1, Officiel Resultatopgørelse 11.1

    
     tkr. Mio.  2014 2013 2012 2011 

Nettoomsætning 1.124.655 1.298.912 1.172.104 1.341.724 

Værdiregulering af investeringsejendomme 15.300  0 0 0 

Indtægter i alt 1.139.955 1.298.912 1.172.104 1.341.724 

Eksterne omkostninger -548.823 -566.961 -584.993 -648.902 

Personaleomkostninger -392.540 -396.943 -387.351 -409.664 

Afskrivninger -85.202 -92.578 -91.979 -94.744 

Primært resultat før amortiseringer, transferaktivteter og særlige poster 113.390 242.430 107.781 188.414 

Amortiseringer -2.385 -2.000 -2.005 -2.007 

Resultat af transferaktiviteter -14.684 19.346 7.362 -18.712 

Særlige poster -33.287 37 -3.509 -3.257 

Primært resultat  63.034 259.813 109.629 164.438 

Resultat af kapitalinteresser -132 0 0 0 

Finansielle indtægter 2.850 3.900 2.694 2.225 

Finansielle udgifter -49.935 -52.875 -56.041 -69.381 

Resultat før skat 15.817 210.838 56.282 97.282 

Skat af årets resultat -9.098 -36.528 -14.973 -23.091 

Årets resultat 6.719 174.310 41.309 74.191 

     
Anden totalindkomst 

    
Årets resultat 6.719 174.310 41.309 74.191 

Valutakursregulering af likvideret udenlandsk virksomhed 0 0 0 928 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -83.251 62.725 -39.665 -113.008 

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 20.397 -15.681 9.917 28.251 

Anden totalindkomst efter skat -62.854 47.044 -29.748 -83.829 

Totalindkomst i alt -56.135 221.354 11.561 -9.638 
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 Bilag 2, Officiel balance 11.2

    
     DKK Mio.  2014 2013 2012 2011 

AKTIVER         

Goodwill 265.354 293.279 293.279 293.279 

Kontraktrettigheder 127.461 64.737 87.096 89.001 

Andre immaterielle aktiver 6.371 4.985 6.985 8.990 

Immaterielle anlægsaktiver 399.186,00 363.001,00 387.360,00 391.270,00 

Investeringsejendomme 437.019 419.622 415.564 408.313 

Grunde og bygninger 1.368.808 1.384.075 1.408.926 1.391.636 

Indretning af lejede lokaler 89.260 68.793 66.957 61.225 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 148.727 156.706 171.121 159.371 

Maerielle aktiver under opførsel og forudbetalinger 20.312 3.486 1.713 6.767 

Materielle anlægsaktiver 2.064.126,00 2.032.682,00 2.064.281,00 2.027.312,00 

Deposita 23.544 21.035 20.417 21.901 

Andre tilgodehavender 90 0     

Udskudt skat     34 1.280 

Andre kapitalandele 34 168 0 7.500 

Andre langfristede aktiver 23.668,00 21.203,00 20.451,00 30.681,00 

Langfristede aktiver i alt 2.486.980 2.416.886 2.472.092 2.449.263 

Varebeholdninger 94.470 85.796 85.710 83.344 

Tilgodehavender  53.989 127.552 61.550 67.992 

Periodeafgrænsningsposter 19.067 12.266 12.400 6.627 

Likvide beholdninger 41.802 69.181 27.240 31.062 

Kortfristede aktiver i alt 209.328,00 294.795,00 186.900,00 189.025,00 

Aktiver 2.696.308 2.711.681 2.658.992 2.638.288 

          
          

DKK Mio.  2014 2013 2012 2011 

PASSIVER         

Aktiekapital 197.504 197.504 197.504 197.504 

Overkurs ved emission 605.235 605.235 605.235 605.235 

Reserve for sikringstransaktioner -145.708 -82.854 -129.898 -100.150 

Reserve for egne aktier -129.389 -129.389 -129.389 -129.389 

Overført resultat 458.536 451.817 277.507 236.198 

Egenkapital 986.178,00 1.042.313,00 820.959,00 809.398,00 

Udskudt skat 135.653 146.449 114.961 116.553 

Hensatte forpligtelser 32.275 24.215 26.749 33.761 

Kreditinstitutter 927.607 1.017.480 1.147.852 1.212.753 

Anden gæld  254.805 171.553 234.923 214.735 

Deposita 9.754 10.496 8.058 7.364 

Langfristede forpligtelser i alt 1.360.094,00 1.370.193,00 1.532.543,00 1.585.166,00 

Hensatte forpligtelser 15.129 12.619 8.171 9.092 
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Kreditinstitutter 119.780 124.560 116.977 76.258 

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 181.306 132.239 151.352 134.224 

Selskabsskat 0 5.232 2.424 0 

Periodeafgrænsningsposter 33.821 24.525 26.566 24.150 

Kortfristede forpligtelser i alt 350.036,00 299.175,00 305.490,00 243.724,00 

Forpligtelser i alt 1.710.130 1.669.368 1.838.033 1.828.890 

Passiver 2.696.308 2.711.681 2.658.992 2.638.288 

     
Check balancesum 0 0 0 0 

 

 Bilag 3, Reformuleret resultatopgørelse 11.3

    
     tkr.  2014 2013 2012 2011 

Nettoomsætning 1.124.655 1.298.912 1.172.104 1.341.724 

Driftsomkostninger -941.363 -963.904 -972.344 -1.058.566 

EBITDA  183.292 335.008 199.760 283.158 

Afskrivninger -85.202 -92.578 -91.979 -94.744 

Amortiseringer -2.385 -2.000 -2.005 -2.007 

Core driftsoverskud fra salg før skat 95.705 240.430 105.776 186.407 

Skat af årets resultat -9.098 -36.528 -14.973 -23.091 

  - Skattefordel -11.536 -12.244 -13.337 -16.789 

  - Skat allokeret til andet driftsoverskud -3.598 4.837 1.841 -4.678 

  - Skat allokeret til usædvanlige poster -4.407 9 -877 -814 

 = Skat på core driftsoverskud  -28.638 -43.926 -27.347 -45.372 

Core driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 67.067 196.504 78.430 141.035 

Resultat af kapitalinteresser -132 0 0 0 

Resultat af transferaktiviteter -14.684 19.346 7.362 -18.712 

Skat heraf 3.598 -4.837 -1.841 4.678 

Core andet driftsoverskud, efter skat -11.218 14.510 5.522 -14.034 

Permanent driftsoverskud, efter skat 55.848 211.014 83.951 127.001 

Værdiregulering af investeringsejendomme 15.300 0 0 0 

Særlige poster -33.287 37 -3.509 -3.257 

Skat heraf 4.407 -9 877 814 

Usædvanlige driftsposter, efter skat -13.580 28 -2.632 -2.443 

Samlet driftsoverskud, efter skat 42.268 211.041 81.319 124.558 

Finansielle omkostninger -49.935 -52.875 -56.041 -69.381 

Finansielle indtægter 2.850 3.900 2.694 2.225 

Core netto finansielle omkostninger før skat -47.085 -48.975 -53.347 -67.156 

  + Skattefordel på core finansielle poster 11.536 12.244 13.337 16.789 

Core finansielle omkostninger, efter skat -35.549 -36.731 -40.010 -50.367 

Valutakursregulering af likviditet af udenlandsk virksomhed 0 0 0 928 
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Værdiregulering af sikringsinstrumenter -83.251 62.725 -39.665 -113.008 

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 20.397 -15.681 9.917 28.251 

Anden totalindkomst (efter skat) -62.854 47.044 -29.748 -83.829 

Totalindkomst -56.135 221.354 11.561 -9.638 

     
Selskabsskatteprocent 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% 

     Afstemning af totalinkomst 
    Årets resultat officielt 6.719 174.310 41.309 74.191 

Dirty-surplus -62.854 47.044 -29.748 -83.829 

Totalindkomst -56.135 221.354 11.561 -9.638 

Afvigelse 0 0 0 0 

 

 Bilag 4, Reformuleret balance 11.4

              

tkr.  2014 2013 2012 2011 

Immaterielle anlægsaktiver 399.186 363.001 387.360 391.270 

Materielle anlægsaktivter 2.064.126 2.032.682 2.064.281 2.027.312 

Andre langfristede aktiver 23.668 21.203 20.417 29.401 

Anlægsaktiver 2.486.980 2.416.886 2.472.058 2.447.983 

Varebeholdninger 94.470 85.796 85.710 83.344 

Tilgodehavender 53.989 127.552 61.550 67.992 

Periodeafgrænsningsposter 19.067 12.266 12.400 6.627 

Likvide beholdninger 41.802 69.181 27.240 31.062 

Omsætningsaktiver 209.328 294.795 186.900 189.025 

Driftsaktiver (OA) i alt 2.696.308 2.711.681 2.658.958 2.637.008 

Udskudt skat 135.653 146.449 114.927 115.273 

Hensatte forpligtelser 32.275 24.215 26.749 33.761 

Anden gæld (øvrige) 6.058 134 374 539 

Deposita 9.754 10.496 8.058 7.364 

Langfristede gældsforpligtelser 183.740 181.294 150.108 156.937 

Periodeafgrænsningsposter 33.821 24.525 26.566 24.150 

Leverandørgæld og andre forpligtelser 181.306 132.239 151.352 134.224 

Hensatte forpligtelser 15.129 12.619 8.171 9.092 

Selskabsskat 0 5.232 2.424 0 

Kortfristede gældsforpligtelser 230.256 174.615 188.513 167.466 

Driftsforpligtelser (OL) i alt 413.996 355.909 338.621 324.403 

Netto driftsaktiver (NOA) 2.282.312 2.355.772 2.320.337 2.312.605 

Egenkapital primo 1.042.313 820.959 809.398 819.036 

Totaindkomst -56.135 221.354 11.561 -9.638 

Egenkapital i alt 986.178 1.042.313 820.959 809.398 

Kreditinstitutter (kort) 119.780 124.560 116.977 76.258 
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Kreditinstitutter (lang) 927.607 1.017.480 1.147.852 1.212.753 

Anden gæld (negativ dagsværdi af swap) 248.747 171.419 234.549 214.196 

Netto finansielle forpligtelser (NFO)  1.296.134 1.313.459 1.499.378 1.503.207 

Egenkapital (ordinær) 986.178 1.042.313 820.959 809.398 

Samlet finansiering 2.282.312 2.355.772 2.320.337 2.312.605 

  
    

EK + MIN = NDA - NFF 986.178 1.042.313 820.959 809.398 

 

 Bilag 5, Rentabilitetsanalyse 11.5

Niveau 1 2014 2013 2012 2011 

ROE (totalindkomst / gns. egenkapital) -5,5 % 23,8 % 1,4 % -2,4 % 

ROIC (samlet driftsoverskud, efter skat /gns. nettodriftsaktiver) 1,8 % 9,0 % 3,5 % 10,8 % 
          

Drivere for finansiel gearing:         

NBC (nettorenteomkostninger efter skat / gns. nettofinansielle forpligtelser) 7,5 % -0,7 % 4,6 % 17,9 % 

SPREAD -5,7 % 9,8 % -1,1 % -7,1 % 

FLEV 1,2865 1,5096 1,8417 1,8572 
          

Niveau 2 2014 2013 2012 2011 

ROIC (totalindkomst / gns. egenkapital) 1,8 % 9,0 % 3,5 % 10,8 % 

OG (samlet driftsoverskud efter skat / nettoomsætning) 3,8 % 16,2 % 6,9 % 9,3 % 

AOH (nettoomsætning /gns. netto driftsaktiver)   0,48 0,56 0,51 1,16 
          

Niveau 3 2014 2013 2012 2011 

OG-drivere (%)         

Nettoomsætning  100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Driftsomkostninger -83,7 % -74,2 % -83,0 % -78,9 % 

EBITDA-margin 16,3 % 25,8 % 17,0 % 21,1 % 

Afskrivninger og amortiseringer -7,8 % -7,3 % -8,0 % -7,2 % 

Resultat af kapitalinteresser og transferaktiviteter -1,3 % 1,5 % 0,6 % -1,4 % 

Værdiregulering og særlige poster -1,6 % 0,0 % -0,3 % -0,2 % 

EBIT-margin -10,7 % -5,8 % -7,7 % -8,8 % 

Skat på EBIT -1,8 % -3,8 % -2,4 % -3,0 % 

OG salg (efter skat) 3,8 % 16,2 % 6,9 % 9,3 % 

 

 

 

 Bilag 6, Værdiansættelse 11.6
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Budgetterede finansielle værdidrivere  2015 2016 2017 2018 2019 TP 

Salgvækstrate 4,3 % 5,6 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 3,5 % 

Primo arbejdskapital / salg -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,10 

Primo anlægskapital / salg 2,06 2,00 2,00 2,00 2,00 1,96 

Core EBIT - margin 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 

Forventet skattesats på EBIT 23,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 

Core andet DO / salg 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Finansiel gearing 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

Core efter-skat lånerente ( r) 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

 

Proforma opgørelser 2015 2016 2017 2018 2019 TP 

              

Resultatopgørelse             

              

Nettoomsætning 1.173.060 1.238.476 1.302.704 1.369.980 1.441.137 1.491.661 

Core driftsoverskud fra salg, efter skat 107.687 115.178 121.152 127.408 134.026 138.724 

Core andet driftsoverskud, efer skat 23.461 24.770 26.054 27.400 28.823 29.833 

Core samlet driftsoverskud, efter skat 131.148 139.948 147.206 154.808 162.849 168.558 

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -50.938 -52.157 -54.862 -57.695 -60.692 -62.151 

Nettooverskud 80.210 87.791 92.344 97.113 102.157 106.406 

              

Balance primo             

              

Anlægskapital 2.486.980 2.476.951 2.605.409 2.739.961 2.882.275 2.923.656 

Arbejdskapital -204.668 -148.617 -156.325 -164.398 -172.936 -149.166 

Netto driftsaktiver 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 

              

Netto finansielle forpligtelser 1.296.134 1.327.151 1.395.978 1.468.071 1.544.323 1.581.459 

Egenkapital 986.178 1.001.184 1.053.106 1.107.492 1.165.015 1.193.031 

Samlet finansiering 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 
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Værdiansættelse (RIDO) 2015 2016 2017 2018 2019 TP 

Driftsoverskud, efter skat (DO) 131.148 139.948 147.206 154.808 162.849 168.558 

Netto driftsaktiver (NDA) 2.282.312 2.328.334 2.449.084 2.575.563 2.709.338 2.774.490 

ROIC % 5,7% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,1% 

RIDO (7,4%) -38.799 -32.597 -34.287 -36.058 -37.931 -36.068 

Diskonteringsfaktor (1,074)
t
 1,07 1,15 1,24 1,33 1,43   

PV Rido -36.126 -28.260 -27.677 -27.101 -26.544   

              

PV Rido t.o.m 2019 -145.708           

              

Terminalværdi (TV)
1
 -487.410           

PV af TV -341.093           

Virksomhedsværdi 1.841.533           

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 1.296.134           

Værdi af egenkapital 545.399           

Værdi pr. aktie (9.875.200) 55           

              

Aktiekurs 15. april 2015 61           

              

Overvurdering 9%           

              

 

Vægtet fordeling af nettoomsætningen     

    
Segmenter Procentvis andel af omsætningen 2015 Andel af omsætningen i kroner 2014 

    
F.C. København 22 %                                               247.424  

    Lalandia 36 %                                              404.876  

    Fitness.dk 37 %                                              416.122  

    Kontor ejendommene 5 %                                                56.233  

    
I alt 100% 1.124.655 

    

        

 

 

Estimerede vækstrater i nettoomsætningen             

Segmenter 2015 2015 2016 2017 2018 Terminalperiode 
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F.C. København 1,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 3,0 % 

Lalandia 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 % 

Fitness.dk 3,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 

Kontor ejendommene 6,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % 4,0 % 

 

Nettoomsætningens estimerede udvikling             

Segmenter 2015 2016 2017 2018 2019 Terminalperiode 

F.C. København 251.630 264.212 277.422 291.294 305.858 315.034 

Lalandia 433.217 463.542 495.990 530.710 567.859 596.252 

Fitness.dk 428.606 445.750 459.123 472.896 487.083 496.825 

Kontor ejendommene 59.607 64.971 70.169 75.081 80.337 83.550 

I alt 1.173.060 1.238.476 1.302.704 1.369.980 1.441.137 1.491.661 

 

 Bilag 7, Interviews 11.7

Spørgeskema - 
Hans Kjær     

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Hvad er dit navn? Hans Kjær 

2 Hvad er din profession? Porteføljemanager 
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3 
Hvad er din anciennitet i denne 
branche? 

30 år 

4 
Hvor ofte værdiansætter du en 
virksomhed? 

Dagligt 

5 
Hvad er din foretrukne 
værdiansættelsesmodel, og 
hvorfor? 

DCF 

6 
Hvor søger du information i 
forbindelse med din 
værdiansættelse? 

  

7 

Forekommer årsrapporterne 
fyldtesgørende i forhold til 
analytikers informationsbehov 
ved en værdiansættelse? 

Ja stort set 
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8 
Bruger du tid på at vurdere 
kvalitetten af årsrapporten? 

Ja 

9 
Hvis ja, på hvilket grundlag 
vurderer du kvalittetten af 
årsrapporten? 

Ledelsesberetning, markedsvurdering og 
noteappartet 

10 
Læser du altid den anvendte 
regnskabspraksis? 

Kun i det omfang jeg har brug for det eller at der 
særlige forhold at iagtage  

11 
Anser du ledelsesberetningen 
som berigende i forhold til 
værdiansættelsen? 

Absolut ja 

12 

Leverer årsrapporten de 
nødvendige oplysninger i 
forhold til budgettering ved 
værdiansættelsen? 

Nej men det kan vist heller ikke forlange  
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13 

Oplever du at måtte korrigere i 
tallene fra årsrapporten 
grundet for konservative eller 
aggressive 
regnskabsmetodiker? 

sjældent 

 

 

Spørgeskema - Ole 
Søeberg     

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Hvad er dit navn? Ole Søeberg 

2 Hvad er din profession? Investeringsdirektør i SKAGEN Fondene 

3 
Hvad er din anciennitet i denne 
branche? 

32 år 
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4 
Hvor ofte værdiansætter du en 
virksomhed? 

Daglig 

5 
Hvad er din foretrukne 
værdiansættelsesmodel, og hvorfor? 

Cash flow - CFO og andre and ikke 
manipulere med cash flow så bedre 
indikator for en virksomheds sundheds 
tilstand og lønsomhed end indkomst 
opgørelse eller sekventielle balancer. 

6 
Hvor søger du information i 
forbindelse med din 
værdiansættelse? 

Væsentlig bedre for det meste. Sell-side 
analytikere er transaktions orineterede. Vi 
er langsigtede investorer. Ved at studere 
både den konkrete selskab og peers kan 
man også se regnskabs princip forskelle, der 
kan bruges til at afklare huller i osten 

7 

Forekommer årsrapporterne 
fyldtesgørende i forhold til 
analytikers informationsbehov ved 
en værdiansættelse? 

Væsentlig bedre for det meste. Sell-side 
analytikere er transaktions orineterede. Vi 
er langsigtede investorer.  

8 
Bruger du tid på at vurdere 
kvalitetten af årsrapporten? 

Implicit ja - hvis den er dårlig skrevet og 
struktureret trækker det faksitks lidt ned. 
Ledelsen må i de tilfælde magle overblik, 
hvis de ikke kan forklare hvem de er til 
omverden 
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9 
Hvis ja, på hvilket grundlag vurderer 
du kvalittetten af årsrapporten? 

Se ovenfor 

10 
Læser du altid den anvendte 
regnskabspraksis? 

Nej - læst 200 så de er ofte ens 

11 
Anser du ledelsesberetningen som 
berigende i forhold til 
værdiansættelsen? 

Ja, den giver ledelsen retningspile for drift 
og fremtid 

12 
Leverer årsrapporten de nødvendige 
oplysninger i forhold til budgettering 
ved værdiansættelsen? 

ja og nej - ja på 1-2 års sigt, men på længere 
sigt er mit gæt ofte ligesågodt som ledelsen 

13 

Oplever du at måtte korrigere i 
tallene fra årsrapporten grundet for 
konservative eller aggressive 
regnskabsmetodiker? 

Sjældent efter IFRS er kommet 
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