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1. Executive Summary 

In this study the Danish concern, Parken Sport & Entertainment A/S (in this summary, just 

PSE), is the target for valuation. 

 

Originally the company started out as Football Club København A/S back in 1992, and the 

business were only related to football.  

In March 1997 Flemming Østergaard entered together with a group of investors and basically took 

over the company.  

From that day the company started to grow, and in 1999 the company name were changed to what it 

is today, Parken Sport & Entertainment A/S. 

Prior to that, in 1997, the company was registered at the Danish stock exchange in Copenhagen, 

and in 1998 the company bought the Danish national stadium in Copenhagen, PARKEN for just 

138 mio DKK. 

Recently other major business areas has been included in the concern, Lalandia Rødby (2004) & 

Lalandia Billund (2009) a fully equipped holiday resort, the Fitness-chain Fitness.dk (2006) with 

fitness centers all over Denmark  

The major business areas in the company are related to entertainment in various segments. 

 

The segments in the core business area are: 

• PARKEN, including FCK, Events & Entertainment 

• Lalandia, Rødby & Billund 

• Fitness.dk 

 

Problem statement 

Based on a fundamental analysis, a valuation of Parken Sport & Entertainment A/S is 

prepared. The valuation is compared with the concerns actual stock value, and an assessment 

of whether the PSE share is a good investment, or not, is given. 

  



 

       2 

Limitations 

All the informations used in this study, are publically available.  

The concern, as a whole, is valuated as one strategic business area – entertainment, which will 

cover all activities in the concern.  

Even though the concern consists of several companies, the fundamental analysis 

will mainly be based on information on concern level. In the strategic analysis, however, 

information related to the various “daughters” will be included, if they are relevant to understanding 

the whole picture.  

Public information made available later than 1/5 – 2013, will not be included in this study except 

FCK 5/5 2013 won the Danish Championsship and is directly qualified for the 2013/14 season of 

the UEFA Champions League.  

The partipcipation will distribute a payment from UEFA, expected 150 mio. DKK for the group 

stage only.  

 

Choice of method 

1. Executive summary 

2. Introduction 

3. History 

4. Strategic analysis 

5. SWOT analysis 

6. Historic analysis of the annual accounts 

7. Valuation 

8. Alternative Valuation & sensitivity analyisis 

9. Conclusion 

10. Perspective 

 

Strategic Analysis 

The strategic analysis is made assessing external factors and internal factors, which are expected 

to influence on the concerns future value creation, mainly to identify the non-financial 

value drivers in the concern. 

A PEST analysis and a Porter Five Forces analysis were made to asses the external factors. 

In the PEST analysis it was concluded that the general economic development in society 
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would have the biggest impact on the concerns ability to create value, and likewise the 

movements of interest rates, would have an effect on the customer private economy.  

Other external factors worth mentioning are the customers higher demand for quality-entertainment, 

the reputation of the concern and also the concerns ability to work together with local authorities, 

like state government and local governments. 

In the Porter Five Forces analysis it was concluded that, even so the entertainment business 

are a very competitive business area, the condition are good for PSE, since the concern are 

focusing on quality entertainment and top facilities – and it seems to be well known in the 

public, and that differentiate the concern from many competitors.  

Also high entrance barriers on core business areas, due to high entrance costs, will in general keep a 

lot of new entrants from the market. 

The internal factors, including resources, capabilities, competences and the owners and 

leaders preferences, were analyzed, and I concluded, that the following 4 internal factors are 

key to the value creation in the concern: 

 

• The sublime location & capacity of PARKEN stadium in Copenhagen 

• The sublime location of Lalandia Billund (next to Legoland) 

• The FCK domination in the Danish Superliga 

• The major brands of the concern “FCK”, “PARKEN”, “Lalandia” and “Fitness.dk” 

 

It was also concluded that the situation of PARKEN, FCK & Lalandia were key competences, 

based on the Hamel & Prahalad model. 

In the SWOT analysis, change of demands, were found, called the “Fast Forward Strategy”. 

The first priority is FCK during the team is the leading team in Denmark, and in order to, qualify 

for the very lucrative UEFA Champions League because of the currently Danish ranking on the 

UEFA ranking.  

This Year FCK is directly qualified, but this position depends of the historic results and 

performances from all Danish teams in the UEFA tournaments.   

The condititions for directly qualification against the value of participation make this a “fast 

forward” recommendation. 

The main critical area pointed out in the change of demand analysis, were the sensivity of PSE’s 

product portfolio. PSE can’t expect the income from Champions League every year and the last 2 
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years without participation the revenue from the other products is fallen. 

 

Historic analysis of the annual accounts 

Annual account for the years 2010, 2011 and 2012 were analyzed.  

The main key figures shown in the table below shows a concern, which is hard hit by the global 

financial crisis, and with two disappointing years for FCK the revenue is under pressure. 

 

Table 0, key-figures 

 
2012 2011 2010 

t.dkk 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
NET SALES  1.143.995   1.341.724   1.345.207  
CORE CONTRIBUTION MARGIN SALES 
AFTER TAX -1,0% 2,5% 8,5% 
ROE 4,56% 11,75% 16,66% 
ROIC 2,53% 9,13% 8,88% 
FGEAR 0,580 0,650 1,109 
r -6,70% -10,98% -10,96% 
SPREAD 9,24% 20,11% 19,84% 
Effect of financial gearing 5,36% 13,07% 21,99% 

 

Net sales and operating margin has fallen from 2011 to 2012, mainly 

caused by the missing sales of houses from Lalandia and the bad year for FCK which in the 2012  

contributed with a loss of more than 150 mio.dkk.  

In other key figures, ROE has gone down to 11,75 % in 2011 to 4,56 % in 2012.  

ROIC has also gone down from 9,13 % in 2011 to 2,53 % in 2012, and in 2012 the contribution 

from financial gearing to ROE, were 5,36 %. 

Basically the key-figures are negative for the concern, and its owners who not can be satisfied with 

this result. 
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Valuation 

In the estimate of the future budget the following components contribute to the value creation. 

•The growth in sales are expected to continue in all segments 

•The Champions League Group Stage Participation in 2013/14 season 

•The building process of the Fehmarn bridge starts in 2015 with base in Rødby. 

•The houses at Lalandia will increase 

•The rental procent at PARKENs locals will increase 

 

• Core contribution margin from sales after tax is expected to be at the same level 

• Growth in the terminal period = 4,0 % 

• WACC = 2,35 % 

• Budget period is set to be 5 years 

• Method of valuation is set to be the residual income model. 

 

The RIDO-model indicates a fair value of 104 DKK. On 31/12-2012 the official trading price 

was 62,50, and therefore the calculated value differs with +39,90%. (as of 1/5/13, official trading 

price 86 (+ 17,31%)). 

Therefore, it’s concluded, under the chosen assumptions that the current market value of 

PSE is underrated, but for a short period because the revenue from Champions League makes the 

2013 expectations for a satisfying result realistic and much higher than it the other segment will be 

able to generate. The 2012 oand 2011 years is a very good proof to show how the result would be 

without Champions League. 

 

Therefore I think DKK 104 per share, is a fair valuation of the PSE share right now, and for a short 

period will be rated as a good investment because of the expectation for the 2013 result. 

 

 

 

 

  



 

       6 

2. Indledning 

PARKEN Sport & Entertainment A/S (nævnes fremadrettet PSE) er I mine øjne en af de mest 

spændende virksomheder I Danmark.  

Selskabet har de seneste år efter Flemming Østergaards afgang og de store nedskrivninger som blev 

foretaget som følge af finanskrisen og forfejlede investeringer I 2009 været udsat for en del kritik, 

hvilket også har afspejlet sig i aktiekursen.  

Der har endvidere hersket stor tvivl om PSE-aktiens egentlige værdi, og derudover har den store 

udskiftning og efterfølgende uro I både ejerkreds og direktion ligeledes har påvirket tilliden til 

aktien i negativ retning. 

 

Netop aktiemarkedet er med tiden blevet nærmest allemandseje, og der handles ikke længere kun 

aktier af professionelle investorer, men også af håbefulde private investorer, begge dog i håb om 

afkast.  Derudover er der investorer der er følelsesmæssigt engageret i projekter, som f.eks. F.C 

København (nævnes fremadrettet FCK), som i mange år har været PSE’s flagskib.  

Disse investorer tænker ikke så meget på afkast, men f.eks. mere på goder som aktionærbilletter 

og/eller for, i dette tilfælde, at støtte ”byens hold”. 

 

Efter Flemming Østergaards tilbagetræden som bestyrelsesformand har der været en del 

mudderkastninger  mellem de nye ejere og den gamle direktion i pressen hvilket har medført tilliden 

til PSE som investering har lidt et knæk efter mange års uafbrudt fremgang. Derudover har de 

gentagne historier om virksomhedens pressede økonomi også skabt et billede af at PSE i øjeblikket 

ikke er en økonomisk uafhængig virksomhed, og at den største kreditor, bankforbindelsen Nordea 

reelt set har det sidste ord.  

 

Denne mistillid og usikkerhed påvirker især de private investorer som i mange tilfælde vil sælge ud 

af frygt for et større fald hvis de ikke allerede har mistet en stor del af deres investerede midler, ikke 

mindst set i lyset af finanskrisen.  

Den professionelle investor vælger som oftest det mere langsigtede perspektiv, i en forventning om, 

at de aktier der er investeret i, på sigt vil udvikle sig positivt og i takt med de forventninger 

investoren har til den fremtidige indtjening.  
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Situationen på finansmarkederne de seneste 5 år som i de daglig tale går under “finanskrisen” har 

desuden medført investorerne har holdt tilbage med investeringerne, og mange er gået konkurs eller 

har tabt store summer. Sidstnævnte har især gjort det svært at skaffe kapital til investeringer hvorfor 

investorernes tillid til især aktier er blevet endnu mere kritisk.  

 

I sådanne tilfælde er værdiansættelsen af virksomheden en væsentlig faktor, da denne i sidste ende 

skal give et troværdigt billede og en indikation på hvilken retning en given aktiekurs bevæger sig i.  

For at sikre sig den fornødne viden som skal danne dette grundlag kræver det også en nøjere 

analyse af virksomheden  

I analysen kombineres de historiske regnskabstal, med en strategisk analyse, som afdækker såvel 

interne og ekstern forhold i virksomheden. Denne historiske analyse danner grundlaget for de 

fremtidig budgetterede regnskaber, som slutteligt anvendes i den endelige værdiansættelse af 

virksomheden. 

Det er på dette grundlag, at denne afhandling skal klarlægge i hvilke retning PSE aktien udvikler 

sig. 
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2.1 Problemformulering: 

På baggrund af en artikel fremkommet i medierne i foråret 2013, hvor analytikerne ser positivt på  

PSE aktien, vil jeg i denne afhandling give min vurdering af PSE aktien som tager udgangspunkt i 

om den er over eller undervurderet i forhold til den aktuelle børsværdi. 

Siden direktions og ejerskiftet i 2011, samt efterdønningerne af finanskrisen vil jeg ligeledes kigge 

på hvad udviklingen I kursen kan tilskrives, og sammenholde dette med en artikel fra 2011 hvor 

selvsamme medie var kritisk overfor PSE. 

 

Afhandlingen deles således op i 4 hovedkapitler.  

En strategisk analyse, der analyserer de eksterne og interne forhold der påvirker virksomheden, 

hvor også virksomhedens strategi og strategiudvikling vil blive undersøgt.  

Den strategiske analyse samles op i kritisk SWOT analyse, hvor værdidrivere og forandringsbehov 

kortlægges. 

Den strategiske analyse og den kritiske SWOT-analyse følges op af en regnskabsanalyse for 

årene 2010, 2011 og 2012.  

Det sidste af opgavens fire hovedområder er værdiansættelsen, som udarbejdes på baggrund 

af fremtidige budgetterede årsregnskaber.  

Grundlaget for, at kunne budgettere de fremtidige årsregnskaber, er fundamentalanalysen og de 

værdidrivere der skaber værditilvæksten i PSE. 

I hvert af de 4 hovedkapitler er det målet at delproblemstillinger bliver besvaret således, at det 

muliggør en samlet konklusion på afhandlingens hovedproblemstilling. 

Den strategiske analyse vil omfatte en analyse af såvel interne som eksterne forhold i PSE, 

samt den strategi virksomheden bygges på. 

 

Delproblemstillingen der besvares i den strategiske analyse: 

• Hvilke ikke-finansielle værdidrivere har betydning for værdiskabelsen i PSE? 

 

Delproblemstillingen besvares af følgende underspørgsmål: 

• Hvilke eksterne forhold påvirker PSE? 

• Hvilke interne forhold påvirker PSE? 

• Hvad er PSE’s kernekompetencer? 
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Delproblemstillingen der besvares i den kritiske SWOT-analyse er: 

• Hvad er forandringsbehovet i PSE? 

 

Delproblemstillingen besvares af følgende underspørgsmål: 

• Hvilke potentielle stærke sider har PSE? 

• Hvilke potentielle svage sider har PSE? 

• Hvilke potentielle muligheder har PSE? 

• Hvilke potentielle trusler står PSE over for? 

 

Den historiske regnskabsanalyse udarbejdes på baggrund af årsregnskaberne 2010, 2011 og 

2012, og delproblemstillingen der besvares i den historiske regnskabsanalyse er: 

• Hvilke finansielle værdidrivere har betydning for værdiskabelsen i PSE? 

 

Delproblemstillingen besvares af følgende underspørgsmål: 

• Er der i PSE’s regnskaber, poster der kan karakteriseres som værende ”Dirty-surplus 

poster”? 

• Hvordan er den økonomiske udvikling, baseret på afkastningsgrad og egenkapitalforrentning, 

i PSE, og hvilke underliggende drivere påvirker nøgletallene? 

• Skaber den økonomiske udvikling i PSE værdi for ejerne? 

• Hvilke økonomiske risici foreligger? 

• Hvordan er vækstmulighederne for PSE? 

 

Delproblemstillingen der besvares under værdiansættelsen er: 

• Hvad er markedsværdien for PSE? 

 

Delproblemstillingen besvares af følgende underspørgsmål: 

• Hvordan er budgettet for den fremtidige driftsaktivitet? 

• Hvad er ejernes fremtidige afkastningskrav? 

• Hvad er driftens gennemsnitlige kapitalomkostning (wacc)? 

• Hvor lang budgethorisont er rimelig at afdække? 
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2.2 Struktur & metodevalg. Figur 1: Afhandlingens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRÆSENTATION AF PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S 

4. STRATEGISK ANALYSE 
Hovedproblemstilling: Hvilke ikke finansielle 
værdidrivere har betydning for værdiskabelsen i PSE? 
 
Eksterne strategifaktorer 

• PEST analyse på PSE 
• Porters 5 Forces på PSE 

 
Interne strategi faktorer 

• Ressourcer, kapabilitet & kompetencer 
• Struktur, systember & processer 
• Ejerne og ledernes præferencer 
• Kernekompetencer i PSE 

 
Konkurrence & vækststrategier 

• Konkurrencestrategi i PSE 
• Vækststrategi i PSE 

 

6. REGNSKABSANALYSE 
På baggrund af årsrapporterne 2010, 2011 & 2012 
udarbejdes en regnskabsanalyse. 
 
Hovedproblemstilling: Hvilke ikke finansielle 
værdidrivere har betydning for værdiskabelsen i PSE? 
 
 
Reformulering af regnskaber 

• Egenkapitalopgørelse 
• Resultatopgørelsen 
• Balance 

 
Rentabilitetsanalyse 

• Dekomponering af ROE 
• Trendanalyse 

 
Analyse af risiko 

• Driftsmæssig risiko 
• Finansiel risiko 

 
Vækstanalyse 
 

5. KRITISK SWOT 
Den kritiske SWOT udarbejdes på baggrund af den 
strategiske analyse med formålet om at samle op på de 
ikke-finansielle værdidrivere som bidrager til udviklingen 
af PSE. 
 
Hovedproblemstilling:  
Hvad er forandringsbehovene i PSE? 
 

• Potentielle stærke sider 
• Potentielle svage sider 
• Potentielle muligheder 
• Potentielle trusler 

 

7. VÆRDIANSÆTTELSE 
På baggrund af analyserne i kapitel 4, 5 & 6 budgetteres proforma regnskaberne der skal danne grundlaget for den endelige 
værdiansættelse. 
 
Hovedproblemstilling: Hvad er markedsværdien for PSE aktien? 
 

• Budgettering af driftsaktiviteten & finansieringsaktiviteten. 
• Beregning af driftens kapitalomkostninger 
• Værdiansættelse 

 
8. KONKLUSION 

På baggrund af de foregående kapitler gives en samlet konklusion på afhandlingens hovedproblemstilling: 
 
Baseret på en fundaments analyse udarbejdes en værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S. 

Værdiansættelsen sammenholdes med den aktuelle børsværdi og herefter begrundes det om hvorvidt PSE aktien er en god 

investering eller ej. 

 
9. PERSPEKTIVERING 

På baggrund af en række artikler fra Aktieugebrevet hvori PSE aktien erklæres for både en dårlig og en god 
investering indenfor 1 år, perspektiveres konklusionen i forhold til artiklerne. 
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Værdiansættelsen af PSE aktien vil ske på baggrund af en fundamentalanalyse.  

En fundamentalanalyse udbygger den historiske regnskabsanalyse med den strategiske analyse. 

Nøgletallene i den historiske regnskabsanalyse afdækker de finansielle værdidrivere, mens 

den strategiske analyse afdækker de ikke-finansielle værdidrivere, der har betydning for 

virksomhedens fremtidige værdiskabelse. 

De finansielle værdidrivere er konkurrencefordelsperiode, salgets vækstrate, overskudsgrad 

for salget, effektiv skatteprocent, arbejdskapital, anlægskapital og kapitalomkostning, mens 

de ikke-finansielle værdidrivere er omverdens faktorer, interne faktorer og konkurrence og 

vækst strategier. 

På baggrund af disse værdidrivere udarbejdes proforma regnskaberne som ligger til grund for 

den endelige værdiansættelse. 

Afhandlingens overordnede problemstilling får derfor følgende ordlyd: 

 

Baseret på en fundaments analyse udarbejdes en værdiansættelse af Parken Sport & 

Entertainment A/S. 

Værdiansættelsen tager hensyn til bekymringer og den faktiske lagerværdi og skal give 

indtryk om hvorvidt PSE aktien er en god investering eller ej. 

  

Afhandlingen indledes med en præsentation af PARKEN Sport & Entertainment A/S, hvor der 

redegøres for ejerforhold, virksomhedens vision og strategi, samt en kort beskrivelse af 

virksomhedens historie til i dag.  

I denne præsentation vil der ligeledes blive redegjort for virksomhedens struktur, 

forretningsområder og opbygning. 

I den strategiske analyse vil de ikke-finansielle værdidrivere der har betydning for værdiskabelsen 

i PSE blive defineret.  

Disse samles op i den kritiske SWOT, hvor forandringsbehovet kortlægges.  

Efter analysen af interne og eksterne forhold, er de baggrundsfaktorer der har indflydelse på de 

finansielle værdidrivere således defineret. 

I regnskabsanalysen findes værdierne for de finansielle værdidrivere, og afhandlingens store 

øvelse går nu på at få dannet sammenhænge mellem de ikke-finansielle og finansielle værdidrivere, 

således, at der kan dannes en prognose for den fremtidige udvikling i de finansielle værdidrivere. 

Denne prognosticerede udvikling er så grundlaget i den endelige fastsættelse 
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af PSE’s markedsværdi. 

Slutteligt konkluderes der på de fundne værdier, som sammenholdes med den aktuelle børsværdi 

inden der perspektiveres til artikler fra aktieugebrevet. 

 

2.3 Problemafgrænsning 

Den strategiske analyse udarbejdes på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale – sekundær 

data, hvoraf en del materiale er publiceret af PSE. Da egne publikationer kan medføre 

en del subjektivitet, vil indholdet af denne type materiale blive behandlet ekstra kritisk. 

Man kan diskutere hvorvidt PSE består af et samlet forretningsområde eller flere. PSE inddeler 

selv i deres seneste årsrapport virksomheden i følgende segmenter PARKEN, Ejendomme, 

Transfer aktiviteter, Lalandia & Andet.  

Fælles for hovedparten af PSE’s forretning er, at den opfylder et behov for underholdning, så man 

kan i henhold til teori om forretningsområder (SBU’er) vælge, at samle PSE’s aktiviteter under 

forretningsområdet ”underholdning”. 

Om det så er til fodbold eller anden underholdning i PARKEN, på ferie i Lalandia eller i 

fitnesscenter er dermed underordnet. 

Det eneste segment der afviger fra ovenstående betragtning er segmentet ”ejendomme”, som for så 

vidt godt kunne betragtes som et separat forretningsområde.  

Grundlæggende opfattes PSE også som en virksomhed der kan opdeles i to hovedområder: sports-, 

underholdnings og fritidsaktiviteter samt ejendomsudlejning.  

I kapitlet ”segmentoplysninger” i årsrapporten 2012/062 fremgår det, at segmentet omfatter 

udlejning af PARKEN’s kontortårne som kontorlejemål og udlejning i forbindelse med aktiviteter i 

Lalandia. Aktiviteterne i Lalandia hænger fint sammen med betragtningen om et samlet 

forretningsområde under ”underholdning”, men det kan man til gengæld ikke sige om udlejning af 

erhvervslejemål. 

Dette ene område (udlejning af investeringsejendomme) bidrager dog samlet set med under 

5% af omsætningen i PSE, så derfor vælger jeg at se bort fra denne lille ”teknikalitet”, idet jeg ikke 

skønner, at det bidrager væsentligt til værdiansættelsen.  

Jeg vælger derfor, at PSE analyseres under et samlet forretningsområde ”Underholdning”, som 

dækker samtlige aktiviteter i PSE. 

I den strategiske analyse vil der ligeledes afgrænses fra, at teste om det valgte forretningsområde 
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overholder kravene til et forretningsområde81, idet dette isoleret set ikke bidrager til 

værdiansættelsen. 

Endvidere vil der i den interne analyse blive afgrænset fra at analysere delområdet ”Struktur, 

systemer & processer” idet det vil kræve et større internt kendskab til forretningsgange og 

processer i PSE.  

Et kendskab der kunne være opnået ved interviews med en gruppe af virksomhedens interessenter.  

I koncernens selvpublicerede materiale, som f.eks. årsrapporter, samt i interviews med 

administrerende direktør Anders Hørsholt kommer der nogle stærke kompetencer til udtryk 

på dette område. Men informationerne er delvist subjektive og for, at der skulle kunne 

konkluderes noget sikkert, ville en nærmere undersøgelse af forholdene være på sin plads. 

Et undersøgelse der kunne være opnået ved interviews med en gruppe af virksomhedens 

interessenter, alt andet vil i mine øjne bare blive spekulation. 

I kapitel 3.4 ”Vision og Strategi” afgrænses fra, at behandle datterselskabers vision og strategi.  

Der henvises sidst i litteraturlisten til datterselskabernes respektive hjemmesider for yderligere 

information. 

Regnskabsanalyse er udarbejdet på koncernniveau, og der bliver således ikke analyseret på 

datterselskaber regnskaber, da dette vil være for omfattende i en opgave af denne størrelse.  

På trods af, at pengestrømsanalysen kan give en indikation om overskudsmanipulation, afgrænses 

der i afhandlingen for denne.  

Værdiansættelsen vil derfor findes ved brug af residualindkomstmodellen, som fokuserer mere på 

rentabilitet end cash flow, og derfor i sin primære funktion gør pengestrømsanalysen unødvendig. 

Der tages i opgaven ikke stilling til om PSE’s årsregnskaber forholder sig til gældende lovgivning, 

således er der ingen henvisninger til Årsregnskabsloven, IFRS eller gældende 

regnskabsvejledninger. 

Det oplyses endvidere, at PSE i de til analysen valgte regnskabsår, aflægger regnskab efter de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til 

regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber2.  

Derfor antages det, at PSE opfylder alle krav til gældende lovgivning. 

 

  

                                            
1 8 Jf. teori om SBU’er i ”Strategi i vindervirksomheder”, af Lægaard & West, s. 99 nederst 
2 PSE Årsrapport 2012, side 66. 
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Den grundlæggende teori og de modeller der er anvendt i afhandlingen anses for læser at 

være kendt stof. Der vil derfor ikke være nogen uddybning af teoretiske forhold i afhandlingen. 

Der vil dog forekomme notehenvisninger til pensum. 

Deadline for indsamling af materialer til denne opgave er af praktiske grunde sat til 1/5- 

2013.  

Dog er der gjort to undtagelser idet FCK den 5/5 2013 sikrede sig det danske mesterskab og direkte 

adgang til Champions League 2013/14 hvilket formodes at give en minimumsindtjening på 150 

mio3. kr.  

Dette forhold er af så væsentlig karakter at det tages med I den samlede vurdering. Derudover er 

UEFA’s rapport fra Champions League turneringen sidste som blev offentliggjort den 22/7 2013 

medtaget som dokumentation for det indtægtsmæssige skøn for deltagelse. 

Foruden ovenstående vil forhold der fremkommer efter denne dato ikke blive behandlet i opgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
3 Baseret på FC Nordsjællands indtjening ved deltagelse i sidste sæson i rapport fra UEFA,  bilag 0. 
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3 Beskrivelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S 

Dette kapitel skal give en overordnet beskrivelse af PSE’s historie frem til i dag.  

Endvidere beskrives virksomhedens struktur og de forretningsområder der er tilknyttet koncernen. 

PSE’s vision og strategi, samt ejerforhold beskrives kortfattet og slutteligt i kapitlet kikkes der 

fremad på de projekter/investeringer der allerede er i tidsplanen, men som først igangsættes i 

2013 eller senere. 

 

PSE er en underholdningskoncern, hvor fokus rettes mod oplevelser primært centreret omkring 

PARKEN i København, som også er koncernens hovedsæde. 

Der har i virksomhedens historie været en målbevidst strategi, om en konstant udvikling af 

virksomhedens forretningsområder.  

Der har i forløbet været mindre tiltag, bl.a. inden for oprettelsen af fodboldskole i Sydafrika. 

PARKEN har i de seneste år frasolgt en del aktiviteter som bl.a. cirkusbygningen og billetlugen og 

primært koncentreret sig om de 4 segmenter, som omfatter F.C København & Stadion, 

kontorejendomme, Fitness DK & Lalandia.  

F.C København blev i startet af 2011 udskilt fra PSE, således at det fremadrettet var et selvstændigt 

forretningsområde4. 

Den store nedskrivning man foretog I 2009, som var hovedårsagen til koncernens værste regnskab 

til dato og den voksende gældsbyrde, har tynget meget I PSE’s økonomi og gjort at man de seneste 

år ikke har været så aktive på investeringssiden som set tidligere. 

Dog er PSE uden sammenligning stadig Danmarks og Nordens største underholdningskoncern, 

selvom man på har fået hårdere konkurrence på b.la. koncertsiden fra BOXEN i Herning og den nye 

arena i Malmø. 

Indtil 2011 var PSE’s medieopmærksomhed næsten synonym med den daværende  

bestyrelsesformand Flemming Østergaard også kaldet “Don Ø”.  

Flemming Østergaard fyldte meget I pressen I sin tid, og havde efter manges mening uvurderlig 

PR-mæssig værdi for PSE og de øvrige aktiviteter. 

Den nye mand på posten, Anders Hørsholt er ikke nær så synlig i medierne som hans forgænger, 

dog er det ikke beviseligt kommet udtryk endnu at dette skulle have nogen negativ indvirkning på 

PSE koncernen som helhed.  

 

                                            
4 Artiklen ”FCK udskilles fra PARKEN” (Dagbladet Børsen 07-01-11) 
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3.1 PARKEN Sport & Entertainment A/S’ historie 

Oprindeligt hed selskabet Football Club København A/S, og selskabets sportslige aktivitet 

påbegyndtes i 1992 med etableringen af F.C København som en overbygning ad divisionsholdene 

B 1903 og KB. Det var et ønske, at skabe en fodbold klub i København.  

Opførelsen af PARKEN i 1992 var en af medårsagerne til dette, idet der nu var skabt ideelle 

rammer for en samlet københavnsk fodbold klub.  

Frem til marts 1997 var den sportslige og økonomiske succes begrænset og selskabet var på 

fallittens rand. 

I marts 1997 trådte Flemming Østergaard til, sammen med en investor gruppe bestående af 

bl.a. Aldo Petersen, Peter Norvig og Michael Kjær, og på nærmest diktatorisk vis gik de i 

gang med, at dressere selskabet og vende skuden.  

Mantraet var, at sportslig succes ikke er lig med økonomisk succes, hvorimod økonomisk succes 

måske kan skabe grundlaget for sportslig succes. 

Visionen var dengang tilbage i 1997, at blive børsnoteret, få eget stadion og opkøbe inden for 

sport, forlystelse og underholdning. 

Af vigtige begivenheder i selskabets historie bør nævnes, at den 10. november 1997 blev 

selskabet introduceret på Københavns Fondsbørs og fik 6.500 nye aktionærer og 80 Mio DKK 

i kassen. Derved var første skridt til en succeshistorie taget. 

I 1998 købte selskabet PARKEN af Gefion for sølle 138 mio, og det anses indtil videre som den 

største forretningsmæssige bedrift i selskabets historie.  

Grundlaget til en bred spiller i underholdningsbranchen var skabt, og indtægtsgrundlaget lå nu ikke 

længere alene på de sportslige aktiviteter.  

Derfor blev selskabets navn ændret i 1999, til det vi kender i dag PARKEN Sport & Entertainment 

A/S. 

 

Fra den dag af begyndte virksomheden at tage form til det den er i dag og der blev investeret 

løbende med blik for den rette udvikling.  

I 2001 fik man installeret et skydetag over PARKEN, således at PARKEN også kunne fremstå som 

en lukket opvarmet indendørs arena.  Koncernen erhverver sig i 2002 hjørne kontortårnene i 

PARKEN og samme år opkøbes 55% af virksomheden Ebilletter A/S.  

I Januar 2004 køber koncernen 75% af aktierne i Lalandia A/S, med i købet er selskaberne 

Lalandia Badeland A/S, Ejendomsselskabet 4F A/S og Skansen Huse A/S.  
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PSE optages samme år på Small Cap+ indekset på Københavns Fondsbørs. 

I Juli 2006 køber selskabet fitness.dk A/S som består af 33 fitnesscentre i Danmark.  

Der præsenteres samme år investeringsplaner i forbindelse med opførsel af ny D-tribune i PARKEN 

og et nyt kontortårn, sandsynligvis med kontorfaciliteter – samlet investering i omegnen 

af 400 Mio DKK. 

 

Samme år i august bliver der indgået aftale med REKA Gruppen Holding A/S om erhvervelsen 

af 75% af REKA Leisure A/S under navneændring til Lalandia Billund A/S.  

Selskabet har rettighederne til optionerne af et større ferie op oplevelsescenter ved LEGOLAND 

Billund.  

I 2009 kommer selskabet i alvorlig modvind da Flemming Østergaard udtaler til pressen at der på 

trods af et minus på 25 mio. kr. i halvårsregnskabet vil være plus ved årets udløb. 

Kort efter foretog bestyrelsen en ekstraordinær nedskrivning af aktiverne på samlet 244 mio. kr. og 

året endnu således med et minus på 239 mio. kr.  

Samtidig foretog man en aktieemission som endte med at tilføre 468 mio. kr. i nettoprovenu, men 

katastrofen krævede Flemming Østergaards afgang, som primært var forsaget de to nye 

storaktionærer, Erik Skjærbæk og Karl-Peter Korsgaard Sørensen. 

Sidenhen var der en del slåskampe i bestyrelsen, som bl.a. endte med at Jørgen Lindegaard, som var 

den LD’s mand i bestyrelsen ikke blev valgt, til stor frustration for LD. 

Sidenhen er der kommet noget mere ro på de indre linjer, men en del medarbejdere som var 

nøglemedarbejdere i Flemming Østergaards periode har forladt PSE. 

Den historiske udvikling frem til 2012 kan illustreres i nedenstående figur5, som viser indikationer 

af den økonomiske udvikling i virksomheden fra 2005/06 til 2012 

 

  

                                            
5 Nøgletallene er hentet fra PSE’s årsrapporter. Regnskabsperioden 06/07 adskiller sig fra de øvrige perioder da man 
omlagde regnskabsåret, og dette år havde 18 måneder. 
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Figur 2: Udvikling PSE 
Nøgletal 2005/2006 2006/2007* 2008 2009 2010 2011 2012 

Totalomsætning (mio. dkk) 539 1550,1 1597,9 1752,2 1345,2 1341,7 1172 

Resultat f. Transfer og fin (mio. dkk) 109,9 301,3 191,7 181 223 188,4 107,8 

Resultat f. Skat (mio. dkk) 57,7 161,9 46,6 -246,8 63 97 56,3 

Egenkapital / indre værdi (mio. dkk) 450,5 664,5 551,2 318,5 819 809 821 

Markedsværdi (mio.dkk) 2342,7 3002,1 987,5 748 1017 686 617 

Antal ansatte 448 781 764 983 904 871 773 

        *(omlægning af regnskab til 31/12, derfor 18 

måneders regnskabsår) 

       Kilde: PSE Årsrapporter fra 2005/2006 – 2012. 

 

Efter nedskrivningerne i 2009 har man fået vendt skuden igen, selvom krisen på aktiemarkedet har 

sat sine tydelige spor.  

Over tid lader det også til at forholdet mellem koncernens indre værdi (egenkapital) og 

markedsværdien, set pr. aktie, er faldet ned på et niveau hvor forventningerne i kølvandet på 

finanskrisen har ramt et mere naturligt leje. 

 

Nedenfor vises i figur 3 udviklingen mellem PSE’s indre værdi og markedsværdien, set pr. 

aktie. Figuren viser tydeligt at efter boblen sprang i 2007, at især markedsværdien har lidt nogle 

alvorlige knæk, men i de seneste år har stabiliseret sig. 

 

Figur 3: Udvikling PSE, indre værdi & markedsværdi. 

 
Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3422 og 
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I bilag 1 ses den grafiske udvikling i aktiekursen fra 1. maj 2010 til 5. maj 2013. 

Kursen har været ret svingende, men generelt faldende hvis man lige ser bort fra foråret 2013, hvor 

det danske mesterskab og kvalifikation til næste års Champions League blev sikret, samt 

offentliggørelsen af et fint 2012 regnskab.  

Med enkelte udsving siden efteråret 2011 ligger kursen nu på et solidt mellem kurs 60-90, hvilket 

kunne tyde på at aktien har fundet et naturligt leje. 

 

3.2 PARKEN Sport & Entertainment A/S per 31. december 2012. 

I nedenstående figur ses de tilknyttede aktiviteter og datterselskaber 6der er i henholdsvis 

moderselskabet og koncernen. 

 

Figur 4  - Oversigt over datterselskaber 

Datterselskaber Hjemsted Ejerandel Valuta Selskabskapital 

          

Datterselskabet af 1. marts 2006 A/S* København 100% DKK 1.111.611 

Fitness dk Holding A/S København 100% DKK 38.333.332 

Lalandia A/S Rødby 100% DKK 9.800.000 

Lalandia Billund A/S Billund 100% DKK 15.000.000 

          

*) Selskabet er inaktivt pr. 31/12 2012         

Kilde: PSE Årsrapport 2012 

 

I den gennemgang der her følger vil jeg tage udgangspunkt i segmentoplysningerne som 

PSE giver i deres årsrapport. Her skelner PSE mellem følgende forretningssegmenter: 

PARKEN, Ejendomme, Transfer aktiviteter, Lalandia, fitness.dk og andet. 

 

  

                                            
6 PSE Årsrapport 2012, note 9 
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3.2.1 PARKEN 

Segmentet PARKEN omfatter F.C København, udlejning af PARKEN og de med PARKEN i 

øvrigt forbundne aktiviteter. Forretningssegmentet udfylder behovet for underholdning, primært 

fodbold med F.C København, det danske fodboldlandshold og koncertbegivenheder. 

Derudover er der i PARKEN et stort konferencecenter hvor erhvervslivet kan leje sig ind til diverse 

arrangementer. Indtil den 1/1 2012 var det selskabet PARKEN Venues som havde udlejning af 

PARKEN som forretningsområde indtil det blev sammenlagt med PSE7. 

 

3.2.2 Ejendomme 

Segmentet Ejendomme omfatter udlejning af kontorfaciliteterne i PARKEN’s 3 kontortårne og D-

tribunen, samt de udlejningsfaciliteter der er i forbindelse med koncernens ejendomme ved 

Lalandia. Udlejning i PARKEN er primært rettet mod erhvervslivet, mens udlejningsaktiviteterne i 

forbindelse med Lalandia A/S retter sig mod den private sektor.  

I løbet af 2012 der i kontorejendomme udlejet yderligere 2500 m2 I forhold til året før8 og i figur  

ses udviklingen i 2012.  

 

Figur 5, udviklingen i udlejning af kontorejendomme.  

 
Kilde: PSE Årsrapport 2012, side 9. 

 
3.2.3 Transfer aktiviteter 

Segmentet transferaktiviteter relaterer sig til F.C København og omhandler behandling af 

kontraktrettigheder, herunder køb & salg af spillere. 

 

                                            
7 PSE Årsrapport 2012, side 7 
8 PSE Årsrapport 2012, side 1. 
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3.2.4 Lalandia 

Segmentet Lalandia relaterer sig til det 100% ejede datterselskab Lalandia A/S, samt medfølgende 

selskaber Lalandia Badeland A/S,  

Lalandia Rødby er et moderne feriecenter der tilbyder ferieoplevelser for hele familien med 

børnene i fokus. Det primære marked anses for at være Danmark og (syd) Sverige, mens Lalandia 

A/S’s primære marked er Danmark, Skandinavien, Tyskland & Benelux. 

 

3.2.5 Fitness.dk  

Fitness dk består af 40 centre placeret rundt om i Danmark, og med en medlemsskare på 

mere end 130.000 er fitness dk Danmarks ubetinget største Fitness kæde. Fitness dk satser 

på effektiv og motiverende træning, der er faglig korrekt, og tilbyder et bredt udbud af trænings- 

og velvære ydelser af høj kvalitet. Kædens primære marked i Danmark.  

 

3.3 Vision & Strategi 

Siden ændringen af formålsparagraffen 9I 2008 har PSE ikke foretaget de store ændringer rent 

strategimæssigt. Derudover refererer PSE i deres årsrapporter til målsætninger som overordnet 

hedder “Den økonomiske målsætning er at skabe et tilfredsstillede afkast til aktionærerne10” 

I de foregående årsrapporter forventede man en forrentning på 9,9%, men denne er nu erstattet af 

ovenstående.  

Målsætningerne underbygger ovenstående formålsparagraf, og ligner samtidig en vision 

idet det er selskabets overordnede målsætning, at fastholde og udbygge PSE’s position som 

førende virksomhed inden for oplevelsesindustrien, med afvikling af større sportsarrangementer, 

underholdningsbegivenheder og øvrige fritidsoplevelser; 

 
“Det er koncernens strategi at øge indtjening og markedsværdi gennem organisk 

vækst, øget kapacitetsudnyttelse samt kontinuerlig forbedring af den operationelle 

effektivitet”. Kilde: PSE Årsrapport 2012, s. 4. 

 

Den overordnede strategi fra dengang det hele startede, var som tidligere nævnt, at ekspandere, 

så virksomheden ikke var afhængig af de sportslige resultater. 

Yderligere på det strategiske område er PSE opmærksomme på vækstmulighederne i markedet, 

                                            
9 PSE vedtægter 28-08-12 §2 
10 PSE Årsrapport 2012, side 38 
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målsætningen kan derfor tolkes til, at indehold yderligere vækst, såvel organisk som 

opkøb.  

Påtegnede risici vurderes løbende og der antages som udgangspunkt ”en forsigtig linje”. 

Incitamentsprogrammer er også en del af det, jeg vil tolke som, virksomhedens strategi.  

På den måde søger PSE at tiltrække og fastholde nøglemedarbejder for at sikre en mere kontinuerlig 

udvikling i medarbejderstaben. 

Overfor selskabets interessenter er en anden del af den anlagte strategi også, at selskabet 

bestræber sig på åbenhed og kvalitet i informationsmængden.  

Derudover søger bestyrelsen, at sikre en aktiv dialog mellem direktionen og interessenterne, med 

det formål at styrke og udvikle selskabet. 

Øvrige områder der har stor fokus i koncernen er styrkelse af brands som fitness dk, Lalandia, 

F.C København, og PARKEN, samt et ønske om, at være teknologisk helt med i frontlinjen i deres 

segmenter, primært med pleje af kunder og interessenter der stiller stadig større og større krav til 

oplevelsesindustrien. 

Udover ovennævnte tilslutter PSE sig også ”Corporate Governance” ved blandt andet, at forsøge 

at fremstå åbne over for offentligheden, holde et højt informationsniveau til ejerne samt følge 

anbefalingerne i forhold til at leve op til god selskabsledelse. 

 

3.4 Ejerforhold 

Selskabets aktiekapital på dkk 197.504 t.kr. er fordelt på 9.875.200 stk. 20 kr. aktier.  

Aktierne er noteret på Københavns fondsbørs.  

I selskabet findes én aktieklasse og der er ingen begrænsninger i stemmeret. 

Af de flere end 18.000 navnenoterede aktionærer i selskabet udgør følgende mere end 5 % 

eller mere af den samlede kapital11: 

 

• Den professionelle forening LD: 29,13% 

• Skatt A/S LD, 20,54% 

• Es – Parken ApS, 21,14% 

 

 

  

                                            
11 PSE årsrapport 2012, s. 14. 
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3.5 PARKEN Sport & Entertainment A/S i fremtiden 

Fremtiden for PSE vil primært komme til at omhandle konsolidering og mersalg af de eksisterende 

forretningsområder. 

Alene i 2013 er der planlagt det største antal arrangementer I PARKEN nogensinde, og med 

hjemførslen af det danske mesterskab og dermed kvalifikation til Champions League 2013/14 vil 

påvirke indtjeningen positivt på forretningsområderne for F.C København og udlejning PARKEN. 

Tomgangsprocenten I kontorejendommene forventes yderligere reduceret I 2013, mens der for 

Fitness DK’s vedkommende er planlagt 1 nyt center og ellers øget fokus på indtjening med 

uændrede medlemstal. 

På trods af dette års direkte kvalifikation til Champions League gruppespillet ser det ud til at den 

direkte kvalifikation til den danske mester som følge af de danske holds præstationer europæisk de 

seneste år står til at forsvinde, og dermed er chancen for at komme i gruppespillet 12fra 2014 

væsentligt svækket. Det vil betyde næste års danske mester skal igennem en eller flere 

kvalifikationskampe for at nå frem til gruppespillet hvilket alt andet lige gør vejen til turneringen 

væsentlig mere vanskelig. 

Konkurrencen på koncertområdet er de seneste år blevet intensiveret eftersom der er kommet en del 

alternativer, selvfølgelig i form af både BOXEN i Herning, og formentlig også den nye Copenhagen 

Arena.  

Live Nation der står bag de fleste koncerter i PARKEN skal fra 2015 drive Copenhagen Arena 
13som kan huse 15.000 tilskuere til koncerter, mens BOXEN i Herning allerede har huset flere store 

arrangementer.  

Derudover findes der de etablerede steder som Forum, Bella Center, og Vega, men fælles for dem 

alle er at de kun kan afholde arrangementer med max 15.000 tilskuere. 

Derfor vil jeg mene der er grundlag for at antage PARKEN ikke nødvendigvis er konkurrenter med 

de førnævnte steder. 

Årsagen er at PARKEN fortsat er at betragte som et stadion, og artisternes showproduktion 

udelukker enten den ene eller den anden.  

Derfor vil en koncert som kan man relevant for steder som Copenhagen Arena, Forum, BOXEN 

osv. aldrig blive relevant for PARKEN da produktionen ikke er til det, og derfor vil stederne aldrig 

på den måde blive konkurrenter.  

                                            
12 http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/index.html 
13 Jf. Pressemeddelelse af 9. december 2011, http://www.copenhagen-arena.dk/dk/nyheder/Pages/LiveNation.aspx 



 

       24 

 

Derfor vil jeg mene at PSE teknisk set ikke har nogen direkte konkurrenter på koncertområdet, men 

dog vil man stadig være afhængig af artisternes produktion er egnet til et stadion.  

De store danske festivaler som Roskilde, Langeland og Skanderborg vil kun i minimal grad udgøre 

en trussel da disse kun afholdes én gang om året på en forudbestemt dato, hvorimod PARKEN kan 

bruges det meste af kalenderåret.  
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4 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er, at få identificeret de ikke-finansielle værdidrivere 

der har betydning for værdiskabelsen i PSE.  

De ikke-finansielle værdidriver er ekstremt vigtige i fundamentalanalysen idet de danner grundlaget 

for den fremtidige indtjening.  

Vækst og indtjening kommer ikke af sig selv, men skabes i virksomhedens strategiudvikling, derfor 

er det vigtigt, at kunne identificere de ikke-finansielle værdidriver der har betydning for 

virksomhedens værdiskabelse og koble dem til de finansielle værddrivere. 

Kapitlet afdækker en analyse af de eksterne og interne strategifaktorer der påvirker virksomheden. 

I den eksterne analyse undersøges omverdens forholdene v.h.a. en ”PEST analyse14 

og branchens konkurrencesituation v.h.a. ”Porters Five Forces Model15”.  

I den interne analyse kortlægges de interne forhold i virksomheden omkring ressourcer, kapabilitet 

og kompetencer, samt ejeres og lederes præferencer.  

Denne kortlægningsproces skal munde ud i en identifikation af virksomhedens kernekompetencer 

og en definition af de kritiske succesfaktorer der har betydning for værdiskabelsen i virksomheden. 

Med analysen af de eksterne og interne forhold, der påvirker virksomheden, vil grundlaget for 

de forhold der påvirker virksomhedens strategi nu være tydeliggjort.  

Samtidig er den eksterne og interne analyse en væsentlig del af arbejdsprocessen frem mod 

identifikationen af de kritiske succesfaktorer i koncernen, og derved den videre vej frem mod 

forståelse af hvilke ikkefinansielle værdidrivere der driver væksten i koncernen. 

Såvel den eksterne og interne strategianalyse vil blive behandlet på koncernniveau, men der 

vil i analysen blive inddraget relevante informationer på segmentniveau16. 

 

4.1 Eksterne strategifaktorer 

Analysen af de eksterne strategifaktorer skal give svar på hvilke omverdens forhold der påvirker 

PSE og hvordan konkurrence situationen er i branchen.  

Forholdene undersøges i en PEST analyse og ved brug af Porters Five Forces model. 

 

                                            
14 Bogen ”Understanding Stategic Management”, Anthony Henry, s. 51,  
15 Bogen ”Understanding Stategic Management”, Anthony Henry, s. 71, figur 3.1 
16 Jf. Kap. 2.3 Problemafgrænsning: Segmenter: PARKEN, Ejendomme, Lalandia, Transfer Aktivitet, fitness.dk og 
andet. 
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4.1.1 PEST Analyse 

Samlet overblik over PEST analyse kan ses skemaform i bilag 2. 

PEST analysen skal ses som en indikator på hvilke muligheder og trusler fremtiden byder på, 

for på den måde sikre, at virksomheden er på forkant med de udfordringer fremtiden bringer, 

og dermed også til gavn for virksomhedens strategiudvikling. 

 

Politik og lovgivning 

Den trafikale infrastruktur i og omkring koncernens hovedsegmenter, PARKEN samt Lalandia 

Rødby & Billund er en vigtig faktor og forhold der skal være i orden, men som er forbundet med 

politiske beslutninger 

Den nye Fehmarn forbindelse som dog først forventes klar i 2021 påbegyndes i 2015 med base i 

Rødby hvilket absolut kan være en potentiel merindtægt i forhold mange arbejdere skal have et sted 

at bo.  

På den lange bane vil forbindelsen for alvor åbne op for markedet i det nordlige Tyskland17, og 

broen vil ligesom Øresundsbroen og Storebæltsbroen gøre det betragteligt nemmere, at bevæge sig 

mellem landsdelene (og Sydsverige).  

I forbindelse med forholdene omkring PARKEN  er det endvidere vigtigt, at tilkørselsforhold og 

parkeringsmulighederne er gode.  

Et problem er, at nærmeste S-tog station er 15 minutters gang væk fra PARKEN, ellers er bedste 

bud, inden for offentlig transport, bybusser der kører til PARKEN.  

Der er fra 2013 påbegyndt arbejde med at udvide metroringen I København, denne forventes først 

klar I midten af 2016, og vil bl.a. betyde en ny station på Trianglen som ligger 5 min fra PARKEN. 

Dette forhold vil gøre det væsentligt nemmere at komme til og fra PARKEN, til gengæld vil det 

være en ulempe i de 3 år byggearbejdet forventes at vare da det formentlig vil medføre en række 

begrænsninger.  

Under infrastruktur er det også væsentligt, at koncernens kunder har mulighed for overnatning, 

i hvert fald til arrangementer i PARKEN af længere varighed, som f.eks. større firma 

arrangementer, messer og konferencer.  

Det stiller krav til hotelmulighederne, så der også kan tiltrækkes kunder udenfor nærområdet, men 

dette anses dog ikke for at større problem idet hotelkapaciteten og standarden i København generelt 

                                            
17 http://fehmarnbeltweekly.com/lalandia-oger-fokus-pa-femern-baelt-muligheder/ 
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er god. 

Mht. nationale regler er det nærliggende at nævne de skattepolitiske områder, idet ændring af 

skatteprocenter altid medfører økonomiske udsving i koncernen uanset om der er tale om ændringer 

i personskatten eller selskabsskatten. Senest har et været på tale at sænke selskabsskatten fra de 

nuværende 25% til 22%.18 

Derudover er det værd at nævne den nuværende politiske diskussion omkring motion i 

fitnesscentre, som et skattefrit medarbejder gode, som forventes, at have en positiv påvirkning på 

medlemskabet i fitnesscentre.  

Modsat vil yderligere politiske stramninger på området omkring reklame for alkohol, kunne påvirke 

indtjeningen, idet FCK’s hovedsponsor er Carlsberg, men dette er dog utænkeligt selvom det er 

praksis i nogle andre EU-lande. 

Udover de kommunale og nationale bestemmelser, er PSE også underlagt især 

fodboldorganisatoriske regler, som eksempelvis transfer regler og sikkerhedsforanstaltninger 

omkring PARKEN.  

Disse regler kræver en høj standard som i sidste ende altid vil medføre en meromkostning, men 

omvendt er det forudsætningerne for deltagelse.  

Derudover påhviler der PSE som arrangør et ansvar overfor den pågældende turneringsarrangør, og 

bliver dette ansvar ikke overholdt, vil det  med stor sandsynlighed medføre økonomiske tab.  

Seneste eksempel er ”baneløberen” fra landskampen mellem Danmark og Sverige i 2006, en 

episode som kostede PSE et tab på 7,9 mio.dkk19, da DBU som arrangør blev fradømt retten til, at 

afvikle de to efterfølgende landskampe i PARKEN af det international fodboldforbund, UEFA.  

 

Derudover har DBU i den landsdækkende turnering strammet op omkring sanktionerne som følge 

af dårlig opførsel fra klubbernes fans både ude og hjemme.  

Risikoen ligger i at der påhviler FCK et såkaldt “objektivt ansvar” for sine fans, som gør at man 

rent praktisk set bliver gjort ansvarlig for 3. mands handlinger. 

Sanktionerne kan gå fra bøder til fratagelse af hjemmebane samt i yderste konsekvens, pointfradrag. 

Senest har rivalerne fra Brøndby måttet spille 2 hjemmekampe uden tilskuere, en sanktion man 

mener kostede klubben omkring 3,5 mio. kr20.   

Til sidst bør det nævnes at PSE har en kontrakt med DBU omkring henlæggelse af landskampe til 

                                            
18 http://www.business.dk/oekonomi/medie-regeringen-vil-saenke-selskabsskatten 
19 PSE Årsregnskabsmeddelelse 2006/07 s. 5 nederst. 
20 Jf. http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/2013/03/25/0325152921.htm 
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PARKEN, men tendensen er i dag, at der ligges flere og flere ikke-betydende landskamps 

arrangementer i provinsen.  

Derudover er det på for FCK ret væsentligt at den såkaldte forskerordning 21stadig eksisterer, så 

man rent økonomisk er konkurrencedygtig i forhold til at kunne tiltrække udenlandske spillere. 

 

Økonomi & demografi 

Koncernen er konjunkturafhængig idet en konjunkturnedgang, alt andet lige vil betyde færre 

tilskuere til sports og koncertarrangementer, samt færre besøgende i feriecentrene etc. 

Derfor har generelle økonomiske situation, en forholdsvis stor betydning for 

indtjeningen i PSE.  

En sammenhængende faktor er renteudviklingen som i PSEs vil spille ind da man har en del gæld. 

Stigende renter vil øge de finansielle omkostninger betragteligt, dog er det i PSE’s tilfælde, sådan at 

godt 60% af lånene er finansieret via renteswaps i DKK, mens den resterende del af lånet er med 

variable rente.  Renteswap aftalen er i PSE’s tilfælde baseret på en fast rente.  

Dette har man gjort for ikke i forhold til førnævnte at være nær så sårbare overfor rentestigninger, 

selvom det utvivlsomt vil ramme selskabet. 

Derudover har renteudviklingen også en indflydelse på købekræften hos PSE’s kunder, som i en 

periode med stigende renter, alt andet lige, vil opleve et mindre rådighedsbeløb til privatforbrug. 

Udviklingen i ledigheden har også betydning for udviklingen i koncernen, fordi det for det første 

er svært, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og derudover, at lønniveauet er blevet presset 

i vejret grundet den historisk lave ledighed i Danmark.  

Godt omdømme, incitaments programmer til nøglemedarbejder, øvrige personale goder og generelt 

højere lønninger er nogle af de tiltag der skal sikre tiltrækning og fastholdelse af den mest 

kvalificerede arbejdskraft. 

Udviklingen i prisen for erhvervsudlejning er også en faktor der kan påvirke koncernen, idet 

en del af koncernens aktivitet foregår i dette segment, endvidere er værdiansættelsen af 

PSE’s kontorejendomme påvirket af renteudviklingen. 

Generelt er den økonomiske afmatning som Danmark og Europa, har gennemgået de seneste år 

været hård for PSE, og en yderligere økonomisk afmatning vil således påvirke PSE’s samlede 

indtjening negativt, mens en vending vil være positiv. 

                                            
21 Udenlandske nøglemedarbejdere med en indkomst på mindst 69.300 kr. om måneden beskattes med 26% i maks 60 
måneder, jf.  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=92183&chk=205894 
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Sociale & kulturelle forhold 

Kultur begivenheder som sports og koncert arrangementer er stadig populære, og især fodbold 

dækkes intensivt i næsten alle medier.  

Netop mediedækningen er godt for alle, især tilskuere og sponsorer, og medfører stadig at området 

har stor kommerciel interesse. 

Dog har den intense mediedækning og det generelle sportsudbud på TV også medført at en del 

mennesker vælger at blive hjemme.  

Derudover kan man argumentere for den manglende sportslige duel med rivalerne fra Brøndby har 

givet effekten af manglende gnist og spænding.  

Til sammenligning trak guldkampene mod FC Nordsjælland 10.300 tilskuere til I Farum, og små 

16.000 i PARKEN, hvor der til kampene mod Brøndby var udsolgt på begge stadions, med hhv. 

29.000 og 38.000. I figur 5 ses tilskuerudviklingen over de sidste 4 år. 

 

Figur 6: Gennemsnitligt tilskuertal til F.C Københavns hjemmekampe i superligaen 

 
Kilde: http://www.superstats.dk  

 

Derudover har faldende tilskuerindtægter også indflydelse på omsætningen på kampdage, samt at 

værdien af sponsorater falder. Netop manglende sponsorindtægter har været et problem de sidste 

par år, og selvom det ikke kan aflæses direkte i regnskabet for PSE påpegede Anders Hørsholt at 

han mente produktet ikke var godt nok, hvilket i sidste ende kan ramme økonomien yderligere22. 

På investeringsområdet har afmatningen og efterdønningerne af finanskrisen også medført at 

                                            
22 http://www.b.dk/kommentarer/superligaen-er-syg 
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pengene ikke sidder så løst på folk mere som de gjorde for 6-7 år siden, samt at det er blevet svære 

at skaffe capital.  Dette kan især afspejles i de manglende salg af feriehuse som i Lalandia Rødby 

faldt med 2,5% i 201223. 

 

Koncernens renomme i hele taget i Danmark vil også have en betydelig effekt på indtjeningen samt 

de underliggende processer.  

Der arbejdes hele tiden på at udvikle eksisterende brands i koncernen, samt at have en professionel 

eksponering og håndtering af medierne i Danmark.  

Det meste af offentligheden kender dog godt koncernens kernesegmenter eftersom PARKEN, 

Lalandia, F.C København og Fitness dk alle er højtprofilerede brands med mange år på bagen. 

Dog er nogle områder rent branchemæssigt mere udsatte end andre, og især fitness segmentet 

kommer ofte igennem mediernes vridemaskine, specielt omkring dopingproblematikken.  

Dengang reagerede ledelsen i både PSE og Fitness.dk ved hurtigt at melde ud, at der samarbejdes 

med Anti Doping Danmark24, for på den måde, at få signaleret, at Fitness.dk er en seriøs kæde der 

tager problemstillingen alvorligt. 

Koncernens renomme i Danmark er ligeledes vigtigt i kampen om, at tiltrække og fastholde 

kvalificeret arbejdskraft. 

Håndteringen af medierne er derfor i mine øjne ekstremt vigtigt for PSE koncernen, idet negativ 

omtale hurtigt kan vende stemningen mod en så offentlig kendt koncern som Parken Sport 

& Entertainment A/S. 

 

Danskernes adfærdsmønstre er også en faktor der bestemmer retningen for indtjeningen. 

Der stilles større krav til produktet, om det så er den forlængede weekend i feriecentret, eller 

en koncertoplevelse i PARKEN, så vil kunderne have valuta for pengene.  

Selvom købekraften er svækket de seneste år betaler folk gerne for kvalitet, og især inde for de 

områder PSE koncernen repræsenterer, hvilket kun understreger vigtigheden af at tingene er i 

orden. 

Et andet eksempel på ændring af adfærdsmønstre er den øgede fokus der er på sundhed, 

motion & velvære25, en fokus der ligeledes med til, at forbedre indtjeningsmulighederne i det 

marked som Fitness.dk henhører under. 

                                            
23 PSE Årsrapport 2012, s. 6. 
24 www.fitness.dk 
25 http://www.fitness-guide.dk/danskerne-dyrker-motion-som-aldrig-for/ 
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Teknologi & Miljø 

På det teknologiske område stilles der især store krav til PARKEN’s udformning idet der 

jævnligt skiftes mellem arrangementstyper. Den “nye” D-tribune, består af en kombination af 

fast tribunedel og en hurtig teleskoptribune, således der kan skiftes mellem arrangementstyper 

Medierne stiller også store krav til måden informationer samles og udsendes på fra PARKEN, 

forholdende for presse, tv og radio skal være i topklasse. Derudover er der store krav til lydkvalitet 

under arrangementer.  

Derudover stilles der mht. Lalandia og Fitness DK krav til det er nyt og funktionelt udstyr således 

man kan tillade sig at tage den pris for tingene man gør. 

 

PSE har ingen specielle miljømæssige forhold. 

 

4.1.2 Porters Five Forces 

Bevidsthed om konkurrencesituationen i underholdningsbranchen er meget central for PSE’s 

evne til, at vælge den rigtige konkurrencestrategi. Målet for denne analyse er bl.a., at finde 

tendenser i branchens udviklingsretning, hvor er indtjeningspotentialet og hvordan er 

konkurrencesituationen blandt konkurrenterne. 

PSE forretningsområde har jeg valgt at opdele i 4 segmenter. Lalandia, PARKEN/Events, 

Fitness dk og F.C København.  

I bilag 3 er en oversigt over hovedtrækkende inden for hvert af elementerne i Porters Five Forces 

model, som er gengivet i figur 6 på næste side. 

 

Figur 7, Porters 5 Forces26. 

  
Kilde: 1 Understanding Strategic Management , Anthony Henry, 2008, side 71. 
 
                                            
26 Understanding Strategic Management , Anthony Henry, 2008, side 71. 
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Konkurrencen i branchen 

Inden for hvert af hovedsegmenterne leverer PSE et topkvalitets produkt, som vurderes til at 

være blandt branchens bedste.  

I Lalandia feriecentret i Rødby er der f.eks. badeland, skøjtebane, ”monky-tonky” land for børn, og 

det nye center i Billund markedsføres som Nordeuropas største med tilsvarende faciliteter. Et andet 

eksempel er PARKEN’s omdannelse til multiarena, med skydetag, teleskoptribune, forbedrede 

loungeforhold og mixed-zone i topklasse. 

Det at PSE tilbyder disse unikke produkter i Danmark, gør at der kan forlanges en høj pris for 

produkterne. Det kan muligvis flytte den mere prisbevidste kunde, men for de eksisterende 

kunder der har valgt produktet ud fra kvalitetsbevidsthed vil det skabe en vis loyalitet. 

Endvidere er det vigtigt for PSE hele tiden at videreudvikle sine produkter, primært fordi det 

forretningsområde koncernen operere i, er meget dynamisk, med hård konkurrence og mange 

substitutter. 

 

Lalandia: 

Lalandia’s konkurrenter er i dag bl.a. Danland og DanParcs som er veletablerede kæder på 

et forholdsvis roligt marked. Feriecentrene er geografisk spredt ud over hele Danmark, så der 

hersker ikke den store konkurrence på lokalt plan. 

Feriecentrene konkurrerer primært på pris, beliggenhed og mængden af aktiviteter.  

Især Lalandia Billund har med sin placering som nabo til Legoland, international lufthavn og 

centralt placeret i Danmark med 2 timer til København og 1 time til den dansk/tyske grænse en 

konkurrencefordel over for mange af de konkurrerende feriecentre, og sikkert også over for sin 

”søster” i Rødby. 

Disse større aktører på hjemmemarkedet udnytter stort set de samme stordriftsfordele og synergier, 

så det i sig selv er ikke nogen konkurrence parameter i branchen. Det totale marked 

for korttidsferier oplever fortsat en stor efterspørgsel, og samtidig er der en efterspørgsel efter 

et større udbud af aktiviteter.  

 

PARKEN: 

PARKEN er med sin størrelse og sit udbud på mange måder unik I Danmark, dog skal det 

tilføjes, at en del af aktiviteter der udbydes i PARKEN, udover det sportslige og store 

koncerter, er i direkte konkurrence med andre udbydere i København.  
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PARKEN driver cafe, restaurant, julefrokost arrangementer, udlejning af lokaler til forskellige 

arrangementer (erhverv/privat), men de anses i denne henseende som biaktiviteter. 

På event og konference segmentet er der selvfølgelig en vis konkurrence om at tiltrække 

kunstnere m.m., men da store koncert events m.m. kommer spredt i årskalenderen, og derfor 

sjældent har sammenfald, er konkurrencen begrænset.  

Derudover er der ingen arenaer som kan huse mere end 15.000 tilskuere, så PARKEN vil stadig på 

en made have monopol på arrangementer af den størrelse.  

Live Nations aftale med Copenhagen Arena vurderer jeg ikke som værende en større trussel for 

PARKEN grundet de kapacitetsmæssige forskelle, og heller ikke BOXEN I Herning samt de 

omkring liggende spillesteder. 

 

Fitness dk: 

Fitness dk kæden er markedsleder i Danmark, men konkurrerer i en branche med hård konkurrence.  

Medlemsudviklingen i fitness dk er således uændret i forhold til året før, og noget kunne tyde på 

markedet var mættet. 

Fitness segmentet har en del konkurrenter, bl.a. fordi det er en branche der har forholdsvis 

lave udgangsbarriere og indgangsbarrierer, det er selvfølgelig omkostningstungt, at etablere 

et fitness center, men det kræver stort set bare et lokale, omklædning og udstyr. Derudover 

er produktet let at efterligne og kunderne har lave skifteomkostninger, især nu hvor fitness 

centrene har fjernet bindingsperioder. Fitness dk har dog den fordel, at det er en landsdækkende 

kæde, hvori der er synergier og stordriftsfordele at gøre brug af, og derudover er kædens 

nu 40 fitness centre centralt beliggende i mange af de største byer herhjemme. 

For at tiltrække nye kunder er der i branchen hård konkurrence på prisen, bindingsperioder 

og opsigelsesperioder. 

Derfor har andre konkurrenceparametre, såsom at differentiere sig med den nyeste teknologi inden 

for området og kvalitetsorienteret udbud, vundet frem, men siden 2010 er antallet af medlemmer 

gået fra 122.000 – 130.000, alt andet lige et tegn på et mættet marked. 

 

F.C København: 

For F.C København er der selvfølgelig en intens konkurrence, selvom holdet de sidste mange 

sæsoner har ligget i top 3. Efter at FCK to gange har tidligere deltaget i Champions League 

gruppespillet er det en klar ambition det skal opnås igen, både på grund af de sportslige og det 
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økonomiske resultater deltagelsen giver. 

Dog kan alt ske I fodbold og der er forekommet flere overraskelser de seneste par år, ikke mindst 

FC Nordsjællands danske mesterskab i 2012.  

Med hensyn til den danske liga er niveauet også faldet de sidste par sæsoner hvilket afspejler sig i 

de danske præstationer europæisk. Problemet er at “belønningen” fra UEFAs side beror på et samlet 

regnestykke ud fra det antal hold Danmark har haft med de seneste 5 sæsoner.  

FCK har uden tvivl leveret varen, ikke mindst i 2010 hvor holdet som det første nogensinde spillede 

sig frem til ottendedelsfinalen mod Chelsea i Champions League, men hvis de øvrige danske hold 

ikke leverer varen europæisk falder FCKs præstationer til jorden. Derfor er det selvsagt vigtigt 

danske hold kontinuerligt klarer sig godt i Europa og ikke kun sporadisk, men de seneste års 

resultater bør give anledning til bekymring, ikke mindst da der ikke skal meget til før man mister 

den direkte vej til Champions League.  

På sigt kommer man dog langt med likvide midler og et økonomisk forspring, hvilket i sidste ende 

gør man kan tiltrække de bedste spillere. 

 

PARKEN/DBU: 

For landskampene er der også blevet en større konkurrence eftersom DBU er begyndt at flytte flere 

kampe til provinsen. Dels er PARKEN med sin kapacitet på godt 38.000 tilskuere svær at fylde 

hver gang, og derudover har DBU et ønske om at gøre landsholdet mere tilgængeligt rundt om i 

landet. Efterhånden findes der også mange stadions som til formålet har faciliteterne til at afvikle en 

landskamp, og konkurrencen på det område er i hvert fald hvis man skal forstå DBUs udmeldinger 

blevet større27. 

 

Trusler fra nye konkurrenter 

De væsentligste segmenter er Lalandia og fitness.dk, da FCK er i en branche med ekstremt høje 

adgangsbarriere, idet det vil kræve store investeringer at nå op på top niveau i Danmark.  

Derudover er ligastrukturen i Danmark en høj indgangsbarriere. 

En trussel der kunne opstå er, at hvis ”rigmænd” investerer i en eksisterende liga klub og via 

kapitalindsprøjtninger gør klubben attraktiv for spillere, men det vil kræve en anseelig investering 

og igen har FCK tid til at reagere. 

PARKEN skal også ses som et specielt segment i denne sammenhæng idet den i kræft af sin 

                                            
27 http://m.bt.dk/f/?article=17224700-Landsholdet-i-provinskampe-igen 
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beliggenhed, størrelse og funktion som nationalstadion i mine øjne er umulig at konkurrere 

mod i Danmark og truslen fra nye konkurrenter er ikke eksisterende i mine øjne. Også fordi 

den tidshorisont og pris der er for et nyt stadion/multiarena andet sted i Danmark vil give 

PARKEN god tid til at reagere. 

Feriecenter segmentet som Lalandia befinder sig i, er et segment hvor der er udprægede 

stordriftsfordele og hvor der er høje indgangsbarriere qua de høje investeringsomkostninger 

det kræves for at etablere sig. De høje indgangsbarrierer gør det ekstremt svært for nye 

konkurrenter at trænge ind på markedet. 

Det vil kræve en meget kapital stærk virksomhed at komme ind på markedet, og igen mener 

jeg, at den form for konkurrence højest sandsynligt kun kan komme fra udlandet, eller alternativt 

fra et af de eksisterende sommerlande, som f.eks. Djurs Sommerland, som kan begynde 

at bevæge sig ind på segmentet.  

Man kunne sagtens forestille sig, at der i og omkring Djurs Sommerland, blev bygget 

ferielejligheder for på den måde at tiltrække nye kunder. 

Jeg ser ikke nogen speciel trussel fra et isoleret dansk nystartet fitnesscenter, for selvom der 

er forholdsvis lave indgangsbarrierer, mener jeg, det vil være besværligt, at åbne et nyt større 

fitness center i Danmark og starte op i konkurrence mod de etablerede kæder som fitness.dk, 

Equinox, FitnessWorld etc. netop fordi der hersker stordriftsfordele og gode synergieffekter i 

branchen.  

Derudover er der i forvejen stor konkurrence på pris og kvalitet, så det, at angribe 

segmentet med billige introduktionstilbud til kunderne vil umiddelbart virke som en stor opgave 

i en branche med forholdsvis store driftsomkostninger. 

Den mest realistiske trussel fra nye konkurrenter i fitness segmentet, ser jeg mest komme fra 

små lokale idrætsforeninger, samt erhvervsvirksomheder der anskaffer fitness udstyr som en 

del af et medlemsgode eller personalegode.  

Virksomhedernes erkendelse af, at adgang til fitnessudstyr er en del af en sund personalepolitik kan 

være en forholdsvis pæn trussel mod fitness.dk, og flere og flere idrætsforeninger ser det nu også 

som en mulighed for, at tiltrække motionister og derved nye medlemmer. 

Alternativt skal truslen komme fra en udenlandsk fitness kæde, som vil etablere sig på det 

danske marked.  

En sådan kæde vil komme med minimum de samme stordriftsfordele og tilsvarende 

”know-how” som de danske kæder. 
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Truslen fra substituerende produkter 

Underholdning er meget bredspektret og afhænger af folks præferencer, og generelt kan man 

sige, at PSE opererer i et forretningsområde hvor der er et utal af substituerende produkter, 

og hvor det handler om, at give kunderne en god oplevelse hver gang, ellers kommer de ikke 

igen foreløbigt.  

Derfor er det også en målsætning for ledelsen i PSE, at koncernen skal være 

førende inden for oplevelsesindustrien i Danmark. 

Der er også til feriecenter segmentet mange substitutter. Her tænkes specielt på f.eks. ”kør 

selv” camping ferier, charterrejser, sommerhuse etc.  

Der er en bred vifte af muligheder og adgangen for kunderne er nem idet det kun kræver en 

internetadgang, hvorefter der kan vælge og vrages mellem utallige ferietilbud. 

I fitness segmentet hvor hovedformålet for medlemmet er en forbedring af ens fysiske tilstand. 

Det kan man gøre mange andre steder end i et fitness center.  

Man kan løbe en tur, cykle eller dyrke anden sport.  

Så inden for dette segment er der mange substituerende produkter som dækker de samme fysiske 

behov, og nogle endda ganske gratis. 

Fodbold har positionen Danmarks nationalsport og kan ses mange steder i København. 

Tilskuerne som går til fodbold tilhører de mere trofaste, hvilket vil sige størstedelen af de folk som 

ser kampene på stadion er gengangere.  

Dertil kommer loyaliteten overfor FCK, der basalt er det som har skabt det vi idag kender som 

fankulturen. 

Udover de trofaste er der kundesegmentet der overvejer at gå ud og se fodbold søndag eftermiddag. 

For dette segment findes der mange substituerende produkter, som f.eks. biografer, teater, cafeer, 

koncerter eller at se kampen i TV. I hele taget blot underholdning. 

 

Ovenstående gælder også for PARKEN’s events arrangementer men ikke i samme grad da de oftest 

er unikke. For PARKENs vedkommende er det derfor en vigtig ting at FCK skal spille Champions 

League til efteråret da holdet vil få 3 modstandere til kampe som formentlig alle vil kunne fylde 

PARKEN med 38.000 tilskuere.  

Hvis man ser bort fra fodbold findes der stadig mange substitutter, dog med det “men”, at hvis 

arrangementet er tilpas interessant og stort vil det altid tiltrække en stor gruppe kunder. 

Eksempelvis koncerter med topnavne, melodi grand prix og speedway, hvor oplevelsen man får af 
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at være fysisk tilstede er så unik at den ikke selv i TV vil kunne matches. 

 

Kundernes forhandlingskraft 

PSE’s forretningsområde har som tidligere nævnt en lang række substituerende produkter, 

og kunderne har derfor som udgangspunkt en stor forhandlingskraft.  

PSE står dog stærkt over for kunderne idet de tilbyder et kvalitetsprodukt med høj tilgængelighed 

og mange faciliteter. 

Der hvor PSE har en stor forhandlingskraft over for kunderne er ved events arrangementer i 

PARKEN, da disse er de meste differentierede produkter, mens der for segmenterne Lalandia, 

Fitness dk og FCK er en lille forhandlingskraft over for kunden, hvis man lige ser bort fra 

Champions League.  

For Lalandia og Fitness dk fordi er lav da konkurrenterne kan tilbyde de tilnærmelsesvis samme 

produkter, mens FCK er i hård konkurrence med substituerende produkter som f.eks. TV/medier, 

biografer/teatre, tivoli. For FCK skal det dog siges at klubberne følges af en loyal fangruppe, hvor 

man godt kan vurdere, at PSE har en stor forhandlingskraft.  

Denne forhandlingskraft vil jeg mene man ud fra et sponsormæssigt synspunkt kan koge ned til 

elementerne: Oplevelser, Underholdning, spænding & kommerciel volume i form af mange 

tilskuere og høje seertal på tv.  

Af øvrige kunder kan nævnes TV/medier og DBU, samt europæiske klubber der køber FCK’s 

spillere. TV har som udgangspunkt en lav forhandlingskraft, idet de events der er i PARKEN ofte er 

af unik karakter, men det skal dog tilføjes at denne forhandling oftest foregår mellem arrangøren og 

TV selskabet da PARKEN i de her tilfælde blot bliver lejet ud som location.  

F.eks. er det DBU som forhandler landskampene med TV selskaberne på trods af de spilles i 

PARKEN, og sådan er det også når der arrangeres boksekampe eller speedway.  

TV-aftalen med superligaklubberne forhandles dog en rammeaftale imellem divisionsforeningen og 

TV-selskaberne, og i dette tilfælde har DBU en lav forhandlingskraft idet DBU reelt ikke har noget 

valg da økonomien i tv-aftalen er livsvigtig for de fleste af klubberne.  

Problemet for PARKEN som forestå udlejning af PARKEN er at DBUs kampe i international regi 

oftest er svære at rykke da kampene ligger på datoer som er fastsat af enten FIFA eller UEFA. De 

datoer kan konflikte med eventuelle koncerter. 

Ved deltagelse i UEFA turneringer bliver FCK omfattet af den TV-aftale UEFA har indgået med 

TV selskaberne. 
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Fodboldklubber der ønsker at købe spillere hos FCK har som udgangspunkt en lavforhandlingskraft 

da der er tale om en unik “vare” som den pågældende spiller nu er. 

Dog har man set det kan påvirke forhandlingsstyrken væsentligt hvis den pågældende spiller enten 

meget gerne vil til eller fra en klubben, da modparten oftest er villig til at lytte til spillerens ønsker 

og dermed i en forhandlingssituation vil gøre kravene til en handel mere lempelige, såsom f.eks. 

acceptere en given købesum. 

 

Leverandørens forhandlingskraft 

En af koncernens vigtigste leverandør er jobmarkedet og arbejdskraft og det gælder i alle 

segmenter.  

Som tiden er i dag med fuld beskæftigelse har leverandøren af arbejdskraft en 

forholdsvis stor forhandlingskraft over for arbejdsgivere generelt. Men da PSE fremstår som 

en attraktiv arbejdsplads og modtager en stor mængde uopfordrede ansøgning årligt35, er der 

en indikation af, at PSE’s forhandlingskraft overfor arbejdskraft er stor.  

Men det vil altid afhænge af den givne situation. 

I Lalandia og Fitness dk segmentet har leverandøren er lav forhandlingskraft idet det er standard 

produkter der leveres til begge segmenter. I PARKEN/Events segmentet er der to scenarier. 

Store internationale kunstnere der kommer til PARKEN og underholder har en høj 

forhandlingskraft, mens de øvrige leverandører af standard produkter til disse events har en lav 

forhandlingskraft over for PSE. 

Det gør sig også gældende at leverandører af kontraktspillere til FCK segmentet har en høj 

forhandlingskraft, idet udbuddet er meget begrænset, en kontraktspiller, og der kan sagtens 

være flere klubber der ønsker at tilknytte den givne kontraktspiller.  

Men igen skal dette tages med forbehold.  

I et tilfælde som nu hvor FCK med sikkerhed skal spille Champions League til efteråret er det ud 

fra et sportsligt synspunkt et meget stærkt forhandlingsargument, da det er de færreste andre 

klubber med undtagelse af de største i Europa som kan love de kampe. Omvendt har man set flere 

tilfælde af det er pengene som tæller, og at det i hver enkelt situation ikke kan tages for givet hvad 

den pågældende spiller måtte ligge vægt på i en forhandlingssituation. 
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4.2 Interne strategifaktorer 

Den interne analyse er, som nævnt tidligere, en delanalyse af den strategiske analyse, hvor 

fokus rettes indad i koncernen.  

Den interne analyse baserer sig på en række områder, hvor informationerne kan være svært 

tilgængelige for den eksterne analytiker, idet en del af informationer ikke er offentlig tilgængelige, 

men snarere dokumenteret som interne forretningsgange. 

Baseret udelukkende på sekundær data vil der altid være et vist forbehold for nogle af 

de konklusioner der opnås i den interne analyse. 

Analysen vil følge nedenstående model, dog er der afgrænset fra at analysere på ”struktur, systemer 

og processer”  

 

Figur 8, interne strategifaktorer. 

Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, af Lægaard & West, s. 136. 
 

4.2.1 Ressourcer, kapabilitet og kompetencer 

Koncernen råder over nogle materielle ressourcer som næsten alle er kendetegnet ved en sublim 

beliggenhed. 

PARKEN’s beliggenhed midt i København samt kapacitet gør at den er et aktiv, der har en potentiel 

kundekreds der strækker sig fra Storkøbenhavn over det meste af Sjælland, og en stor del af 

Sydsverige. Dette hænger i høj grad sammen med det er Danmarks største stadion, og endvidere har 

titlen som nationalarena.  

Det skal dog tilføjes, at aktiviteterne i PARKEN mest er målrettet mod danskere. 

Lalandia Billund kan også bryste sig af en ekstrem god beliggenhed, centralt placeret i Jylland 

med, efterhånden, lette tilkørselsforhold, en international lufthavn, samt LEGOLAND og kun 

små 100 km. fra den tyske grænse vil feriecentret kunne tiltrække mange gæster, som udover 

feriecentret også vil have store oplevelsesmuligheder i nærområdet. 

For Lalandia Rødby er beliggenheden måske ikke så sublim som de øvrige nævnte, men her 

er der også grobund for et marked baseret på Sjælland, København og det sydlige Sverige. 

Fitness.dk centrene ligger med en fornuftig geografisk spredning og for mange af centrenes 
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vedkommende med central beliggenhed i byerne, hvor de ligger. 

Af immaterielle ressourcer er det primært brands som ”FCK” og ”Lalandia” der for koncernen har 

en positiv effekt. Det skal dog nævnes at disse brands også kan have en negative effekt, idet der 

især er mange meninger om FCK og ikke alle er positive.  

Vurderingen er dog, at den positive effekt langt overstiger den negative effekt, og derfor generelt 

giver et positivt omdømme, som derfor overordnet set også skulle være med til at tiltrække 

nogle stærke menneskelige ressourcer, men det er selvfølgelig svært at vurdere. 

I koncernen har man igennem årene fået opbygget en stor viden omkring afholdelse af 

sportsarrangementer og andre events, hvilket klart er en styrke. 

Dette indbefatter også konkret viden om afholdelse af højrisiko arrangementer (f.eks. Champions 

League fodbold), live TV udsendelser, koncerter mv.  

Derudover er der i den sportslige sektor en stor viden omkring udvikling af talenter, primært i 

Norden.  

FCK har i den forbindelse også eget fodboldakademi, kaldet “School of Excellence” som har fokus 

på spillere fra 14 års alderen28 

I segmentet Lalandia er der en stor viden inden for drift af feriecentre samt sommerhusudlejning, 

og i fitness.dk. er der ligeledes opbygget en stor viden inden for motion og fitness, samt 

drift af fitnesscentre. 

PR værdien af FCK, med den meget store eksponering i TV, har også en positiv effekt, idet 

det for det første tiltrækker sponsorer og andre interessenter, men også, i forbindelse med 

den sammenkædning i medierne der er mellem FCK & PARKEN. 

Igennem de sidste år hvor PSE har skåret næsten alle aktiviteter fra for kun at koncentrere sig om 

hovedområderne, FCK, fitness dk, PARKEN og Lalandia har PSE stadig formået at opretholde en 

interesse omkring sit brand, og selvom man kan sige at medietækket er faldet en del efter Don Ø’s 

afgang er der stadig synergi når snakken falder på et af de 4 hovedområder.  

 

Her bevæger analysen sig over i koncernens kapabilitet og kompetencer, for det virker som 

om koncernen har evnen til at forbinde sine segmenter til en samlet helhed, således at 

offentligheden har et godt kendskab til hvad PSE tilbyder i alle hjørner af forretningsområdet 

”Underholdning”. 

Kortfattet formår PSE at synliggøre sig maksimalt i offentligheden takket være nogle velkendte 

                                            
28 http://www.fck.dk/om_fck/klubben/school_of_excellence/#/nyhed/school-of-excellence 
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brands, og processen er, så længe der tjenes penge, selvforstærkende idet de overskud der genereres 

i PSE, kan medvirke til større investeringer i FCK som igen sikrer en stor/større eksponering i 

medierne. 

 

Til sidst skal det også tilføjes, at der i segmentet FCK, er tilknyttet spillere og ledere med store 

kompetencer indenfor fodbold. 

Dette gælder således også inden for Fitness og Lalandia segmenterne, hvortil PSE har fokus rettet 

mod at optimere synergieffekter29.  

Synergieffekter kunne være driftsmæssig ledelse og samarbejde, indkøbssamarbejde inden for drift 

af restauranter, konferencefaciliteter, sports aktiviteter. 

 

4.2.2 Ejere og lederes præferencer 

I 2009 og 2011 skiftede PSE ud i hhv. ejerkreds og ledelse og fra at være en optimistisk drevet 

virksomhed med store armbevægelser og visioner er man nu blevet en noget mere afdæmpet 

forretning rent retorisk.  

Flemming Østergaard trådte tilbage, og den tidligere rigmand Steen Vela blev erstattet af Erik 

Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen der nu ejer mere end 30% af aktierne i selskabet. 

I kølvandet herpå opstod der en del slagsmål i pressen mellem både LD, Flemming Østergaard og 

de to nye storaktionærer, hvilket endte med at Flemming Østergaard i 2011 blev frataget sin 

ærestitel og at LD’s bestyrelsesmedlem Jørgen Lindegaard blev smidt ud af bestyrelsen.  

Siden da har forholdet mellem LD på den ene side og Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard 

Sørensen på den anden været iskoldt.  

Den tidligere vicedirektør, Anders Hørsholt blev gjort til Administrerende direktør og Henrik Munk 

Nielsen blev ny bestyrelsesformand.  

Man headhuntede Rikke Gantzhorn fra Peugeot til stillingen som ny kommerciel direktør, hvilket 

reelt set var den nye ledelses første træk. 

Mange eksperter 30har været ude med riven og kaldt de nye ledere i PSE for både uambitiøse og 

inkompetente, hvilket i sidste ende falder tilbage på ejerne. 

Problemet har imidlertid været PSE’s pressede økonomi som kan henledes tilbage til de forfejlede 

investeringer som kostede et minus på 239 mio. i 2009 regnskabet og et alvorligt hak i tilliden. 

                                            
29 PSE Årsrapport 2012, s. 34. 
30 http://bosserne.blogs.business.dk/2012/01/09/discount-ledelse-i-parken-er-kortsigtet-hvor-er-don-o/ 
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Den største udfordring lader til for PSEs side af at være koncernens bankforbindelse, Nordea. 

En stor del overskuddene går nemlig stadig til at afdrage den gæld som i mange år har tynget 

selskabets økonomi, og medført at den totale økonomiske selvstændighed stadig ikke er til stede.  

Det lader til at man ikke før den situation er løst kan handle frit, men om den nuværende arbejdsro i 

ledelsen giver pote kan kun tiden vise.  

Ved generalforsamlingen i 2013 blev John Dueholm udpeget som konstitueret 

bestyrelsesformand31.  

 

4.2.3 Kernekompetencer 

Under analysen af de interne strategifaktorer, er der identificeret nogle specielle kompetencer, 

som testes i Hamel & Prahalad’s model 32for identificering af kernekompetencer. 

I Bilag 4 er der testet på de kompetencer jeg finder vigtigst for koncernen.  

Følgende kompetencer anser jeg som værende de mest betydningsfulde for indtjeningen i PSE: 

 

• PARKEN (beliggenhed  & kapacitet) 

• F.C København (sportslige success) 

• Lalandia Billund (beliggenhed) 

• Lalandia Rødby  

• Brandingen af ”FCK”, ”PARKEN”, ”Lalandia” og ”Fitness dk” 

• Arrangements og Events afholdelse 

 

Der er selvfølgelig andre vigtige kompetencer i koncernen, men de er med sikkerhed ikke 

kernekompetencer.  

Det er f.eks. Fitness segmentet og det ”know-how” der findes i koncernen 

omkring Live TV.  

Begge kompetencer er en meget vigtig del af koncernens værdiskabelse 

men ikke i sig selv unikke kompetencer. 

Konklusionerne ud fra de to skemaer i bilag 4 er, at der efter min vurdering er 2 klare 

kernekompetencer i PSE, det ene er beliggenheden af PARKEN og den anden er beliggenheden 

af Lalandia Billund.  

                                            
31 Jf. PSE referat af ordinær generalforsamling 
32 ”Understanding Strategic Management” af Anthony Henry, s. 129. 
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Disse to ressourcer er meget unikke og koncernen har en klar konkurrencefordel ved begge disse 

ressourcer. 

Det skal tilføjes at testens spørgsmål om organisatoriske strukturer, systemer og processer 

ikke er behandlet dybdegående, jf. kapitel 2.3 problemafgrænsning, men mere er et udtryk 

for forfatterens umiddelbare vurdering. 

 

4.3 Konkurrence og vækststrategier 

Det er tydeligt at PSE har valgt, at konkurrere og markedsføre sine oplevelser/produkter på 

parametre som kvalitet, topfaciliteter, større udbud af aktiviteter.  

Koncernen forsøger derved at differentiere sig fra hovedparten af sine direkte konkurrenter.  

PSE kender sine konkurrenter og koncernen opererer i et marked hvor der for hovedparten af 

aktiviteterne er høje indgangsbarrierer, så der er lang tid til, at reagere hvis der skulle komme nye 

store konkurrenter på markedet.  

Det er også kendt for koncernen, at kunderne stiller større og større krav til ferie/fritids 

oplevelserne, hvorfor koncernen hele tiden søger at imødegå dette ved at være på forkant.  

PSE udmærker sig også ved at sprede sine produkter således, at de rammer bredest i befolkningen, 

f.eks. Lalandia segmentet som appellerer til en meget stor del af den danske befolkning 

fra 0-100 år, Fitness segmentet som primært henvender sig til yngre mennesker, sport, koncerter, 

event som også henvender sig til et bredt spekter af befolkningen.  

På den måde har koncernen sikret sig en god spredning af sine kunder (og derved indtægtskilde), 

men stadig er størstedelen af koncernens produktportefølje værd at betragte som være i 

differentierede. Til at skitsere konkurrencestrategien har jeg i figur 9, nedenfor vidst Porters 

generiske strategier33. 

 

 

  

                                            
33 Understanding Strategic Management, Anthony Henry, s. 187, figure 7.1 
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Figur 9, Porters Generiske Strategier. 

 
Kilde: Understanding Strategic Management, Anthony Henry, s. 187, figure 7.1 

 

Man har måttet acceptere et fald i omsætningen som følge af folks mindre rådighedsbeløb, samt 

lavere tilskuertal og solgte feriehuse og har frasælge de ting som gav underskud i forretningen, og 

satse på de ting man tror på kan genere overskud. 

Efter finanskrisen har man kæmpet med at fastholde indtjeningen, ikke mindst set i lyset 

gældforpligtelsen til Nordea, så det handler for PSE om at konsolidere sig, og få luft i økonomien 

inden man foretager sig yderligere. 

Det største problem lader imidlertid til at være den fortsatte lavkonjunktur, eftersom 

produktudbuddet er bedre end nogensinde før set i lyset af koncertudbuddet i 2013 og Champions 

League kampene til efteråret.  

 

4.4 Delkonklusion på den strategiske analyse 
I nærværende delkonklusion, bliver de tre underspørgsmål i problemformuleringen i afsnit 

2.1, behandlet, og der gives derudfra en samlet konklusion på den strategiske analyse. 

Nedennævnte underspørgsmål besvarer delkonklusionen i den strategiske analyse: 

 

Hvilke eksterne forhold påvirker PSE? 

 

Konklusionen på de eksterne strategifaktorer bliver, at de omverdens forhold der har den 

største påvirkning af PSE koncerner er den konjunkturfølsomhed, der ligger i, at være en 

oplevelseskoncern. 

Indtjeningen i PSE er selvfølgelig påvirket af kundernes købekraft.  
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De seneste par år med lavkonjunktur har været hårde, hvilket også kan ses på omsætningen i 

koncernen, da færre kunder i så fald vil benytte sig af udbuddet af koncernens produkter. 

Renteniveauet er også en omverdens faktor jeg vurdere vil have en betydning for indtjeningen 

i PSE. I følge årsrapporten 2012’s note 20 ligger den rentebærende gæld til kreditinstitutter på over 

770 mio. kr., hvor de kortfristede forpligtigelser dog er nede på et niveau som hedder 107 mio.  

Selvom der de seneste år er afdraget voldsomt på især den kortfristede gæld vil en rentestigning på 

bare 1%-point på den korte rente stadig give udsving på bundlinjen.  

Selve afviklingen af bankgælden i 2015 lader ikke til at være i fare, man bør dog bemærke at renten 

er historisk lav og det er et spørgsmål om tid før den stiger. 

 

Derudover er PSE underlagt en række love og regler, både lokale love og regler og internationale 

regler. PSE ledelsen søger hele tiden dialogen med de respektive myndigheder for på den måde at 

være på forkant med regel ændringer o. lign.  

Af andre forhold kan nævnes, at der blandt kunderne, stiles større og større krav til de ferie 

og fritids oplevelser der ønskes, det er en udvikling der tjener til PSE’s fordel idet de netop 

forsøger at være garant for kvalitets oplevelser. Derfor vil en positiv omtale i medierne af 

koncernens produkter, og en fortsat stor eksponering, være med til at gavne udviklingen og 

væksten i PSE. 

Selvom der er en hård konkurrence i branchen vurderes brancheforholdende alligevel som 

værende gode for PSE, idet koncernen, som nævnt, fokuserer meget på kvalitets oplevelser 

og top faciliteter. Det vil differentiere PSE fra en række af de direkte konkurrenter der er.  

Dette gælder ligeledes for de mange substitutter der også er i forretningsområdet, og samtidig er 

koncernen i en branche præget af høje indgangsbarrierer, som vil holde nye konkurrenter 

væk, primært grundet høje kapitalomkostninger. 

I fitnesssegmentet er det dog ikke helt det samme, men da Fitness.dk er markedslederen, med 40 

centre geografisk velplaceret, og et godt navn, gør det, efter min vurdering, segmentet forholdsvis 

godt beskyttet. 

Den trussel der er for nye alvorlige konkurrenter for koncernen, ser jeg umiddelbart mest 

komme fra udlandet, hvor kapitalstærke kæder, med aggressive vækststrategier kunne søge, 

at etablere sig i Danmark.  

Men det vil igen tage tid og der er god mulighed for koncernen til at reagere. 

Kunderne vurderes til generelt at have en stor forhandlingskraft i branchen, grundet det store 
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udbud af oplevelser der er, men igen står PSE stærkt i forhold til en lang række af konkurrenterne, 

med den høje kvalitet og tilgængelighed, og de mange faciliteter der tilbydes.  

Der hvor PSE har den højeste forhandlingskraft over for kunderne er ved events i PARKEN, mens 

den er tilsvarende lavest i fitness segmentet. 

Leverandørernes forhandlingskraft er tilsvarende lav, idet de produkter der udbydes af koncernen, 

for hovedpartens tilfælde er standard produkter. Især over for Lalandia og fitness 

segmentet står leverandørerne dårligt, mens det modsatte er tilfældet i PARKEN/Event segmentet, 

hvor leverandøren, som internationalt topnavn, har en stor forhandlingskraft. 

På det fodboldmæssige plan er FCK afhængige af de øvrige danske hold i Europa klarer sig godt, da 

FCK ikke alene kan opretholde den position som dansk fodbold har fået og som har givet direkte 

Champions League adgang de to seneste år. Champions League deltagelse må siges at være det 

ultimative for FCK da det både sportsligt og økonomisk booster alle led. 

Derudover er FCK påvirket af konkurrencen herhjemme sportsligt set, både når man skal spille i 

Europa men også når mesterskabet skal afgøres. 

 

Hvilke interne forhold påvirker PSE? 

 

Konklusionen på analysen af de interne strategifaktorer er, at der er to ressourcer der især 

skiller sig ud, PARKEN i København med den sublime beliggenhed og Lalandia Billund med 

en tilsvarende sublim beliggenhed, klods op af Legoland og international lufthavn.  

Disse ressourcer er i mine øjne et godt eksempel på den måde PSE opererer i markedet på.  

Begge ressourcer består af topmoderne faciliteter der lever op til kundernes store krav om kvalitet. 

Derudover konkluderedes det, at den evne PSE har til, at ”brande” koncernen er et væsentligt 

aktiv. Den eksponering koncernens får i medierne primært i TV med F.C København er i mine øjne 

uvurderlig.  

Samtidigt evner koncernen at kæde FCK sammen med de to øvrige PSE brands ”Lalandia” og 

”Fitness dk”, så de oplevelser/produkter koncernen tilbyder, er kendt i hele Danmark (på godt og 

ondt). En anden væsentlig intern faktor er PARKEN afhængighed af aftalen med FCK. Foruden 

FCKs kampe i PARKEN ville PARKEN være en underskudsforretning, men planlægningen FCKs 

kampe har PARKEN reelt set ingen forhandlingsstyrke overfor, hvorfor fleksibilitet omkring datoer 

kan være meget svært at leve op til. 
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Til slut vil jeg fremhæve ledelsen med Anders Hørsholt i spidsen som et vigtigt internt forhold.  

Hørsholt har været en meget mere konservativ leder end Østergaard, men kan trods alt tilskrives en 

del af æren for at PSE’s kontortårne, fitness dk & Lalandia rent faktisk bevæger sig i en positiv 

retning og dermed genererer det nødvendige cashflow, selvom FCK’s deltagelse i Champions 

League forventes at give 150 mio oveni hatten.  

Mht. FCK har man valgt at udskille dette fra PSE, således det nu er en selvstændig enhed i 

koncernen, hvilket også er tegn på man ønsker en mere simple opdeling af forretningsområderne. 

Det eneste negative forhold som jeg kan se kan påvirke PSE er storaktionærerne, Karl Peter 

Korsgaard Sørensen og Erik Skjærbæks forhold til LD, da det udefra set aldrig er optimalt at have 

en ejerkreds hvor der er kold luft imellem, og hvor der kun plejes egne interesse fremfor PSE’s. 

 

Hvad er PSE’s kernekompetencer? 

 

Efter gennemgangen af de interne strategifaktorer blev følgende identificeret som værende 

kernekompetencer: 

 

• FCKs dominans i dansk fodbold 

• PARKEN’s sublime beliggenhed og kapacitet 

• Lalandia Billunds sublime beliggenhed 

 

Alle ressourcer gør det muligt for koncernen, at tilbyde en særlig fordel og værdi til kunderne, 

i og med ressourcerne er meget unikke og giver koncernen en klar konkurrencefordel i 

markedet. 

 

Herudfra konkluderes det, at de ikke finansielle værdidrivere der har den største betydning 

for værdiskabelsen i PSE er: 

 

Omverdens og samfundsforhold: 

- Konjunktur, den generelle økonomiske udvikling 

- Renteudviklingen 

- Dansk fodbolds niveau og resultater internationalt 
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Interne forhold: 

- PARKEN med sublim beliggenhed og kapacitet 

- Lalandia Billund med sublim beliggenhed 

- De førende brands ”FCK”, ”Lalandia”, ”Fitness.dk” – garant for kvalitet. 

- Koncernledelsen som har skabt cashflowet der skal til for at PSE igen har et økonomisk frit 

råderum 

- De interne slåskampe mellem LD & storaktionærerne Karl Peter Korsgaard Sørensen & Erik 

Skjærbæk påvirker virksomhedens tillid og image.  
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5 Kritisk SWOT 

Formålet med dette kapitel er, ved hjælp af en SWOT analyse, at få identificeret 

forandringsbehovene i koncernen.  

SWOT modellen anvendes til at beskrive virksomhedens konkurrencemæssige og ledelsesmæssige 

situation. Målingen sker på såvel interne som eksterne forhold. 

SWOT modellen vil give et godt billede af koncernens evne til, at klare sig konkurrencemæssigt 

og er derfor en vigtig brik i den strategiske analyse. 

SWOT analysen samler således op på den strategiske analyse i kapitel 4. 

 

5.1 SWOT Analysen 

En oversigt med hovedpunkterne i SWOT analysen findes i bilag 5, men nedenfor beskrives 

kort nøgleområderne inden for hvert af de fire elementer. 

 

Stærke sider 

Klare styrker for koncernen er den unikke beliggenhed der kendetegner især PARKEN og Lalandia 

Billund.  

Derudover er koncernen bygget op omkring stærke brands der signalere høj 

kvalitet i produktporteføljen. Produkter der tilbydes en meget bredspektret kundegruppe.  

Derudover er FCKs sportslige resultater i Danmark bevis for at holdet hører blandt de bedste 

herhjemme hvilket hvert år er lig med deltagelse europæisk. 

Desuden har det strategiske samarbejde mellem Legoland og Lalandia i Billund vist sig at være en 

klar styrke i forhold til øvrige konkurrenter.  

Dernæst må det betegnes som en styrke at alle 4 hovedområder i PARKENs portefølje giver 

overskud, hvilket i første omgang også er en nødvendighed i forhold til gældsbyrden. 

 

Svage sider 

PSEs største potentielle svaghed er gælden, da den forhindrer koncernen i at lave de store 

armbevægelser eftersom Nordea æder det meste af overskuddet som afdrag/renter.   

Derudover kniber det stadig med at få arrangementer i PARKEN i vintermånederne, og selvom der 

i 2013 er rekordmange arrangementer ligger de alle i perioden april-oktober. 

Derudover er forhandlingsstyrken overfor kunderne lav med undtagelse af specielle events som 

koncerter og evt. Champions League. 
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På koncertsiden er det endvidere en svaghed at det er eksterne koncertarrangører som gør 

koncerterne i PARKEN mulige. Den afhængighed kan gå udover omsætningen på udlejning af 

PARKEN selvom man rent volumenmæssigt stadig har noget der minder om monopol på koncerter 

der omfatter over 15.000 tilskuere, oftest defineret som stadionkoncerter. 

Rent sportsligt anser jeg det også som en svaghed at den danske liga i forhold til de øvrige ligaer 

som har deltagere med i Champions League er klart stærkere, og dermed har danske hold særlig 

gode forudsætninger for at præstere internationalt.  

Til slut anser jeg det som en svaghed at PARKEN er afhængig af F.C Københavns kampe spilles i 

PARKEN, eftersom øvrige arrangementer ikke kan komme på tale de datoer hvor FCK spiller. Da 

FCKs kampe ydermere kan påvirkes af 3. parter som TV3 & DBU der internt har aftalt 

rettighederne om at vise kampene direkte kan yderligere hensyntagen til PARKENs kalender derfor 

virke usandsynligt. 

 

Potentielle muligheder 

Den største potentielle mulighed ser jeg værende deltagelse i Champions League, da indtjeningen 

ved deltagelse er ret stor.  

Derudover anser jeg Fehmarn byggeriet og ikke mindst færdiggørelsen som en stor mulighed for 

Lalandia Rødby da behovet i første omgang i forbindelse med byggeriet gør Lalandia til et oplagt 

valg. På sigt vil det også åbne markedet for det Nordlige Tyskland hvilket formentlig vil føre et 

øget salg med sig. 

Derudover ser jeg koncertområdet som værende en mulighed, men da det er afhængig af eksterne 

klienter kan man ikke kalkulere med noget udover at anse det som en potential indtægtsmulighed. 

Den økonomiske lavkonjunktur er derudover en faktor som har tynget selskabets indtægt 

betragteligt, og et skift til højkonjunktur vil uden tvivl gavne alle PSEs forretningsområder da det 

må antages at forbruget stiger. Dette kan medføre en forøget indtjening. 

 

Potentielle trusler 

Sportsligt set klarer FCK sig ganske fortrinligt i ligaen, dog blev klubbens dårlige sportslige forår i 

2012 en dyr affære da FC Nordsjælland løb med mesterskabet og sikrede sig direkte adgang til 

Champions League.  

FCK formåede desværre ikke at kvalificere sig, hvilket kostede omkring 150 mio. kr.  

Denne sportslige konkurrence anser jeg som en trussel, da det som i tilfældet her, kan have store 
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betydninger økonomisk.  

De faldende tilskuertal kan på sigt også blive en trussel økonomisk da færre tilskuere generelt = 

dårligere udgangspunkt når der skal forhandles med sponsorer, lavere omsætning på kampdage. 

Netop faldende sponsorindtægter er en ting som rammer økonomien direkte, og det er i den grad en 

trussel da de sportslige resultater har været i orden.  

Derudover er DBU begyndt at afholde flere landskampe i provinsen, dette kan medføre lavere 

indtægt hvis DBU vælger at flytte kampene fra PARKEN.  

Med hensyn til DBU er det også en trussel man har strammet op på sanktionsområdet omkring 

tilskueropførsel.  

Problemet er at FCKs ansvar for sine fans gør man rent teknisk set bliver ansvarlig for 3. mands 

handlinger på stadion, og uanset foranstaltninger vil dette være umuligt at kontrollere 100% med de 

nuværende regler. DBUs sanktioner indebærer alt fra bøder til fratagelse af hjemmebane og i værste 

fald point.  

Man kommer heller ikke udenom at en rentestigning vil ramme PARKENs økonomi da der dermed 

skal betales højere renter af de rentebærende lån, og da renten har rekordlav et stykke tid er en 

stigning langt fra utænkelig. 

Til slut anser jeg det som en trussel at PARKEN + kontortårnene har hjemfaldspligt i 2020, aftalen 

kan godt nok forlænges, men den slags forhandlinger indebærer altid en risiko.  

 

5.2 Forandringsbehov 

Med udgangspunkt i SWOT analysen, foretages an analyse af koncernens forandringsbehov. 

Koncernens forandringsbehov opdeles i nedenfor beskrevne 3 grupper: 

 

Grøn lampe = intern styrke som passer med en ekstern mulighed = udnyttes i en fuld fart 

fremad strategi34. 

FCKs dominans i dansk fodbold bør sikres da dansk fodbold aldrig tidligere har været så højt 

rangeret på UEFA ranglisten som afgør hvem der via egen liga kommer direkte i Champions 

League. Dette er dog langt fra en sikker position da FCK ikke alene kan opretholde denne position 

for Danmark. 

 

 

                                            
34 Strategi i vindervirksomheder”, Lægaard og Vest, side 205. 
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Gul lampe = en intern svaghed kombineret med en ekstern mulighed eller en intern styrke 

kombineret med en ekstern trussel = Latent forandringsbehov35 

 

Den begrænsede udnyttelse af PARKEN i vinterhalvåret er et latent forandringsbehov der er svært 

at løse så længe arrangementerne ikke arrangeres af PARKEN selv, men af eksterne arrangører. 

Koncernen bør derudover i takt med økonomiens udvikling satse på at få solgt de sidste feriehuse i 

Lalandia Billund da disse lige pt. er de dyreste inaktive investeringer, dette kan gøres ved 

reklamefremstød. 

 

Derudover underbygger dette afsnit at FCKs eventuelle deltagelse i Champions League kan være 

med at få nedbragt den massive gæld som stadig tynger PSE. 

 

Rød lampe = En intern svaghed kombineret med en ekstern trussel = akut forandringsbehov 

for at imødegå en ekstern trussel36. 

 

PARKEN har en lav forhandlerkraft over for kunderne, og kombineret med en generel økonomisk 

afmatning i samfundet, er det også en faktor der vil kunne sætte indtjeningen under pres.  

Hvis kunderne har et mindsket rådighedsbeløb, er det nemt, at forestille sig, at en større del af 

kundesegmentet vil fravælge koncernens produkter.  

Det kunne være fodboldtilskueren der bliver 

hjemme, fitness brugeren der fravælger fitness og løber en tur i stedet, feriecenter kunden 

der nedsætter det årlige antal ferieophold, og derfor fravælger den forlængede weekend i Lalandia 

Billund. 

Den generelle økonomiske afmatning som har været i Danmark (og Europa) er i mine øjne fortsat 

den største trussel mod koncernens indtjening da den rammer bredest.  

PSE har, mener jeg, forsøgt at sikre sig med stærke brands, et bredt kundesegment, og en variation i 

produktporteføljen som alle markedsføres som kvalitetsprodukter.  

Koncernens eneste mulighed er derfor i mine øjne, at følge den økonomiske udvikling i samfundet, 

og løbende foretage de rette tilpasninger, således at kundetabet begrænses. 

 

                                            
35 Strategi i vindervirksomheder”, Lægaard og Vest, side 205. 
36 Strategi i vindervirksomheder”, Lægaard og Vest, side 205. 
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5.3 Delkonklusion på den kritiske SWOT analyse 

I nærværende delkonklusion, bliver de fire underspørgsmål i problemformuleringen i afsnit 

2.1, behandlet, og der gives derudfra en samlet konklusion på den kritiske SWOT analyse. 

Den kritiske SWOT analyse påpegede en lang række punkter som ville have betydning for 

koncernens konkurrencesituation og derved også indtjeningen.  

Under de interne forhold identificerede koncernens vigtigste styrker som den unikke beliggenhed 

og kapacitet for PARKEN og Lalandia Billund, brandværdien, samt FCKs position i dansk fodbold.  

Af koncernens eksterne forhold var de største potentielle muligheder den adgang Lalandia Rødby 

formentlig får til et større kundesegment via. Fehmarn forbindelsen.  

Derudover er FCK’s position en mulighed da den formentlig vil give lettere, hvis ikke direkte 

adgang til Champions League. Til slut anser jeg koncertområdet som en konstant mulighed, da 

PARKEN er det eneste stadion i Danmark som kan afholde overdækkede stadionkoncerter. 

 

Den største potentielle trussel skal ses som udviklingen i den generelle samfundsøkonomi, hvor en 

økonomisk afmatning, rentestigninger og derved ændring i kundernes private rådigheds beløb, vil 

have en påvirkning på koncernens indtjening. 

I analysen af forandringsbehov konstateredes det, at der primært er et akut forandringsbehov 

der bør have opmærksomhed.  

Det er antallet af koncerter og øvrige events, men specielt i vintermånederne. 

En ting er at gøre PSEs forhandlingsstyrke stærkere overfor koncertarrangører, ved f.eks. at  have 

udbud fra steder som er mindre end PARKEN. 

Den grønne lampe signalerer en ”fuld fart fremad strategi” og her vil en styrkelse af FCK fodbolds 

position i dansk fodbolds top betyde, at holdet får flere muligheder for at kvalificere sig til UEFA 

Champions League sammenholdt med dansk fodbolds nuværende position.  
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6 Historisk regnskabsanalyse 

Formålet med kapitlet er, at få klarlagt hvilke finansielle værdidrivere der har markant betydning 

for værdiskabelsen i PSE.  

Via de syv finansielle værdidrivere37: Konkurrencefordelsperioden, salgets vækstrate, 

overskudsgraden fra salg, effektiv skatteprocent, arbejdskapital, anlægskapital og 

kapitalomkostninger sammenfattes i nøgletallene i ROE og ROIC på baggrund af en historisk 

regnskabsanalyse.  

De finansielle værdidrivere har selvfølgelig hver deres påvirkning af værdiskabelsen i koncernen, 

hvorfor analysen skal klarlægge hvilke der bidrager mest til værdiskabelsen.  

Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund af de seneste 3 årsregnskaber, hvoraf det seneste for 

perioden 2012. 

Resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse reformuleres med det formal, at få adskilt 

driftsaktivitet og finansielaktivitet, da driftsaktiviteten udgør den primære kilde til 

fremtidige værdiskabelse.  

Hovedformålene er derudover, at få undersøgt om der i koncernen 

er poster af karakteren ”dirty surplus”, som egentlig er poster med driftsvirkning der er posteret 

direkte på egenkapitalen.  

Endvidere foretages en rentabilitetsanalyse med udgangspunkt 

i dekomponering af ROE, den udvidede DuPont-model38, med det formål, at analysere den 

økonomiske udvikling i koncernen.  

Analysen af den økonomiske udvikling skal klarlægge 

hvilke vækstmuligheder og tilsvarende økonomiske risici der ligger i fremtiden for koncernen. 

 

6.1 Reformulering 

I de følgende 3 underafsnit reformuleres egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. 

Ifølge Ole Sørensen (2009) er formålet med at reformulere egenkapitalopgørelsen, at sikre at alle 

værdiændringer medtages i den efterfølgende regnskabsanalyse.  

Værdiændringer der således bliver ført på egenkapitalen, ville ikke blive medtaget, hvis blot 

nettoresultatet fra resultatopgørelsen blev anvendt.  

                                            
37 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Ole Sørensen, definerer på side 64-66, syv finansielle 
værdidrivere der har betydning for værdiskabelsen 
38 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Ole Sørensen, figur 8.1 s. 255. 
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Beregnes derimod totalindkomsten, som måler periodens resultat i balancen, medtages alle 

værdiændringer inkl. ændringer der er ført på egenkapitalen.  

Rettes fokus på totalindkomsten, vil frasorteringen af transitoriske poster endvidere ske på et 

kvalificeret grundlag jf. Ole Sørensen (2009), side 105-106. 

Indtægter og omkostninger samt gevinster og tab uden om resultatopgørelsen kaldes ”dirty surplus 

accounting”. Af såkaldte ”dirty surplus poster” kan nævnes værdiregulering af sikringsinstrumenter 

samt dagsværdiregulering af værdipapirer.  

Dirty surplus posterne er i den reformulerede egenkapitalopgørelse angivet under note 4 i 

årsrapporten for 2012. 

 

6.1.1 Egenkapitalopgørelse 

Opgøres på baggrund af egenkapitalopgørelsen i årsrapporten. Se bilag 9. 

 

6.1.2 Balancen 

Den officielle balance i henhold til årsrapporten ses i bilag 10 og den reformulerede balance 

ses i bilag 11.  

To finansielle drivere der benyttes som indikatorer for udviklingen er arbejdskapital og 

anlægskapital. 

Arbejdskapital er karakteriseret ved mere eller mindre at følge udviklingen i salget 

og defineres her som omsætningsaktiver eksklusiv værdipapirer og likvid beholdning fratrukket 

kortfristede driftsforpligtelser. Anlægskapital defineres her som summen af immaterielle 

& materielle aktiver, disse aktiver karakteriseres ligeledes ved at følge udviklingen i salget, 

men dog på længere sigt. 

 

Analyse af anlægskapitalen er trods alt en lidt anden sag, idet der i udviklingen ses en sammenhæng 

til omsætningen. Sammenhængen er dog ikke 1 til 1, og væksten er stærkest i 

nettoomsætningen. Det skal også her konstateres, at PSE, i mine øjne, ikke er en traditionel 

virksomhed hvor kapacitetsbegrænsninger fordrer nye anlægsinvesteringer, så værdien af 

driveren bliver noget svær at vurdere. 

 

 

 



 

       56 

Derudover fremstår bilagene som udokumenterede men med følgende bemærkninger tilknyttet: 

 

• Reformuleringen sikrer balanceligningen: EK = NDA – NFF – MIN 

• Jeg har valgt ikke at opdele likvide beholdninger i driftslikviditet og finansielle aktiver 

 

Jeg kunne have valgt at henføre 1 % af nettoomsætningen som driftslikviditet39, men 

har vurderet, at da det i forvejen er en skønnet faktor, og samtidig ikke har den store betydning for 

koncernens samlede værdiansættelse, ikke er en nødvendig handling. 

 

6.1.3 Resultatopgørelsen 

I bilagsmaterialet findes koncernens officielle resultatopgørelse (bilag 12), en reformuleret 

resultatopgørelse (bilag 13), samt en reklassificeret (core) resultatopgørelse (bilag 14). 

Langt de fleste poster i den reformulerede resultatopgørelse stammer fra koncernens officielle 

resultatopgørelse, men der er 6 poster der er ført direkte på egenkapitalen, jf. egenkapitalopgørelsen 

(bilag 7), som er medtaget i totalindkomst grundlaget fra driften. 

Posterne ”kapitaliseret ændring af nettoresultat” og ”Afholdte forbedringsomkostninger” har 

jeg valgt at henføre til koncernens ”core” driftsoverskud, idet posterne i mine øjne er en del af 

koncernens kerneforretning som består af udlejning af erhvervslejemål. 

Det kan også diskuteres om koncernens indtjening på FCK deltagelse i Champions 

League ikke også skal henføres til andet driftsoverskud, men jeg har valgt at medtage hele 

bidraget i ”core” driftsoverskud, idet koncernen ikke oplyser specifikt hvordan fordelingen af 

indtægter og omkostninger er på deltagelsen. 

 

Jeg har for en god ordens skyld medtaget udviklingen i den effektive skatteprocent, som delvist er 

påvirket af nedsættelsen af selskabsskatten fra 28 % til 25 %, og dette har vist sig at bidrage positivt 

til bundlinjen.  

I 2012 var effekten af ændret skatteprocent således t. dkk 8.897, hvilket var stærkt medvirkende til 

en effektiv skatteprocent på 19,4 %. Selskabsskatten forventes fastholdt på nuværende niveau på 25 

% i 2013, men med den nuværende regering kan det godt formode, at der pønses på en yderligere 

nedsættelse inden for de nærmeste år. 
                                            
39 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, Elling, Jens O. og Ole Sørensen, s. 
125.  
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6.2 Trendanalyse 

I bilag 15 er en trendanalyse på væsentlige regnskabstal i koncernen. Trendanalysen tager 

udgangspunkt i 2010, hvor indeks = 100, og viser udviklingen frem til 2012. 

I nettoomsætningen ses et fald på godt 170 mio. hvilket primært skyldes manglende 

sommerhussalg, samt den missede kvalifikation til Champions League. Fitness DK ligger på niveau 

med 201140. 

 

Af øvrige poster der bidrager negativt er i udviklingen er Entre, TV- & præmiepenge, hvor 

omsætningsbidraget er faldet med ca. 35 mio.dkk fra 2011 til 2012 og godt 120 mio. i hele perioden 

fra 2010. Faldet kan primært henføres til FCKs manglende deltagelse i Champions League i 2011 

og 2012 sæsonerne som står meget godt i kontrast til 2010 hvor holdet nåede 1/8 finalen. 

Det som holder omsætningen oppe i forhold til index er udlejning af stadion hvor man i forhold til 

2010 omsætter for godt tre gange så meget. 

 

De øvrige hovedposter i nettoomsætningen, viser en lille stigning i omsætningen fra udlejning af 

investeringsejendommene, samt medlemskontingenterne. De øgede indtægter på udlejningssiden 

skal også ses i lyset af fusionen med PARKEN Venues. 

Alt i alt er stigningen med til at opveje noget af tabet i forhold til de faldende indtægter i entré, tv 

og præmiepenge. 

Der ses en mindre stigning under posten investeringsejendomme, samt andre omkostninger 
41hvilket kan henføres til sammenlægningen af PARKEN Venues og PSE.  

De forøgede markedsføringsomkostninger kan henføres til Lalandia som ledelsen omtaler i 

årsrapportens side 10. Her redegøres det endvidere at man fortsat vil investere stort i 

markedsføringen for at opnå yderligere vækst i salget. 

 

De øvrige omkostninger har kun rykket sig marginal, og derfor kan den samlede indeksstigning på 

omkostningssiden tilskrives investeringsejendommene.  

Isoleret set er der ikke de store udsving i de eksterne omkostninger med undtagelse af de to 

førnævnte poster. Personale omkostningerne er faldet lidt hvilket i forhold til omsætningen virker 

naturligt da man prøver at tilpasse omkostningerne til indtægterne.  

                                            
40 PSE Årsrapport 2012, side 6 
41 PSE Årsrapport 2012, side 58. 
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Det der kan være en smule bekymrende i denne situation er, at hvis man fjerner den del 

der vedrører Champions League deltagelsen,  kan det konstateres, at der i stedet er en trend hvor de 

eksterne omkostninger stiger mens nettoomsætningen, og det er en mere uheldig udvikling. (Indeks 

100,32 mod 87,13 i indtægter) 

Samlet set er indtægterne faldet siden 2010, dette fald er større end faldet i omkostningerne, hvilket 

logisk nok afspejler sig på bundlinjen. 

Udviklingen i ”driftsoverskud fra salg (før skat)” giver et indekstal på 22,51 for 2012 og et 

indekstal for ”totalindkomst” på 37,84 hvilket viser noget om den forskel Champions League 

deltagelsen påvirker regnskabet med. 

Af yderligere kommentarer til trendanalysen kan det ses, at finansielle poster netto (før skat) 

er faldende, med en udvikling fra t. dkk. +77.144 (2010) til t. dkk. ÷36.511 (2012), en udvikling der 

har sammenhæng med de nye lån som blev optaget i 2011.  

 

I balancen er den kortfristede rentebærende gæld steget til indeks 289,40 i 2012, hvilket primært er 

udtryk for man i 2012 har indgået en aftale om renteswaps42 .  

Den kortfristede gæld defineres som gæld der skal afdrages inden for 1 år43.  

Derudover har man nedskrevet de immaterielle aktiver, som primært udgøres af goodwill og 

værdien af kontraktrettigheder44 hvilket ses i  at indeks er nede på 23,64. 

De langfristede aktiver skyldes kapitalandele i dattervirksomheder. 

Ser man bort fra nedskrivningen på de immaterielle aktiver er de ændrede værdier i næsten alle 

poster i balancen udtryk for de nye lån blot en omlægningen af de forskellige forpligtigelser, selve 

balancesummen har kun ændret sig i forhold til afskrivningen. 

Mht. afviklingen af gælden meddeler ledelsen endvidere at afviklingen af den samlede gæld stadig 

har første prioritet, og at selskabets fokus er at få optimeret det underliggende cashflow via 

indtjening fra hovedområderne. 

 

 

 

 

 

                                            
42 PSE Årsrapport 2012, side 6.  
43 PSE Årsrapport 2012, note 22. 
44 PSE Årsrapport 2012, note 14. 
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6.3 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i en dekomponering af ROE ud fra den udvidede 

DuPont-model. Modellen er opbygget i 3 analyseniveauer, hvor analysen på et lavere niveau 

hænger sammen med de overliggende analyseniveauer og dermed ROE – egenkapitalens 

forrentning. 

 

Figur 10 , DuPont modellen45. 

 
Kilde:  Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”,. Ole Sørensen, s. 234 Egen 

tilvirkning 

 

6.3.1 Dekomponering af ROE 

Egenkapitalens forrentning, ROE, er et resultat af ROIC, samt FGEAR+SPREAD, og kan beregnes 

ud fra en af følgende 2 metoder: 

 

ROE =  Totalindkomst 
 eller ROE =  ROIC + finansiel_gearing   gns. EK     

 

Udtrykket kan nedbrydes i understående tre faktorer: 

 

ROIC = DO / NDA (Afkast på netto driftsaktiver) 

FGEAR = NFF / EK (Finansiel gearing) 

SPREAD, forskel mellem ROIC og r, hvor r = NFO / NFF 

 

                                            
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”,. Ole Sørensen, s. 234 
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Egenkapitalens forrentning beregnes efter ovenstående formel, og analysen vil også være på dette 

niveau. I tabel 1 vil jeg dog, som information, bringe værdien af RO.  

 

Tabel 1, Nøgletal 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
ROE 4,56% 11,75% 16,66% 
ROIC 2,53% 9,13% 8,88% 
FGEAR 0,580 0,650 1,109 
r -6,70% -10,98% -10,96% 
SPREAD 9,24% 20,11% 19,84% 
Effekt af finansiel gearing 5,36% 13,07% 21,99% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den faldende udvikling i koncernens resultat over de seneste år, afspejles ikke overraskende i 

nøgletallene, hvor egenkapitalens forrentning ligger nede på 4,56 % i 2012 hvilket må siges at være 

ok, men så heller ikke mere. For at kunne forklare udviklingen i ROE, undersøges komponenterne i 

beregningen på de underliggende niveauer. 

 

Niveau 1 – ROIC: 

ROIC, Return On Invested Capital, benævnes på dansk afkastningsgraden. Den måler, hvor 

effektivt PSE er i stand til at udnyttes sine ressourcer (nettodriftsaktiver). 

ROIC beregnes således: 

 

ROIC =   Driftsoverskud   eller ROIC =   OG * AOH   Gns. NDA     
 

Tabel 2, ROIC og underliggende drivere. 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
ROIC 1,25% 3,55% 5,77% 
Samlet driftsoverskud efter skat  32.137   82.909   84.931  
Indekseret  38   98   100  
Gns. Netto driftsaktiver NDA  1.487.837   1.548.361   1.887.100  
Indekseret  79   82   100  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det ses i tabel 2, at den negative udvikling i ROIC skyldes et forholdsvis stort fald (indeks 

38 i 2012) i det samlede driftsoverskud end udviklingen i nettodriftsaktiver (indeks 79 

i 2012), så det er faldende indtjening der er hovedårsagen til den meget negative udvikling i ROIC. 

 

Niveau 1 – FGEAR: 

Finansiel gearing, FGEAR, måler forholdet mellem finansielle forpligtelser og egenkapital, og 

beregnes på følgende måde: 

 

FGEAR = 
  gns. NFF 
  gns. EK  

 

og SPREAD på følgende måde: 

 

SPREAD =   (ROIC - r) 
  

 

Tabel 3, Finansiel gearing og underliggende drivere 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

FGEAR 0,580 0,650 1,109 
Gns. Netto finansielle forpligtelser (NFF)  408.483   458.569   565.242  
Indekseret  72   81   100  
Gns. EK før MIN  704.020   705.794   509.822  
Indekseret  138   138   100  
SPREAD -2,75% -0,45% 1,77% 
ROIC 1,25% 3,55% 5,77% 
r  -7,67% -7,65% 7,89% 
Effekt af finansiel gearing -1,60% -0,29% 1,96% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

FGEAR er negativt faldende, grundet primært en gns. EK der i 2011 og 2012 er på samme niveau 

og et fald i netto finansielle forpligtelser på 28 indeks.  

Dette set i forhold til de nettofinansielle omkostninger i procent, r, og ROIC som giver en SPREAD 

på -2,75 %, gør. at effekten af den finansielle gearing på ROE er -1,60 %. 

Kort sagt skaber den finansielle gearing et lavere afkast til ejerne, når den er negativ som her, 

fordi PSE tjener mindre på dens driftsaktivitet (1,25 %) end koncernen kan låne til (-7,67 %), 
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og det er en meget negativ udvikling for koncernens ejere. 

 

Niveau 2 – OG og AOH 

En yderligere underliggende analyse af ROIC, foretages på niveau 2, hvor de underliggende 

drivere OG (overskudsgrad), som er et mål for indtjeningen set i forhold til indtægter og 

omkostninger, og AOH (aktivernes omsætningshastighed) som er et mål for salget pr. krone 

som er investeret i nettodriftsaktiver. 

OG og AOH beregnes på følgende måde: 

 

 
 

Tabel 4, OG og AOH og underliggende drivere 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
OG 1,44% 6,24% 3,51% 
Samlet driftsoverskud efter skat  32.137   82.909   84.931  
Indekseret  38   98   100  
Nettoomsætning  1.143.995   1.341.724   1.345.207  
Indekseret  85   100   100  
AOH  0,77      0,87      0,71     
Gns. Netto driftsaktiver (NDA)   1.487.837   1.548.361   1.887.100  
Indekseret  79   82   100  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af tabel 4, at OG er faldet til 1,44% siden 2010.   

Faldet kan primært henføres til faldet i det samlede driftsoverskud, hvilket skyldes den negative 

udvikling i nettoomsætningen, sat i forhold til nettodriftsaktiver, der bidrager til svækkelsen af 

ROIC, ved at AOH ligeledes svækkes. 

 

Niveau 3 – OGsalg og OGandet DO 

I niveau 3 undersøges sammensætningen af PSE’s omsætning. En virksomhed, som skaber hele sit 

overskud på baggrund af ekstraordinære indtægter, er ikke særlig interessant at investere i. Det 

vigtigste er at der er på kerneforretningsområderne indtjeningen ligger. 

 
  

Driftsoverskud Nettoomsætningen
Nettoomsætningen gns. NDAog AOH =OG =
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OGsalg og OGandet DO beregnes på følgende måde: 
 

 
 

Tabel 5, OGsalg og OGandet DO og underliggende drivere. 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

OG(salg) 2,56% 9,71% 10,41% 
Driftsoverskud efter skat (salg)  29.312   130.326   140.024  
Indekseret  21   93   100  
OG(andet DO) 0,25% -3,53% -4,10% 
Driftsoverskud efter skat (andetDO)  2.825  -47.417 -55.093 
Indekseret -5 86 100 
Nettoomsætning  1.143.995   1.341.724   1.345.207  
Indekseret  85   100   100  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses i tabel 5 er PSEs kerneområder hårdt ramt når der ikke sælges nogen feriehuse og når 

FCK ikke spiller med i Champions League.  

Andet driftsoverskud i koncernen ses i bilag 13 i den reformulerede resultatopgørelse.  

Stigningen fra 2011 til 2012 kan henføres til transferaktiviteter som bidrog positivt, samt avance 

ved salg af investeringsejendomme som alle år har bidraget positivt i perioderne. 

 

6.4 Analyse af risiko 

Risiko analysen skal være medvirkende til at give en vurdering af de fremtidige risici der ligger 

fremadrettet i koncernen. Analysen udarbejdes på to områder, den driftsmæssige risiko 

der udgør den samlede risiko fra drifts- og investeringsaktiviteten, og den finansielle risiko, 

der vedrører finansieringsaktiviteten, og som er bestemmende for den finansielle gearing.  

De risici der er forbundet til drifts- og investeringsaktiviteten og finansieringsaktiviteten er 

bestemmende for udviklingen i ROE, og har derfor stor betydning for de fremtidige afkast til 

ejerne. 

 

  

Driftsoverskudsalg DriftsoverskudandetDO

Nettoomsætningen Nettoomsætningen
og OGandet DO =OGsalg =
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6.4.1 Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko relaterer sig til ROIC, afkastningsgraden, og er den risiko der er forbundet 

til de underliggende drivere, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

 

 
 

Overskudsgraden er et udtryk for driftsoverskuddet i forhold til nettoomsætningen, og her er 

det vigtigt at holde omkostningerne under kontrol, således at der er en tæt sammenhæng 

med udviklingen i nettoomsætningen. 

Som jeg tidligere var inde på under trendanalysen, kan jeg godt frygte, at det bliver svært, at 

holde den høje overskudsgrad, ikke at den falder væsentligt, men den formodentlig høje indtjening 

der var på Champions League gruppespillet, er der absolut ingen garanti for kommer 

igen. 

Hvis indtjeningen på Champions League gruppespillet udeholdets fra henholdsvis omsætning 

og omkostninger vil overskudsgraden falde, idet bidraget til omsætningen er væsentlig større 

end bidraget til omkostningerne. 

 

Nedenstående eksempel illustrerer udviklingen hvis 2012 resultat opgøres eksklusiv anslåede 

værdier fra Champions League deltagelsen. Det skal dog pointeres, at der er tale om 

udokumenterede resultat bidrag, men det ses dog tydeligt at OG kan påvirkes betydeligt ved 

manglende succes for FCK i Europa, uagtet om den reelle indtjening er 90 eller 150 mio.dkk. 

Dette ses i nedenstående tabel 8, hvor eksemplet påviser et fald på over 6%-point i OG. 

 

Tabel 6, OG eks. Koncernens indtjening på Champions League deltagelse. 

	  	   2012 
Nettoomsætning inkl. CL  1.293.995  
Nettoomsætning CL anslået  150.000  
Nettoomsætning excl. CL  1.143.995  
Driftsoverskud efter salg før CL  140.024  
Driftsoverskud CL anslået  90.000  
Driftsoverskud efter salg excl. CL  50.024  
OG inkl. CL 10,82% 
OG excl. CL 4,37% 

Kilde: Egen tilvirkning 

ROE = ROIC + FGEAR * (ROIC-r)
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Vurderingen i forhold til indtjeningen beror på sidste års udbetalinger som UEFA har offentliggjort. 

Denne liste ses på bilag 0.  

I PSEs årsrapport 2012 omtaler ledelsen man forventer en omsætning på 1,3 mia, inkl. Champions 

League og en øget indtjening i forbindelse med et rekordstort antal koncerter i 2013, et lille øget 

salg af feriehuse, samt reduceret tomgangsprocent i investeringsejendommene.  

Fitness DK forventer man bliver på niveau med sidste år. 

 

AOH risikoen i koncernen henfører jeg umiddelbart til om PSE formår at holde omsætningen i 

vejret, da dette er afgørende for koncernens fremtid.  Da Champions League deltagelsen i 2013/14 

sæsonen er sikret ved vi med sikkerhed at der kommer et sted mellem 130-150 mio. kr. i 

meromsætning, men om dette forbliver en indtægt således er yderst tvivlsomt da det vil afhænge af 

flere ting. Et fald i omsætningen vil ramme AOH direkte og vil i sidste ende kunne påvirke 

afkastningsgraden negativt 

 

6.4.2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko relaterer sig til det andet ”ben” i ROE, den finansielle gearing, og er den 

risiko der er forbundet til de underliggende drivere for FGEAR og spredningen på SPREAD. 

ROE = ROIC + FGEAR * (ROIC-r) 

 

Den primære risiko her ser jeg i renterisikoen. Det skyldes at selvom man har omlagt sin gæld og 

fået fast rente på 60,4% af gælden står stadig 39,6% tilbage på en variable rente46. 

Den samlede nettorentebærende gæld oplyses til at være 1.237,6 mio., hvilket vil sige at 

hovedstolen på gælden med variable rente udgør 500,3 mio., og alt andet lige må blive negativt 

påvirket af rentestigninger. 

Hvis det sker stiger vil SPREAD falde med mindre ROIC stiger tilsvarende. 

Det virker dog sandsynligt, at SPRED vil ændre sig fra værende negativ til positive næste år 

grundet de fremtidige indtjeninger, men bidraget fra den finansielle gearing vil med en stigende 

rente, alt andet lige påvirke ROE negativt, og hvis der dertil tilføjes en negativ udvikling i 

ROIC, vil påvirkningen af ROE blive yderligere forstærket. 

 

  

                                            
46 PSE Årsrapport 2012, side 6. 
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6.5 Analyse af vækst 

Det som de fleste vækstvirksomheder oplever er at ROE er større end dens kapitalomkostninger, og 

derved skaber vækst i residualindkomsten (RI), enten ved at øge afkastet fra sine kerneaktiviteter 

og/eller øge investeringerne. 

Residualindkomsten er forskellen mellem nettooverskuddet og det forventede afkast på 

egenkapitalen. PSE havde tidligere en målsætning om en forrentning af egenkapitalen på 9,9%. 

Denne faldt bort i forbindelse med ændringen af formålsparagraffen i 2008, men tager man 

udgangspunkt i målsætningen om at skabe et tilfredsstillende afkast til aktionærerne, vil jeg derfor 

fastsætte målet til 4% da markedsrenten idag ligger i niveauet 0,5-1,0%.   

 

Vækstanalysen fokuserer på ændringen i ROE og ændringen i EK. I nedenstående tabel 9 

vises skematisk hvilke påvirkning ROE og EK har på ændringen i residualindkomsten. 

 

Tabel 7, Redualindkomst 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
Egenkpapitalomkostninger 4,00% 4,00% 4,00% 
RI  3.940   55.034   88.763  
Ændring i RI  (84.822)  (33.729)   
Ændring ROE -7,18% -4,91%   
Ændring EK  (3.548)  9.212    
	  	         
Ændringen i ROE bidrager med  (50.360)  (34.443)   
Ændringen i EK bidrager med  189   170    

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses i tabellen at der har været en kraftigt faldende vækst i residualindkomsten i den analyserede 

periode. Fra 2010 til 2012 var der et fald på -84.822 t. dkk, som stort set udelukkende 

primært skyldes faldet af ROE.  

Med en residualindkomst på -84.822 t. dkk bør der være nogle alarmklokker som ringer et sted hos 

ledelsen idet afkastet er langt mindre egenkapitalomkostningen. 

Analysen kan foretages på yderligere niveauer, f.eks. om væksten skyldes ”core” driftsoverskud 

eller andet driftsoverskud, men da det tidligere er konstateret at det er ”core driftsoverskuddet 

der bidrager med mere end 85% af OG (tabel 4) anser jeg ikke dette for værende 

nødvendigt.  
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I bilag 16 ses dog en tilføjelse til analysen, idet bidraget til den faldende ROE primært skyldes 

faldet i SPREAD. 

ROE faldt med 7,19 %, som følge af en svækket ROIC på 6,60 % i 2012 mens SPREAD faldt 2,30 

% i 2012. R rykkede sig med 4,28% og 0,02%. 

Denne udvikling analyse skal ses i sammenhæng med trendanalysen i afsnit 6.2, og viser en 

koncern der i 2012 har oplevet en yderligere svækkelse i forhold til 2010 og 2011. 

 

6.6 Delkonklusion på den historiske regnskabsanalyse 

Formålet med den historiske regnskabsanalyse var, at finde de finansielle værdidrivere, som 

har den mest markante betydning for værdiskabelsen. I problemformuleringsafsnittet blev der 

formuleret en række underspørgsmål, som skulle medvirke til dette. 

I reformuleringen af egenkapitalopgørelsen blev der konstateret poster, som kunne karakteriseres 

som ”Dirty-Surplus poster”.  

Posterne udgjordes af primært af ”værdiregulering af sikringsinstrumenter”  

I analysen af ROE kunne det konstateres at koncernen er inde i en meget negativ udvikling. 

Begge komponenter i ROE bidrager til faldet i ROE, idet afkastningsgraden sammen med 

den finansielle gearing er faldt markant fra især 2010 til 2012 .  

Fra 2011 og til 2012 er der et mindre fald og igen skal et bemærkes at 2010 var positivt påvirket af 

deltagelsen i Champions League. 

Faldet i afkastningsgraden skyldtes eg markant nedgang driftsoverskud, set i forhold til udviklingen 

i nettodriftsaktiver.  

Den negative udvikling i den finansielle gearing, kan for det første henføres til den faldende  

udvikling i ROIC, som er medvirkende til at svække SPREAD, og en finansiel gearing der har 

udviklet sig fra 1,96% i 2010 til -1,60 til 2012. 

I 2012 bidrog afkastningsgraden med 2,53 % til ROE, og den finansielle gearing med 5,36 % .  

Samlet var ROE i 2012 på 4,56 %, hvilket sammenlignet med PSEs gamle målsætning om 

kapitalomkostningen på 9,9 % er væsentligt under.  

I de nyere regnskaber fastsættes der ikke nogen specifikke mål, andet end det skal give et 

tilfredsstillende afkast og ud fra den målsætning må målet antages ikke at være indfriet.  

Et minusresultat i residualindkomsten, og en klar indikator af en virksomhed, der lige pt. ikke 

skaber den ønskede værdi for ejerne. Af de underliggende drivere kan det konkluderes, at 

overskudsgraden skabes kerneforretningsområderne. 
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Det skal dog tilføjes, at basisåret 2010, hvor FCKs Champions League deltagelse bidrog med 

estimeret 90 mio.dkk. til indtjeningen. Eftersom deltagelse er mislykkedes i både 2011 og 2012 vil 

jeg ikke vurdere man kan antage dette som en kerneforretning og det er med sikkerhed ikke en 

indtægt der kan budgetteres med årligt. 2012 var et godt eksempel på dette da PSE måtte nedjustere 

med 150 mio. kr. da man tabte mesterskabet til FC Nordsjælland. 

Trendanalysen viste en negativ udvikling i omsætningsvæksten i koncernen hvilket primært kan 

henføres til manglende sommerhussalg og manglende sportslig succes. 

Faldet i nettoomsætningen har også på baggrund af, at omkostningerne i forhold til nettoomsætning, 

er blevet højere, medvirket til et dårligere resultat. 

Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at de finansielle værdidrivere der 

mest markant er udslagsgivende for udviklingen i koncernen, er salgets vækstrate og 

overskudsgraden. 

 

I analysen af risiko kunne det konstateres, at der var nogle elementer der kan true den fremtidige 

udvikling yderligere. 

 

Af driftsmæssige risici er det reelt at frygte, om udviklingen i ROIC vil fortsætte, det kræver bl.a. 

en stærk omkostningsstyring.  

Derudover skal Champions League eventyrets andel i den stærke ROIC i 2010 heller ikke 

undervurderes. 

De finansielle risici ligger sig i mine øjne op ad renteudviklingen i samfundet, som kan få en 

negativ indflydelse på den finansielle gearing, såfremt vi får rentestigninger på den korte rente, 

idet koncernen ligger med store forpligtelser i variabel rente.  
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7. Værdiansættelse 

Efter en gennemgang af koncernens strategiske felt og en historisk regnskabsanalyse er grundlaget 

til budgetteringen og værdiansættelse af koncernen.  

Den fremtidige værdiansættelsen bliver således på baggrund af underliggende ikke-finansielle 

værdidrivere og deres skønnede påvirkning af drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. 

Værdiansættelsen er således baseret på de fremtidige forventninger til koncernen.  

 

Værdiansættelsen skal fastlægge markedsværdien for Parken Sport & Entertainment A/S, baseret på 

udarbejdede proformaregnskaber / budgetter. Den valgte model i opgaven er RIDO modellen, hvor 

virksomhedens værdi sker på baggrund af nettodriftsaktiverne, residual-indkomsten og wacc, som 

er en betegnelse for driftens kapitalomkostninger. Formlen ser i alt sin enkelthed således ud: 

 

 
 

Hvor residualindkomsten for driften, RIDO, defineres som: 

 

 
 

I kapitlet gives således svar på hvad koncernens beregnede markedsværdi er, baseret på den 

estimerede fremtidige værdi af en række nøgletal som behandles i budgetteringsfasen, estimering af 

budgetperiodens længde og en fastsættelse af driftaktivitetens kapitalomkostninger. 

 

Budgetteringsfasen er valgt til 4 perioder fra 2013E til 2017E. Grunden til 2017 er valgt er at salget 

af feriehuse i Lalandia Billund, tidligere er forudsat at ske frem til 2014 (intet nyt siden), vurderer 

jeg, at det ville give det mest korrekte billede, af den fortsatte vækst i nettoomsætningen, at medtage 

tre ”normaliserede” år fra 2015 til 2017.  

Derudover forventes byggeriet på Fehmarn forbindelsen at påbegynde i 2015, og derfor vil det også 

være relevant at have den betragtning med i forhold til 2017. 

RIDO1 RIDO2

(1+wacc)1 (1+wacc)2
.. --> V0

NDA = NDA0 + + +

RIDOt = DOt - wacctNDAt-1
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Vækstraten vurderes således også til, at være konstant i 2016 og 2017, med ca. 4 %., og opfylder 

således forudsætningen for terminalperiodens fastsættelse47. 

 

Budgetteringsfasen deles op i 2 underfaser.  

Budgettering af driftsaktiviteten og budgettering af finansieringsaktiviteten. 

Selve budgettet kan ses i bilag 18, men jeg har valgt, at medtage udsnit af budgettet under de 

relevante underafsnit i budgetteringen nedenfor. 

 

7.1 Budgettering af driftsaktiviteten 

Budgettering af driftsaktiviteten involverer budgettering af elementerne: salg, driftsoverskud samt 

investering i driftsaktiver (NDA). Derfor involverer dette budgettering af værdidriverne: vækstraten 

for salget, overskudsgraden og omsætningshastigheden for nettodriftsaktiver. 

 

7.1.1 Budgettering af salgsvæksten & NDA 

I trendanalysen i bilag 14 kunne det ses, at man i 2012 lå på niveau med 2011, primært med 

ændringer som er skyldes fusionen med PARKEN Venues. 2010 var året hvor mange nåede 1/8 

finalen i Champions League hvilket gør at året står lidt i kontrast til de to seneste år hvor man ikke 

har været med i turneringen.  Derudover har finanskrisen sat sine spor på salget af feriehuse og alt i 

alt afspejler det sig mest i nettoomsætningen som i 2011 og 2012 ligger små 20% under 

omsætningen i 2010.  

Tidligere har deltagelsen i Champions League boostet salget af merchandise, billetter mv. og med 

deltagelsen i 2013/14 sæsonen en stigning var ret sandsynlig, men dog minimum forudsat 

deltagelse. 

Den nye tribune med de tilhørende kontorejendomme har oplevet en positiv vækst og er i 2012 

oppe på en udlejningsprocent på 83% og forventes forbedret 48de kommende år. 

 

Koncernen melder i deres budget forventning for 2013 ud med en forventet nettoomsætning 1.400 

mio.dkk, som primært må skulle hentes på PARKEN, Lalandia Rødby og indtægtsførelsen af salget 

af feriehuse ved Lalandia Billund, mens fitness.dk forventes at ligge på niveau med året før. 

 

                                            
47 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”,. Ole Sørensen, s. 234.  
48 PSE Årsrapport 2012, side 10. 
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I nedenstående tabel er der på baggrund af ovenstående estimeret på udviklingen i væksten i de 

segmenter som koncernen opererer i. I årsrapporten 2012 note 3, er nettoomsætningen fordelt på 

hovedgrupper men med Lalandia under én samlet hvilket gør det svært at splitte flere ting op. 

Eksempelvis indgår Lalandia Rødby, både i ”F&B og konferencecenter m.v.” og ”Provisioner og 

billetgebyrer”.  Derfor er salgsvæksten estimeret på baggrund af segment oplysningerne i note 2 

årsrapporten 2012 samt oplysningerne om hhv. Lalandia Rødby & Billunds omsætningstal fra 

tidligere år. Derudover er indregnet de af ledelsen forventede indtægter og udviklinger som f.eks. 

stigning i antallet af solgte feriehuse, FCKs Champions League deltagelse, samt Fitness DK 

forbliver på nogenlunde samme niveau. 

 

Tabel 8 Salgsvækst estimat på segment niveau. 

	  	   Salgsbudget	   2012	   2013E	   2014E	   2015E	   2016E	   2017E	  
Lalandia	  Rødby	   	  	   	  	   212.171	   216.414	   248.877	   286.208	   329.139	  
	  	   	  	   	  	   2%	   2%	   15%	   15%	   15%	  
Lalandia	  Billund,	  
feriehuse	   	  	   	  	   89.600	   91.392	   93.220	   95.084	   96.986	  
	  	   	  	   	  	   2%	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Lalandia	  Billund,	  andet	   	  	   	  	   152.191	   155.235	   158.340	   161.506	   164.736	  
	  	   	  	   	  	   2%	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Fitness.dk	   	  	   	  	   429.468	   446.647	   464.513	   483.093	   502.417	  
	  	   	  	   	  	   4%	   4%	   4%	   4%	   4%	  
PARKEN	  (FCK	  +	  
ejendomme)	   	  	   	  	   451.011	   275.484	   280.994	   286.614	   292.346	  
	  	   	  	   	  	   50%	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Andet	   	  	   	  	   6.184	   6.184	   6.184	   6.184	   6.184	  
	  	   	  	   	  	   2%	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Salg	  i	  alt	   	  	   	  	   1.340.625	   1.191.356	   1.252.126	   1.318.690	   1.391.809	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Andre	  indtægter	   	  	   	  	   38.910	   39.688	   40.482	   41.292	   42.117	  
	  	   	  	   	  	   2%	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Core	  salg	   	  	   1.172.104	   1.379.535	   1.231.044	   1.292.608	   1.359.981	   1.433.926	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Vækst	  i	  alt	   	  	   	  	   15,04%	   -‐12,06%	   4,76%	   4,95%	   5,16%	  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Væksten i Lalandia Rødby forventes at stige fra 2015 i forbindelse med Fehmarn byggeriet som har 

base i Rødby. PSE forventer at begge steder oplever en stigning i feriedøgn, mens salget af 

feriehuse ligger på niveau med 2012. Da FCK deltager i Champions League er der indregnet 150 

mio. som indtægt + en stigning fra samarbejdspartnere og merchandisesalg. 
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I 2013 har man desuden et rekordstort antal koncerter, hvilket man ikke kan kalkulere med de 

følgende år, hvorfor denne post vurderes at falde en smule. På sigt forventes en jævn vækst på 4-

5%, men dette er forudsat Fehmarn byggeriet booster Lalandia Rødby, og at de øvrige salgsområder 

fastholder niveauet.  

Investeringsejendomme er efter fusionen med PARKEN Venues en del af PSE og fremgår således i 

regnskabets note 3. Det forventes denne stiger lidt (87% i 2012) holdes konstant i perioden. 

 

7.1.2 Estimering af aktivernes omsætningshastighed og NDA 

Aktivernes omsætningshastighed er sammen med nettoomsætningen beregningsgrundlaget for de 

samlede nettodriftsaktiver (NDA), idet følgende gælder:  

 
 

Som det blev konstateret i den historiske regnskabsanalyse er denne koncern, ikke som en ”normal” 

produktionsvirksomhed, hvor der er en mere tydelig sammenhæng mellem driftsaktiver og 

omsætning.  

Det ses dog at AOH siden 2010 har været er faldende, og hvis vi ser bort fra FCKs deltagelse i 

Champions League vil jeg tro tendensen vender i 2015 forudsat Lalandia Rødby oplever en stigning 

i forbindelse med Fehmarn forbindelsen. 

 

Derfor forventer jeg, at AOH vil falde til et niveau i omegnen af 0,80, således at den inverse værdi, 

1/AOH, ligger på 1,2. Det giver en fremtidig (fra 2013) værdi af NDA på i omegnen af 1,5 – 1,8 

mia.dkk, hvilket virker sandsynligt i forhold til det nuværende niveau. 

 

Tabel 9, AOH og NDA 

	  	   	  	   	  	  
Historisk	  
udvikling	   	  	   	  	   	  	  

Budget	  
periode	   	  	   	  	  

	  	   	  	   2010	   2011	   2012	   2013E	   2014E	   2015E	   2016E	   2017E	  
AOH 	  	   0,71	   0,87	   0,77	   0,80	   0,80	   0,80	   0,80	   0,80	  
1/AOH 	  	   1,40	   1,15	   1,30	   1,20	   1,20	   1,20	   1,20	   1,20	  
Nettoomsætning 	  	   1.345.207	   1.341.724	   1.143.995	   1.379.535	   1.231.044	   1.292.608	   1.359.981	   1.433.926	  
NDA 	  	   1.887.100	   1.548.361	   1.487.837	   1.724.419	   1.538.805	   1.615.760	   1.699.976	   1.792.407	  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

NDA t = salgt+1 * 1/AOH
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7.1.3 Estimering af overskudsgrader og effektiv skatteprocent  

Overskudsgrader estimeres på baggrund af historiske nøgletal, og ud fra de forventninger der er til 

indtjeningen i koncernen i 2008. Forventningerne ses i tabel 12. 

 

Tabel 10, Overskudsgrader, effektiv skatteprocent  

	  	   	  	   2010	   2011	   2012	   2013E	   2014E	   2015E	   2016E	   2017E	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Core	  OGsalg før	  skat	   	  	   16,60%	   14,04%	   4,40%	   13,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	  
Effektiv	  skatteprocent	   	  	   33,40%	   23,70%	   26,60%	   25,00%	   25,00%	   25,00%	   25,00%	   25,00%	  

Core	  OGsalg efter	  skat	   	  	   12,45%	   10,53%	   3,30%	   3,75%	   3,75%	   3,75%	   3,75%	   3,75%	  

Core	  OGandet efter	  skat	   	  	   -‐4,31%	   -‐2,60%	   2,65%	   -‐4,00%	   -‐4,00%	   -‐4,00%	   -‐4,00%	   -‐4,00%	  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter koncernens udmeldinger forventes for der for 2013 en nettoomsætning i omegnen af 1.300 

mio.dkk, og et resultat på 165 mio.dkk før amortiseringer hvilket giver en kraftig stigning i 

overskudsgraden i forhold til de 3 tidligere årsregnskaber.  

Den sikrede Champions League deltagelse er hovedårsagen hertil, hvilket også ses i forventningen 

til 2013E, hvor ”Core OG salg før skat” vokser  til 13 %, dette forventes dog ændret i 2014E da man 

ikke kan regne med Champions League deltagelse hvert år. 

 

Fra 2015E og frem forventes et ”normaliseret” niveau i omegnen af 3-4 %.  

Dette skal ses på overskudsgrader på ca. 15% på Lalandia segmenterne (udlejning og feriecenter), 

samt PARKEN på ca. 10%. Fitness.dk, vurdere jeg, bidrager mindre 0-5% idet segmentet er under 

hård konkurrence. 

Der er i nettoomsætningen ikke medtaget indtægter i forbindelse med deltagelse i UEFA 

Champions League, skulle FCK være så heldige/dygtige at komme med igen, er det ren ekstra 

indtjening på Core OG. 

Overskudsgraden for ”Core OG andet før skat” vurderes til -4 % og dækker andre omkostninger, 

andre indtægter, samt transferaktiviteter.  

 

Den effektive skatteprocent fastsættes til 25 % i det fremtidige budget. 
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7.2 Budgettering af finansieringsaktiviteten 

Budgettering af finansieringsaktiviteten omhandler sammensætningen af kapitalstrukturen i 

koncernen i kræft af forholdet mellem egenfinansiering og fremmedfinansiering. Derfor er det 

primære i denne fase, at budgettere FGEAR, den fremtidige renteudvikling og eventuelt 

minoriteternes andel hvis der havde været det. 

 

7.2.1 Estimering af FGEAR og beregning af netto finansielle forpligtelser 

Den budgetterede FGEAR giver størrelsen på NFF, ud fra følgende formel: 

 

 
 

I nedenstående tabel ses budgetteringen for FGEAR, som historisk har en faldende tendens siden 

2010. Tendenser stiger voldsomt i 2013 som følgende førnævnte Champions League deltagelse, 

men herefter forventer jeg den stabiliserer sig til et niveau omkring 0,85 og ramme et leje som er 

lidt bedre end det har været de to sidste år da man gerne skulle opleve en fremgang på Lalandia 

siden. 

 

Tabel 11, FGEAR, NDA og NFF 

	  	   	  	   2010	   2011	   2012	   2013E	   2014E	   2015E	   2016E	   2017E	  
FGEAR	   	  	   1,11	   0,65	   0,58	   1,20	   0,70	   0,85	   0,85	   0,85	  
NDA	   	  	   1.887.100	   1.548.361	   1.487.838	   1.785.406	   1.249.784	   1.062.316	   902.969	   767.524	  
NFF	   	  	   565.242	   458.569	   408.483	   490.180	   343.126	   291.657	   247.908	   210.722	  

 

7.2.2 Estimering af lånerenten 

Lånerenten estimeres til, at ligge på 1,5 % før skat i hele budgetperioden, det giver en lånerente 

efter skat på 1,125 %. Estimatet er sket på baggrund af udviklingen i selskabet samt en kursen på 

den 10 årige statsobligation som ses i bilag 20. 

 

7.2.3 Beregning af egenkapitalen 

Egenkapitalen kan nu, ved brug af balanceligningen, beregnes idet NDA og NFF nu er endeligt 

estimeret. Udvikling i Egenkapitalen og dens komponenter ses nedenfor. 

  

  

1
1 + FGEARt

NFFt = (1÷ ) * NDA t
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Tabel 12, Egenkapitalen 

	  	   	  	   	  	  
Historisk	  
udvikling	   	  	   	  	   	  	  

Budget	  
periode	   	  	   	  	  

	  	   	  	   2010	   2011	   2012	   2013E	   2014E	   2015E	   2016E	   2017E	  
NDA	   	  	   1.887.100	   1.548.361	   1.487.838	   1.785.406	   1.249.784	   1.062.316	   902.969	   767.524	  
NFF	   	  	   565.242	   458.569	   408.483	   490.180	   343.126	   291.657	   247.908	   210.722	  
Egenkapital	   	  	   241.746	   760.778	   742.482	   1.295.226	   906.658	   770.660	   655.061	   556.802	  

Kilde: Egen tilvirkning 

 
7.3 Fastlæggelse af driftsaktivitetens kapitalomkostninger 

Til værdifastsættelse ved brug af RIDO modellen skal der laves et estimat på virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. I bilag 19 ses beregningen af wacc og dens komponenter, 

ejernes afkastkrav (ke) og finansielle omkostninger efter skat (kg). 

 

7.3.1 Beregning af ejernes afkastningskrav og finansielle omkostninger efter skat 

Ejernes afkastkrav skal ses som det afkast de kan få for en alternativ investering med samme risiko. 

Beregningen sker på baggrund af det gennemsnitlige afkast pr. år baseret på C20 indekset over de 

seneste 3 år, korrigeret for den risikofri rente og beta, den systematiske risiko.  

 

Modellen der anvendes er CAPM49 modellen, som skal roses for at være en simpel og nem metode, 

som også tilsvarende har en bagside, bl.a. fordi det er en een-dimensionel metode der udelukkende 

baseres på historiske tal. Derudover har der været rejst kritikpunkter af urealistiske 

forudsætninger50, som f.eks. ingen transaktionsomkostninger, alle aktier er uendelige delbare, ingen 

skatter og risikofri rente. 

 

Den risikofri rente fastsættes som den effektive rente på den toneangivende 10-årige statsobligation, 

som den 29/8-12 var 1,5 % 51.  

Markedets risikopræmie fastsætter jeg til 5,5 hvoraf risiko tillægget udgør 4,5%.52 

 

Formlen i forhold til at finde ejernes afkastkrav hedder derefter:  

ke = 1,5 % + 1,40 ·  (5,5 % - 4,0 %) = 3,60 %. 

                                            
49 Capital Asset Pricing Model 
50 “Corporate Finance” , Brealy, Meyers & Allan, s. 197 
51 Jf. Bilag 20 
52 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813219&chk=20246379 
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Beta, den systematiske risiko, vurderer jeg ved, at sammenligne udviklingen i PSE aktien med 

udviklingen i C20 indekset fra 1. Januar 2010 frem til 1. maj 2013. Heraf ses det i tabel 16 

nedenfor, at udviklingen i denne periode procentuelt har udviklet sig med klar overvægt til C20 

(41,5% mere).   

Derudover er PSE’s forretningsområder stadig ret konjunkturfølsomme da mange af koncernens 

produkter og ydelser er at betragte som luksus, og typisk vil være det første kunderne fravalgte hvis 

rådighedsbeløbet blev mindre. Omvendt vil PSE også opleve markant mersalg hvis det stiger.  

På den baggrund fastsætter jeg beta til 1,4. 

 

Tabel 13: Udvikling i kurser 

Udvikling	  C20	   	  	   Udvikling	  PSE	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Dato	   Kurs	   	  	   	  	  
1/5	  2013	   567,18	   1/5	  2013	   86,00	  
2/1	  2012	   398,10	   2/1	  2012	   71,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Udvikling	   29,81%	   	  	   17,44%	  

Kilde: www.euroinvestor.dk 

 

Problemet ved denne metode, er at beta er baseret på historiske fakta, hvorfor det ikke nødvendigvis 

er et signal for fremtidens indtjening. Men vurderet på de driftsmæssige og finansielle risici der er 

tilknyttet koncernen, som hovedsageligt er begrundede i samfundsmæssige risici, som f.eks. 

lavkonjunktur, rentestigninger etc., mener jeg det er en fair vurdering af beta. 

Afkastet på markedsporteføljen over de seneste 3 år, er vist i nedenstående tabel 17. 

 

Tabel 17, udvikling i C20 over de seneste 3 år 

	  	   Gns.	  seneste	  3	  år	   Gns.	  seneste	  2	  år	   Gns.	  seneste	  år	  
C20	  indekset	   	  	   	  	   	  	  
1/5	  2013	   567,18	   567,18	   567,18	  
1/5	  2012	   	  	   	  	   486,33	  
1/5	  2011	   	  	   462,81	   	  	  
1/5	  2010	   411,50	   	  	   	  	  
Afkast	   37,83%	   18,40%	   14,25%	  

 

Kilde: www.euroinvestor.dk 
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Som det ses har der været en negativ udvikling i det gennemsnitlige afkast. Over de seneste 3 år, 

har afkastet gennemsnitligt været 37,83% pr. år, baseret på lukke kurs 01-05-10 og lukkekurs 01-

05-13, tilsvarende for de seneste 2 år var gennemsnittet 18,40 % og i det seneste år 14,25 %.  

Tilsvarende estimeres de finansielle omkostninger efter skat, kg, på baggrund af den faste rente og 

selskabsskatteprocenten.  

Således bliver estimatet af de finansielle forpligtelser afkastkrav (kg) 1,125%, jf. nedenstående 

beregning: 

1,125% = (1,5%) (1,4-25%) 

 

7.3.2 Beregning af wacc (driftens kapitalomkostninger) 

Ovenstående beregninger indgår i beregningen af wacc sammen med de øvrige elementer (bilag 

18). Her ses det, at markedsværdien af egenkapitalen er en simpel beregning af aktie kurs ganget op 

med antallet af aktier, som per 31/12-12 giver en markedsværdi af koncernens egenkapital (V0
E) på 

617.200 t. dkk. Markedsværdien af netto finansielle forpligtelser (V0
NFF) aflæses i regnskabet per 

31/12-12 og er 1.237.589 t. dkk.  

Herefter er markedsværdien af virksomheden V0
NDA = V0

E + V0
NFF = 1.854.789 t. dkk. 

wacc kan nu beregnes til 2,35 %, jf.: 

2,35% = 
617.200.000 

* 3,60% + 
1.028.079.000 

* 1,73% 
1.237.589.000 1.854.789.000 

 

Herefter er alle faktorer identificeret og værdiansættelsen kan nu laves. 

 

7.4 Værdiansættelse 

I bilag 21 ses beregningen af værdiansættelsen. I beregningen ses, at på baggrund af de anvendte 

forudsætninger, er værdien pr. aktie er 104 kr,, og det er jo ganske interessant idet markedsværdien 

per 31/12 2012 er 62,50 pr. aktie, og per 1/5 2013 er den steget til 86 kr. pr. aktie.  

Derfor kunne noget tyde på at aktien var undervurderet i markedet. 

I forhold til værdien pr. 31/12 2012 er der tale om en forskel på ÷ 39,90 % hvilket må betragtes som 

at være ret voldsomt. 

 

7.5 Diskussion af forholdet mellem værdiansættelse og aktuel børsværdi 

Som nævnt er der en betydelig forskel på den beregnede værdi og den aktuelle markedsværdi for 

koncernen (+ 39,90 %). Idet det er en meget statisk analyse hovedsageligt med vægt på historiske 
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informationer giver det et meget usikkert estimat på værdiansættelsen, som kan ændres med en 

enkelt strategisk beslutning. 

 

Derfor er vækstraten i terminalperioden en faktor der påvirker værdiansættelsen, tilgang / opkøb af 

nye forretningssegmenter/områder samt ejernes afkastkrav og derved markedets risikopræmie.  

Sidst men ikke mindst skal det ikke glemmes at der i forbindelse med koncernen er der mange 

følelser på spil, idet specielt forholdet til FCK kan være med til at løfte efterspørgslen og derved 

kursværdien på aktien. Det bedste eksempel på dette  da aktien i september 2009 på en dag faldt 

med 16,9 % da bestyrelsen i PSE pludselig nedskrev koncernens aktiver med 244 mio53. 

 

I værdiansættelsen er anvendt en forventet vækstrate på 5,16 % svarende til væksten mellem 2016E 

og 2017E.  

 

En anden væsentlig faktor er ejernes afkastkrav og derved markedets risikopræmie, målt på E(rm) ÷ 

rf. I nedenstående tabel 19 ses udviklingen i værdien, såfremt der justeres på markedets 

risikopræmie og derved ejernes afkastkrav. 

 

Tabel 18, Ejernes afkastkrav vs. værdi pr. aktie 

Ejernes	  
afkastkrav	  

Markedets	  
risikopræmie	   wacc	   værdi	  pr.	  aktie	  

2,10%	   4,0%	   1,85%	   68	  
2,60%	   4,5%	   2,02%	   73	  
3,10%	   4,0%	   2,18%	   79	  
3,60%	   4,5%	   2,35%	   	  104	  	  
4,10%	   5,0%	   2,52%	   116	  
4,60%	   5,5%	   2,68%	   131	  
5,10%	   6,0%	   2,85%	   151	  

 

Som det tydeligt ses ovenfor er der mange ubekendte faktorer i værdiansættelsen af koncernen som 

kan påvirke den endelige værdi, og værdiansættelsen er derfor en meget teoretisk metode, som ikke 

kan tage højde for den fremtidige udvikling af eksempelvis ejernes afkastkrav afspejlet i hvordan 

udviklingen er på de internationale børser generelt.  

                                            
53 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-26562842:parkens-aktie-i-frit-fald.html 
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Jeg fastholder dog, på trods af ovenstående, min vurdering af, at koncernens markedsværdi er 

undervurderet, idet værdiansættelse giver en markedsværdi på 1.854.789 t. dkk, og dermed en værdi 

pr. aktie på 104 DKK mod en aktuel dagskurs 86 DKK (1/5/13). 

 

7.6 Delkonklusion på værdiansættelsen 

Salgsvæksten i koncernen blev budgetteret på segmentniveau, og der forventes med undtagelse af 

Champions League i 2013 at være en solid fremgang på 4-5% som primært skal opretholdes af flere 

solgte feriehuse, og ikke mindst potentialet i Lalandia Rødby i forbindelse med Fehmarn byggeriet.  

Samlet set betyder det en normaliseret salgsvækst på ca. 4 % årligt, når der ses bort fra de år hvor 

Champions League bidrager ekstra.  

Overskudsgraden vurderedes til fra 2014 at ligge på niveau med 2012 nøgletallene på ca. 3%. 

Udmeldinger fra koncernen omkring budgettet i 2013E indikerer en lille stigning i 

overskudsgraden, i form af salget af feriehuse og investeringsejendomme. Disse poster påvirker 

ikke budgettet da der blot er tale om uudnyttet kapacitet. 

Ejernes afkastkrav blev vurderet til 3,60 %, på baggrund af CAPM modellen, mens ß-værdien blev 

vurderet til 1,4 og den risikofri rente som blev fastsat til 1,5%. 

Driftens gennemsnitlige kapitalomkostning, wacc, kunne således beregnes til 2,35 %. 

Budgetteringens længde blev fastsat til 5 år. 

Den samlede værdiansættelsen bliver på 104 DKK pr. aktie mod en værdi per 31. december 2012 

på 62,50 DKK pr. aktie.  

En betydelig ændring på + 39,90 % (1/05/13, 86 DKK, +17,31 %), som skal ses i lyset af, at 

værdiansættelse er en teoretisk model, og der er en række faktorer der kan have stor indflydelse på 

denne, og ikke alle faktorer kan påvirkes af koncernen.  

Derudover er der ejernes afkastkrav som også kan tilføre en væsentlig påvirkning af 

værdiansættelsen, og der er en faktor der ikke direkte kan påvirkes af koncernen. 

 

Sidst men ikke mindst, skal man huske på, at der netop med denne koncern er store følelser 

tilknyttet omkring FCK, som egentlig var der hvor det hele startede, og jeg vil vove den påstand, at 

der er mange mindre aktionærer hvis afkastkrav nærmest er lig 0 DKK, de har aktier fordi de var 

med fra starten, og fordi de er engagerede i projektet. Det har også en virkning på prisen på aktien, 

som ikke kan vurderes i nogen modeller. 
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8. Konklusion 

Opgavens overordnede problemstilling var, at udarbejde en værdiansættelse af Parken Sport & 

Entertainment A/S, og derudfra give en begrundet vurdering om PSE aktien på sigt er en god 

investering. 

I fundamentalanalysens 1. del, den strategiske analyse, fandt jeg hvilke ikke-finansielle 

værdidrivere der har betydning for værdiskabelsen i koncernen.  

De omverdens og samfundsforhold der har den største betydning for værdiskabelsen vurderedes til 

at være konjunktur udsving, hvilket i praksis vil være den generelle økonomiske udvikling, samt 

renteudviklingen i samfundet.  

I bund og grund dobbeltkonfekt idet en lavkonjunktur må forventes at påvirke renteudviklingen. 

Det vil betyde at en afmatning i den generelle økonomiske udvikling kan ligge pres på koncernens 

kunders privatøkonomi, hvorfor der kan forventes en negativ udvikling i indtjeningen.  

Det omvendte er tilfældet i en tid med gode konjunkturer, som i de seneste år, hvor kundernes 

privatøkonomi er god.  

Derudover skal man bemærke PSE’s forretningsområder næsten alle værd at betragte som luksus, 

og derfor vil koncernens udsving som regel være større end samfundet generelt, både positivt og 

negativt. Mht. de interne forhold vurderedes det, at specielt beliggenheden af PARKEN samt det 

Lalandia Billund giver en konkurrence fordel, idet begge ressourcer er unikke på hver sin måde.  

PARKEN, beliggende midt i København, med stort set ubegrænsede eventmuligheder og med 

afstand det største sted i Danmark, og Lalandia Billund, Nordeuropas største badeland, beliggende 

klods op af Legoland, må stadig forventes at kunne tiltrække mange kunder.   

Både PARKEN og Lalandia Billund vurderedes til, at være kernekompetencer.  

Udover de to ovennævnte kernekompetencer vurderedes evnen til, at brande koncernen, med de 

stærke brands ”FCK”, ”PARKEN”, ”Lalandia” og ”Fitness.dk”, som en stor styrke.  

Evnen til at kæde disse brands sammen, samt den eksponering koncernen får i TV, er begge stærke 

ikke-finansielle værdidrivere. 

Derudover vurderes det FCK’s dominans i dansk fodbold gør chancen for deltagelse i Champions 

League hvert år større, men dog ikke sikker, da 2013 pt. ser ud til at være det sidste år med direkte 

adgang for den danske mester.  

Dog er indtjeningspotentialet ved deltagelse i turneringen så stor at det skal ses som en oplagt 

indtjeningsmulighed. 
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Kompetencerne blev samlet op i en kritisk SWOT analyse og det konstateredes, at specielt FCKs 

førende position i Danmark, således at adgangen til Champions League, og de store penge, bliver en 

seriøs mulighed år efter år.  

Til slut konkluderes det at byggeriet af Fehmarn broen som forbinder Puttgarten og Rødby allerede 

i 2015 vil være en stor potentiel indtjeningsmulighed byggepladsen kommer til at ligge i Rødby. 

Selve forbindelsen forventes først færdig i 2021. 

De advarselslamper der blinkede i analysen af forandringsbehovene var primært, at forsøge, at 

dæmme op for konsekvenserne af en økonomisk afmatning i samfundet som PSE har været hårdt 

ramt af i både 2011 og 2012. Selvom det er konstateret at selskabets produkter bliver hårdt ramt i 

krisetider vil det fortsat kræve en dygtig ledelse i forhold til hele tiden at tilpasse omkostningerne 

efter markedet. 

I 2. del af fundamentalanalysen, den historiske regnskabsanalyse, kunne det konstateres koncernen 

har haft det hårdt de sidste to år.  

Udviklingen skyldtes manglende salg af feriehuse, samt to dårlige resultatmæssige sæsoner for 

FCK, hvilket kunne ses tydeligt i både omsætning og ikke mindst bundlinjen.  

Eftersom omkostningerne lå på samme niveau som succesåret 2010 understregede 2011 og 2012 

årene vigtigheden af at kunne omkostningstilpasse tingene for en så konjunkturafhængig 

virksomhed som PSE. Egenkapital forrentningen har i de tre analyserede regnskabsår oplevet et fald 

fra 16,66 % i 2010 til 4,56 % i 2012 . En ret negativ og utilfredsstillende udvikling for ejerne, især 

set i lyset af ledelsens mål er at opnå et tilfredsstillende afkast til aktionærerne.  

De finansielle værdidrivere der har størst betydning for værdiskabelsen er salgets vækstrate der har 

været faldende gennem de analyserede regnskabsår.  

I 2012 med et indeks på 38 i forhold til 2010, som primært skyldtes manglende feriehuse samt 

faldende indtægter fra FCK. 

Den anden finansielle værdidriver jeg tillægger stor betydning for værdiskabelsen er OG, som 

ligeledes har vist sig at være svagt stigende i perioden, en klar indikation af at der er styr på 

omkostningsniveauet i koncernen. 

De væsentlige risici der er på koncernen hænger sammen med de tidligere nævnte 

konjunkturudsving i samfundet og renteudviklingen.   

Med baggrund i fundamentalanalysen blev det fremtidige budget estimeret.  

Forventningerne til fremtidige er sat forsigtigt, ikke mindst pga. den stadig huserende finanskrise 

som gør folk holder igen med forbruget. Det sætter selvfølgelig sine spor i værdiansættelsen. Den 
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normaliserede vækst, uden salg af feriehuse, blev vurderet til at ligge i omegnen af 5,16 % i 

terminalperioden.  

Driftens gennemsnitlige kapitalomkostninger, wacc, blev vurderet til at ligge på 2,35 %, en smule 

reguleret i forhold til den generelle udvikling i aktiekurserne som er, og har været, under pres.  

Ovenstående forudsætninger var således medvirkende til, at den samlede værdiansættelse blev på 

1.854.789 t. dkk, og derved en aktiekurs på 104 DKK pr. aktie. Kursen pr. 31/12 – 2010 var 62,50 

DKK, hvorfor denne værdiansættelse giver en positiv afvigelse på  +17,31 %. 

Det kunne derfor tyde på, at værdien af Parken Sport & Entertainment A/S aktien er undervurderet, 

og derfor kunne det måske være en idé at investere i netop nu!  

Dog skyldes de gode udsigter primært udsigten til Champions League millionerne, som på ingen 

måder er garanteret de næste år. Ud fra den vurdering vil anbefalingen her kun være på kort sigt. 

Fraregnet indtægten fra Champions League vurderer jeg ikke, at aktien på sigt er en god 

investering, under de forudsætninger jeg har medtaget i analyserne. 

Dertil vil jeg begrunde at selskabets hovedforretning er for konjunkturafhængig i forhold til den 

fremtidige indtjening, og med indtrykket af PSE fortsat vil være gældsplaget mange år frem og 

dermed ikke være rustet til at agere uden Nordeas accept vil jeg ikke vurdere PSE aktien som 

værende attraktiv da det ikke ser ud til der kommer flere indtjeningsmuligheder end dem PSE råder 

over nu.  

Jeg viste i en følsomhedsanalyse, at såfremt vækstraten i terminalperioden blev forbedret fra 4,2 % 

til 6,0 % ville denne værdiansættelse give en kurs værdi på 151, som ligger over niveauet pr. 31/12 

- 2012. Tilsvarende er ejernes afkastkrav også en faktor der har stor betydning for værdiansættelsen.  

Så det drejer sig meget om hvad den enkeltes investors tro på koncernens fremtidige udvikling på 

investeringstidspunktet er, og hvad den enkeltes investors krav til indtjeningen er.  

Facittet synes jeg er et godt tegn på hvor PSE befinder sig nu.  

Koncernen er i krisetider afhængig af sportslig succes hvilket er stik imod de udmeldinger ledelsen 

selv er kommet med. Det gør logisk nok PSE aktien til en rigtig usikker investering, og indtil 

selskabet får barberet den rentebærende gæld så langt ned at man igen kan begynde at agere i 

forhold til at styrke sin portefølje ville jeg ikke tro på PSE-aktien.  

 

Men med udsigt til Champions League 2013 sammenholdt med den nuværende kurs vil jeg vurdere 

at aktien er undervurderet og et mere naturligt leje vil være omkring 104 DKK pr. aktie indtil næste 

år 
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9. Perspektivering  

Aktieugebrevet pr. 29. maj 2011: 

Ugebrevet mente både Fitness DK og Lalandia burde nedskrives i værdi i forhold til hvad de skabte 

på bundlinjen og at PSE på den front havde urentable aktiver for over 1 mia. kroner. På dette 

tidspunkt lå PSE aktien i kurs 108, lidt mere hvad min analyse nåede frem til. Dette var til trods for 

Champions League var forventet, men dog ikke sikret hvilket senere viste sig at blive nødvendigt.  

Ugebrevet forventede nedskrivninger i niveauet 300-400 mio. kr, på kort sigt men det skete ikke før 

regnskabet for 2012 kom frem. Efterfølgende faldt aktiekursen dog og lå på niveauet 70 den 31/12 

2011, men på daværende tidspunkt så det også ud til at forventningerne til Champions League 

indtægt afspejlede sig i aktiekursen, hvorfor jeg vil mene dette underbygger min analyse i endnu 

højere grad eftersom at Champions League er sikret, men at PSE’s aktiver stadig er for høje i 

forhold til afkastet. 

 

Aktieugebrevet pr. 1. september 2012: 

Aktieugebrevet erklærede aktien for uinteressant på baggrund af den missede kvalifikation til 

Champions League og et skuffende halvårsregnskab.  

Kursen lå på det tidspunkt i kurs 70, eller 18% under det som den gør pr. 1/5 2013. 

Ugebrevet bar præg af en meget dyster fremtidsudsigt i forbindelse med at FCK havde solgt to af 

deres bedste spillere, samt at bade Lalandia og Fitness DK ikke performede bedre.  

Igen et tegn på at PSE som koncern af afhængig af sportslig succes i krisetider og ud fra de 

overordnede konklusioner i min egen analyse og de i ugebrevet nævnte forudsætninger er jeg enig. 

 

Aktieugebrevet pr 11. marts 2013: 

Aktieugebrevet skrev den 11. marts 2013 at PSE-aktien var en attraktiv investering og begrundede 

dette med at den sandsynlige kvalifikation til Champions League, samt at kunne afdrage på gælden 

i 2015. Børsværdien på det pågældende tidspunkt var 760 mio. /  71,50 kr. pr. aktie og ugebrevet 

forventede en upside indenfor 3-6 måneder på 30-40% på baggrund af et forventet resultat på 165 

mio. som gjorde at blev aktien handlet til 4-5 gange årets forventede overskud, hvilket ifølge 

ugebrevet ville betyde en stigning.  

Ud fra analysen i opgave erklærer jeg mig enig, men med forbehold for at de øvrige 

forretningsområder ser så gode ud som Aktieugebrevet nævner.  

Dertil er det alt for tidligt endnu at konkludere om krisen er ovre og om salget holder niveau. 
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Bilag 0, UEFA report Champions League season 2012/13. 

 

 
Kilde: www.uefa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 1, Udvikling i aktiekursen, 1. Maj 2010 – 5 maj 2013. 

 

PARKEN Sport & Entertainment A/S 

 
Måned & år 

 

 

 

 

Bilag 2, Udvikling i OMX C20 indexet i samme periode. 

 

 
 

 

 



 

       

Bilag 3, Porters 5 forces. 

 

 

 

Segment Lalandia PARKEN/Events Fitness.dk FC København 
Konkurrence i 
branchen 
 
 
 
 
 

• Feriecentre 
• Wellness centre 
 

• Horsens Forum • Equinox 
• FitnessWorld 
• Sports foreninger 
• Fresh Fitness 
• Arbejdsgiver fitness 

• Superliga 
konkurrenter i DK 

 

Truslen fra nye 
konkurrenter 

• Høj 
indgangsbarriere 

• Udenlandske 
”kæder” 

• Sommerlande 
udvides med 
feriecentre 

 

• Høj indgangsbarriere 
• Øvrige stadions som 

satser på koncerter. 
 
 

• Begrænset indgangs-
barrierer for det 
isolerede 
motionscenter 

• Arbejdsgiver fitness 
• Forenings fitness 
• Udenlandske kæder 
 
 

• Høj 
indgangsbarriere 
(økonomisk og 
liga struktur) 

• ”Rigmænd” 
investerer i liga 
klubber 

 

Substitutter 
 
 
 
 
 
 

• Charterrejser 
• Kør selv ferier 
• Storbyferier 
• Forlystelsespark

er 
 

• TV 
• Biograf/Teater 
• Tivoli  
• Cafeer 
 

• Sportsklubber 
• Selvtræning 
 

• TV 
• Biograf/Teater 
• Tivoli  
• Cafeer 
 

Kundernes 
forhandlingskr
aft 
 
 
 
 
 

• Mange 
udbydere, så 
kunden har stor 
forhandlingskraf
t 

 

• Kunden har lille 
forhandlingskraft, da 
der er relativt få 
events (uden 
sammenfald)  

 

• Mange udbydere, så 
kunden har stor 
forhandlingskraft 

 

• Loyalitet blandt 
største part af fans 
(lille forhandlings-
kraft) 

• Øvrige kunder 
/tilskuer har stor 
forhandlingskraft 

• Kunden som klub 
der køber spillere 
har lav 
forhandlings-kraft 

 
Leverandørern
es 
forhandlingskr
aft 
 
 
 
 
 

• Leverandørens 
har en lav 
forhandlingskraf
t, da det er 
standard 
produkter der 
anvendes 

 

• Store kunstnere har 
en stor 
forhandlingskraft. 

• Leverandøren af 
udstyr mm har en lav 
forhandlingskraft, da 
der er et stort udbud 

• Koncertarrangøren 
har stor 
forhandlingskraft da 
der er få arrangører i 
Danmark. 

 

• Leverandøren har en 
lav forhandlingskraft 
(stort udbud af 
fitness udstyr) 

 

• Leverandører af 
kontraktspillere 
har høj  
forhandlingskraft. 

 



 

       

 

Bilag 4, Kernekompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterie/ressource	   PARKEN	   Lalandia	  Billund	   Branding	  

	  	   (Beliggenhed/kapacitet)	   Beliggenhed	   FCK,	  PSE,	  Fittness	  DK,	  
Lalandia	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Hvor	  meget	  værdi	  repræsenterer	   Stor	  værdi	  på	  	   Stor	  værdi	  på	  	   Forholdsvis	  stor	  værdi,	  
men	  

ressourcen	  eller	  kompetencen	   markedet	  for	  kunden	   markedet	  for	  kunden	   indirekte	  på	  markedet	  for	  	  
på	  markedet	  ?	   	  	   	  	   kunden	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Hvor	  unik	  er	  ressourcen	  eller	   Meget	  unik	  
Meget	  unik	  
beliggenhed	   Unik	  

kompetencen?	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Hvor	  nem	  og	  tilgængelig	  erstatning	   Ingen	  direkte	  erstatning	  	   Ingen	  direkte	  
erstatning	  	  

Kan	  ikke	  erstattes	  

findes	  der	  for	  ressourcen	  eller	  	   for	  ressourcen	   for	  ressourcen	   	  	  
kompetencen?	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
I	  hvilket	  omfang	  findes	  der	  
organisatoriske	   Potentialet	  udnyttes	   Potentialet	  udnyttes	   Potentialet	  udnyttes	  
strukturer,	  systemer	  og	  processer,	  
der	  gør	  	  

delvist,	  kan	  udnyttes	  
bedre	   	  	   	  	  

det	  muligt	  at	  udnyttet	  potentialet?	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Hvor	  bevidst	  er	  organisationen	  om	  
fordelen	  

Meget	  bevidst	  om	  
fordelen	  

Meget	  bevidst	  om	  
fordelen	  

Meget	  bevidst	  om	  
fordelen	  

og	  hvor	  langt	  er	  den	  med	  at	  udnytte	  
den?	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Hvor	  vanskeligt	  eller	  
omkostningstung	  er	   Meget	  vanskeligt	  at	  	   Umulig	  at	  kopiere	   Umuligt	  at	  kopiere	  
ressourcen	  eller	  kompetencen	  at	   kopiere	   	  	   	  	  
kopiere?	   	  	   	  	   	  	  



 

       

Bilag 4, kernekompetencer fortsat  

 

Kriterie/ressource	   Lalandia	  Rødby	   Arrangementer	  &	  events	  

	  	   (Beliggenhed/kapacitet)	   Know	  how	  

	  	   	  	   	  	  

Hvor	  meget	  værdi	  repræsenterer	   Rimelig	  stor	  værdi	  på	  	   Stor	  værdi	  på	  	  

ressourcen	  eller	  kompetencen	   markedet	  for	  kunden	   markedet	  for	  kunden	  

på	  markedet	  ?	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Hvor	  unik	  er	  ressourcen	  eller	   Ikke	  særlig	  unik	  da	  der	  	   Delvist	  unik,	  alt	  efter	  	  

kompetencen?	   findes	  mange	  lignende	  	   hvilken	  arrangementstype	  

	  	   steder/feriecentre	  	   som	  er	  aktuel	  

	  	   	  	   	  	  

Hvor	  nem	  og	  tilgængelig	  erstatning	   Ressourcen	  kan	  erstattes,	   Kan	  ikke	  erstattes	  da	  	  

findes	  der	  for	  ressourcen	  eller	  	   eller	  et	  lignende	  feriecenter	   event/arrangementer	  er	  

kompetencen?	   kan	  vælges	   "live"	  oplevelser	  

	  	   	  	   	  	  

I	  hvilket	  omfang	  findes	  der	  organisatoriske	   Ressourcen	  udnyttes	  delvist	   Stor	  "know	  how"	  i	  	  

strukturer,	  systemer	  og	  processer,	  der	  gør	  	   kan	  udnyttes	  bedre	   afholdelse	  forefindes	  

det	  muligt	  at	  udnyttet	  potentialet?	   	  	   i	  organisationen	  

	  	   	  	   	  	  

Hvor	  bevidst	  er	  organisationen	  om	  fordelen	   Fordel	  i	  forhold	  til	  den	   Bevidst	  om	  fordelen	  

og	  hvor	  langt	  er	  den	  med	  at	  udnytte	  den?	   geografiske	  dækning	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

Hvor	  vanskeligt	  eller	  omkostningstung	  er	   Meget	  vanskeligt	  at	  	   Kan	  kopieres.	  	  

ressourcen	  eller	  kompetencen	  at	   kopiere,	  da	  det	  vil	  kræve	   Forum	  Horsens	  f.eks.	  

kopiere?	   en	  del	  kapital	  at	  kopiere	   	  	  
 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 5, SWOT analyse 

 

 

 

 

 

 

Stærke sider 
 

• Brand 
• Beliggenhed 
• FCKs sportslige dominans 
• Alle 4 områder giver profit 
• Stærkt samarbejde mellem 

Legoland og Lalandia BIllund 
• God synergi mellem brands 

 
 
 
 

Muligheder 
 

• Champions League  
• Koncerter 
• Forskerordningen 
• Lav rente 
• Økonomien vender til 

højkunjunktur 
• Metro ved Trianglen gør det 

nemmere at komme til og fra 
PARKEN 

• Byggeriet af Fehmarn 
forbindelsen ved Rødby 

• Sænkning af selskabsskatten 
 

 
 

Trusler 
 

• Sportslig konkurrence 
• Flere landskampe spilles i 

provinsen 
• Rentestigninger 
• Ændring af kundernes 

adfærdsmønstre 
• Faldende tilskuertal 
• Faldende sponsorindtægter 
• Hjemfaldspligt 
• Strenge DBU sanktioner som 

følge af dårlig opførsel fra 
klubbens fans 

• Politiske indgreb 
• Øget konkurrence på 

koncertområdet 
• Lovgivning vedr. alkohol 

reklamer 
 

Svage Sider 
 

• Stor gæld 
• Lav udnyttelse af PARKEN i 

vinterperioden 
• Lav forhandlingsstyrke 
• PARKEN er afhængig af eksterne 

koncertarrangører 
• Lavt sportsligt niveau i Danmark 

gør det svært for danske hold i 
Europa  
 
 



 

       

Bilag 6, Vurderingsmodel for muligheder  
Point Sandsynlighed Varighed Økonomisk effekt Modstands-

ressourcer 
Tidshorisont 

 
6 

Mere end 90% Mere end 
48 mdr. 

Truer virksomhedens eksistens Ingen til 
disposition 

Kan ske nu 

 
5 

Mindre end 
90% 

Mere end 
24 mdr. 

Over 20% forringelse af 
resultatet 

20% til 
disposition 

Kan ske om 0-6 
mdr. 

 
4 

Mindre end 
70% 

Mere end 
12 mdr. 

10-20% forringelse af resultatet 40% til 
disposition 

Kan ske om 6-12 
mdr. 

 
3 

Mindre end 
50% 

Mere end 6 
mdr. 

5-10% forringelse af resultatet 60% til 
disposition 

Kan ske om 12-24 
mdr. 

 
2 

Mindre end 
25% 

Mere end 3 
mdr. 

1-5% forringelse af resultatet 80% til 
disposition 

Kan ske om 24-48 
mdr. 

 
1 

Mindre end 
5% 

Mindre end 
3 mdr. 

Ingen økonomisk påvirkning Fuldt ud til 
disposition 

Kan ske om mere 
end 48 mdr. 

 

 

Bilag 7, Vurderingsmulighed for trusler 
Potentiel trussel Score Kommentar 
Lavkonjunktur (økonomisk 
afmatning) 

 
 

4 

Økonomisk afmatning kan true indtjeningen idet den vil ramme 
kundesegmentet på pengepungen, hvorfor det så må formodes, at 
færre vil gøre brug af koncernens produkter. 

DBU sanktioner  
2 

Vil skabe negativ omtale omkring FCK / PARKEN plus der 
kommer økonomiske sanktioner i form af minimum bøder. Kan i 
gentagelsestilfælde blive alvorligt. 

Ændrede adfærdsmønstre inden for 
ferie og fritid 

 
3 

Vil have en relativ stor påvirkning af den økonomiske effekt 
såfremt kundesegmentets adfærdsmønstre ændres 

Faldende tilskuertal  
 

2 

Vil ramme økonomisk på kort sigt, og på lang sigt gøre værdien 
af FCK brandet dårligere i forhold til sponsorer/reklameværdi.  

Rentestigninger  
4 

Rentestigninger medfører højere finansielle omkostninger for 
koncernen, og ligge en dæmper på kundesegmentets 
privatforbrug. I selskabets nuværende situation rigtig skidt. 

General økonomisk afmatning kan 
medføre et mindsket 
sponsorgrundlag 

 
 

2 

En generel økonomisk afmatning vil give et mindsket 
sponsorgrundlag, og derved kunne medføre mistede indtægter fra 
samarbejdspartnere. 

Manglende succes for FCK / 
sportslig konkurrence 

 
 

4 

Hvis FCK ikke sikrer sig adgang til de europæiske 
klubturneringer, vil der mangle indtægter, og da segmentet er 
omkostningstungt vil det kunne påvirke resultatet. 

Hjemfaldspligt PARKEN  
1 

Sker først i 2020, og indtil da bør PSE kunne få en aftale i stand. 
Emnet er dog altid med da det er politisk betonet. 

Forbud mod alkohol reklamer i 
forbindelse med sportskampe (og 
andre arrangementer) 

 
 

1 

Hvis der kommer en yderligere lovmæssig stramning, f.eks. i 
forhold til live-TV, vil de potentielt kunne true samarbejdet med 
Carlsberg, hovedsponsor for FCK, dog har Carlsberg også ikke 
alkoholiske varer i deres portefølje som før har været på FCK’s 
trøjer.  

Infrastruktur omkring PARKEN 
udbygges ikke tilstrækkeligt 

 
1-2 

Vil ikke have den store økonomiske effekt udover, at være et 
irritationsmoment for kunder/bruger af PARKEN. 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft  
1 

PSE koncernen har en attraktiv position og vil kunne evne at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og har samtidig den 
økonomisk styrke  til at honorere nye medarbejderes krav. 

 



 

       

Bilag 8, PSE egenkapitalopgørelse, årsrapport 2012. 

 

 
 

 

 



 

       

Bilag 8, reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

PSE	  -‐	  Egenkapitalopgørelse,	  t.	  dkk	   2012	   2011	   2010	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Primo	  egenkapital	   733569	   702805	   28613	  
Tilgang	  ved	  fusion	   28109	   8442	   0	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Årets	  resultat	   19196	   49531	   206837	  
Totalindkomst	  i	  alt	   19196	   49531	   206837	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Egenkapital	  ultimo	   705460	   760778	   235450	  

	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  PSE	  -‐	  Reformuleret	  egenkapitalopgørelse	   2012	   2011	   2010	  
Primo	  -‐	  Egenkapital	   733569	   702805	   28613	  
Tilgang	  ved	  fusion	   28109	   8442	   0	  
Transaktioner	  med	  ejerne	   28109	   8442	   0	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totalindkomst	   	  	   	  	   	  	  
Årets	  resultat	   -‐19196	   49531	   206837	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totalindkomst	  i	  alt	   -‐19196	   49531	   206837	  
Aktiebaseret	  vedlæggelse	   0	   0	   6296	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Egenkapital	  ultimo	   742482	   760778	   241746	  

 

Kilde: PSE Årsrapporter 2009-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       

Bilag 9, PSE officiel balance, Årsrapport 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 9, fortsat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

       

Bilag 10, reformuleret balance 

PSE	  -‐	  Reformuleret	  balance	  t.	  dkk	   	  	   2012	   2011	   2010	   2009	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsaktiver	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Goodwill	   	  	   1245	   1245	   1245	   288534	  
Kontraktrettigheder	   	  	   87096	   89001	   76673	   115554	  
Andre	  immaterielle	  aktiver	   	  	   0	   0	   0	   12594	  
Investeringsejendomme	   	  	   462064	   454813	   452513	   428836	  
Grunde	  og	  bygninger	   	  	   618637	   628114	   625713	   1366505	  
Andre	  anlæg,	  driftsmidler	  &	  inventar	   	  	   29940	   27280	   34781	   202018	  
Materielle	  aktiver	  under	  opførelse	  og	  forudbetaling	  for	  materielle	  
aktiver	   	  	   1713	   436	   9710	   13225	  
Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	   	  	   567621	   585371	   534946	   0	  
Andre	  langfristede	  aktiver	   	  	   0	   0	   0	   5445	  
Andre	  kapitalandele	   	  	   0	   7500	   7500	   7500	  
Varebeholdninger	   	  	   12543	   8943	   7825	   106147	  
Tilgodehavender	   	  	   162931	   168464	   182433	   96914	  
Periodeafgrænsningsposter	   	  	   4473	   2560	   4919	   9086	  
Driftslikviditet	  (1%	  af	  netto	  omsætning)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsaktiver	  i	  alt	   	  	   1948263	   1973727	   1938258	   2652358	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsforpligtigelser	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Udskudt	  skat	   	  	   43421	   59140	   61291	   109349	  
Hensatte	  forpligtigelser	   	  	   1772	   6783	   6125	   61318	  
Anden	  gæld	   	  	   133069	   128726	   65723	   79161	  
Deposita	   	  	   8058	   7364	   7412	   4100	  
Leverandører	  &	  andre	  gældsforpligtigelser	   	  	   277231	   259515	   203939	   170328	  
Selskabsskat	   	  	   2424	   0	   0	   0	  
Periodeafgræsningsposter	   	  	   14007	   4806	   4440	   43231	  
Driftsforpligtigelser	  i	  alt	   	  	   479982	   466334	   348930	   467487	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Nettodriftsaktiver	   	  	   1468281	   1507393	   1589328	   2184871	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Finansielle	  aktiver	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Likvide	  beholdninger	   	  	   6116	   12815	   2856	   171607	  
Finansielle	  aktiver	  i	  alt	   	  	   6116	   12815	   2856	   171607	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Finansielle	  forpligtigelser	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Kreditinstitutter	   	  	   107028	   728869	   203939	   1101007	  
Finansielle	  forpligtigelser	  i	  alt	   	  	   107028	   728869	   203939	   1101007	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Netto	  finansielle	  forpligtigelser	   	  	   100912	   716054	   201083	   929400	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Egenkapital	  i	  alt	   	  	   697640	   710400	   701188	   318455	  



 

       

 

Bilag 11, PSE officiel resultatopgørelse, PSE Årsrapport 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Bilag 12, Reformuleret resultatopgørelse 

 
PSE	  -‐	  Reformuleret	  
resultatopgørelse	  t.	  dkk	   	  	   2012	   2011	   2010	   2009	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Nettoomsætning	   	  	   1.143.995	   1.341.724	   1.345.207	   1.752.192	  
Værdiregulering	  af	  
investeringsejendomme	   	  	   0	   0	   0	   -‐38.000	  
Eksterne	  omkostninger	   	  	   -‐584.993	   -‐648.902	   -‐583.113	   -‐990.804	  
Personaleomkostninger	   	  	   -‐121.372	   -‐409.664	   -‐447.231	   -‐459.091	  
Afskrivninger	   	  	   -‐387.351	   -‐94.744	   -‐91.545	   -‐83.328	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsoverskud	  fra	  salg	  (før	  skat)	   	  	   50.279	   188.414	   223.318	   180.969	  
Skat	  herpå	   	  	   12.570	   47.104	   55.830	   45.242	  
Driftsoverskud	  fra	  salg	   	  	   37.709	   141.311	   167.489	   135.727	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Andet	  driftsoverskud	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Særlige	  poster	   	  	   -‐15.759	   -‐3.257	   49.679	   -‐242.955	  
Amortiseringer	   	  	   0	   0	   0	   5.378	  
Transferaktiviteter	   	  	   7.362	   -‐18.712	   -‐77.144	   -‐86.412	  
Andet	  driftsoverskud,	  i	  alt	  (før	  
skat)	   	  	   -‐8.397	   -‐21.969	   -‐27.465	   -‐323.989	  
Skat	  herpå	   	  	   -‐2.099	   5.492	   -‐6.866	   -‐80.997	  
Andet	  driftsoverskud	   	  	   -‐6.298	   -‐16.477	   -‐20.599	   -‐242.992	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tilgang	  ved	  fusion	   	  	   28.109	   8.442	   	  	   0	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Total	  indkomst	  fra	  driften	  (efter	  
skat)	   	  	   59.521	   133.276	   146.890	   -‐107.265	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Finansielle	  omkostninger	   	  	   -‐41.794	   -‐69.381	   -‐86.516	   -‐108.251	  
Finansielle	  indtægter	   	  	   5.283	   2.225	   3.904	   15.187	  
Nettofinansielle	  omkostninger	  
før	  skat	   	  	   -‐36.511	   -‐67.156	   -‐82.612	   -‐93.064	  
Skatteeffekt	   	  	   -‐9.128	   -‐16.789	   -‐20.653	   -‐23.266	  
Nettofinansielle	  omkostninger	  
efter	  skat	   	  	   -‐27.383	   -‐50.367	   -‐61.959	   -‐69.798	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Koncernresultat	   	  	   32.137	   82.909	   84.931	   -‐177.063	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Totalindkomst	   	  	   32.137	   82.909	   84.931	   -‐177.063	  

 

 



 

       

 

 

Bilag 13, Reklassificeret resultatopgørelse 

 

PSE	  -‐	  Reklassificeret,	  core	  resultatopgørelse	  t.	  dkk	   	  	   2012	   2011	   2010	  

Core	  nettoomsætning	   	  	   1.143.995	   1.341.724	   1.345.207	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Core	  driftsomkostninger	   	  	   -‐1.093.716	   -‐1.153.310	   -‐1.121.889	  
Core	  driftsoverskud	  fra	  salg	  (før	  skat)	   	  	   50.279	   188.414	   223.318	  

Skat	  herpå	   	  	   12.570	   47.104	   55.830	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Core	  driftsoverskud	  fra	  salg	  (efter	  skat)	   	  	   37.709	   141.311	   167.489	  

Care	  andet	  driftsoverskud	   	  	   -‐6.298	   -‐16.477	   -‐20.599	  
Skat	  på	  andet	  driftsoverskud	   	  	   -‐2.099	   5.492	   -‐6.866	  

Core	  driftsoverskud	   	  	   29.312	   130.326	   140.024	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Andet	  driftsoverskud	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Transferaktiviteter	   	  	   7.362	   -‐18.712	   -‐77.144	  
Mellemtotal	   	  	   21.950	   111.614	   62.880	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Skatteeffekt	  på	  mellemtotal	   	  	   5.488	   27.904	   15.720	  
Totalindkomst	  fra	  driften	   	  	   16.463	   83.711	   47.160	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Core	  finansielle	  omkostninger	   	  	   -‐41.794	   -‐69.381	   -‐86.516	  

Core	  finansielle	  indtægter	   	  	   5.283	   2.225	   3.904	  
Core	  netto	  finansielle	  omkostninger	  før	  skat	   	  	   -‐36.511	   -‐67.156	   90.420	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Skatteeffekt	   	  	   -‐9.128	   -‐16.789	   22.605	  
Core	  netto	  finansielle	  omkostninger	  efter	  skat	   	  	   -‐27.383	   -‐50.367	   67.815	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Koncernresultat	   	  	   -‐10.921	   33.344	   114.975	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Totalindkomst	   	  	   -‐10.921	   33.344	   114.975	  
 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 14 Trendanalyse 

 

Regnskabsår	   2012	   2011	   2010	   	  	   2012	   2011	   2010	  
Resultatopgørelse	  (hovedposter)	   Index	   Index	   Index	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Entré,	  TV	  -‐	  og	  præmieindtægter	   43,63	   59,71	   100	   	  	   95.634	   130.879	   219.196	  
Samarbejdspartnere	   89,62	   96,73	   100	   	  	   90.768	   97.965	   101.278	  
Udlejning	  af	  stadion	   172,86	   148,71	   100	   	  	   35.997	   30.968	   20.824	  
Udlejning	  af	  investeringsejendomme	   131,95	   132,49	   100	   	  	   22.399	   22.490	   16.975	  
Merchandiseindtægter	   69,87	   95,22	   100	   	  	   14.292	   19.479	   20.456	  
Food	  &	  Beverage,	  konferencecenter	  mV	   93,06	   107,32	   100	   	  	   182.336	   210.279	   195.934	  
Provisioner	  fra	  udlejning	  af	  feriehuse	   84,57	   86,44	   100	   	  	   174.042	   177.886	   205.801	  
Medlemskontingenter	   109,35	   105,94	   100	   	  	   412.950	   400.107	   377.657	  
Salg	  af	  feriehuse	   57,25	   234,07	   100	   	  	   29.005	   118.589	   50.664	  
Øvrigt	  varesalg	   93,54	   96,22	   100	   	  	   76.534	   78.731	   81.823	  
Andre	  indtægter	   69,87	   99,55	   100	   	  	   38.147	   54.351	   54.599	  
Nettoomsætning	  i	  alt	   87,13	   99,74	   100	   	  	   1.172.104	   1.341.724	   1.345.207	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Eksterne	  omkostninger	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsomkostninger	  ejendomme	   102,39	   91,84	   100	   	  	   252.065	   226.094	   246.177	  
Kamp	  og	  spilleromkostninger	   93,10	   260,85	   100	   	  	   13.126	   36.777	   14.099	  
Salgs	  og	  markedsføringsomkostninger	   179,99	   156,98	   100	   	  	   63.403	   55.296	   35.225	  
Administrationsomkostninger	   88,11	   90,32	   100	   	  	   46.171	   47.329	   52.403	  
Vareforbrug	  mv,	  merchandise	   108,06	   100,69	   100	   	  	   8.676	   8.084	   8.029	  
Vareforbrug	  øvrigt	  varesalg	   85,66	   90,74	   	  	   	  	   42.129	   44.629	   49.182	  
Vareforbrug	  salg	  af	  feriehuse	   74,93	   310,85	   	  	   	  	   20.961	   86.954	   27.973	  
Food	  &	  Beverage,	  konferencecenter	  mv	   	  	   	  	   100	   	  	   53.519	   61.416	   72.282	  
Andre	  omkostninger	   109,26	   105,89	   100	   	  	   84.943	   82.323	   77.743	  
Eksterne	  omkostninger	  i	  alt	   100,32	   111,28	   100	   	  	   584.993	   648.902	   583.113	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Personaleomkostningner	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Honorar	  til	  modervirksomhedens	  bestyrelse	   93,94	   79,22	   100	   	  	   1.225	   1.033	   1.304	  
Honorar	  til	  modervirksomhedens	  direktion	   40,71	   61,41	   100	   	  	   3.742	   5.644	   9.191	  
Gager	  og	  lønninger	   86,60	   24,33	   100	   	  	   343.948	   96.615	   397.163	  
Bidragsbaserede	  pensionsordninger	   115,52	   14,11	   100	   	  	   17.489	   2.137	   15.140	  
Andre	  omkostninger	  til	  social	  sikring	   102,16	   10,81	   100	   	  	   6.718	   711	   6.576	  
Øvrige	  personaleomkostnigner	   79,68	   22,66	   100	   	  	   14.229	   4.047	   17.857	  
Personaleomkostninger	  i	  alt	   86,61	   24,64	   100	   	  	   387.351	   110.187	   447.231	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Driftsoverskud	  fra	  salg	  (før	  skat)	   22,51	   84,37	   100	   	  	   50279	   188414	   223318	  
Skat	  på	  driftsoverskud	  fra	  salg	  (efter	  skat)	   22,51	   84,37	   100	   	  	   37709,25	   141310,5	   167488,5	  
Transferaktiviteter	   -‐9,54	   24,26	   100	   	  	   7362	   -‐18712	   -‐77144	  
Netto	  Finansielle	  poster	  (før	  skat)	   44,20	   81,29	   100	   	  	   -‐36511	   -‐67156	   -‐82612	  
Total	  indkomst	   37,84	   97,62	   100	   	  	   32137,25	   82.909	   84930,75	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  



 

       

Balance	  (hovedposter)	  
	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Immaterielle	  anlægsaktiver	   113,38	   115,82	   100	   	  	   88341	   90246	   77918	  
Materielle	  anlægsaktiver	   99,08	   98,92	   100	   	  	   1112354	   1110643	   1122717	  
Andre	  langfristede	  aktiver	   104,64	   109,30	   100	   	  	   567621	   592871	   542446	  
Kortfristede	  aktiver	   93,96	   97,35	   100	   	  	   186063	   192782	   198033	  
Hensættelser	  til	  udskudt	  skat	   70,84	   96,49	   100	   	  	   43421	   59140	   61291	  
Kreditinstitutter	  (kortfristet	  rentebærende	  
gæld)	   425,47	   293,73	   100	   	  	   107028	   73888	   25155	  
Kreditinstitutter	  (langfristet	  rentebærende	  
gæld)	   135,26	   85,89	   100	   	  	   1147852	   728869	   848610	  
Leverandørgæld	  og	  andre	  gældsforpligtigelser	   135,94	   127,25	   100	   	  	   277231	   259515	   203939	  
Anden	  gæld	   202,47	   195,86	   100	   	  	   133069	   128726	   65723	  
Egenkapital	   99,49	   101,31	   100	   	  	   697640	   710400	   701188	  
Balancesum	   100,68	   102,34	   100	   	  	   1954379	   1986542	   1941114	  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 15, Nøgletal 

  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

Gns. NDA  1.487.837   1.548.361   1.887.100  
Gns. NFF  408.483   458.569   565.242  
Egenkapital   697.640   710.400   701.188  
	  	         
Nettoomsætning  1.143.995   1.341.724   1.345.207  
Samlet totalindkomst fra driften  32.137   82.909   84.931  
ROE 4,56% 11,75% 16,66% 
ROIC 2,53% 9,13% 8,88% 
r -6,70% -10,98% -10,96% 
OG 1,44% 6,24% 3,51% 
AOH  0,77      0,87      0,71     
FGEAR 0,580 0,650 1,109 
SPREAD -2,75% -0,45% 1,77% 

 

 



 

       

Bilag 16,  Vækstanalyse på RI 

Vækstanalyse, nøgletal 
	   	  

	  	  
  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
Gns. NDA  1.487.837   1.548.361   1.887.100  
Gns. NFF  408.483   458.569   565.242  
Egenkapital   697.640   710.400   701.188  
	  	         
Nettoomsætning  298.775   300.789   356.682  
Samlet totalindkomst fra driften  21.244   49.274   132.093  
ROE 3,02% 6,98% 25,91% 
ROIC 1,25% 3,55% 5,77% 
r -7,67% -7,65% 7,89% 
OG 0,70% 12,52% 0,48% 
AOH  0,20      0,19      0,19     
FGEAR 0,580 0,650 1,109 
SPREAD -2,75% -0,45% 1,77% 

 

Ændring i RI, skyldes: 	  	   	  	   	  	  
  2012 2011 2010 
  12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
Egenkpapitalomkostninger 4,00% 4,00% 4,00% 
RI  (6.855)  21.179   153.628  
Ændring i RI  (160.482)  (132.449)   
Ændring ROE -3,96% -18,93%   
Ændring EK  (3.548)  9.212    
	  	         
Ændringen i ROE bidrager med  (27.794)  (132.723)   
Ændringen i EK bidrager med  244   (269)   
	  	  

	   	  
	  	  

Ændringen i ROE, skyldes: 
	   	  

	  	  
Ændring ROE -4,52% -2,22%   
Ændring i SPREAD 4,52% -2,22%   
Ændring i FGEAR -0,528 -0,459   
        
Ændring ROE -3,96% -18,93%   
Ændring ROIC -4,52% -2,22%   
Ændring i SPREAD 0,56% -16,71%   
r -7,67% -7,65% 7,89% 
 

 

 

 

 



 

       

Bilag 17, Budgettet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 18, Driftsaktivitetens kapitalomkostninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Bilag 19, Statsobligationer pr. september 2012 

 

 
Kilde: www.nationalbanken.dk 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Bilag 20, Værdiansættelse 

Nuværende periode 	  	  
Budget 
periode 	  	   	  	   	  	  

Terminal 
periode 

mio.dkk 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 

2,35% 	  	   1 2 3 4 10 
DO	   	  	   	  179.966	  	   	  (29.273)	   	  (9.753)	   	  13.641	  	   	  41.492	  	  
NDA	   	  1.692.637	  	   	  1.339.319	  	   	  1.413.322	  	   	  1.480.635	  	   	  1.553.985	  	   	  1.634.121	  	  
ROIC	   	  	   10,6%	   -‐2,2%	   -‐0,7%	   0,9%	   2,7%	  
RIDO	  (2,35%)	   	  	   	  140.208	  	   	  (60.733)	   	  (42.951)	   	  (21.138)	   	  4.990	  	  
RIDO	  vækst	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   4,0%	  
Diskonteringsfaktor	  (1,0717)t	   	  	   	  1,0235	  	   	  1,0475	  	   	  1,0721	  	   	  1,0973	  	   	  	  
PV	  af	  RIDO	   	  	   	  136.990	  	   	  (57.977)	   	  (40.061)	   	  (19.263)	   	  	  
Samlet	  PV	  af	  RIDO	  til	  2016	   	  19.688	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Terminalværdi	  (TV)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  (302.222)	  
PV	  af	  TV	   	  (275.418)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Virksomhedsværdi	   	  1.436.906	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Bogført	  værdi	  af	  NFF	   	  408.483	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Værdi	  af	  egenkapital	   	  1.028.423	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Værdi	  pr.	  aktie	  (9.875.200	  
StK)	   	  104	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Bilag 21, Aktieugebrevet 2011 

 

 
 

 

 



 

       

Bilag 22, Aktieugebrevet 2011 

 

 



 

       

 

 

Bilag 23, Aktieugebrevet 2013 

 


