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1.0 Indledning

Københavns Lufthavn betyder meget i danskernes bevidsthed. Mange af os ser lufthavnen som en 

naturlig del af infrastrukturen i vort samfund, enten om vi er på vej på ferie eller på arbejdsrejse. 

Udover at have vital infrastruktur position, som Danmarks eneste ”rigtige” interkontinentale lufthavn, 

er Københavns Lufthavn tillige en af Danmarks største arbejdspladser. Disse forhold medfører 

dagspressens interesse og at Københavns Lufthavn ofte er på den politiske dagsorden, senest 

eksemplificeret ved at Københavns Overborgmester Frank Jensen (Soc.dem.) har ytret, at Københavns 

Kommune i samarbejde med staten burde eje og bestemme udviklingen af Københavns Lufthavnene1.

Jeg vil med denne opgave fokusere på Københavns Lufthavne fra et forretningsmæssigt og 

investeringsmæssigt synspunkt, og derved vurdere om Københavns Lufthavne A/S er et interessant 

investeringsobjekt.

Jeg finder endvidere Københavns Lufthavne A/S interessant for undersøgelse som investeringsobjekt 

idet Københavns Lufthavne A/S p.t. hverken følges eller analyseres af aktieanalytikere. 

Københavns Lufthave A/S blev i 2005 delvist købt af Macquarie Airports, ved fremsendelse af tilbud, 

med præmie på ca. 31%. Jeg vil derfor som supplement til vurdering af Københavns Lufthavne A/S 

som investeringsobjekt, undersøge hvorvidt der pt. er en strategisk præmie i København Lufthavne 

A/S aktie.

1.1 Problemformulering

Hovedopgavens overordnede fokus er at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og 

værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S(CPH), med henblik på at bestemme en ”fair value” for 

selskabets aktie. Som supplement til værdiansættelsen vil muligheden for en strategisk præmie blive 

vurderet, hvilket fører til hovedspørgsmålet:

”Hvad er en fair value for en aktie i Københavns Lufthavne A/S, for en almindelig investor, og er der en 

strategisk præmie i aktien”

I forlængelse af, og for at kunne besvare hovedspørgsmålet, vil følgende underspørgsmål blive søgt 

besvaret. Spørgsmålene er opdelt efter hvilken del af opgaven de relaterer sig til:

Del 2: Virksomhedspræsentation

- Kort introduktion til CPHs nye strategi ”World Class Hub”

                                                       
1 Kilde: ”Overborgmesteren vil nationalisere lufthavn”, Børsen, 8. marts 2012
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- Hvad er CPHs mål

- Hvordan er de nuværende brancheforhold og -vilkår, både interne som eksterne faktorer

- Vurdering af, om CPH tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre den nye strategi

Del 3: Regnskabsanalysen

- Hvorledes har CPHs indtjening udviklet sig

- Har CPH historisk været rentabel

- Hvorledes styrer CPH sine driftsmæssige og finansielle risici

Del 4: Budgetteringen

- Hvorledes forventes de centrale finansielle value-drivers udvikle sig i årene frem

Del 5: Værdiansættelsen af CPH aktie

- Hvilken værdiansættelse er mest hensigtsmæssig

- Hvilke forudsætninger bygger værdiansættelsesmetoden på

- Hvad stor er følsomheden i de valgte value-drivers

Del 5: Strategisk præmie

- Hvad er en strategisk præmie

- Hvad kendetegner et Leverage Buy-Out(LBO)

- Hvorledes er gælden i et LBO struktureret

- Hvordan har LBO markedet udviklet sig

- Er et LBO af CPH sandsynligt



1.2 Model- og metodevalg

Indeværende afsnit (Del 1) har til hensigt at præsentere opgavens struktur samt at redegøre for de 

anvendte model- og metodevalg. For indledningsvist at skabe et overblik over opgavens indhold og 

opbygning henvises til figur 1, hvor opgavens

er herefter beskrevet:

Figur 1 - Opgavestruktur2

Del 2: Heri gives en kort beskrivelse af Københavns Lufthavne A/S(CPH), herunder CPHs historie, 

aktiekursudvikling, ejerforhold, ledelse og især

”World Class Hub”.

Præsentationen vil herefter blive fulgt op af en strategisk analyse af CPH. Formålet med den 

strategiske analyse er at identificere de ikke

indflydelse på CPHs fremtidige værdiskabelse. Den strategiske analyse indledes med en PEST analyse, 

                                                       
2 Kilde: Egen tilvirkning

Indeværende afsnit (Del 1) har til hensigt at præsentere opgavens struktur samt at redegøre for de 

og metodevalg. For indledningsvist at skabe et overblik over opgavens indhold og 

opbygning henvises til figur 1, hvor opgavens disposition og delementer er illustreret. Delementerne 

gives en kort beskrivelse af Københavns Lufthavne A/S(CPH), herunder CPHs historie, 

ld, ledelse og især CPHs primære konkurrenter og den nye strategi 

Præsentationen vil herefter blive fulgt op af en strategisk analyse af CPH. Formålet med den 

icere de ikke-finansielle value-drivere, der vurderes at yde størst mulig 

indflydelse på CPHs fremtidige værdiskabelse. Den strategiske analyse indledes med en PEST analyse, 
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hvor CPHs omverden analyseres, for så vidt angår politiske, økonomiske, sociokulturelle og 

teknologiske faktorer. Herefter vil CPHs brancheforhold blive analyseret ved anvendelse af modellen, 

Porter Five Forces, hvor der ses nærmere på konkurrenceintensiteten, trusler fra nye konkurrenter, 

leverandørernes og kundernes forhandlingsstyrke samt truslen fra substituerende produkter. Efter 

analysen af CPHs interne og eksterne forhold, analyseres andre ikke-finansielle value-drivers, 

herunder CPHs ressourcer, driftsrelaterede risici, funktioner og konkurrence samt vækststrategi. Den 

samlede strategiske analyse sammenfattes og opdeles i stærke og svage sider samt muligheder og 

trusler i en SWOT analyse.

Del 3: Efter den strategiske analyse vil der med udgangspunkt i Du-Pont pyramiden foretages en 

regnskabsanalyse. Inden anvendelsen af Du-Pont pyramiden, bearbejdes CPHs årsrapporter for 

perioden 2006-2011, for så vidt angår regnskabspraksis, revisionspåtegninger og reformulering af 

resultatopgørelse, balance, egenkapital og pengestrømsopgørelse. Herefter gennemføres 

rentabilitetsanalysen med udgangspunkt i Du-Pont modellen. I forlængelse af regnskabsanalysen 

foretages en risikoanalyse af de driftsrelaterede og finansielle risici. Gennemgangen af de 

driftsrelaterede og finansielle risici vil tillige blive anvendt i opgavens del 5. Som benchmark til CPH

anvendes 2 af de tidligere beskrevet konkurrenter (Amsterdam Schiphol og Oslo Lufthavn 

Gardamoen) og regnskabspraksis sammenlignes tillige for eventuelle væsentlige forskelle.

Del 4: I opgavens ”del 4”, konverteres konklusionerne fra den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen til budgetterede proforma-regnskaber. for CPH. Da en værdiansættelse ikke bliver 

bedre end det opstillede budget, er der langt specielt vægt på at budgettere de for den i ”del 4” valgte 

værdiansættelsesmodel(DCFF). Budgetteringen er derfor delt op i budgettering af omsætning, 

driftsoverskuddet efter skat(NOPAT),  NetWorking Capital(NWC) og Capital Expenditure(CAPEX).

Disse budgetterede omsætninger vil tillige blive anvendt i opgavens ”del 5” til vurdering af strategisk 

præmie.

Del 5: I denne del af opgaven foretages de egentlige værdiansættelser. Indledningsvis vil der blive 

argumenteret for valg af værdiansættelsesmodel. Herefter vil CPHs gennemsnitlige vægtede 

kapitalomkostninger(WACC) blive estimeret, blandt andet ved brug af CAPM modellen. DCFF modellen 

anvendes til brug for værdiansættelsen af CPHs aktie, og der foretages i forlængelse heraf 2 (Worst og 

Best Case) scenarieanalyser, med tilhørende værdiansættelse.

I forlængelse af værdiansættelse via DCFF modellen, fortages en vurdering om muligheden for en 

strategisk præmie i CPH. Denne vurdering foretages indledningsvis via beskrivelse af, hvad et LBO er 
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og fortsættes ved beskrivelse af hvorledes konditionerne for LBO markedet har udviklet sig og en 

egentlig beregning og vurdering af LBO ved 4 strategiske præmie niveauer.

Del 6: Består af en konklusion og perspektivering af opgaven.

Generelt vil alle anvendte modeller kort præsenteres, og væsentligste dele af opgaven opsamlet via 

delkonklusioner.

1.3 Afgrænsning

Valget af modeller og fokusområder er foretaget ud fra en subjektiv relevansvurdering, og der 

forekommer udelukkende beskrivelser og analyser af forhold, der vurderes at være relevante for 

opgavens prædeterminerede problemstillinger. Det antages at læseren i den forbindelse har en vis

grad af kendskab til strategisk analyse, værdiansættelse af virksomheder og teoriers omfang af 

optimal kapitalstruktur.

Der er endvidere foretaget en række afgrænsninger i forhold til værdiansættelsens forudsætninger, 

såsom konstant kapitalstruktur etc.. Nedenstående afgrænsninger vurderes imidlertid ikke at have 

den store indflydelse på selv kvaliteten af værdiansættelsen og vurderingen af en strategisk præmie.

Opgaven baseres udelukkende på offentlig tilgængelig information, hvor skæringsdatoen for 

indsamling af information har været 30. april 2012. Tilgængelig information og begivenheder herefter 

er derfor ikke medtaget i opgaven. Den beregnede værdi af CPHs aktie sammenlignes derfor tillige 

med den officielle slutkurs pr. 27. april 2012.

Opgaven har til primært formål at have fokus på CPH og dens fremtid. Opgaven tager derfor 

udgangspunkt i CPHs årsrapporter i perioden 2006-2011 med dertilhørende Corporate Social 

Responsibility(CSR) rapporter, som alle er reformuleret. Som sammenlignings grundlag er valgt 2 

virksomheder til benchmark, for at benchmarks skulle være 100% sammenlignelige burde disse 2 

virksomheders årsrapporter tillige, til brug for rentabilitetsanalyse, reformuleres. Da dette vurderes at 

ligge udenfor opgavens omfang, er nøgletal for benchmark virksomhederne beregnet på baggrund af 

årsrapporternes tilgængelige form.

Da Den Danske State vurderes at have stor indflydelse via lovgivning og regulativer, er der specielt 

fokuseret på dette område i den strategiske analyse. Da CPH ikke anses som egentlig 

produktionsvirksomhed, er der ikke lagt vægt på udarbejdelse af en egentlig analyse af værdikæden. 
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Henset til CPHs forretningsform er der i den strategiske analyse ikke gjort brug af Boston Consulting 

Group matricen3, idet udbyttet vurderes at ville være begrænset i forhold til opgavens formål.

Ved værdiansættelsen anvendes indirekte model - DCF-modellen. Eftersom RIDO(EVA) og DCF-

modellen er teoretisk ækvivalente, er der reelt ingen forskel på de 2 modeller. Begge modeller bygger 

på samme forudsætninger og giver derved samme værdiestimat4. Der synes derfor ingen grund til at 

anvende begge modeller til at estimere værdien af CPH. Da DCF modellen bygger på begreber 

genkendelige fra regnskabsanalysen, er DCF-modellen valgt.

Generelt foreligger der mange forskellige modeller og tilgange til udarbejdelse af strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheden. Som følge heraf afgrænser opgaven sig fra at 

anvende modeller, der ikke er omtalt i forrige afsnit omhandlende model- og metodevalg.

Opgaven vil endvidere tage afsæt i en anvendelsesorienteret tilgang, hvor modeller og teori primært 

vil blive benyttet som værktøjer til brug for analyse. Der vil derfor ikke optræde egentlige teoretiske 

diskussioner af de anvendte modeller, men blot en løbende kort præsentation i takt med anvendelsen.

Afgrænsning LBO del

Da finansieringsstrukturen vurderes at være individuel skræddersyet for hver enkelt LBO alt efter 

hvilken investor som ønsker at købe, antages ved beregning af LBO på CPH en gennemsnitlig vægtet 

rente. LBO vurderes tillige ud fra ukendt investor, hvorfor der afgrænses fra vurdering af eventuel 

synergieffekt, juridisk sammensætning og skatteforhold. Vurdering af og fastsættelse af 

låneomkostninger og management fee ved gennemførelse af LBO vil ikke blive berørt, hvorfor 

beregningen af IRR er før disse omkostningstyper.

Ved vurdering af sandsynligheden for en strategisk præmie, vurderes alene ud fra IRR niveauet ud fra 

de fastsatte strategiske præmie niveauer. Det afgrænses derfor fra at vurdere hvorledes 

hovedaktionærerne, Den Danske Stat, Macquaire Airports og Ontarios Teachers Pension Funds 

holdning til accept af eventuel strategisk præmies niveau.

1.4 Dataindsamling og –validering

Opgaven er bygget alene på offentlige informationer. Der er således ikke skabt direkte kontakt til CPH 

eller CPHs interessenter i forbindelse med dataindsamlingen.

                                                       
3 Ole Sørensen(2011), s. 99
4 Ole Sørensen(2011), s. 36
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Opgavens beskrivelser og analyser baseres sig derfor både på kvantitativ og kvalitative data, hvoraf en 

væsentlig del stammer fra CPHs årsrapporter, CSR rapporter og hjemmeside. Der er endvidere 

anvendt analyser og publikationer fra offentlige myndigheder etc.. Det er i den forbindelse vigtigt at 

vurdere hvem som afsender er og hvilket formål udgivelsen har. Samt vurderes de indsamlede 

informationer at have en høj grad af troværdighed.

Der er endvidere anvendt informationer fra dagspressen og anerkendte analysebureauer. Disse 

vurderes tillige at besidde en høj grad af troværdighed.
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2.0 Præsentation af Københavns Lufthavne A/S

CPH blev grundlagt i 1925, og er derved en af verdens ældste civile lufthavne, og drives i dag af det 

børsnoterede Københavns Lufthavne A/S5 (CPH). CPH er en infrastruktur virksomhed, og har ansvaret 

for udvikling og driften af både Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn. Roskilde Lufthavn 

anvendes primært til ”general aviation” samt skole- og taxaflyvning.

I CPH koncernen indgår de 100% ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S 

(CAI), Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S(KLHE) og CPH Parkering A/S.  CPH har 

endvidere international aktivitet via minoritetsejerskabet (49%) af Newcastle Airport, NIAL Group 

ltd., samt delejerskabet (50%) af Airport Coordination Denmark A/S som står for slottildeling i 

Danmark.

CPH har i dag 2.155 medarbejdere(2010: 2.111 medarbejdere)6, som beskæftiger sig med alt lige fra 

infrastruktur i lufthavnen, check-in faciliteter, bustransport til og fra fly, security-service til 

vedligeholdelse af anlæg og rengøring og meget mere.

På hele lufthavnsområdet er der ca. 20.000 ansatte, fordelt på flere end 500 virksomheder, herunder 

fly- og handlingselskaber, rejsebureauer, butikker og servicevirksomheder. Disse virksomheder er 

ansvarlige for processer for passager- og baggage check-in, flyhandling, brændstoflevering, catering-

services, cargo håndtering og butikker samt restauranter mv.

Af CPHs samlede 140 ruter7, hvoraf 134 er internationale og 22 interkontinentale, udgøres top-10 

destinationerne i prioriteret rækkefølge; London, Stockholm, Oslo, Aalborg, Amsterdam, Paris, 

Helsinki, Frankfurt, Berlin og Bangkok Int.

2.1 Historie8

CPH blev indviet den 20. april 1925, som en af verdens første civile lufthavne. 

Efter 2. verdenskrig blev lufthavnen interkontinental, ved at både American Overseas Airlines og det 

nydannede Scandinavian Airlines System(SAS) etablerede ruter til Amerika. Lufthavnen var Europas 

tredje største med mere end 150 daglige starter eller landinger og næsten 300.000 passagerer om året

i 1948.

                                                       
5 www.nasdaqomxnordic.com
6 CPH - CSR rapport 2011
7 http://www.cph.dk/CPH/DK/B2B/Flyselskaber/Benchmarks.htm
8 http://www.cph.dk/CPH/DK/OmCPH/Historie
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Op igennem 1970’erne fortsatte trafikken med at stige. Der var ideer om at etablere en ny 

storlufthaven på Saltholmen med bro til Sverige og Danmark. Ideen blev vurderet af flere eksperter, 

men investeringen blev vurderet til at være for stor.

I 1980 vedtog Folketinget at udbygge lufthavnen således at den havde en kapacitet på 20-22 mio. 

passagerer om året inden år 2000. Byggeriet gik i gang i 1982, med det mål at blive 

transitpassagerernes favoritlufthavn. Der blev bygget en ny Finger B, indenrigs- og udenrigsterminaler 

og parkeringshuse, og endelig i 1998 stod en række væsentlige byggeprojekter færdige.

I 1994 blev CPH børsnoteret på Københavns fondsbørs. CPHs historiske ejerforhold er beskrevet 

yderligere under afsnit ”Aktiekursudvikling”. 

Op igennem 00’erne er der åbnet for tog og motorvejsforbindelse mellem lufthavnen og Sverige. Der er 

bygget 5-stjernet lufthavnshotel9, et stort toldfrit shopping center, et transfercenter for alle, yderligere 

en terminal og tilkobling til Københavns metro. Herudover er mange af faciliteterne løbende blevet 

udvidet og/eller optimeret. 

Senest har CPH den 31. oktober 201010 åbnet for CPH Go. CPH Go er en dedikeret lavpristerminal, 

bygget som en integreret del af den eksisterende lufthavn, hvilket betyder at passagerer som benytter 

sig af CPH Go får adgang til samme serviceres og faciliteter inkl. Adgang til nem offentlig transport og

udvalget af butikker, restauranter og barer, som alle andre passagerer har adgang til. CPH Go er 

designet og etableret i samarbejde med lavprisselskaberne.

                                                       
9 Hilton Hotel
10 www.cph.dk



2.2 Aktiekursudvikling

Figur 2 - Udvikling i aktiekursen og handelsvolumen i perioden 1. januar 2007 til 6. marts 2012

Statsvirksomheden Københavns Lufthavnsvæsen blev ved lov o

september 1990 omdannet til Københavns Lufthavne A/S med staten som eneaktionær. I 

det vedtaget at nedbringe statens ejerandel til 75% og

Fondsbørs. I 1996 solgte staten 24% af aktierne og besad nu kun 51%. I 2000 solgte staten yderl

17% af aktierne, og siden da er den Danske Stats ejerandel øget til

køb af egne aktier. Største politiske modstander af statens

Enhedslisten. Senest har Københavns Overborgmester 

Kommune sammen med den danske s

I de seneste 5 år har aktiekursen svinget imellem kurs 753 i marts 2009 og kurs 2.665 i juli 2007, hvor 

konjunkturerne var på deres højeste. Kursen var i 2009 væsentlig påvirket af faldet i antal passagerer 

på 8,4%13, den verdensøkonomiske afmatning og især Sterlings konkurs i oktober 2008. Sterlings 

ruter er efterfølgende blevet erstattet af vækst hos Norwegian, Transavia og Cimber Sterling.  

Siden lavpunktet i marts 2009 er kursen steget jævnt til den 6. marts 2012 hvor

blev ikke at væsentlig påvirket af askeskyen fra det Islandske vulkan udbrud i maj 2011. Eneste 

væsentlige kursspring ses at vær

konkurrerende terminal – Terminal A, adgang 

favør14.

                                                       
11 www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser
12 Artikel Børsen, 8. marts 2012.
13 CPH – Årsrapport 2009
14 Kilde: http://www.kfst.dk/index.php?id=30779
25. Januar 2012)
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Som det ses er omsætningen i CPHs aktier forholdsvis lav, og aktien anses derfor at være illikvid. Ud af 

samlede 7.848.070 aktier er største omsætning i perioden 1. januar 2007 – 6. marts 2012, var den 31. 

oktober 2007, hvor der blev omsat 26.293 aktier, svarende til ca. 0,3% af den samlede selskabskapital. 

Omsætningen var i øvrigt fordelt over 10 transaktioner svarende til samlet omsætning på DKK 65,7 

mio.

2.3 Ejerforhold

CPH havde pr. 31. december 2011 i alt 3.096 navnenoterede aktionærer. Aktiekapitalen udgjorde pr. 

31. december 2011 nominelt DKK 784.807.000 fordelt på 7.848.070 aktier á nominelt DKK 100 pr. stk. 

Der er kun én aktieklasse, og ingen aktier har særlige rettigheder.

Som det fremgår af figur 3, er CAD nuværende majoritetsaktionær i CPH. Copenhagen Airports 

Denmark ApS(CAD) er via Kastrup Airports Parent ApS kontrolleret i fællesskab af Ontarios Teachers’ 

Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3). 

Figur 3 - Aktionæroversigt15

Aktionæroversigt (pr. 31. december 2011)

Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD) 57,7%

Den Danske Stat 39,2%

Udenlandske, private og institutionelle investorer 1,8%

Danske, private og institutionelle investorer 1,3%

I alt 100,0%

Ontarios Teachers’ Pension Plan meddelte som forventet den 7. oktober 2011, at de havde erhvervet 

en ikke kontrollerende indirekte ejerandel på 30% i CPH16, via Kastrup Airports Parent ApS. 

Ejerandelen blev erhvervet af Macquarie European Infrastructure Fund III og udgjorde på daværende 

tidspunkt halvdelen af fondets besiddelse af aktier i CPH.

Som storaktionær, dog uden bestemmende indflydelse, er Den Danske Stat med ejerskab på 39,2%.

De resterende og begrænsede 3,1% af aktierne, som er fordelt på udenlandske- og danske private og 

institutionelle investorer anses som ”freefloat17” i markedet.

                                                       
15 CPH - Koncernårsrapport 2011
16 CPH - Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2011
17 De aktier som omsættes i markedet
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2.4 Strategi

CPH har i de seneste år opereret efter følgende strategier; Trafik-, Kommerciel- og

Internationalstrategi.

Trafikstrategien omfattede blandt andet nyudviklingen af CPH Go, som er en ny ”lavpristerminal”, 

specielt udviklet i tæt samarbejde med en række af de lavprisselskaber som benytter CPH. Der blev 

endvidere forhandlet et tillæg til takstregulativet, for de flyselskaber som anvender CPH Go, hvilket 

betød at CPH kan tilbyde lavprisselskaberne en lavere differentieret passagertakst (35% lavere18), når 

CPH Go anvendes. 

Trafikstrategien omfattede endvidere CPHs overtagelse af SAS Cargo’s bygning den 1. juli 2010, som 

fremadrettet skal denne rammen om ideen CPH Cargo City19.

Den kommercielle strategi omfattede CPHs planer for udvikling af lufthavnens shopping center med 

bredere produktsortiment og nye butikker, optimering af parkeringsfaciliteter og den offentlige 

transport til og fra lufthavnen samt videreudvikling af den CPH digitale platform med applikationer til 

smartphones mv.

Den internationale strategi gik ud på at sikre CPH størst muligt afkast på de internationale aktiviteter. 

Blandt andet vil CPH begynde at levere rådgivningsydelser til en række lufthavnsprojekter, hvor disse 

anses rentable, herunder lufthavnsudbygningerne i Oman i samarbejde med COWI.

Den nye 5-årige strategi ”World Class hub”, bygger videre på de betydelige investeringer og resultater 

som CPH har opnået de seneste år ved de ovenfornævnte tidligere førte strategi.

2.4.1 ”World Class Hub”20 – ”Den nye strategi”

Ved fremlæggelse af årsrapport 2011, fremlagde CPH deres nye 5-årige vækststrategi ”World Class 

Hub”21, som i alt sin enkelthed har det mål at sikre CPH bevarer deres position som Nordeuropas 

vigtigste trafikknudepunkt og Danmarks luftvej til vækst. Som CPH selv beskriver det, så er det 

endvidere strategiens målsætning, at skabe Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt.

Som CPH selv beskriver, så handler det ikke kun om fly. En moderne hub er et sted hvor rejsende og 

forretningsfolk mødes og rejser til og fra med fly, tog, metro og bil. Der er endvidere hoteller, butikker, 

restauranter og mødefaciliteter mv.

                                                       
18 CPH årsrapport 2010
19 Senere beskrevet i afsnit 2.4.1 ”World Class Hub”
20 Hub = et trafik knudepunkt.
21 www.cph.dk
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Baggrunden for ”World Class Hub” strategien er, at konkurrencen mellem de europæiske regioner og 

lufthavne om flyruter, er intensiveret. Dette kan eksemplificeres ved at Nordtyskland er ved at bygge 

en ny storlufthavn i Berlin, at Hollandske KLM har 11 skandinaviske passagerruter udenom CPH til 

Amsterdam og at Helsinki forsøger at sætte sig på den fortsat stigende Asien-trafik. CPH har derfor 

gjort op med sig selv, at de ved den nye strategi vil tage kampen op.

Strategien ”World Class Hub”, kan deles op i 4 delstrategier:

1. Kend dine kunder

2. Mere plads til alt og alle

3. Slaget om Nordeuropa

4. Total cost of operation

1) Kend dine kunder

CPH vil fortsat forsøge at skabe ”value-for-money”. Der vil være flere tilbud til alle rejsebudgetter, lige 

fra H&M og Tiger til et helt nyt Food Market. Der er udviklet en smartphone applikation, og igangsat 

CPH Advantage, som er et fordelsprogram med blandt andet gratis wifi og optjening af bonuspoint. Der 

er endvidere etableret CPH Express, således flyselskaberne kan tilbyde deres passagerer to ekstra 

hurtige spor igennem sikkerhedskontrollen.  

2) Mere plads til alt og alle

I 2011 havde CPH rekordmange 22,7 mio. passagerer. CPHs prognoser viser at der indenfor de næste 

10 år vil være årligt 30 mio. passagerer. CPH vil derfor investere flere milliarder DKK de kommende 4-

5 år, i permanente og langsigtede investeringer som skal medføre:

- Mere plads til check-in, både passagerer og flyselskaber

- Mere plads til interkontinentale fly

- Udbygning af bagageanlæg

- Planlægning af en Terminal 4

Investeringerne vil endvidere omfatte et bedre flow fra ankomst med tog og metro i terminalerne til 

sikkerhedskontrollen. Terminal 2 skal ombygges og udvides med 2.000 kvadratmetre, hvilket er en 

udvidelse af arealet med ca. 50%, og en forøgelse af check-in pulte fra 100 til 115.
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Finger C, der håndterer interkontinental og ikke-schengen trafik, vil blive udvidet med ny lounge, mere 

plads til passagerer og pas- og sikkerhedskontrol samt 3 nye trappetårne. I alt en udvidelse på 4.100 

kvadratmetre. Finger C vil endvidere blive forberedt, dog med efterfølgende investeringer, til at 

håndtererA380’ere22, såfremt CPHs kunder efterspørger dette.

CPH er endvidere, sideløbende med igangværende investeringer og udvidelser, i gang med at 

undersøge muligheden for at opføre en ny terminal 4. CPH påpeger selv at såfremt de kan fastholde 

nuværende vækst, så vil der inden for ikke fjern fremtid være brug for en ny terminal 4.

Fælles for alle investerings- og udvidelsestiltag er, at CPH vil bygge videre på deres 

konkurrencemæssige fordel i form af at være kompakt, overskuelig og en behagelig lufthavn at rejse til 

og fra – eller skifte fly i. 

3) Slaget om Nordeuropa

I den intensiverede konkurrence med den kommende storlufthavn i Berlin og eksisterende lufthavne i 

Amsterdam og Helsinki, vil CPH udbygge de korte nordeuropæiske feeder-ruter23 fra Skandinavien, 

Baltikum og Nordtyskland.

Det er en nødvendighed at skabe nok passagerer, for at gøre de lange interkontinentale ruter 

økonomisk bæredygtige. CPH ønsker derfor:

at ”sætte en prop” i Amsterdam, der via KLM ønsker at gøre Skandinavien til deres opland

at bremse den nye storlufthavn i Berlin i at tage CPHs markedsandele. Den nye storlufthavn i Berlin

har strategien, at blive Nordeuropas nye hub – et klart modtræk til CPH’s strategi.

at tage kampen op med Helsinki, om positionen som Nordeuropas vej til Kina og Asien.

Da CPH i forvejen er stærke på ruter til Nordamerika og Mellemøsten, ønskes der via den nye strategi, 

at gå endnu mere målrettet efter Asien og Kina. Senest har det SAS-ejede finske Blue1 valgt at flytte 

deres hub fra Helsinki til CPH. Dette forventes via de 7-8 ruter fra finske byer til København at skabe 

en omgående markant udvidelse af transfertrafikken24 på mere end 300.000 passagerer årligt.

                                                       
22 Verdens p.t. største passagerfly fra Airbus.
23 En rute, hvor der kommer passagerer fra andre lufthaven som så skifter til større og typisk interkontinentale 
ruter.
24 Transfertrafikken: Når der skiftes fra et fly til et andet for at flyve videre til næste destination.
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Udover Blue1, er eksempelvis følgende selskaber med feeder-ruter til CPH, med til at skabe grundlaget 

for den interkontinentale trafik: SAS med flere end 20 feeder-ruter, Cimber med 5 danske og 5 

udenlandske feeder-ruter og Estonian Air som har 25 ugentlige afgang fra Tallin til CPH.

Udover feeder-ruter, ønsker CPH også at være Nordeuropas stærkeste cargo-hub25. Fragt er en 

væsentlig del for de store passager fly, det såkaldte Belly-cargo, og er oftest med til at gøre de 

interkontinentale ruter økonomisk bæredygtige. Det er CPH’s mål at udvikle en regulær ”Cargo-city” i 

lufthavnen, efter hollandsk forbillede, eksempelvis ved Schipol lufthavnen i Amsterdam som har haft 

stor succes som Europæisk Cargo-hub.

P.t. har CPH Skandinaviens største interkontinentale cargo-rutenet, og større cargo selskaber som 

Singapore Airlines Cargo, Air China Cargo, Korean Air Cargo, China Cargo Airlines bidrager sammen 

med ”belly hold cargo” hos SAS, Thai Airways m.fl., at der er sikre forbindelser til vigtige handelscentre 

som Asien og Nord Amerika.

4) Total cost of operations

Det handler ikke kun om passagergrundlag eller cargo for at flyselskaberne til at vælge CPH. Det 

handler i særdeleshed om, at det skal være en god forretning for flyselskabet at opererer i CPH. Derfor 

har CPH lanceret delstrategien ”Total cost of operations”.

CPH skal være en hub i ”World Class”, hvor faciliteter, logistik og omkostninger gør det nemt og 

økonomisk attraktivt at samle sine aktiviteter i. CPH oplyser selv, at deres priser p.t. ligger i den 

billigste halvdel sammenlignet med de Europæiske konkurrenter. CPH oplyser endvidere at 

flyselskabernes omkostninger til egne processor som check-in og bagagehandling er betydeligt højere 

en taksterne.

CPH ønsker derfor i samarbejde med flyselskaberne at gøre processerne endnu mere effektive, således 

”Total cost of operations” nedbringes. 

Indtil videre har CPH i samarbejde med SAS lykkedes at tilbyde en minimum ”connection time” på 30 

minutter på SAS eget rutenetværk. Samme mål arbejdes der nu på, sammen med Norwegian. 

CPH ønsker fortsat i samarbejde med flyselskaberne at effektivisere processen når der skal tømmes og 

fyldes fly. Eksempelvis ved brug af både jetbro26 og nye trappetårne.

                                                       
25 Fragt-hub
26 Jetbro: Broen fra gaten til flyet.
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Der etableres endvidere nyt fælles Check-in for Star Alliance27 og Sky Team28 selskaberne i Terminal 2, 

hvilket giver større besparelse både økonomisk og tidsmæssigt.

2.4.2 Miljøstrategi

CPH er medlem af FNs Global Compact arbejder CPH overordnet ud af Global Compacts 3 principper: 

forsigtighed til miljømæssige udfordringer, tage initiativer til er fremme større miljømæssig 

ansvarlighed og tilskynde udvikling samt udbredelse af miljøvenlig teknologier.

CPH har væsentlig fokus på energibesparelser, udledning af CO2, optimering af spændingsniveau, støj 

fra flyaktiviteter, luftkvalitet, overfladevand og affald.

For 2012 og fremefter har CPH blandt andet planlagt følgende tiltag:

- Udbygning af grundkølevandsanlægget

- Etablering af naturgasfyr i Roskilde lufthavn

- Nyt støjovervågningsanlæg, som tillige giver offentligheden adgang til registrerede 

støjniveauer

- Nyt udstyr til måling af overfladevand

2.4.3 Medarbejderstrategi

CPH har stor fokus på den ca. 2.000 mand store arbejdsstyrke. En væsentlig forudsætning for, at CPH 

kan gennemføre ”World Class Hub”, er at de har dedikerede og kompetente medarbejdere, der tillige 

har evnen og viljen til at udvikle og derigennem være med til at sikre at CPH når deres mål. CPH 

arbejder derfor målrettet for at leve op til FN Global Compacts principper om arbejdstagerrettigheder. 

CPH har tillige fokus på medarbejderengagement, arbejdsmiljø, et åbent debat klima og 

medarbejderudvikling. CPH har endvidere igangsat talentudviklingsaktiviteter, som på lang sigt både 

skal gavne CPH og medarbejderne29.

2.5 Ledelse

CPH daglige ledelses består af Adm. direktør Thomas Woldbye der er tidligere ansat i diverse 

lederstillinger i A.P. Møller Mærsk koncernen herunder som CEO for Norfolkline og Økonomidirektør 

Per Madsen, der blandt andet har haft diverse stillinger i The Coca Cola Company. Per Madsen 

                                                       
27 Et samarbejde mellem flyselskaber over hele verden. Bestående af blandt andet SAS, Lufthansa, Continental 
Airlines, US Airways, Singapore Airline og mange flere.
28 Et samarbejde mellem flyselskaber over hele verden. Bestående af blandt andet Aeroflot, Airfrance, China 
Airline, Delta, KLM og mange flere.
29 CPH- CSR rapport 2011
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fratræder sin stilling som økonomidirektør ved udgangen af juli 201230. Der er ikke oplyst ny 

økonomidirektør. 

Bestyrelsen består af 6 aktionærvalgte og 3 medarbejder valgte medlemmer. Bestyrelsen ledes af 

Bestyrelsesformand Henrik Gürtler som tillige bestrider hvervet som Adm. Direktør i Novo A/S. De 2 

storaktionærer via CAD, Ontarios Teachers’ Pension Plan og Macquarie European Infrastructure Fund 

III er repræsenteret med henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

2.6 Kort præsentation af primære konkurrenter

Ved kort præsentation af CPHs primære konkurrenter, er der lagt vægt på at beskrive de direkte 

konkurrenter, Helsinki Vantaa, Amsterdam Schiphol og den kommende stor lufthavn i Berlin. Alle 

nævnt af CPH i deres nye strategiplan ”World Class Hub”. For at skabe en yderligere benchmark, 

belyses lufthavn som befinder sig på samme niveau som CPH for så vidt angår passagertal og 

demografi. Derfor er Oslo Gardamoen lufthavn medtaget som benchmark.

2.6.1 Helsinki ”Vantaa”
Helsinki-Vantaa Airport31 er Finlands hovedlufthavn og står ca. 90% af Finlands internationale 

lufttrafik. Vantaa har vundet en række priser og den mest præstigefyldte som en af Europas bedste 

lufthavne, blev vundet i 1997. Vantaa tilbyder i dag 130 forskellige ruter og har årligt 14,9 mio. 

passagerer.

Vantaa opereres af det 100% statslige ejede Finavia.

Vantaa er p.t. positioneret som en af de mest direkte og hurtigste ruter imellem Europa og Asien. 

2.6.2 Amsterdam ”Schiphol”
Amsterdam ”Schiphol”32 er Hollands største og en af Europas største lufthavne.  Schiphol er ejet af den 

Hollanske stat(70%), Amsterdams-(20%) og Rotterdams(2%) kommune samt Aéroports de Paris 

S.A(8%), og udgør 3 lufthavne i Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hauge Airport og 

Eindhoven Airport. Herudover har Schiphol direkte samarbejde med en række lufthavne verden over. 

Schiphol omsatte i 2010 for EUR 1.180 mio. (DKK 8.769 mio.), og den samlede passagertrafik udgjorde 

i 2011 49,7 mio. passagerer, heraf ca. 20,2 mio. transfer passagerer. Schiphol har herudover en 

væsentlig cargo hub som i 2010 stod for transport af 1,5 mio. tonnage.

                                                       
30 www.cph.dk
31 http://www.helsinki-vantaa.fi/home
32 http://www.schiphol.nl/index_shg_en.html
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Schiphol har til mål at være Europas primære og bedste lufthavn. I 2011 kunne Schiphol tilbyde 313 

passager og fragt ruter fordelt på 104 lande. Schiphol er endvidere hovedbase for KLM og en af de 2 

hubs for Air France-KLM SkyTeam alliancen. 

2.6.3 Oslo ”Gardamoen”
Oslo Lufthavn AS33 ejer og driver ”Gardamoen”, som er Norges største lufthavn. Oslo Lufthavn AS er 

endvidere 100% ejet af Avinor AS der igen er ejet af den norske stat. Gardamoen som er beliggende 47 

kilometer nord for Oslo, har driftsansvaret for landingsbaner, clearing, vedligeholdelse af faciliteter og

sikkerhed mv. Der arbejder ca. 13.000 fordelt på ca. 100 virksomheder.

Gardamoens indtægter er i lighed med CPH fra betaling fra flyselskabernes og passagerernes brug af 

lufthavnens faciliteter, samt lejeindtægter fra de kommercielle aktiviteter som butikker og 

restauranter m.v.. Gardamoens samlede indtægter udgjorde i 2010 NOK 3.693 mio. (2009: DKK 3.521 

mio.).

I 2010 rejste ca. 19 mio. passagerer fra Gardamoen hvoraf ca. 10,1 mio. var udenrigs og 8,9 mio. 

indenrigs. Fordelingen af udenrigs og indenrigs passagerer afspejler endvidere den geografiske 

infrastruktur i Norge.  SAS står for ca. 40% af den samlede trafik i Gardamoen og Norwegian for ca. 

14%. Herudover står blandt andet af Lufthansa(3%), Thomas Cook(2%) og KLM(2%) for Gardamoens

123 indenlandske og udenlandske ruter. 

Primo 2011 præsenterede Avinor AS en udvidelsesplan, som vil give Gardamoen en passagerkapacitet 

fra nuværende 22-23 mio. til 28 mio. passagerer samt mulighed for yderligere udvidelse til 35 mio. 

passagerer. Udvidelsen forventes færdiggjort i 2017.

2.6.4 Berlin Brandenburg Airport
Berlin Brandenburg Airport(BER)34 er en ny storlufthavn, som er en samling af Berlins nuværende 

lufthavne ”Schönefeld” og ”Tegel”, i en ny moderne storlufthavn. BER er 100% offentlig ejet af den 

Tyske forbundsrepublik(26%), Brandenburg stat(37%) og Berlin by(37%). BER som har forventet 

åbning sommeren 2012, vil have en startkapacitet på 27 mio. passagerer som kan udvides til 45 mio. 

passagerer. Den nye storlufthavn er endvidere designet til at være omkostningseffektiv, grøn og med 

mulighed for udvidelse.

Lufthansa har annonceret, at de står foran største ruteudvidelse i flyselskabets historie ved åbning af 

BER. BER vil til at starte med blive anvendt af 75 forskellige flyselskaber med 173 ruter til 50 

forskellige lande.

                                                       
33 http://www.osl.no/osl
34 http://www.berlin-airport.de/EN/BER/index.html
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Schönefeld og Tegel havde tilsammen i 2011 23,4 mio. passagerer hvoraf 8 mio. var indenrigs og 15,4 

mio. var udenrigs.

BER har til mål at blive Nordeuropas førende lufthavn., et klart modtræk til CPHs ”World Class hub” 

strategi.

2.6.5 Resume primære konkurrenter
Figur 4 - Resume af primære konkurrenter35

CPH Vantaa Gardamoen Schiphol BER

Indenrigs(mio.) 2,401 2,707 9,990 n/a 8,001

Udenrigs(mio.) 20,324 12,159 11,113 n/a 15,390

PAX Total(mio.) 22,726 14,866 21,103 49,681 23,391

Omsætning(DKK mio.) 3.344 n/a 3.52136 8.769 n/a

Antal ruter 14037 130 123 313 173

Statslig ejerandel 39,2% 100% 100% 92% 100%

Som det ses i figur 4, kan man ved sammenligning af PAX38 konstatere at forskellen imellem CPH, 

Gardamoen og BER ikke er så stor, og omsætningen i Gardamoen er næste på niveau med CPHs. 

Omsætningen for BER er ikke offentlig tilgængelig.

Det ses endvidere ved fordelingen i udenrigs- og indenrigspassagerer at CPH og Vantaa har større 

andel af transferpassagerer end de øvrige lufthavne. Schiphol er defineres endvidere som en mega 

transfer lufthavn. Schiphold har pga. Holland størrelse stort set ikke har indenrigstrafik. Den 

væsentlige større andel af indenrigspassagerer i OSL og BER skyldes henholdsvis Norges geografiske 

infrastrukturs udfordringer og Tysklands størrelse.

Alle lufthavnene er omfattet af samme Europæiske lovkrav om sikkerhed mv.

En væsentlig forskel imellem lufthavnene er at CPH er eneste børsnoterede lufthavn, samt eneste 

lufthavn hvor staten ikke majoritets ejer.

Som det ses i kommende afsnit 3.1.1.1 ”skat & afgifter” under Pest analysen, så har CPH højere afgifter 

end Gardamoen og Vantaa, modsat Schiphol. CPH har endvidere højeste kvalitetsniveau. Det kan 

derfor konstateres at jo større lufthavn, jo højere afgifter. BER er ikke omfattet af analysen.

                                                       
35 Kilde: Egen tilvirkning med input fra lufthavnenes hjemmesider jf. litteratur afsnit.
36 (2010)
37 (2010)
38 PAX = passagerer
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3.0 Strategisk Analyse

3.1 PEST-analyse

PEST-analysen er første del af CPHs omverdensanalyse. PEST-analysen anvendes til at systematisere 

de samfundsmæssige faktorer som på alle tænkelige måder, herunder muligheder og trusler, har 

indflydelse på CPHs værdiskabelse. Analysen er delt op på følgende 4 områder; Political, Economic, 

Social og Technological, som efterfølgende gennemgås enkeltvis. Det skal tilføjes at PEST-analysen39

omfatter ekstremt mange faktorer, hvorfor det er vigtigt at afgrænse analysen til de faktorer som har 

størst indflydelse på branchen og derved værdiskabelsen af CPH. 

3.1.1 Politiske(P) faktorer

CPH har som nævnt et stort antal regionale som internationale flyforbindelser hvilket medvirker til en 

stærk dansk og nordisk infrastruktur samt, at Danmark har et godt udgangspunkt for deltagelse i 

globalisering. På baggrund heraf er lufthavnsbranchen underlagt en stærk politisk interesse, samt det

forhold, at politikerne er af den overbevisning at luftfarten spiller en stadig større central rolle for 

både borgere og erhvervsliv. Endvidere medvirker statens medejerskab af CPH til, at CPH anvendes i 

diverse politiske agendaer. CPH er blandt andet derfor også omfattet af en række regulativer og 

internationale lovgivninger.

3.1.1.1 Skat og afgifter

Flyselskaberne betaler flere forskellige afgifter for at anvende CPH. Disse afgifter er reguleret i

nuværende Takstregulativ som er udfærdiget af Trafikstyrelsen og er gældende for perioden 1. januar 

2012 til 21. marts 201540. Afgifterne er angivet eksklusiv moms, og består af startafgift, passagerafgift, 

handlingsafgift, securityafgift, opholdsafgift, CUTE41 afgift samt emmisionsafgift42. Af Takstregulativet 

fremgår det, at der differentieres imellem hvilket type passager og terminal der anvendes. For 

eksempel betales en begrænset passagerafgift ved anvendelse af CPH Go på DKK 69,79, mod 

almindelig passagerafgift på DKK 90,57. Endvidere betales der for transfer passagerer kun DKK 54,70.

For udnyttelse af CPH Express skal der jf. Takstregulativet betales en ”Express securityafgift” på DKK 

40,00 pr. passager, som tillæg til den almindelige securityafgift på DKK 39,97 pr. passager.

Taksregulativet er indeksreguleret således, at takstniveauet forhøjes hvert år den 1. april i 

overensstemmelse med udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks 

                                                       
39 Anthony Henry(2008), s. 51
40 Kilde: http://www.cph.dk/CPH/DK/OmCPH/Trafikstatistik/Gaeldende+Takstregulativer/
41 CUTE=Common Use Terminal Equipment
42 Emmisionsafgift=Miljørelateret afgift
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med tillæg af 1,0%. Det er kun de passager relaterede takster, herunder CPH Go passager- og Express 

securityafgiften som indeksreguleres. Startafgiften, parkeringsafgiften og emmisionsafgiften holdes 

konstant.

CPH har i forbindelse med takstaftalen forpligtet43 sig til at investere gennemsnitligt mindst DKK 500 

mio. årligt i takstaftale perioden i aeronautiske projekter, hvilket er projekter rettet direkte mod 

infrastrukturen i CPH. Samlet forpligtede investering i takstaftaleperioden andrager således DKK 

2.708 mio. Det forpligtede investeringsniveau, har til hensigt at sikre, at CPH som minimum fastholder 

sit service- og kvalitetsniveau.

CPH har udarbejdet en sammenligning af de større europæiske lufthave på pris og kvalitet. Prisen 

opgjort som takstniveau og beregnet af det uvildige konsulenthus Leigh Fisher. Kvaliteten er vurderet 

af passagerer i ACI’s44 Airport Quality Service-undersøgelse i tredje kvartal 2011.

Som det ses i figur 5, har CPH et væsentligt højere kvalitetsniveau end deres nærmeste konkurrenter 

Amsterdam, Oslo, Stockholm og Helsinki. Dog ses det tillige at takstniveauet i de øvrige skandinaviske 

lufthavne er lavere.

Figur 5 - Kilde CPH CSR rapport 2011

3.1.1.2 Miljø

CPH er underlagt en omfattende regulering på miljøområdet45. Alle potentielle forurenende aktiviteter 

er omfattet af miljøgodkendelser, som hver især indeholder en række vilkår. For eksempel er CPH 

                                                       
43 CPH - CSR rapport 2011
44 ACI=Airport Council International (Brancheorganisation)
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omfattet af luftkvalitet og støjniveau. Herudover er CPH omfattet af den generelle regulering af 

jordhåndtering og affald. I luftfartslovgivningen er der endvidere fastsat en række miljømæssige 

bestemmelser for drift af lufthavne.

3.1.1.3 International lovgivning

Alle regler og procedurer, fra indretning af lufthavne, uddannelse af piloter, til lufttransporten, skal 

følge internationale standarder, som er ens over hele verden. De fælles standarder er udarbejdet af 

FN’s organisation for civil luftfart (ICAO46). Indenfor EU fastsættes reglerne enten som direktiver eller 

forordninger. I 2002 vedtog EU forordningen47 om oprettelsen af et europæisk 

luftfartssikkerhedsagentur, EASA48 forordningen. EASA omfatter områder som luftdygtighed, 

flyoperationer og certificering af luftfartspersonel. Det forventes at EASA i fremtiden også vil omfatte 

lufttrafikstyring og luftfartstjenester. Det forventes endvidere at lufthavnenes sikkerhedselementer vil 

blive dækket af EU Kommissionens bestræbelser på at skabe et sikkert ”Single European Sky” område.   

EU har endvidere, ved vedtagelse af en række luftfartspakker arbejdet mod liberalisering af den 

Europæiske luftfart. Tidligere var den europæiske luftfart præget af bilaterale aftaler samt 

statsmonopoler. Luftfarspakkerne har gjort at flyruter mellem to EU destinationer, fra 1992 til 2008,

er steget med 120%, samt at flyruter indenfor EU’s grænser med flere end 2 udbydere er steget med 

320%49. EU’s liberaliserings tiltag har derved bidraget til at langt flere EU borgere har fået muligheden 

for at rejse med luftfart.

1. januar 2012, trådte ny EU-lovgivning i kraft, som sætter et loft over hvor meget luftfartselskaberne 

må forurene, når der flyves til et af EU landene. Lovgivningen medfører at luftfartselskaberne skal 

købe CO2-kvoter, hvis der flyves til og fra Europa Dette har medført store protester fra lande udenfor 

EU.  Lovgivningen som er med til at skabe en konkurrenceforvridning, kan være medvirkende til et 

lavere antal passagerer til og fra EU og dermed CPH.

3.1.1.4 Lovgivning om flere lufthavne

Siden 2008 har konkurrence myndighederne behandlet en klage over, at CPH har nægtet en ny 

konkurrerende terminal – Terminal A50 – adgang til at leje og ledig grund i lufthavnen. Konkurrence-

og Forbrugerstyrelsens analyse af de konkurrencemæssige virkninger af ”leveringsnægtelsen” viser:

                                                                                                                                                                                       
45 CPH – CSR rapport 2011
46 ICAO=International Civil Aviation Organization
47 www.trafikstyrelsen.dk
48 EASA=Eropean Aviation Safety Agency
49 www.trm.dk
50 Terminal A er et privat konsortium, som ønsker at bygge ny konkurrerende lavpristerminal.
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at CPHs adfærd begrænser konkurrence for markedet for aeronautiske og kommercielle 

terminalydelser,

at der vil være en ikke-uvæsentlig forbruger gevinst hvis Terminal A opføres,

at Terminal A ikke vil medfører væsentlige omkostninger for CPH. 

På baggrund heraf konkluderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at CPH er i strid med 

konkurrencelovgivningen ved at nægte udlejning til Terminal A og fremsendte i november 2011 

udkast til afgørelsen. På trods af at Trafikstyrelsen i januar 2011 meddelte Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen at de ikke så nogen problemer i etablering af Terminal A, ændrede Trafikstyrelsen 

i december 2011 holdning til at være imod etablering af Terminal A, med den følgende begrundelse51:

”Trafikstyrelsen har på det nu yderligere oplyste grundlag foretaget en fornyet 

samlet vurdering af hjemmelsspørgsmålet med særlig vægt på security spørgsmålet. 

Denne vurdering har medført, at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A at 

sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods, og forsyninger. Et 

sådan ansvar kan kun pålægges lufthavnen. På denne baggrund og således som 

sagen nu foreligger oplyst, er det Trafikstyrelsen vurdering, at luftfartslovgivningen i 

sin nuværende form ikke giver mulighed for, at Københavns Lufthavne A/S kan give 

Terminal A ApS adgang til at opføre og drive konkurrerende passagerterminal på 

lufthavnens område, og at afslaget derfor er en direkte og nødvendig følge af 

offentlig regulering, jf. konkurrencelovens §2, stk. 4.”

Konkurrence- og Forbrugerbestyrelsen, har på baggrund heraf opfordret transportministeriet til at 

ændre luftfartsreglerne, så konkurrence på området bliver mulig. Henvendelsen skal besvares senest 

25. maj 2012.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing har udtalt52:

“Vi håber, at transportministeren vil tage initiativ til at ændre luftfartsreglerne, så 

der kan komme konkurrence om driften af passagerterminaler i Københavns 

Lufthavn Kastrup. Det vil være til gavn for både flyselskaber og passagerer, som vil få 

større valgmuligheder og billigere flybilletter.”

”Jeg undrer mig over forløbet af sagen. Det er bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen 

pludselig ændrer sin egen afgørelse og dermed afskærer Konkurrencerådet fra at 

                                                       
51 http://www.kfst.dk/index.php?id=30779
52 Kilde: http://www.kfst.dk/index.php?id=30779
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gribe ind. En simpel regelændring kan for os at se sikre det fornødne lovgrundlag for 

konkurrence i lufthavnen.”

3.1.2 Økonomiske(E) faktorer

Den samfundsmæssige økonomiske udvikling har stor indflydelse på om den enkelt borger eller aktør 

vælger at flyve eller ej, og har sammen med ændrede rejsemønstre og konkurser sat sit præg på 

luftfartsindustrien. 

Figur 6 - Udvikling i BNP og PAX53

Som det ses i figur 6, som viser udviklingen i CPHs passagerer og Danmarks bruttonationalprodukt54

(BNP) i perioden 2000-2011, så er udviklingen stor set identisk. Ifølge Deloitte55 er det i løbet af de 

gode økonomiske år, 2005-2007, nærmest blevet enhvers ret at rejse til udlandet, og endda flere gange 

om året.  I analysen fastslår Deloitte også at danskerne trods de seneste års samfundsøkonomisk

udvikling, har samme rejseaktivitet i 2010 som i 2007, dog var rejserne af generelt kortere periode, 

samt til billigere feriemål som eksempelvis Tyrkiet.

Endvidere påstår Deloitte i rapporten, at bruttonationalproduktet, som er en god indikator for dansk 

økonomi, kan anvendes til at forudse væksten i antal passagerer. CPH anvender tillige udviklingen i 

økonomien som indikator for udvikling i passagertilvæksten56.

3.1.3 Sociokulturelle(S) faktorer

I løbet af de seneste par år, er det blevet langt billigere at flyve. Dette har medført, at når der skal 

rejses vælger flere flytransport og at de rejser oftere. 

                                                       
53 Kilde: Egen tilvirkning. Input fra Danmarks Statistisk samt www.cph.dk
54 Kilde: www.danmarksstatestik.dk
55 Deloitte, Rejsebureauer Markedsnyt 2011
56 Kilde: CPH årsrapport 2011, s. 25
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Globaliseringen hvor flere virksomheder spredes over flere lande og derfor kræver god infrastruktur, 

samt udveksling af studerende, har endvidere medvirket kraftigt til de ændrede rejsemønstre.

3.1.4 Teknologiske(T) faktorer

Flyene bliver stadig støre og større. Tidligere var det Boeing 747, bedre kendt som ”Jumbojet2, som 

var verdens største fly. Men indenfor de seneste år, har Airbus lanceret deres A380 som nu holder 

rekorden som verden største fly, med mulighed for op til 853 passagerer57. Boeing er endvidere i gang 

med at udvikle deres nye ”Dreamliner”, som skal kunne konkurrere med Airbus modeller. CPH kan på 

nuværende tidspunkt ikke håndterer model A380, og for at det skal være aktuelt, så skal 

passagermængden til en enkelt destination også være til stede. Flere og flere lufthavne i Europa kan og 

vil tage imod disse giganter, og om CPH i fremtiden med deres lavpristerminal og lavprisselskaber kan 

fylde disse giganter med charterpassagerer til eventuelt Gran Canaria, Egypten eller andre populære 

rejsedestinationer vides ikke.

Den teknologiske udvikling er endvidere med til at optimere de lufthavnsmæssige services, som 

baggagehåndtering, check-in og security check. Udover at give passagererne en bedre oplevelse af 

services, er den teknologiske udvikling også medvirkende til at give besparelser og effektiviseringer, 

som eksempelvis bagagehåndtering, som tidligere kun blev håndteret af lufthavnspersonel.

3.1.5 Resume - PEST-analysen

CPH er omfattet af takstregulativet som fastsætter afgifter og skatter i forbindelse med 

luftfartstransport. Prisen for anvendelse af CPH er en smule højere end hos konkurrenterne i Helsinki, 

Oslo. Dog leverer CPH jf. brugerundersøgelse en væsentlig bedre kvalitet en alle konkurrenter, også 

bedre end Schiphol i Amsterdam som ellers har væsentlig højere takster. Det nye takstregulativ er 

endvidere differentieret således at konkurrencefordelen ved en lavpristerminal er i CPHs favør.

CPH er endvidere omfattet af EU reguleringskrav, som anses at være en fordel idet CPH i forvejen 

allerede leverede en høj grad af sikkerhed og derfor nemt kan leve op til de af EU og FN fastsatte 

standarder.

Siden 2008 har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen behandlet klagen fra Terminal A, om at CPH ikke 

vil udleje ledig grund til ny konkurrerende lavpristerminal. I december 2011 afviste trafikstyrelsen 

klagen idet en ny konkurrerende Terminal A, ikke ved hjemmel kan pålægges det påkrævede 

sikkerhedsniveau. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har anmodet Transportministeriet om at få 

                                                       
57 Kilde: http://www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a380family/



ændret lovgivningen således Terminal A kan etableres. Henvendelsen 

2012, og der er derfor en latent risiko for at lovgivningen ændres til Terminal A’s favør.

Det konstateres at der er en god sammenhæng imellem passagervæksten og 

bruttonationalproduktet. Passagervæksten vil derfor d

udbuddet af lavprisbilletter og den økonomiske tilstand i samfundet generelt. CPH er placeret 

demografisk godt i EU. Levestandarden er høj og globaliseringen har medvirket til at flere og flere 

danske og udenlandske virksomheder har behov for let og tilgængelig transport til Danmark.

endvidere gennemført liberaliserings tiltag for at gøre flyvning internt i EU mere lukrativ.

tidspunkt vil CPH dog alt andet lige ramme loftet for oplandets behov for lufttran

yderligere passagervækst skal komme fra transfer passagererne.

Den teknologiske forandring har over tid været til fordel for CPH. Men håndteringen af luftens giganter 

som Airbus A380 og den kommende Dreamliner fra Boeing, kan lufthavnen endn

lufthavnens nye strategi ”World Class Hub”, at de kommende investeringer skal foretages således at 

lufthavnen nemt kan modificeres, såfremt at en af CPH kunder ytret ønske herom.

3.2 Porters Five Forces

Som videre del af CPHs omverdensanalyse anvendes Porters Five Forces. Ved anvendelse af Porters 

Five Forces analyseres lufthavnsbranchens indflydelse på CPHs evne til værdiskabelse. Porters Five 

Forces er opdelt således at markedsforholdene for så vidt angår konkurrenceintensitet, 

adgangsbarrierer(truslen fra nye konkurrenter), 

samt truslen fra substituerende produkter

Figur 7 - Porters Five Forces58

                                                       
58 Kilde: Egen tilvirkning, med input fra Anthony Henry(2008), s. 71

ændret lovgivningen således Terminal A kan etableres. Henvendelsen skal besvares senest den 25. maj 

2012, og der er derfor en latent risiko for at lovgivningen ændres til Terminal A’s favør.

Det konstateres at der er en god sammenhæng imellem passagervæksten og 

bruttonationalproduktet. Passagervæksten vil derfor delvis være afhængig af levestandarden, 
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skal besvares senest den 25. maj 

2012, og der er derfor en latent risiko for at lovgivningen ændres til Terminal A’s favør.

Det konstateres at der er en god sammenhæng imellem passagervæksten og vækst i 

elvis være afhængig af levestandarden, 

ter og den økonomiske tilstand i samfundet generelt. CPH er placeret 

. Levestandarden er høj og globaliseringen har medvirket til at flere og flere 

irksomheder har behov for let og tilgængelig transport til Danmark. EU har 

idere gennemført liberaliserings tiltag for at gøre flyvning internt i EU mere lukrativ. På et 

tidspunkt vil CPH dog alt andet lige ramme loftet for oplandets behov for lufttransport, hvorfor 

Den teknologiske forandring har over tid været til fordel for CPH. Men håndteringen af luftens giganter 

som Airbus A380 og den kommende Dreamliner fra Boeing, kan lufthavnen endnu ikke. Det er indført i 

lufthavnens nye strategi ”World Class Hub”, at de kommende investeringer skal foretages således at 

lufthavnen nemt kan modificeres, såfremt at en af CPH kunder ytret ønske herom.

densanalyse anvendes Porters Five Forces. Ved anvendelse af Porters 

Five Forces analyseres lufthavnsbranchens indflydelse på CPHs evne til værdiskabelse. Porters Five 

Forces er opdelt således at markedsforholdene for så vidt angår konkurrenceintensitet, 

og kundernes forhandlingsstyrke 
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3.2.1 Konkurrenceintensitet

Som nævnt i afsnit 2.0, beskrives CPHs væsentligste konkurrenter Helsinki Vantaa Airport(Vantaa), 

Olso Lufthavn Gardamoen(Gardamoen), Amsterdam Schiphol(Shciphol) og den kommende 

storlufthavn Berlin-Brandenburg lufthavn(BER), som trussel fra ny konkurrent. 

Indledningsvist kunne der være nærliggende at antage at Malmö lufthavn(MMX) ville være en stor 

konkurrent til CPH, idet MMX har samme oplandsmulighed på estimeret 4 mio. mennesker. Men da 

MMX kun årligt har PAX 1,59 mio.59 og 34 destinationer, samt etableringen af CPH Go der vil fjerne 

incitamentet for lavprisselskabernes tilknytning til MMX, vurderes MMX ikke som væsentlig 

konkurrent til CPH.

Som det ses i figur 8, har passagerudviklingen været stort set identisk CPH, Vanta, Schiphol og 

Gardamoen imellem. Det ses endvidere, som tidligere beskrevet at Schiphol er en ca. dobbelt så stor 

lufthavn, som CPH der igen er lidt større end Vantaa og Gardamoen. Den fælles nedgang, illustreret 

ved figur 9, i 2009 skyldes den generelle afmatning i verdensøkonomien. CPH bliv endvidere påvirket 

af Sterlings konkurs i okt. 2008.

Figur 8  Udvikling i PAX 2006-201160

                                                       
59 http://www.swedavia.se/en/Malmo-Airport/About-the-airport/Short-fact-about-the-airport/
60 Kilde: Egen tilvirkning, Input fra:  www.osl.no, www.schiphol.nl, www.helsinki-vantaa.fi og www.cph.dk
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Figur 9 - PAX udvikling i %61

Hvis man sammenligner væksten fra året før, ses det tydeligt, at alle CPHs konkurrenter har positiv 

udvikling i passagervæksten. På trods af at CPH opnåede passagerrekord på ca. 22,7 mio. PAX, opnås 

ikke samme vækstrater som hos konkurrenterne, hvilket blandt andet har været medvirkende til at 

CPH har lanceret den nye strategi ”World Class Hub”.

Ved sammenligning af driftsresultatet(EBIT) pr. passager, illusteret ved figur 10, ses det at CPH og  

Gardamoen er på næsten samme niveau. Det ses endvidere at afmatningen i verdensøkonomien ramte 

CPH og Schiphol hårdere end Gardamoen. Det ses også at udviklingen i driftsresultatet i CPH og 

Schiphol er mere volatilt end ved Gardamoen.

Figur 10 - Udvikling i EBIT/PAX62

Da Finavia ikke offentliggør individuel rapport for Helsinki-Vantaa, har det ikke været mulig at 

sammenligne for så vidt angår Vantaa. Det skal endvidere også tages i betragtning at udviklingen i 

Schiphol er på baggrund af hele Schiphol group, som omfatter flere lufthavne og andre aktiviteter.

Som det fremgik af afsnit 2.6.5 ”Resume af konkurrenter”, har CPH en væsentlig større andel af 

udenrigsrejser sammenlignet med Vantaa og Gardamoen. Som nævnt skyldtes dette at CPH i større 

                                                       
61 Kilde: Egen tilvirkning, Input fra:  www.osl.no, www.schiphol.nl, www.helsinki-vantaa.fi og www.cph.dk
62 Kilde. Egen tilvirkning, Input fra:  www.osl.no, www.schiphol.nl og www.cph.dk
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grad er en hub og derfor tilbyder væsentlig flere interkontinentale direkte ruter. Dette skyldes blandt 

andet at SAS har valgt CPH som deres skandinaviske hovedsæde.

For at udbygge og styrke CPHs nuværende internationale position, er Copenhagen Connected63

etableret. Copenhagen Connected er den del af det danske ruteudviklingsprogram Global Connected, 

som via destinationsmarkedsføring, har til formål at øge efterspørgslen og dermed tilgængeligheden 

til København, Danmark og Ørestadsregionen.

Målet er at forbedre den internationale tilgængelighed til København og Danmark, dels ved at styrke 

det eksisterende rutenetværk samt ved at tiltrække nye internationale ruter fra vigtige økonomiske 

vækstmarkeder.

Bag projektet er en lang række offentlige og private parter, herunder Københavns kommune, Region 

Hovedstaden, Malmø Stad, CPH og Markedsføringsfonde m.fl. Projektet bakkes endvidere op af LO, 

Dansk Metal, DI, Dansk Erhverv, A.P. Møller Mærsk, Carlsberg, FL Smidt og Københavns Universitet m. 

fl.64

3.2.2 Truslen fra nye konkurrenter
Nye konkurrenter på markedet vil alt andet lige reducere CPHs indtjening. CPH skal derfor have en 

stærk konkurrencemæssig position for at afværge eventuelt nye konkurrenter. Nye konkurrenter 

oplever ofte adgangsbarrierer som stordrifts- og erfaringsfordele, store kapitalkrav, 

produktdifferentiering der skaber præference hos forbrugeren samt lovgivning og politisk regulering.

Som tidligere beskrevet i PEST analysen under afsnit 3.1.1 ”Politiske faktorer”, er lufthavnsbranchen 

meget reguleret, både af national og international lovgivning, hvorfor det er meget besværligt at 

etablere sig som ny virksomhed på markedet. Oftest er eksisterende lufthavne 100% ejet af de 

offentlige myndigheder, eller delvis offentligt ejet med større privat ejerandel som i CPHs tilfælde.

Som tidligere beskrevet, har Terminal A siden 2008 forsøgt at etablere en ny lavpristerminal ved at

leje areal af CPH hvor lavpristerminal skulle bygges. CPH har dog ikke ønsket at udleje den ledige 

grund til Terminal A. Terminal A har fået medhold i deres klage ved Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, men idet der ikke ved nuværende lovgivning ved hjemmel kan pålægges det 

krævede sikkerhedsniveau for Terminal A, har Trafikstyrelsen i december 2011 afvist Terminal A’s 

klage. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har dog anmodet Transportministeriet om at få ændret 

lovgivningen således Terminal A klage kan få medhold og Terminal A etableret på den omtalte ledige 

grund.

                                                       
63 Kilde: www.wonderfulcopenhagen.dk/produkter/13-projekt/copenhagen-connected
64 Kilde: www.wonderfulcopenhagen.dk/produkter/13-projekt/copenhagen-connected
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CPH beskriver i deres nye strategi, den kommende storlufthavn Berlin-Brandenburg International 

Airport (BER), som en direkte konkurrent. BER er en sammenslutning og udbygning af de 3 Berlin 

lufthavne Tegel, Tempelhof(er nedlukket) og Schönefeld. Sidstnævnte bliver udbygget og bliver 

således BER. Berlins lufthavne havde i 2010 ca. 23,4 mio. PAX hvoraf 33% udgjorde 

indenrigsflyvninger. Den nye lufthavn BER vil have en kapacitet ved åbningen til sommer 2012 på 27 

mio. PAX, som kan udvides til 45 mio. PAX. Lufthansa har allerede udtalt, at åbningen af BER vil 

medfører den største ruteudvidelse i Lufthansas historie. BER har endvidere som målsætning at blive 

Nordeuropas foretrukne hub, hvilket er et klart modtræk til CPH strategi.

3.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke
Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger af om CPH har mange eller få leverandører, CPHs 

adgang til substituerende produkter og CPH betydning for leverandørens økonomi mv.65.

Som tidligere nævnt er der ca. 20.000 ansatte fordelt på ca. 500 forskellige virksomheder på 

lufthavnsarealet. De må antages at alle virksomhederne er afhængige af CPH og CPHs beslutninger. Det 

vurderes at CPH har en stærk forhandlingsposition idet det vurderes at mange af virksomhederne er 

mindre og specialiserede i at levere til specielt til CPH.  Forhandlingspositionen underbygges 

endvidere af CPH størrelse som giver stordriftsfordele - blandt andet eksemplificeret ved at CPH 

indkøber fra 1.900 forskellige leverandører og for over 1 mia. årligt66. 

3.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke
For at CPH kan optræde som prissætter og fastsætte leverings- og betalingsbetingelser, kræver det at 

CPH har en stærk position over for kunderne. 

Lufthavnsbranchen er præget af mange forskellige kundeforhold. Typisk er et eller flere større 

luftfartselskaber tilknyttet en lufthavn, som sammen skaber stordriftsfordele og synergieffekter. Over 

tid ses det dog ofte at lufthavnene udvider og lader konkurrenter til eksisterende kunder anvende 

lufthavnen.

For CPHs vedkommende er SAS en nøglesamarbejdspartner67 og bidrager med over 40% af de 

aeronautiske indtægter. Ud fra det strategiske partnerskab arbejder CPH og SAS tæt sammen om den 

fortsatte udvikling af CPH. Samarbejdet omfatter blandt andet styrkelse af CPH som trafikknudepunkt, 

og blev i 2011 udvidet til at omfatte andre selskaber i Star Alliance som Singapore Airlines og Air 

Canada. Udvidelsen medfører at der i 2012 blandt andet åbnes ruter til Beijing og Shanghai. Det SAS 

ejede finske selskab Blue1, har endvidere offentliggjort at man omlægger sit rutenet således, at CPH 

                                                       
65 Ole Sørensen (2011), s. 88
66 CPH CSR rapport 2011
67 CPH Årsrapport 2011



33

bliver hovedhub og dermed skal feede de finske passagerer ind i SAS rutenet. Det forventes at Blue1 

fra 2013 medfører yderligere årligt 300.000 PAX. 

SAS er børsnoteret og er blandt andet ejet af den danske, norske og svenske stat (tilsammen 50,4%). 

Der pågår p.t. rygter om at de skandinaviske stater indenfor en periode af 3 år ønsker, at afhænde 

deres ejerskab af SAS. Som mulige køber nævnes blandt flere, Lufthansa, Qatar Airways og Kinesiske 

Hainan68. Spørgsmålet at blot om en mulig køber ønsker at fastholde SAS position på det nordiske 

marked og derved samarbejdet med CPH. Usikkerheden om SAS har endvidere resulteret i markedets 

frygt for en konkurs i stedet for et salg. Konkursfrygten er blandt andet udtrykt via CDS69 markedet. 

Men som det aflæses er CDS på SAS faldet fra niveau 2.000 omkring årsskiftet til kurs 1.107,3570 pr. 

den 18. april 2012, hvorfor det må konstateres at investorernes frygt er aftagende, men fortsat 

tilstede.

I de seneste år, og især ved overtagelse af flere af Sterlings ruter i 2009, har Norwegian udviklet sig til

den næststørste kunde i CPH og samtidig konkurrent til SAS. Norwegian og CPH indledte i 2010 et 

strategisk samarbejde, hvor vækst og optimering af Norwegians produktudbud er optimeret, blandt 

andet med introduktion af ”Direct to Gate” service til Norwegians business kunder. I 2011 åbnede 

Norwegian 4 nye ruter samt opgraderede 5 eksisterende ruter, og i 2012 annonceredes åbningen af 

yderligere 7 ruter fra CPH. Norwegian og EasyJet udgør sammen med øvrige mindre lavprisselskaber 

ca. 25% af den samlede trafik71.

Cimber Sterling som er CPH tredje største kunde, fik i 2011 en ny stor aktionær, Mansvell Enterprises 

ltd. Der blandt andet også ejer svenske Skyways og City Airline. Den seneste økonomiske usikkerhed 

omkring Cimber Sterling vurderes indledningsvis at være afværget med en ny stærk aktionær. Der 

vurderes dog fortsat at være en risiko såfremt den nye ejer ikke formår at optimere Cimber Sterlings 

økonomi. Cimber Sterling feeder hovedsageligt CPH med transfer passagerer, og har udmeldt strategi 

om, at Cimber Sterling fremadrettet vil satse på dansk og svensk indenrigstrafik, samt regional trafik.

Ved etableringen af CPH Go, kan CPH tilbyde lavprisselskaberne differentierede takster som beskrevet 

i afsnit 3.1.1 ”Politiske faktorer” under PEST analysen. CPH har derved gjort sig mere ønskværdig som 

samarbejdspartner overfor lavprisselskaberne. CPH Go havde den 30. oktober 2011 rundet sit første 

driftsår. EasyJet har i den forbindelse oplevet vækst og i havde pr. november 2011 haft over én mio. 

PAX via CPH Go.

                                                       
68 Artikel: Børsen 15. februar 2012, af Ritzau
69 CDS= Credit Default swap
70 Kilde: Bloomberg
71 CPH Årsrapport 2011
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Ryanair, som er et større irsk lavprisselskab, ønsker dog fortsat ikke at anvende CPH. Ryanair 

anvender i stedet MMX, hvor Ryanair årligt har 300.000 PAX72.

Generelt forsøger CPH at diversificere deres produkter og derved både satse på lavprisselskaber og 

transferselskaber. Det kan ikke påpeges at der derfor ikke er en grad af kannibalisme.

Generelt vurderes CPH forhandlingsstyrke overfor kunderne at være god, idet CPH har indgået 

strategiske samarbejde med deres største kunder. Modsat vil etableringen af Terminal A skabe større 

forhandlingsstyrke, især hos lavprisselskaberne, som vil have et direkte alternativ til CPH Go.

Når der ses på passagererne som kunder, vurderes passagerernes forhandlingsstyrke som lav. Dette 

skyldes at deres forhandlingsstyrken er fordelt på hver enkelt passager. Dog vurderes passagerernes 

tilfredshed at smitte af på luftfarsselskabernes tilfredshed med lufthavnen. Skytrax, som vurderer

lufthavne, kårede den 20. april 2012, CPH som den bedste lufthavn i Nordeuropa i 2011, og den 3. 

bedste i verdenen i kategorien PAX 20-30 mio.73. Undersøgelsen som er baseret på 12 mio. interviews 

fra 108 lande, viser derved samme høje tilfredshedsgrad som CPHs egen 

passagertilfredshedsundersøgelse.  

3.2.5 Substituerende produkter

Substituerende produkter skal for kunden kunne opfylde samme behov, reducere anskaffelses 

omkostninger og omstillingsomkostningerne skal tillige være små.

CPH har pt. 4 konkurrerende produkter: bil, tog, bus og skib. Af geografiske årsager kan der hverken 

sejles eller køres i bil, tog eller bus til alle steder. Historisk set har det været dyrt at flyve, hvorfor 

alternativer ofte blev brugt. Men med lavprisselskabernes indtog er prisfordelen næsten udlignet. Til 

sammenligning koster en billet til og fra Sønderborg i perioden 8 – 15. april 2012 med henholdsvis fly 

og tog, DKK 87974 og DKK 76475. Hertil skal pålægges at den samlede rejsetid ved fly er ca. 2 timer og 

med tog ca. 8,5 timer. For videre sammenligning koster en billet for samme periode til og fra CPH og 

Arlanda Stockholm med tog og fly henholdsvis SEK 1.84376 og SEK 1.59977. Igen skal rejsetiden tages i 

betragtning hvor togturen samlet tager ca. 20 timer og fly turen 2,33 timer, dog uden hensyn til check 

in mv.

                                                       
72 Artikel: www.EPN.dk 3. februar 2012. Af Ritzau
73 Kilde: http://www.worldairportawards.com/
74 www.cimber.dk (3. april 2012)
75 www.dsb.dk (3. april 2012)
76 www.sj.se (3. april 2012)
77 www.sas.se (3. april 2012)
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Det vurderes at lavprisselskabernes fortsatte indtog, vil presse priserne yderligere og dermed vil 

flytransport blive mere attraktiv end øvrige transport former.

Dog vil flybranchen ikke kunne erstatte de øvrige transportformer idet der skal en hvis afstand og 

transport mængde til, førend det kan betale sig for luftfartselskaberne at drive ruterne. Endvidere 

vurderes at en stærre del at befolkningen fortsat ønsker at anvende de øvrige transport former,

eventuelt i kombination til for eksempel ferie og lignende.

3.2.6 Resume – Porters Five Forces

Helsinki-Vantaa og Amsterdam-Schiphol ønsker begge at være transfer lufthavne, og sammen med den 

kommende storlufthavn i Berlin (BER), er der hård konkurrence om at blive Nordeuropas foretrukne 

trafikhub. Gardamoen, har endvidere planlagt udvidelse af kapaciteten til årlig PAX 28 mio. og er 

derfor også en trussel til CPH om at blive Skandinaviens fortrukne hub. Passager udviklingen har 

været stor set stabil i perioden 2006-2011, dog vurderes alle lufthavnene at være ens ramt af den 

verdensøkonomiske afmatning i 2009.

Etableringen af Terminal A, der er en konkurrent til CPH lavpristerminal CPH Go, er i første omgang 

blevet afgjort til CPHs fordel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog fremsendt klage til 

Transportministeriet om at få loven ændret således Terminal A kan etableres. Klagen bliver besvaret 

senest ultimo maj 2012. Adgangsbarrierer for nye konkurrenter ses derfor at være høje, og der er 

derfor lokalt monopol lignende tilstande på at drive lufthavn i København.

Initiativet Copenhagen Connected, skal med hjælp fra flere brancheorganisationer og offentlige 

institutioner, tiltrække nye oversøiske og internationale ruter til CPH. Hovedstaden København vil 

blive markedsført via CPH.

CPH forhandlingsstyrke overfor leverandører vurderes at være stærk. Der er mange mindre 

leverandør, hvis eksistens er afhængig af CPH og CPHs beslutninger.

SAS står for over 40% af de samlede aeronautiske indtægter. CPHs strategiske nøglesamarbejde med 

SAS om udviklingen af CPH, medvirker til at balancerer styrkeforholdet imellem SAS som kunde og 

CPH. Den økonomiske usikkerhed omkring SAS og rygterne om de skandinaviske staterssalg af SAS 

indenfor de kommende 3 år, kan medføre alvorlige konsekvenser såfremt køber ikke ønsker at 

opretholde SASs nordiske position med CPH som hovedhub. Usikkerheden om SAS har endvidere 

resulteret i markedets frygt for en konkurs i stedet for et salg. Konkursfrygten er blandt andet udtrykt 

via CDS78 markedet. Men som det aflæses er CDS på SAS faldet fra niveau 2.000 omkring årsskiftet til 

                                                       
78 CDS= Credit Default swap
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kurs 1.107,3579 pr. den 18. april 2012. Frygten for en reel konkurs vurderes derfor som aftagende, 

men fortsat tilstede. 

Etableringen af CPH Go, vurderes at give CPH et diversificeret produktsortiment som omfatter både 

lavprisselskaber og transferselskaber. Der vil unægtelig være tale om en vis kannibalisme, men CPH 

har muligheden for at opretholde en acceptabel forhandlingsstyrke overfor deres kunder.

Indførelsen af CPH Go har endvidere medført billige rejse muligheder via lavprisselskaberne, som er 

medvirkende til at udligne prisforskelle imellem fly og andre substituerende transport muligheder. Bil, 

tog, bus og skib, anses derfor ikke at være en særlig stor trussel.

3.3 Analyse af andre ikke-finansielle value-drivers

3.3.1 Analyse af ressourcer
Analysen af CPHs ressourcer er opdelt på 3 områder:

1) Materielle anlægsressourcer 

2) Immaterielle ressourcer

3) Menneskelige ressourcer 

1) Materielle ressourcer

CPH væsentligste ressource er lufthavnen i København og Roskilde samt retten til at drive lufthavn. 

Ressourcerne omfatter bygninger, hangarer, landingsbaner, shopping områderne, standpladser og 

kontroltårn mv. Alle nævnte ressourcer er væsentlige i forhold til hinanden for at drive et trafikalt 

knudepunkt som CPH. Dog vurderes landingsbanen som den mest vitale ressource for at drive en 

lufthavn.

Placeringen af CPH vurderes endvidere at være en væsentlig ressource. Placeringen tæt på København 

og med let tilgængelig adgang fra hele øresundsregionen ses ikke hos CPH væsentligste konkurrenter.

I rapporten ”Dansk luftfart 2015 – muligheder og udfordringer”80 fra 2005, fremgår følgende:

”Københavns Lufthavn skal være et international knudepunkt for flytrafikken i hele 

Norden og Østersøregionen, og lufthavnen skal være med til at sikre fortsat vækst og 

dynamik i Øresundsregionen.”

På baggrund af ovenstående citat, og rapporten generelt, vurderes CPHs materielle ressourcer at være 

af bestående karakter idet der ikke forligger planer om etablering af ny lufthavn.

                                                       
79 Kilde: Bloomberg
80 Udgivet af Transport- og Energiministeriet, november 2005, ISBN 87-91511-49-6
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2) Immaterielle ressourcer

Som det blandt andet fremgår af PEST analysen er CPH omfattet af en række omfattende reguleringer 

på miljøområdet. CPH forsøger derfor løbende at være på forkant med denne reguleringen ved 

løbende at tage initiativ til at fremme miljømæssig ansvarlighed samt til at tilskynde udvikling og 

udbredelse af miljøvenlige teknologier.

CPH udvikler løbende ny software, som eksempelvis applikationer til smartphones, og databaser til 

det lovbestemte security system. I 2011 var CPH immaterielle aktiver aktiveret med DKK 372 mio. 

mod DKK 272 året før.

3) Medarbejder ressourcer

CPH er en af Danmarks største arbejdspladser, og har ca. 2.000 ansatte. Medarbejderne hos CPH udgør

en væsentlig ressource idet de ansatte er med til at skabe CPH kvalitetsniveau, og omfatter funktioner 

lige fra flyveledere, ground handlere til brandmænd. CPH arbejder målrettet mod at leve op til FN 

Global Compacts principper om arbejdstager rettigheder, og tilbyder derfor sine ansatte 

sundhedsklinik, et åbent debatklima og medarbejderudvikling samt talentudvikling. Den 

gennemsnitlige alder for CPH ansatte er 43,1 år81 og der er en overvægt af antal mænd(68%) i forhold 

til kvinder(32%).

3.3.2 Driftsrelaterede risici
Der relaterer sig en række ikke-finansielle driftsrelaterede risici, herunder både strategiske og 

operationelle, i forbindelse med drift af CPH. Flere af disse er berørt under PEST- og Porter Five Forces 

analysen(afsnit 3.1 og 3.2), såsom risikoen for salg eller konkurs af SAS og Cimber Sterlings samt i 

mindre grad substituerende produkter. Som yderligere risici eksempler kan nævnes:

1) Risiko for terror, vil medfører at passagerer ikke ønsker at anvende CPH lufthavn og 

omsætningen vil derfor direkte blive påvirket.

2) Risiko for ”naturkatastrofe”, orkan som i 1999 eller vulkanudbruddet fra Eyjafjallajökulls i Island i 

2010(askesky), vil kunne påvirke driften af CPH, idet luftrummet kan 

blive lukket, hvilket tillige vil påvirke CPH.

3) Økonomisk tilbagegang, risikoen for fortsat økonomisk- tilbagegang eller stilstand i Europa, 

vil medfører færre rejsende og mindre cargo, hvilket vil påvirke CPH 

omsætning.

                                                       
81 CPH - CSR rapport 2011
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4) Risici for IT-nedbrud, vil medfører at hele lufthaven ”fastfryser”, da flere af de vitale 

funktioner i CPH beror på diverse it-systemer. Dette vil medføre fald i 

omsætning og lavere forbrugertilfredshed, som kan medfører 

yderligere fald i fremtidig omsætning.

5) Volatile El priser kan medfører at CPHs el forbrug, som i 2011 udgjorde 98,3 Gwh82, 

kan blive dyrere. CPH har mål om at nedbringe forbruget med 10%. 

Risikoen kan afdækkes via derivater på EL eller som proxy83.

3.3.3 Funktionsanalyse
Ved lancering af den nye strategi ”World Class Hub”, er det blandt andet målet, at realisere synergien 

mellem de forskellige funktioner som trafikknudepunkt. CPH er p.t. en stor lufthavn, både på regionalt 

men også på internationalt niveau. CPH fremhæver ikke direkte kernekompetencer, men ved den nye 

strategi er der fokus på fastholdelse af højt kundetilfredsheds niveau, blandt andet ved at tilbyde de 

rigtige shopping muligheder herunder konceptet ”Skandinavien hub”, diverse applikationer til 

smartphones samt et smidigt security og check-in system. Strategien omfatter også at CPH i 

samarbejde med deres kunder vil udvikle lufthavnen således der skabes større effektivitet lige fra 

tømning og fyldning af fly til bedre og hurtigere check-in.

Alle tiltag kræver at CPH optimalt udnytter deres ressourcer på tværs.

CPHs ressourcer er etableret via en lang årrække af investeringer. Bare i de seneste 5 år har CPH 

gennemsnitligt pr. år investeret over DKK 600 mio.84 i udbygning og vedligeholdes af infrastruktur. De 

kommende år har CPH allerede planlagt betydelige milliard investeringer, som skal skabe fremtidens 

lufthavn.

3.3.4 Værdikædebetragtning
For at klassificere CPHs kernekompetencer yderligere, er værdikædeanalysen delt op i 2, således den 

analyseres på henholdsvis passager og flyselskabs niveau, eller aeronautisk og ikke-aeronautisk 

niveau.

1) Passagerniveau

CPH ønsker at have tilfredse rejsende og det kræver, at der tilbydes en række ydelser udover selve 

rejemuligheden. CPH foretager årligt 130.000 passager interviews, hvor CPH forsøger at kortlægge 

passagertilfredsheden og eventuelle forbedringsmuligheder. I 2011 havde CPH en kundetilfredshed på 

                                                       
82 CPH - CSR rapport 2011
83 Proxy afdækning = Hvor anden råvarer som korrelerer med EL priserne afdækkes i stedet.
84 CPH CSR rapport 2011
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en skala fra 0-100 på 85 mod 83 i 201085. CPH tilretter og revidere løbende udbuddet af butikker, 

restauranter mv. for at imødekomme passagerernes behov. Der tilbydes endvidere parkering, Hotel, 

offentlig transport ved metro, bus og tog samt diverse smartphones applikationer, som gør det 

nemmere for passagererne at check-in og lokalisere de forskellige services og faciliteter i lufthavnen. 

For eksempel har CPH udvidet check-in faciliteterne således at der i perioder med høj aktivitet er

specielle check-ins for børnefamilier med udvidet service.

Der tilbydes endvidere muligheden for almindelige lounges og premium lounges, hurtig check-in og 

andre lignende services, som er med til at gøre opholdet i CPH kortere og mere behageligt for den 

enkelte passager.

Som tidligere beskrevet, blev CPH på baggrund af passagerinterviews af foretaget af Skytrax, kåret 

som Nordeuropas bedste lufthavn.

2) Flyselskabsniveau

Flyselskaberne betaler forskellige afgifter for at anvende CPH. Det produkt som CPH tilbyder 

luftfartselskaberne består af Check-in faciliteter, sikkerhedskontrol, shoppings muligheder, 

restauranter, lounges samt ny lavpristerminal CPH Go mv.. Shopping muligheden, restauranter og 

andre passagerrelaterede ydelser påvirker ikke flyselskabernes kundetilfredshed. Flyselskabernes 

kerneydelser er start- og landingsbane, og det som CPH kan tilbyde for at skabe yderligere værdi for 

luftfartselskaberne er hurtig og effektiv check-in proces, bagagehåndtering og mulighed for effektiv 

transfer mv. 

CPH har derfor indgået strategisk samarbejde med flere af deres kunder for bedst muligt, at kunne 

leve op til deres kunders forventninger og behov. For eksempel har CPH og SAS et strategisk 

samarbejde om at udvikle CPH som SASs hovedbase og CPH har i samarbejde med diverse 

lavprisselskaber udviklet lavpristerminalen CPH Go. CPH har endvidere indgået samarbejde med 

Norwegian om effektivisering, således tømning og opfyldning af fly vil kunne lade sig gøre på 30 

minutter86.

Alt i alt vurderes CPH at have styr på de services og faciliteter som passagerer og flyselskaber behøver 

for at skabe størst mulig værdi. Det vurderes endvidere at CPH ved at foretage årlige

passagerundersøgelser samt inddrage flyselskaberne i strategiske samarbejder, er tæt på udviklingen i 

behov for værdiskabelse. 

                                                       
85 CPH Årsrapport 2011
86 www.CPH.dk
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3.3.5 Konkurrence- og vækststrategi
Konkurrence strategi

Det vurderes at CPHs konkurrence strategi, hvis man følger teorien ”Michael Porters konkurrence 

strategier” (de generiske strategier)87, er en mellemting af omkostningsleder og differentiering. Dette 

begrundes i at CPH via deres strategi fokusere på ”Total cost of operation”, hvor det er målet at det 

skal være økonomisk attraktivt at anvende CPH for luftfartselskaberne. Endvidere tilbyder CPH også 

differentierede takster, for så vidt angår anvendelsen af lavpristerminale CPH Go versus de 

almindelige terminaler. CPH tilbyder som nævnt også differentierede produkter, idet der både er 

mulighed for lavpristerminal, almindelig premium terminal, med dertil hørende faciliteter som 

shopping mv. samt cargo muligheder. Både de lave priser og det brede produktudbud, baseres på 

CPHs ønske om at være Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt og derved have en stor markedsandel 

af det samlede Nordeuropæiske marked.

Vækststrategi

Ved anvendelse af Anshoffs vækstmatrice88, vurderes det at CPHs vækststrategi er 

markedspenetrering. Dette begrundes at CPH allerede tilbyder de ønskede produkter(herunder 

almindelige premium terminaler, lavpristerminal og Cargo) indenfor luftfartsbranchen. CPH ønsker 

endvidere at fastholde positionen som Nordeuropas trafikknudepunkt. 

                                                       
87 Ole Sørensen (2011), s. 106
88 Ole Sørensen (2011), s. 112
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3.4 Delkonklusion SWOT-Analyse
Tabel 1 - SWOT-Analyse89

SWOT-Analyse

Interne forhold (CPH)

Stærke sider(S):

 Central geografisk placering i Øresundsregionen
 Diversificeret produktpakke
 Hovedbase for SAS og herunder Finske Blue1
 Base for Norwegian og Cimber Sterling
 Monopollignende tilstand i København
 Højt kvalitetsniveau
 Konkurrencedygtige og diversificerede 

lufthavnsafgifter
 Flere strategiske samarbejder med nøglepartnere
 Gode logistik forhold til og fra CPH(tog, metro, bus 

og motorvej)

Svage sider(W):

 Mindre netværkslufthavn sammenlignet med de 
største konkurrenter

 Høje fastsatte lufthavnsafgifter
 Begrænsede udvidelsesmuligheder på Amager
 Mindre lokalt passageropland end BER og Schiphol
 Stor afhængighed af SAS

Eksterne forhold (Omverden)

Muligheder(O):

 Strategiske samarbejder med nøglepartnere
 Øget tiltrækning af lavprisselskaber ved 

lavpristerminalen CPH Go
 Interesseorganisationen Copenhagen Connected
 Planer om mulighed for udvidelse af kapacitet til 

også at omfatte største flytyper
 Geografisk placering centralt i Øresundsregionen

Trusler(T):

 Kommende storlufthavn i Berlin (BER)
 Terminal A
 Salg eller konkurs af SAS og Cimber Sterling
 Kannibalisme flyselskaber imellem (lavpris vs. 

premiumselskaber)
 Terror
 Naturkatastrofer som sætter luftrummet ud af spil
 Længerevarende økonomisk afmatning i Europa
 Manglende økonomisk opbakning til Cimber 

Sterling

Som det ses i tabel 1 har CPH mange stærke sider i forhold til svage. Største styrker må anses at være 

nøglesamarbejdet med Norwegian, Cimber Sterling og især SAS, samt den geografiske placering midt i 

Øresundsregionen. Største svaghed anses at være at CPH fortsat er mindre netværkslufthavn 

sammenlignet med Schiphol og den kommende storlufthavn i Berlin BER. 

Som det ligeledes fremgår af tabel 1, så har CPH stort set ligeså mange muligheder som trusler. Af 

Bedste muligheder anses det strategiske samarbejde med nøglepartnerne SAS og Norwegian, som vil 

være med til at kunne udvikle CPH til at opfylde målsætningen om at være Nordeuropas 

trafikknudepunkt. Etableringen af CPH Go, er også med til at gøre CPH mere tilgængelig for 

lavprisselskaberne, hvilket giver mulighed for øget rutenet og derved kapacitet. Som største trussel 

anses den kommende storlufthavn i Berlin, som er et direkte modtræk til CPHs strategi. BER har 

                                                       
89 Kilde: (Egen tilvirkning) Anthony Henry(2008), s. 119
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allerede på grund af sin geografiske placering et større passageropland og helt ny designede

lufthavnsfaciliteter, hvilket kan give BER en konkurrencemæssig fordel overfor CPH. Et salg eller 

konkurs af SAS og Cimber Sterling anses tillige som en stor trussel for CPH, idet SAS eksempelvis står 

for over 40% af de aeronautiske indtægter, og en eventuel ny ejer ikke ønsker at bibeholde SAS 

nordiske position via CPH.
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4.0 Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen har som primært formål til opgave, at belyse, afdække og vurdere CPHs historiske 

performance, samt skabe forståelse for CPHs finansielle value-drivers. Regnskabsanalysen vil derfor 

indledningsvis starte med beskrivelse, vurdering og reformulering af årsrapporten. Herefter vil en

rentabilitetsanalysen og vurdering af driftsmæssige og finansielle risici skabe rammen om den 

fortsatte regnskabsanalyse, og sikre at de mest relevante områder for fastlæggelse af fremtidige 

forventninger afdækkes.

4.1 Valg af Benchmark
Som tidligere nævnt90, er Oslo lufthavn Gardamoen og Amsterdam Schiphol væsentlige konkurrenter 

til CPH og er derfor anvendt som benchmark selskaber. Både Gardamoen og Schiphol offentliggør 

deres årsrapporter og begge lufthavne, som henholdsvis er en regional lufthavn og en megahub, 

repræsenterer CPHs markeder.

4.2 Regnskabsmæssige forhold
Ved sammenligning på tværs af selskaber og regnskabsår, skal man være opmærksom på en række 

faldgrupper91. I kommende afsnit vil den anvendte regnskabspraksis, revisionspåtegningerne, 

usædvanlige poster, samt forhold omkring reformulering, korrektion og kort gennemgang af 

regnskabstal til analysebrug blive belyst.

4.2.1 Regnskabspraksis
Ved gennemgang af årsrapporterne 2006-2011, ses det at CPH har aflagt regnskab efter IFRS92 i hele 

perioden, hvorfor det konstateres at der ikke er kontinuitetsbrud.

4.2.2 Revisionspåtegninger
Samtlige revisionspåtegninger i perioden 2006-2011 er gennemgået, og har ikke givet anledning til 

bemærkninger for uregelmæssigheder eller lignende. Målet med gennemgang af 

revisionspåtegningerne er at identificere eventuelle fejl og uregelmæssigheder, som kan have 

indvirkning på regnskabsanalysen. Årsrapporterne er alle revideret af PWC93, og underskrevet uden 

forbehold eller supplerende oplysninger. Forholdet at årsrapporterne alle har revisorpåtegning uden 

forbehold, betyder endvidere, at selskabet opfylder going concern forudsætningen94, som betyder at 

                                                       
90 Afsnit 2.6.5 “Resume primære konkurrenter”
91 Christian V. Petersen m.fl. (2012)
92 International Financial Reporting Standards
93 PWC tidligere PricewaterhouseCoopers
94 Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 366
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CPH forventes at fortsætte driften og at CPH er i stand til at opfylde sine betalingsbetingelser, når de 

forfalder mindst et år frem.

Schiphol har siden 2004 aflagt årsrapport i henhold til IFRS, og er derfor sammenlignelige på de fleste 

områder med CPHs årsrapport. Dog består Schiphol, som tidligere nævnt, af 3 små lufthavne og de 

bestrider en række investeringsejendomme. Da det ikke har været muligt at korrigere og skille 

aktiviteten fra hinanden, antages det ejendomsinvesteringsaktiviteten er en del af strategien ved at 

drive en megahub.

Gardamoen ændrede først regnskabspraksis til IFRS i årsrapport 2008, hvorfor 2007 tallene er 

korrigeret.  Gardamoens årsrapport vurderes derfor sammenlignelig.

4.2.3 Reformulering, herunder særlige/usædvanlige forhold og poster
For at kunne belyse og analysere CPHs finansielle value-drivers og derved værdiansætte CPH, 

foretages reformulering af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Egenkapitalopgørelsen er reformuleret således at denne er delt op på totalindkomst og transaktioner 

med ejerne, og den beregnede totalindkomst er identisk med den beregnede totalindkomst i den 

reformulerede resultatopgørelse. Henseende med i reformulering af egenkapitalopgørelsen er 

endvidere at identificere de såkaldte ”dirty surplus”95 poster, således det sikres at alle reelle indtægter 

og omkostninger, samt gevinster og tab indgår i det endelige resultat.

I årsrapporten for CPH, er aktiver og passiver opdelt i henholdsvis anlægsaktiver og 

omsætningsaktiver, og lang- og kortfristede forpligtelser samt egenkapital. Disse reformuleres og 

opdeles i drifts- og finansiel aktivitet. CPHs primære værdiskabende aktivitet er driftsaktiviteten. Den

heraf afledte sekundære værdiskabende aktivitet er finansieringsaktiviteten, som består i at

fremskaffe finansiering til driftsaktiviteten ved optagelsen af fremmedfinansiering og fremskaffelse af 

egenfinansiering(egenkapital). Balancen er opdelt på henholdsvis driftsaktier(DA), 

driftsforpligtelser(DF), der tilsammen udgør nettodriftsaktiver eller den investerede kapital(NDA=DA-

DF), og afspejler primær værdiskabende aktivitet. Den sekundære værdiskabende aktivitet opdeles i 

Finansielle aktiver(FA) og Finansielle forpligtelser(FF), som til sammen udgør nettofinansielle 

forpligtelser(NFF), samt egenkapital. Reformuleringen er endvidere foretaget således balancen 

repræsentere årsgennemsnittet. Kapitalandele i associerede selskaber er valgt klassificeret som en del 

                                                       
95 Dirty Surplus = Posteringer som er bogført direkte på egenkapitalen i stedet for resultatopgørelsen.
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af netto driftsaktiverne, idet de historisk har været en integreret del af CPHs internationale strategi96. 

Netto driftsaktiverne er derfor ikke opdelt i kerne og ikke-kerne netto driftsaktiver. 

Resultatopgørelsen er ligeledes reformuleret således den primære værdiskabende aktivitet, driften,

udskilles. Således fremfindes NOPAT97, som er udtryk for driftsoverskud fra salg efter skat og før 

finansielle omkostninger. Det vil sige at den sekundære værdiskabende aktivitet finansieringen 

udskilles. Herudover udskilles andre driftsindtægter som ikke relaterer sig direkte til driften af CPH.

4.2.3.1 Egenkapitalopgørelse
Efter CPHs salg af diverse kapitalandele i associerede selskaber, er omfanget af poster bogført direkte 

på egenkapitalen faldet. I 2011 er der kun bogført poster relateret til de indgåede derivater. 

Totalindkomsten for den reformulerede egenkapital, stemmer derfor overens med den reformulerede 

resultatopgørelsen.

CPH har i perioden betalt væsentlige udbytter i niveau fra DKK 520 mio. i 2009 til DKK 1,3 mia. i 2008. 

Samlet udbytte i perioden 2006-2011 andrager DKK 5,5 mia. svarende til 113% af det akkumulerede 

årsresultat for samme periode. Det store udbytteniveau, kan muligvis være en del af en ”debt push-

down98” strategi set i relation til ejerforholdet.

4.2.3.2 Resultatopgørelse
Indtægter

CPHs omsætning består af 4 indtægtskilder99, Trafikindtægter (start-, passager-, security- og 

opholdsafgifter samt handling), koncessionsindtægter (shoppingcenter og parkering), lejeindtægter

(udlejning af lokaler og bygninger) og salg af tjenesteydelser mv.

Trafikindtægterne er klart største indtægtskilde og udgør ca. 55% af samlede omsætning. 

Omkostninger

CPHs omkostninger består af eksterne omkostninger (vedligeholdelses-, administrations-, energi- og 

driftsomkostninger), personaleomkostninger samt afskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver.

Personaleomkostninger er største omkostning og udgør ca. 47% af samlede omkostninger.

Hertil kommer andre driftsindtægter, som består af kompensation fra retssager, salg af materielle 

anlægsaktiver og salg af aktier i associerede selskaber. Denne post udgjorde i 2011 DKK 13,3 mio. og i 

                                                       
96 jf. Årsrapport 2006, s. 22
97 NOPAT= Net Operation Profit After Tax
98 Finansiering af udbytte, hvor udbytte modtagers gæld bliver indfriet.
99 CPH Årsrapport 2011
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2010 DKK 286,8 mio. Størrelsen af andre driftsindtægter i 2010 skyldes salget af aktier vedrørende 

ITA i Mexico. Da denne post jf. tidligere er vurderet at relatere sig til primære værdiskabende aktivitet 

er denne ikke udskilt ved reformuleringen.

Finansielle poster

De finansielle indtægter og udgifter kommer fra CPHs likvider og gæld, med hertil indgåede derivater 

fra både renter og valuta. Skatte effekten fra disse er fratrukket ved beregning af NOPAT. De 

nettofinansielle omkostninger (NFO) er  beregnet ved at ”rense” for omkostninger og indtægter 

relateret til de indgåede derivater, som er værdireguleret direkte på egenkapitalen. De 

værdiregulerende poster fra derivater og lignende er endvidere medtaget i totalindkomsten.

4.2.3.3 Balance
Likvider

For at kunne drive virksomhed er CPH nødt til at have en vis driftslikviditet. Ved reformuleringen er 

der derfor beregnet 1% af omsætningen100, som fratrækkes den likvide beholdning og gøres til 

driftsaktiv. 

Kapitalandele

Som tidligere nævnt har CPH haft kapitalandele i flere associerede selskaber. Det er valgt at 

klassificere disse kapitalandele som driftsaktiv, idet der har været tale om langsigtede investeringer, 

samt det forhold at CPH har ydet aktivt ejerskab via rådgivning og support, for derved at skabe størst 

muligt økonomisk afkast. Da NIAL Group Ltd. er aktiveret med DKK 0 (idet hele anskaffelsessummen 

er nedskrevet grundet negativ egenkapital), kommer de DKK 0,4 mio. fra kapitale andele i Airport 

Coordination Denmark A/S. 

Det vil på sigt være mulighed for en værdi i ejerskabet af NIAL Group Ltd. hvilket ikke er vurderet ved 

nærværende analyse da det falder uden for opgavens afgrænsning.

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver består primært af grunde og bygninger, investeringsejendomme, tekniske 

anlæg og maskiner, andre anlæg driftsmateriel og inventar samt andre anlæg under opførelse.

Efter regnskabsmæssigt skøn101, er de økonomiske brugstider revurderet for bygninger, startbaner og 

veje, idet levetiden er vurderet længere end tidligere års skøn. Dette medfører at den maksimale 

brugstid er ændret fra 80 til 100 år. Brugstiden blev sidst ændret i 2005 til 80 år fra 30-40, hvilket dog 

ikke er med i samlet vurdering da 2005 er uden for analyseperioden. Da ældste af de nuværende 

                                                       
100 Ole Sørensen (2011), s. 184
101 CPH Årsrapport 2011
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terminaler, terminal 2, er fra 1960, betyder det at der fortsat afskrives102 på stort set alle materielle 

anlægsaktiver. Forlængelse af afskrivningstiden vil al andet lige være med til at forbedre CPHs 

nøgletal. Investeringsejendomme som kun udgør DKK 164 mio. er aktiveret jf. ekstern valuarvurdering 

fra 2009103, og antages at være retvisende.

Immaterielle anlægsaktiver

De immaterielle aktiver udgøres primært af software. Afskrivningsperioden104 er ligeledes efter 

regnskabsmæssige skøn revurderet idet de økonomiske brugstider er vurderet længere end tidligere 

års skøn. Brugstiden er derfor ændret fra 3-5 år til 3-10 år. 

Den samlede regnskabsmæssige effekt ved ændring af afskrivningsperioden for både immaterielle og 

materielle anlægsaktiver er DKK 13 mio.105

4.3 Rentabilitetsanalyse
Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Du Pont modellen. Nøgletallene vil såfremt det er muligt 

blive sammenlignet med valgte benchmarks, Oslo Gardamoen og Amsterdam Schiphol.

Rentabilitetsanalysen vil have fokus på CPHs væsentligste finansielle value-drivers som vurderes at 

være ROE, ROIC, herunder OG og AOH, samt SPREAD og FGEAR illustreret ved figur 11.

                                                       
102 CPH afskriver lineært jf. CPH Årsrapport 2006-2011
103 CPH Årsrapport 2011, note 14
104 Afskrivning af software foretages lineært jf. CPH Årsrapport 2006-2011
105 CPH Årsrapport 2011, s. 43

Figur 11 - Du Pont model, Kilde: Christian V. Petersen m.fl. (2012)
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4.3.1 Analyse af Return On Equity (ROE)
ROE udtrykker forrentningen af egenkapital, eller med andre ord, ejernes afkast af deres investerede 

kapital. Som det fremgår af figur 11, er ROE en funktion af ROIC der måler virksomhedens 

profitabilitet samt FGEAR og Spread som er effekten af den finansielle gearing.

ROE kan beregnes ved at totalindkomsten divideres med den gennemsnitlige egenkapital eller 

alternativ ved:

ROE  ROIC  FGEAR * (ROIC  r) 106

Som det ses i figur 12, Har CPHs ROE i perioden været i spændet fra 16,1% i 2009 til 36,9% i 2007 og 

senest i 2011 androg CPHs ROE 20,9%. Faldet i CPHs ROE fra 2010 til 2011, skyldes primært andre 

drifts indtægter som relaterer til engangsindtægt DKK 286,7 mio.107 fra salget af internationale aktiver.

Som det ses ved reformuleringen af resultatopgørelsen, er totalindkomsten fra driften højere end

totalindkomsten, hvilket skyldes nettofinansielle omkostninger. Det kan derfor konstateres, at CPH 

benytter sig af finansiel gearing108. 

Som det endvidere ses er CPHs ROE højere en Schiphols, men væsentligt lavere end Gardamoens. 

Gardamoens væsentlig højere ROE skyldes blandt andet, som senere belyst, at Gardamoens FGEAR er 

væsentligt højere end både CPHs og Schiphols. 

Figur 12 - Return On Equity109

4.3.2 Analyse af Return On Invested Capital (ROIC)
ROIC måler rentabiliteten fra virksomhedens driftsaktivitet110, og derved afkastet på den investerede 

kapital. 

                                                       
106 Ole Sørensen (2011), s. 256
107 CPH Årsrapport 2011, s. 52
108 Belyst i afsnit ”Analyse af Finansiel gearing
109 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
110 Ole Sørensen (2011), s. 256
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Som det ses i figur 13, er CPHs ROIC faldende frem til 2009, hvilket blandt andet skyldes væsentlige 

værdireguleringer af sikringstransaktioner samt lav omsætning relateret til den generelle afmatning i 

verdensøkonomien og Sterling Airlines konkurs i oktober 2008. Væksten i 2010 kan henføres til andre 

driftsindtægter relateret til salget af internationale aktiver.

Som det tillige ses i figur 13, er CPHs og Gardamoens ROIC på stort set samme niveau, hvorimod 

Schiphols er væsentlig lavere.

Figur 13 - Return On Invested Capital111

4.3.2.1 Analyse af overskudsgraden (OG)
Overskudsgraden OG, er lig med driftsoverskud efter skat divideret med nettoomsætning og måler 

overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet112.

Som fællesnævner og som egentlig nøgletal for at beregne og sammenligne lufthavnes effektivitet og 

evne til forrente den investerede kapital er passagererne113. Det er ligeledes interessant at analysere 

indtjening relateret til cargo, men passagertrafikken antages at være den primære aktivitet hvor 

rentabiliteten genereres. Tallene er ikke korrigeret for cargo aktiviteter, idet det der den samlede 

lufthavns effektivitet som ønskes vurderet ved analyse af udviklingen i den totale omsætning og 

omkostning pr. PAX.

Omsætning

Som det ses i figur 14, er CPH og Schiphols omsætning pr. PAX stabil i hele perioden, hvorimod 

Gardamoens har en stigende tendens mod samme niveau som Schiphol. Som det tillige fremgår af figur 

14, så udnytter CPH ikke muligheden for omsætning pr. PAX som Schiphol eller Gardamoen. CPH 

omsætning pr. PAX androg i 2011 DKK 147 mod Schiphols DKK 191 og Gardamoens DKK184(2010). 

Den højere omsætning i pr. PAX for Schiphol, kan til dels relateres til Schiphols større cargo aktiviteter.

                                                       
111 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
112 Ole Sørensen (2011), s. 261
113 Passagerer = PAX
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Figur 14 - Omsætning pr. PAX114

Omkostning

Modsat omsætning pr. PAX, har CPH en bedre omkostning pr. PAX end Gardamoen og Schiphol. 

Udviklingen i CPHs omkostninger pr. PAX vurderes i perioden at være stabil, og har været i niveauet 

DKK -95 i 2009 til DKK -80 i 2007, svarende til et gennemsnit i perioden på DKK -90. Schiphols større 

omkostninger pr. PAX kan til dels relateres til flere cargo aktiviteter.

Figur 15 - Omkostning pr. PAX115

Mere interessant er at sammenligne det ”spread” som er imellem omsætning og omkostning pr. PAX, 

og endvidere beskriver indtjeningen pr. PAX. Som det ses i tabel 2, har Gardamoen klart højeste 

indtjening pr. PAX, og CPH har på trods af Schiphols væsentlige større omsætning pr. PAX en bedre 

indtjening pr. PAX end Schiphols.

Tabel 2 - Spread Oms./Omk. pr. PAX116

”Spread” Oms./Omk. pr. PAX 2007 2008 2009 2010 2011
CPH 56,19 56,99 53,06 55,11 55,01
Schiphol 47,67 42,86 38,81 45,37 45,54
Gardamoen 67,81 56,05 68,29 70,55

NOPAT-Margin

                                                       
114 Kilde: Egen tilvirning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter og web-sider jf. litteraturoversigten
115 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter og web-sider jf. litteraturoversigten
116 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
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NOPAT-Margin beskriver virksomhedens driftsoverskud efter skat og før finansielle omkostninger, i 

procent af omsætningen. NOPAT-Margin beregnes derfor således, hvor t er lig skattesats117:

NOPAT er derved sammen med ændringen i den investerede kapital, udtryk for det genererede frie 

cash flow fra driften.

Som det ses i figur 16, er CPHs NOPAT-Margin forholdsvis stabil og i de sidste 3 år i niveauet 27%. Det 

er stort set samme niveau som Gardamoen, som i perioden ligger stabilt i niveauet 27%-29%. 

Schiphols NOPAT-Margin ligger i væsentlig lavere niveau og har i perioden frem til 2009 en faldende 

trend. Lavpunktet i 2009 skyldes dels faldende koncessionsindtægter, værdiregulering af 

ejendomsportefølje118 samt væsentlige udgifter til reorganisation(EUR 45 mio.) grundet den 

økonomiske afmatning119. Herefter har Schiphols NOPAT-Margin været stabil i niveauet 17-18%.

Figur 16 – NOPAT-margin120

4.3.2.2 Analyse af netto driftsaktivernes omsætningshastighed (AOH)
Omsætningshastigheden for netto driftsaktiver er defineret som nettoomsætningen divideret med 

netto driftsaktiverne121.  Omsætningshastigheden er valgt udtrykt som den inverse værdi af AOH 

(1/AOH), som udtrykker hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver for at generere én krones salg. 

AOH for de individuelle omsætningshastigheder er ligeledes valgt udtrykt som den inverse værdi.

                                                       
117 Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 73
118 Ejendomme i Schiphol er medtaget som primær driftsaktivitet. Af Annual reports 2007-2011- fremgår 
strategi for investering i ejendomme på og omkring lufthavnen.
119 Schiphol Group Annual report 2009, s. 24
120 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
121 Ole Sørensen (2011), s. 268
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Tabel 3 – Netto driftaktivernes omsætningshastighed122

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed 2007 2008 2009 2010 2011
CPH 0,45 0,48 0,44 0,48 0,48
Schiphol 0,63 0,29 0,27 0,27 0,28
Gardamoen 0,43 0,45 0,43 0,44

Som det ses i tabel 3, er både CPHs, Schiphols og Gardamoens omsætningshastigheder meget lave. Det 

kan derfor konstateres at alle virksomheder er kapitalintensive.

Det ses endvidere at omsætningshastighederne er meget stabile i hele perioden, og at CPH marginalt 

anvender flere netto driftsaktiver end Gardamoen for at opnå samme omsætning.

Analyse af Net Working Capital (NWC)

Som en del af netto driftsaktiverne er arbejdskapitalen eller Working Capital(WC). WC defineres som 

kortfristede aktiver minus kortfristede driftsforpligtelser. For analytisk brug regnes Net Working 

Capital(NWC), der er WC inkl. den afsatte driftslikviditet123. NWC er endvidere udregnet som et 

gennemsnit hen over året, for at få det mest repræsentative billede.

Som det ses i tabel 4, er NWC i perioden i niveauet -0,77% til 1,13% af omsætningen, svarende til et 

gennemsnit på 0,48%. årsagen til den forholdsvis lave NWC i 2010 skyldes forholdsvis større 

forpligtelse overfor leverandører af varer og tjenesteydelser. CPHs forretningsmodel tilsiger endvidere 

at NWC er forholdsvis lav, idet indtægter og omkostninger indregnes i samme takt.

Tabel 4  - Net Working Capital124

Net working capital 2007 2008 2009 2010 2011
Net Working Capital, DKK mio. -9,1 29,7 33,0 -24,8 46,4
NWC’ omsætningshastighed -319,9 104,9 88,6 -130,6 72,0
I % af omsætning -0,31% 0,95% 1,13% -0,77% -1,39%

Analyse af investeringer (CAPEX)

CAPEX125 angiver CPHs køb eller investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver, og derved en 

del af CPH netto driftsaktiver. CPH har i perioden foretaget store investeringer. CAPEX har i perioden 

gennemsnitligt udgjort 24,5% af omsætningen og har derved haft en gennemsnitlig årlig stigning på 

ca. 4,4%. CPH er som tidligere nævnt en ”aktiv tung” virksomhed, hvorfor investeringer i immaterielle 

og materielle anlægsaktiver anses som en væsentlig value-driver. Som det ses i figur 17 har CPH i 

perioden investeret mellem DKK 594 mio. i 2009 og DKK 837 mio. i 2008. Gennemsnitligt har CPH 

                                                       
122 Kilde: Egen tilvirkning
123 Jf. afsnit 4.2.3.3
124 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
125 CAPEX = Capital expenditure
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foretaget investeringer årligt for DKK 762 mio. årligt i perioden, hvilket væsentligt overstiger 

takstregulativets krav om CAPEX på min DKK 500 mio. årligt.

Figur 17 - Udvikling i CAPEX126

4.3.3 Analyse af Finansiel Gearing og Spread
Finansiel gearing (FGEAR) måler forholdet imellem de nettofinansielle forpligtelser (NFF) og den 

gennemsnitlige egenkapital, og beskriver derved forholdet ved finansiering af netto driftsaktiverne.

Spread måler forskellen på renten (r) og ROIC, og beskriver derved om virksomheden tjener på at låne 

penge, hvilket vil sige at såfremt ROIC > r, så er ROE > ROIC, og omvendt. 

Renten127 beregnes ved at dividere de netto finansielle omkostninger efter skat med den netto 

rentebærende gæld.

Som det ses i tabel 5, så er FGEAR meget forskellig fra CPH til Schiphol og Gardamoen. Stigningen i 

CPHs FGEAR, har stort set været stigende i hele perioden, med undtagelse af 2010, som skyldes salget 

af kapitalandele, der var medvirkende til at der blev skabt konsolidering. Den generelt stigende FGEAR 

i CPH skyldes primært at der er i perioden, på nær 2010, ikke er skabt konsolidering via overskuddet. 

CPH har i perioden udbetalt over 100%% af det samlede resultat i udbytte.

Schiphols FGEAR er meget stabil i perioden i niveauet 0,5, og Gardamoen væsentlige højere FGEAR

skyldes blandt andet væsentlig finansiering via den Norske stat.

Som det endvidere ses i tabellen, så er CPHs Spread positivt i hele perioden, hvorfor det konstateres at 

CPH tjener på fremmedfinansiering. Årene 2007 og 2010, hvor CPH har relative høje Spreads skyldes

                                                       
126 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten

127 Det skal pointeres at renten sjældent modsvarer den egentlige lånerente da udregningen ikke tager højde for 
påvirkningen og forskellen imellem ind- og udlånsrenten. Der er ved beregning korrigeret for valutakurs- gevinst 
og tab.
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primært, at CPH havde andre driftsindtægter relateret til salg af kapitalandele. Sekundært skyldes det 

højere Spread også en lavere FGEAR. 

Tabel 5 - Finansiel Gearing128

Finansiel Gearing 2007 2008 2009 2010 2011
CPH 0,81 0,87 1,09 1,04 1,16
Schiphol n/a 0,49 0,52 0,52 0,51
Gardamoen 7,34 7,10 6,80 5,96 n/a
CPH – ”Rente” 3,45% 4,03% 5,25% 5,94% 4,15%
CPH – ”Spread” 18,52% 10,15% 5,21% 11.71% 7,74%

4.4 Risikoanalyse
Risikoanalysen er en central del af regnskabsanalysen, og vil senere i afsnit 6.2.4, blive anvendt som en 

”commonsense” betragtning i forbindelse med estimering af CPHs 129 for egenkapitalen.

I følgende afsnit analyseres den underliggende risiko for CPH, ud fra to perspektiver: den 

driftsmæssige risiko og den finansielle risiko.

4.4.1 Driftsmæssige risiko
Den driftsmæssige risiko fokuserer på de faktorer som der påvirker stabiliteten af den primære 

driftsmæssige indtjening. Faktorerne er fordelt på henholdsvis eksterne-, strategiske- og operationelle 

risici, som alle er analyseret i opgavens afsnit 3.3.2. De enkelte faktorer vil derfor ikke blive gengivet i 

dette afsnit. Vurderingen af faktorerne er derfor opsummeret i tabel 6, i niveauerne lav, mellem og høj 

risiko, og med en tilfredshedsgrad for hver faktor.

                                                       
128 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
129 Metode kilde: Christian V. Petersen m.fl. (2012), 255-262
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Tabel 6 – Typer af driftsmæssige risici130

Typer af driftsmæssige risici Vurdering af 

risikoniveau

CPHs evne til at håndterer de driftsmæssige risici

Eksterne risici God

Konjunkturforhold lav Passagerudvikling følger BNP, uden større udsving, samt 

generelt høj levestandard i Danmark.

Lovgivning lav Standardiseret reguleringskrav og afvisning af etablering af 

konkurrerende Terminal A.

Strategiske risici God/Tilfredsstillende

Konkurrenceintensitet lav/mellem Lokalt monopollignende tilstand. Konkurrence om transfer 

passagerer. Kapitaltungt marked.

Leverandørers styrkeforhold lav Mange leverandører som er eksistensafhængige af CPH.

Kundernes styrkeforhold lav/mellem Strategisk samarbejde med nøglekunder.

Markedsvækst mellem Lav markedsvækst i Euro-zonen.

Substituerende produkter lav Flere lavprisselskaber fjerner incitament til bil og tog.

Operationelle risici Tilfredsstillende

Udnyttelse af anlægsaktiver mellem/høj Aktivmassen kan ikke omstilles eller tilpasses eventuelt hurtigt 

skiftende marked.

Kvaliteten af ledelsen lav Kvalificeret ledelse med erfaring og teoretisk baggrund

Omkostningsstruktur mellem CPH har stor set ingen variable omkostninger og er derfor en 

omkostningstung virksomhed. Som positivt modtræk har CPH 

en væsentlig indtjeningsmargin.

CPH vurderes ikke at have nogen indflydelse på de eksterne faktorer. Men passagertilvæksten følger 

meget tæt den generelle udvikling i samfundsøkonomien udtrykt ved BNP. Lovgivningen er endvidere 

baseret på standardiserede reguleringskrav for hele lufthavnsbranchen hvilket tillige er med til at 

nedsætte de eksterne risici til lav. De strategiske risici vurderes at være lav til mellem. Dette primært 

på baggrund af leverandørernes lave forhandlingsstyrke samt nøglesamarbejdet med SAS og 

Norwegian som tillige er med til at nedsatte risikoen. Konkurrenceintensiteten som lokalt er på 

                                                       
130 Kilde: Egen tilvirkning, metode Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 255-262
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monopol lignende forhold og den relativ lave risiko for substituerende produkter to, bus og bil 

bidrager tillige til den nedsætte risiko. Den operationelle risiko vurderes at være mellem. Dette 

primært på baggrund af at CPH er en kapitaltung virksomhed og at disse aktiver ikke umiddelbart 

vurderes at kunne tilpasses og eller frasælges og derved tilpasses en eventuel nedgang i 

aktivitetsniveauet. CPH har i princippet ingen variable omkostninger, hvorfor omkostningsstrukturen 

er meget fast, hvilket medfører en operationel risiko.

Generelt set vurderes CPH at have en lav/mellem driftsmæssig risiko. 

4.4.2 Finansiel risiko
Modellen131 vurderer for så vidt angår de finansielle risiko, den finansielle gearing og lånenes 

karakteristik. Som supplement til modellen og vurdering af den finansielle risiko vurderes den 

kortsigtede og langsigtede likviditets risiko.

Analysen af de finansielle risici er derfor opdelt på likviditets- og gearingsforhold samt 

finansieringskarakteristik.

Den finansielle gearing er vurderet i afsnit 4.3.3, hvorfor denne faktor ikke vil blive gengivet i dette 

afsnit.

Likviditetsforhold

Kortsigtet likviditetsforhold

Som indikator for den kortsigtede likviditets risiko er valgt Quick ratio som udtrykker virksomhedens 

evne til på kort sigt at dække de korte gældforpligtelser132. Quick ratio beregnes ved at dividere den 

likvide beholdning med de kortsigtede gældsforpligtelser. Som det ses i tabel 7, er CPHs Quick ratio 

forbedret i perioden fra at være væsentlig under én til i 2011 at have en tilfredsstillende overdækning. 

Den væsentlige overdækning i 2010 skyldes blandt andet andre driftsindtægter relateret til salget af 

kapital andele samt lav kortsigtet gæld.

Tabel 7 – Kortsigtet likviditetsrisiko133

Kortsigtet likviditetsrisiko 2007 2008 2009 2010 2011
Quick ratio 0,11 0,04 1,63 3,76 1,44

                                                       
131 Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 255-262
132 Christian V. Petersen m.fl. (2012)
133 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
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Langsigtet likviditetsforhold

Som indikator for den langsigtede likviditetsrisiko er valg soliditetsgraden134, som beskriver 

egenkapitalens andel af samlede passiver, Rentedækningsgraden135, som angiver forholdet imellem 

cashflow fra driften og de nettofinansielle omkostninger samt Capital Expenditure ratio136, som 

angiver forholdet mellem cashflow fra driften og investering i anlægsaktiver.

Som det ses i tabel 8, er soliditetsgraden faldende, hvilket stemmer overens med observationer ved 

den analyserede FGEAR i afsnit 4.3.3. 

Rentedækningsgraden ses at være stabil i perioden, når der ses bort fra årene 2007 hvor der var stor 

udlodning fra associerede virksomheder og 2009 som var et år med lav omsætning og højere 

nettofinansielle omkostninger, der blandt andet skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse 

med obligationsudstedelse137. 

CAPEX ratioen er i hele perioden stigende og på et tilfredsstillende niveau med pæn overdækning.

Tabel 8 – Langsigtet likviditetsrisiko138

Langsigtet likviditetsrisiko 2007 2008 2009 2010 2011
Soliditetsgrad 48,8% 39,6% 37,0% 37,5% 32,6%
Rentedækningsgrad 10,69 3,13 1,78 3,13 3,33
Capital Expenditure ratio 1,32 1,59 1,66 1,44 1,88

Finansieringsforhold

CPH har samlet gæld til kreditinstitutter DKK 3.909,3 mio. i 2011, hvoraf DKK 9,8 mio. udgøres af 

kortfristede forpligtelser139. De langfristede forpligtelser er optaget ved samlet obligationsudstedelser 

i USD på DKK 3.347,7 mio. fordelt på udløbs tider fra i år 2013 til i 2020. Øvrige langfristede 

forpligtelser er optaget via fastforrentet realkredit med udløbstid fra i år 2020 og 2039.

Alle langfristede forpligtelser er fastforrentet, enten ved låneoptagelsen eller ved indgåelse af 

renteswap. Alle forpligtelserne er endvidere i DKK. De udstedte obligationer i USD og GBP er for så 

vidt angår både rente og hovedstol, ved indgåelse af valutaswaps konverteret til DKK, således 

valutarisikoen er minimeret.

                                                       
134 Soliditesgrad = Egenkapital / samlet aktiver
135 Rentedækningsgraden = Cash flow fra driften (valgt efter investeringsaktivitet) / nettofinansielle 
omkostninger
136 Capital Expenditure ration (CAPEX ratio) = Cash flow fra drift / CAPEX
137 CPH Årsrapport 2011, s. 55
138 Kilde: Egen tilvirkning, input fra respektive lufthavnes årsrapporter jf. litteraturoversigten
139 CPH Årsrapport 2011, s. 62
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CPHs politik i forbindelse med låneoptagelse er i videst muligt omfang at sikre en vis fleksibilitet 

gennem spredning af låneoptagelse på forfaldstidspunkter og modparter140.

Sammenfatning finansielle risici

Som det fremgår af tabel 9, vurderes den finansielle gearing og likviditet at være lav til mellem risiko. 

Den stigende gearing, som medfører faldende soliditetsgrad, øger risikoniveauet. Gearingen vurderes 

at være et aktivt valg idet der er udbetalt væsentlige udbytter. Den stigende quick ratio med 

tilfredsstillende overdækning samt overdækning på både CAPEX ratio og rentedækningsgraden, 

medvirker til nedsættelse af risikoniveauet.

CPHs politik om spredning af forfaldstidspunkt for gældsoptagelsen samt valget af fastforrentet 

finansiering og minimering af valutarisikoen ved indgåelse af valuta- og renteswaps medfører, at det 

samlede finansielle risici niveau, vurderes at være lavt. 

Tabel 9 – Typer af finansielle risici141

Typer af finansielle risici Vurdering af 

risikoniveau

CPHs evne til at håndterer de finansielle risici

Finansiel gearing og likviditet God/tilfredstillende

Gearing mellem Soliditetsgraden er faldende hvilket medfører stigende gearing.

Kortsigtet likviditet lav Stigende quick ratio med tilfredsstillende overdækning.

Langsigtet likviditet lav Både rentedækningsgrad og CAPEX ration har overdækning i 

hele perioden.

Finansieringskarakteristik God

Fast eller variabel forrentet lav Fastforrentet finansiering.

Løbetid lav Spredning i løbetid.

Valuta lav Konverteret til DKK via valutaswaps.

4.5 Delkonklusion regnskabsanalyse
Ved gennemgang af CPHs årsrapporter i perioden 2007-2011, konstateres det, at samtlige 

årsrapporter er aflagt efter IFRS, hvorfor der ikke er kontinuitetsbrud. Det konstateres tillige at 

                                                       
140 CPH Årsrapport 2011, s. 62
141 Kilde: Egen tilvirkning, metode Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 255-262
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årsrapporternes revisorpåtegninger ikke giver anledning til bemærkninger, idet de alle er 

underskrevet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporterne er alle reformuleret for så vidt angår resultatopgørelse, balance, pengestrøm og 

egenkapital, og danner grundlag for den historiske nøgletalsanalyse. På grund af CPHs valgte 

regnskabspraksis er det i perioden ikke vurderet nødvendigt at foretage korrektioner i relation til 

reformuleringen. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Du Pont modellen, og som det ses har 

der i perioden været udsving i både CPHs ROE og ROIC. ROE konstateres i hele perioden at være 

væsentlig over ROIC, hvorfor CPH ikke taber penge ved at have gearing. Udsvingene i ROE og ROIC

skyldes primært at CPH har haft andre driftsindtægter i 2007 og 2010, der er relateret til udbytte fra-

og salg af kapital andele. CPH har i perioden haft en stabil omsætning pr. PAX i niveauet 150, hvilket 

også konstateres at være væsentlig under Schiphol og Gardamoens niveau. Det kunne ligeledes 

konstateres at CPHs omkostning pr. PAX er stabil i perioden og lavere end Schiphol og Gardamoens. 

Som afledt af omsætning og omkostning pr. PAX, ses CPHs NOPAT at være stabil de seneste 3 år i 

niveauet 27%.

CPHs netto driftsaktiver omsætningshastighed konstateres at være meget stabile i perioden i niveauet 

0,44-0,48. Det konstateres endvidere at den lave omsætningshastighed er udtrykt for, som tidligere 

beskrevet, at lufthavnsbranchen er en kapitaltung branche. NWC ses i perioden at være mere volatil og 

havde et gennemsnit på 0,46% af omsætningen. Analysen af CAPEX udviste at CPH i perioden har 

foretaget større investeringen end takstregulativet tilsiger. CAPEX i perioden var gennemsnitlig DKK 

762 mio. årligt, svarende til gennemsnitligt 24,5% af omsætningen. 

Det kunne konstateres at CPHs FGEAR, modsat Schiphol og Gardamoen, har været stigende i perioden. 

Stigningen skyldes blandt andet at CPH har udbetalt ca. 112% af perioden akkumulerede resultat i 

udbytte. Det konstateres at der er væsentlig forskel på FGEAR CPH, Schiphol og Gardamoen imellem.

CPHs Spread i perioden konstateres at følge udviklingen i CPHs ROIC , og afviger derfor væsentlig i 

2007 og 2010. Dette skyldes blandt andet at CPHs rente i perioden er relativ stabil.

Ved gennemgang af CPHs driftsmæssige risici, herunder eksterne, strategiske og operationelle, 

konstateres det, at de samlede driftsmæssige risici er på lav til mellem niveau. Ved gennemgang af de 

finansielle risici, hvor den kortsigtede og langsigtede likviditets risiko vurderes at være lav, vurderes 

CPHs finansieringsforhold tillige at være lav, idet CPH har afdækket stort set alle risici, blandt andet 

ved indgåelse af valuta- og renteswap derivater.
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Samlet set vurderes CPH at have en passende performance sammenlignet med Schiphol og 

Gardamoen. Fælles for alle lufthavne er de store kapitalbindinger og udviklingen i omsætning og 

omkostning pr. PAX. Det vurderes dog tillige at CPH ikke udnytter samme omsætningsmulighed pr. 

PAX som Gardamoen og Schiphol.
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5.0 Budgettering

Den værdi som CPH skaber for sine ejere, er et resultat af komplekse relationer mellem drifts-, 

investerings- og finansieringsaktiviteterne. Da der senere i opgavens afsnit 6.1 nævnes, at der gøres 

brug af indirekte værdiansættelsesmetode, vil finansieringsaktiviteterne ikke blive budgetteret. 

Budgetteringen sker blandt andet på grundlag af de ikke-finansielle value-drivers, og det er formålet at 

udlede estimater af den forventede fremtidige indtjening, som kan konverteres til et værdiestimat af 

CPH.

Budgetperioden som er frem til 2019, er fastsat ud fra de tilgængelige informationer, hvor der i 2018 

vurderes at være konstant vækstrate, konstant EBIT og NOPAT-margin samt konstant udvikling i netto 

driftsaktiverne, og at der derfor i 2019 vurderes at indtræde ”steady-state”142.

Da værdiansættelses modellen, fundamentalt anvender FCFF143, fokuseres budgettering mod 

udviklingen i FCFF. Ifølge Ole Sørensen(2010)144 kan FCFF beregnes på ved følgende metoder:

FCFF  DO  NDA  C  I

hvor, 

DO = Driftsoverskuddet (efter skat)145

NDA = Ændringer i netto driftsaktiver

C = Pengestrømme fra driftsaktiviteten

I = Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

I budgetteringen indgår afskrivninger i beregningen af NOPAT. Men da disse ikke er 

likviditetspåvirkende og vurderes relateret til tidligere CAPEX, er det valgt at fratrække disse CAPEX, 

for at få mere retvisende likviditetspåvirkning af investeringsaktiviteten. På denne måde medregnes 

afskrivningernes skattemæssige effekt fortsat ved beregning af NOPAT. Det skal endvidere bemærkes, 

at der ved budgettering af CAPEX er antaget, at CPH ikke sælger brugt materiel. Der er ligeledes 

korrigeret for salg af brugt materiel ved vurdering af de historiske CAPEX niveau. 

Ændringerne i netto driftsaktiviteterne anbefales jf. Ole Sørensen(2010)146 udmålt ved at budgettere 

netto driftsaktivernes inverse omsætningshastighed, som så multipliceres med omsætningen. Denne 

                                                       
142 Når alle variable i budgetperioden er konstante fremover.
143 FCFF = Free Cash Flow to Firm, altså før omkostninger til kapitalstrukturen.
144 Kilde: Ole Sørensen(2010), s. 43
145 DO= NOPAT
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metode er fravalgt idet CPH som tidligere nævnt er en kapitaltung virksomhed, og at selv små 

ændringer i omsætningshastigheden, vil have store implikationer på netto driftsaktivernes udvikling 

og derved på budgettering af FCFF.

Budgetteringen er derfor opdelt på følgende drivers for FCFF:

- Budgettering af omsætning

- Budgettering af driftsoverskud efter skat (NOPAT)

- Budgettering af NWC

- Budgettering af CAPEX

5.1 Budgettering af omsætning
Som tidligere beskrevet er der sammenhæng mellem udvikling i antal passagerer og omsætningen, 

hvorfor udviklingen i antal passagerer anvendes til estimering af udviklingen i omsætningen. Som 

beskrevet i afsnit 3.1.2, kan udviklingen i antal passagerer måles i økonomien generelle udvikling. 

For årets første 3 mdr. har CPH haft en passagerstigning på 6,4%147, det antages at denne trend 

fortsætter resten af år 2012, og i 2013 med estimeret 4%, hvilket svarer overens med de annoncerede

nye ruter148, og det igangsatte tiltag Copenhagen Connected. 

For udviklingen frem til 2017, estimeres CPHs udviklingen i PAX på grundlag af den estimerede 

udviklingen for den samlede svenske, norske, danske og finske økonomi149. Udviklingen i både den 

norske, svenske og finske økonomi medtages, da CPH som beskrevet vil være Nordeuropas foretrukne 

hub. Strategien underbygges endvidere af at finske Blue og SAS allerede har valgt CPH som deres 

hoved hub.

I årene 2018 og frem til 2019 estimeres gennemsnitlig vækst til 2,13%, baseret på gennemsnit af IMFs 

forecast. Som yderligere underbygning af det budgetterede vækstskøn i terminalperioden, vurderer 

Eurocontrol150 Long-Term Forecast ”Flight Movements 2010-2030”151, at Danmarks og de øvrige 

nordiske landes vækst i antal flypassagerer er 2-3% årligt.

Som væsentlig faktor anses nøgletallet omsætning pr. PAX. CPHs omsætning pr. PAX har historisk som 

beskrevet i afsnit 4.3.2.1, været I niveau DKK 150. Som beskrevet har CPH som delstrategi at udvide 

                                                                                                                                                                                       
146 Kilde: Ole Sørensen(2011), s. 324
147 Kilde: http://www.cph.dk/CPH/DK/INVESTOR/Trafik/2012/Marts.htm
148 Jf. afsnit 3.2.4
149 Kilde: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx
150 Eurocontrol er en europæisk organisation med 39 europæiske stater som medlemmer. Eurocontrol har til 
formål at fastholde høj sikkerhed og god infrastruktur i det europæiske luftrum.
151 Kilde: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/official-
documents/forecasts/long-term-forecast-2010-2030.pdf
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cargo aktiviteterne, hvorfor en stigning i omsætning pr. PAX budgetteres stigende til DKK 155. Det skal 

bemærkes at dette niveau fortsat er langt fra Schiphols omsætning pr. PAX som I 2011 androg DKK 

191152.

Tabel 10 - Budgettering omsætning153

Historik Budget Terminal

År, I DKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vækst I PAX -8,43% 9,06% 5,69% 6,90% 4,00% 2,49% 2,41% 2,14% 2,15 2,13% 2,13%
Antal mio. PAX 19,715 21,502 22,726 24,294 25,265 25,894 26,518 27,085 27,667 28,256 28,858

Oms. pr. PAX 148,25 150,62 147,14 150,00 151,00 153,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00

Omsætning i mio. 2.922,8 3.238,7 3.343,8 3.644,0 3.815,1 3.961,8 4.110,2 4.198,1 4.288,3 4.379,6 4.472,9

5.2 Budgettering af Driftsoverskuddet efter skat (NOPAT)
Omkostningerne vurderes sværere at budgettere end omsætningen, idet eventuelt skjulte 

driftsmæssige besparelser eller optimeringer ikke ses tilgængelige via offentligt materiale. 

Budgetteringen af omkostningsniveau vil derfor primært blive vurderet på baggrund af historiske tal 

samt de strategimæssige tiltag. Men som det erindres i tidligere afsnit, vurderes CPH kun at have faste

omkostninger. Omkostningerne som består personale- og eksterne omkostninger samt afskrivninger,

har alle historisk de sidste 3 år udviklet sig stabilt i forhold til omsætningen. Som det endvidere 

erindres i afsnit 4.3.2.1, og som følge af de faste omkostningers udvikling, havde CPH en stabil EBIT pr. 

PAX, svarede til en EBIT-margin I niveauet 35%-37%.

Som det fremgår af delstrategien ”Total cost of operations”, er det CPHs mål både, at nedbringe 

kunders og egne omkostninger. Sammenholdt med de forventede stigende omkostninger til øgede 

cargo aktiviteter, vurderes CPHs EBIT-margin at falde successivt til at 35%. Faldet vurderes endvidere 

på baggrund af, at tilbygningerne og ombygningen af dele af lufthavnen, på kort sigt, vil medfører 

øgede udgifter. Niveauet for EBIT-margin vurderes endvidere realistisk sammenholdt med EBIT-

margin for Gardamoen og Schiphol. Schiphols EBIT-margin beregnes til at være ca. 10 procentpoint 

lavere, hvilket kan relateres til deres væsentlig større cargo aktivitet. Selskabsskattesatsen er i hele 

perioden forudsat uændret på 25% ved beregning af NOPAT154.

Tabel 11 - Budgettering overskudsgrad efter skat155

Historik Budget Terminal

År, I DKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBIT-margin 35,79% 36,59% 37,39% 36,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

EBIT i DKK 1.046,1 1.185,0 1.250,1 1.311,9 1.335,3 1.386,6 1.438,6 1.469,4 1.500,9 1.532,9 1.565,5

NOPAT (EBIT(1-t) 784,6 888,8 937,6 983,9 1.001,5 1.040,0 1.078,9 1.102,0 1.125,7 1.149,7 1.174,1

                                                       
152 Som tidligere beskrevet anvender CPH Schiphol som cargo hub forbillede.
153 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 8
154 Ved budgettering antages NOPAT = EBIT*(1-t)
155 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 8
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5.3 Budgettering af NWC
Som nævnt i afsnit 4.3.2.2, vurderes CPH til, at være en kapitaltungintensiv virksomhed, hvormed det 

implicit menes at CPHs NWC udgør en meget lille andel af de samlede netto driftsaktiver. Historisk set, 

har CPHs NWC været meget volatil og udgjort i niveauet -1,39% til 0,77% af omsætningen. 

Omsætningshastigheden for NWC har derfor tillige grundet NWC størrelse været høj. Da CPH i 

fremtiden fortsat vurderes at have en volatil, men lille, NWC, budgetteres NWC til at udgøre 0,5% af 

den budgetterede omsætning. Den lave NWC vurderes endvidere ikke at have nogen nævneværdi 

indflydelse på fremtidigt cash flow.

5.4 Budgettering af CAPEX
Som beskrevet i afsnit 2.4.1, ”World Class Hub”, så vil CPH investere flere milliarder kroner i de 

kommende 4-5 år. Investeringerne eller CAPEX, vil være i langsigtede faciliteter såsom ud- og 

tilbygninger således der bliver mere plads til check-in, herunder til både passagerer og flyselskaber. 

Der vil blive investeret i udbygning af terminal 2 med 2.000 kvadratmetre, udvidelse af finger c med 

ny lounge, sikkerhedskontrol og nye trappetårne. Samtidig med nævnte investeringsplaner 

undersøges muligheden for etablering af en ny terminal 4. Som tidligere nævnt, så tilsiger nuværende 

taksregulativ, at CPH som minimum skal investere DKK 500 mio. årligt i forbedring af lufthavnen. 

Historisk har CPH været væsentligt over det niveau og som nævnt i afsnit 4.3.2.2, har der siden 2007 

gennemsnitligt årligt blevet investeret DKK 762 mio. eller gennemsnitligt 24,5% af omsætningen i 

CAPEX. Med den fremlagte investeringsplan, CPHs mål om at være Nordeuropas foretrukne hub156, og 

set i lyset af budgetteringen af fremtidige antal passagerer, så vurderes et fremtidigt CAPEX niveau på 

24,5% af omsætningen som fornuftigt. Som det ses i tabel 12, vil CAPEX i budgetperioden ikke 

konflikte med takstregulativets minimumskrav til investerings niveau.

Som tidligere beskrevet afskriver CPH lineært og alt efter type driftsaktiv, i afskrivningsperioder op til 

100 år. Det vil sige som beskrevet, at CPH fortsat afskriver på nogle af de ældste driftsaktier i 

lufthavnen. Historisk set har afskrivninger udgjort i niveauet 15% af omsætningen, hvilket med 

budgetterede CAPEX niveau vurderes retvisende i den budgetterede periode.

I tabel 12, ses det budgetterede cash flow fra investeringsaktiviteten.

Tabel 12 - Cash Flow investeringsaktivitet157

Historik Budget Terminal

År, I DKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAPEX -594.0 -774,7 -773,3 -892,8 -934,7 -970,6 -1.007,0 -1.028,5 -1.050,6 -1.073,0 -1.095,9

Afskrivninger 471,1 491,9 511,9 546,6 572,3 594,3 616,5 629,7 643,2 656,9 670,9

CF investering -122,9 -282,8 -261,4 -346,2 -362,4 -376,4 -390,5 -398,8 -407,4 -416,1 -424,9

                                                       
156 Jf. afsnit 2.4.1
157 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 8
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5.5 Delkonklussion budgettering
Ved ovennævnte gennemgang af budgetteringen som er fokuseret på udviklingen FCFF, vurderes 

”steady-state” at indtræde i år 2019. Omsætningen er budgetteret du fra betragtningen om, at 

udvikling i PAX og samfundsøkonomien ved BNP har tæt korrelation. Omsætningen blev endvidere 

budgetteret på baggrund af forventningen om stigende omsætning pr. PAX idet CPHs delstrategi har 

tilmål at øge cargo aktiviteten. Omkostningerne budgetteres tillige at stige marginalt grundet 

forventningen om øget cargo aktivitet. På baggrund af den budgetterede udvikling i omsætning og 

omkostninger samt antagelsen om fast selskabsskattesats budgetteres driftsoverskuddet fra salg efter 

skat (NOPAT). CPHs cash flow fra investeringsaktiviteten er budgetteret på baggrund af fra de 

udmeldte investeringsplaner. Ændringerne i NWC er budgetteret du fra en vurdering af at NWC udgør 

0,5% af omsætningen.

Som det ses i tabel 13, medfører de budgetterede value-drivers i budgetperioden at FCFF er stigende 

fra DKK 573 mio. i 2012 til DKK 748,8 i 2019.

Tabel 13 - Budgetteret udvikling i FCFF158

Historik Budget Terminal

År, I DKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NOPAT 780,4 869,3 900,3 983,9 1.001,5 1.040,0 1.078,9 1.102,0 1.125,7 1.149,7 1.174,1

CF investeringak. -122,9 -282,8 -261,4 -346,2 -362,4 -376,4 -390,5 -398.8 -407,4 -416,1 -424,9

Ændring i NWC 3,3 -57,8 71,2 -64,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

FCFF 660,8 528,7 710,1 573,0 638,2 662,9 687,7 702,8 717,8 733,1 748,8

                                                       
158 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 8
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6.0 Værdiansættelse

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel
Der findes flere metoder til værdiansættelse af virksomheder. Der er eksempelvis relative modeller 

som ikke involverer budgettering, men i stedet baseres ved prismultiple af forskellige historiske 

nøgletal, herunder P/E159 og EPS160 etc., der tillige observeres for valgt benchmark161, og derefter 

sammenlignes. 

Ved værdiansættelse af CPH, er valgt en indirekte absolut værdiansættelsesmodel. Den absolutte 

værdiansættelsesmodel beregner værdien ved diskontering af de fremtidige pengestrømme, og 

kræver derfor budgettering. Den absolutte model, kan enten foretages som direkte eller indirekte 

beregning. 

Ved direkte beregning diskonteres pengestrømmen som er til rådighed for aktionærerne, og derved 

vurderes egenkapitalens markedsværdi. Ved den direkte model anvendes derfor ejernes afkastkrav 

som diskonteringsfaktor.

Ved den indirekte beregning diskonteres pengestrømmen til rådighed for virksomheden, og derved 

vurderes virksomhedens markedsværdi (EV) som så skal fratrækkes markedsværdien af de 

nettofinansielle forpligtelser for at få egenkapitalens markedsværdi. Ved den indirekte model 

anvendes derfor virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger(WACC), idet både 

långiver og investor skal tilgodeses.

Både den indirekte og direkte metode, kan beregnes ved henholdsvis cash flow modellen eller 

residualoverskud modellen. 

Ved beregning af CPHs værdi, er den indirekte tilgang valgt, idet value-driverne for beregning af cash 

flow til virksomheden, vurderes nemmere at estimere med det tilgængelige materiale end estimering 

af cash flow til aktionærerne.

Begge indirekte beregningsmetoder bygger på samme forudsætninger og giver derfor præcis samme

resultat. Forskellen på metoderne ligger i at:

                                                       
159 P/E=Price/Earnings
160 EPS=Earnings per share
161 Ole Sørensen(2011), s. 26
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Residualoverskud modellen(RIDO eller EVA162) tager udgangspunkt i den bogførte værdi af netto 

driftsaktiverne og tilbagediskontere residualindkomsten, som kan defineres som virksomhedens 

driftsoverskud med fradrag af kapitalomkostninger af netto driftsaktiver. Hvilket medfører at netto 

driftsaktivernes værdi vurderes som den bogførte.

Cash flow modellen(DCFF) tilbagediskontere det budgetterede frie cash flow med 

kapitalomkostningerne. Dette medfører at netto drifts aktivernes værdi implicit er fordelt ud på det 

fremtidige cash flow.

Det skal bemærkes at ingen af ovennævnte modeller, giver det eksakte svar på CPHs værdi, idet de 

bygger på analytikerens tolkning og budgettering af fremtidig værdiskabelse. Dog giver modellerne en 

slags ”framing” til rationalisering af de undersøgte finansielle og ikke finansielle value-drivers, som så 

konverteres til en værdiansættelse. 

Som nævnt i ovennævnte anvendes den absolutte indirekte DCFF model til beregning af CPHs værdi

ved:

V E 
FCFFt

(1WACC)t 
FCFFT 1

(WACC  g)(1WACC)T V NFF

t1

T
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hvor,

VE = Markedsværdi af egenkapital

FCFF = Free Cash Flow to Firm

t = Tidspunkt 

WACC = Weighted Average Cost of Capital

g = Samfundsvæksten

VNFF = Markedsværdi af de Netto Finansielleforpligtelser

Værdiansættelsen vil blive udarbejdet i 3 scenarier: Base-, Worst- og Best Case. Scenarierne udarbejdes 

endvidere for vurdering af værdiansættelsesmodellens følsomhed overfor ændringer i de 

budgetterede value-drivers. Base Case er baseret på de budgetterede forudsætninger, Worst Case er 

baseret på at CPH ikke lever op til de budgetterede forudsætninger, og Best Case er baseret på at CPH 

performer bedre end budgetteret.

                                                       
162 EVA= Economic Value Added
163 Ole Sørensen(2011), s. 36
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6.2 WACC
Ved brug af DCFF værdiansættelses modellerne, beregnes CPHs FCFF som tilbagediskonteres. Da FCFF 

skal tilgodese alle kapitalindskyderne er det nødvendigt at beregne kapitalindskyderes samlet

afkastkrav WACC. I forbindelse med fastlæggelse af kapitalafkastkravet, er det vigtigt

konsistensprincippet overholdes, hvormed det menes at det er vigtigt, at der er overensstemmelse 

mellem de anvendte rentabilitetsmål og afkastkrav. I rentabilitetsanalysen blev afkastgraden målt som 

forrentningen af den investerede kapital før ”aflønning” til fremmed- og egenkapitalen. 

Afkastningsgraden skal derfor sammenholdes med WACC, der som nævnt er udtrykt for vægtet 

gennemsnit af alle kapitalindskydersafkastkrav. I CPHs tilfælde er der to typer af kapitalindskydere, 

fremmed- og egenkapital. Der er ikke tale om minoritetsaktionærer, hvorfor WACC kan udtrykkes 

således:

164

hvor,

NIBD = Gældsandel (nettorentebærende gæld)

E = Egenkapitalandel

rd = Fremmedkapitalomkostninger

t = Den marginale skattesats

re = Ejernes afkastkrav

I de følgende afsnit vil kapitalomkostningerne for CPH blive estimeret:

 Fastlæggelse af langsigtet kapitalstruktur

 Estimering af den marginale skattesats

 Estimering af fremmedkapitalomkostningerne

 Estimering af ejernes afkastkrav

 Beregning af CPHs WACC

6.2.1 Langsigtet kapitalstruktur
Teoretisk set bør kapitalstrukturen tilpasses løbende således at den på ethvert givent tidspunkt 

afspejler virksomhedens nuværende brug af henholdsvis egenkapital og gæld. I praksis og ved 

beregning af værdien af CPH antages kapitalstrukturen at være konstant for så vidt angår 

                                                       
164 Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 96

WACC 
NIBD

(NIBD E)
 rd (1 t)

E

(NIBD E)
re
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fremmedkapitalens andel. Som underbyggende for antagelse om konstant fremmekapital citeres CPHs

egne ord i ledelsesberetningen fra årsrapport 2011165: 

”….Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH vil være i stand til at overholde 

sine investeringsforpligtelser på DKK 2.625 mio. i henhold til taksregulativet i 

perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et 

tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer”.

Kapitalstrukturen fastsættes derfor ved brug af cirkularitetsræsonnement166, og på baggrund heraf 

antages CPH at have følgende konstante kapitalstruktur i Base Case:

Egenkapitalens andel167: 80,68%

Fremmedkapitaltalens andel: 19,32%

6.2.2 Skattesats
Værdien af renteskatteskjoldet indregnes i værdiansættelsen ved at estimere 

fremmedkapitalomkostninger efter skat. For beregning af rentefradraget benyttes den marginale 

danske selskabsskattesats på 25%168. Det antages implicit at CPH i hele perioden har årsresultat 

tilstrækkeligt stort til, at CPH fuldt ud kan udnytte skattefordelen, der knytter sig til 

fremmedkapitalomkostningerne. Det antages tillige at den marginale skattesats er konstant i tiden 

frem.

6.2.3 Estimering af fremmedkapitalomkostninger
Fremmedkapitalomkostningerne efter skat kan estimeres ud fra følgende formel:

169

hvor,

rf = Risikofrie rente

rs = Selskabsspecifik risikotillæg

t = Selskabsskattesats

Den risikofri rente kan ikke observeres direkte i markedet, hvorfor den effektive rente på den 

toneangivende 10-årige danske statsobligation anvendes som estimat for den risiko fri rente. Den 

risikofrie rente baseres endvidere på baggrund af den danske 10-årige statsobligation idet CPH kun er 

                                                       
165 CPH Årsrapport s. 12
166 Ole Sørensen (2011), s. 65
167 På baggrund af beregnet markedsværdi af egenkapitalen
168 Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/4607.html
169 Ole Sørensen (2011), s. 56

rd  (rf  rs)(1 t)
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repræsenteret på det danske marked. Grundet den europæiske gældskrise som blandt andet på grund 

af ”Safe Haven effekten170” har medført historisk lave renter, er den danske 10-årige statsobligations 

effektive rente målt som et gennemsnit over de seneste 13 måneder for at få mere retvisende billede. 

Den risikofrie rente er derfor fastsat til 2,46%171.

Det selskabsspecifikke risikotillæg, er långivers risikotillæg for at stille risikofyldt kapital til rådighed. 

CPH blev af Standard and Poors, den 25. februar 2010 rated BBB-172, hvilket er den laveste

investmentgrade173. Det selskabsspecifikke risikotillæg på BBB- ratings, er aflæst på Bloomberg til  

321 basispunkter174.

Selskabsskattesatsen er jf. tidligere antaget til 25%.

På baggrund af ovenstående er CPHs fremmedkapitalomkostning beregnet således:

rd  (2,46% 3,21%)*(125%)  4,25%

6.2.4 Estimering af ejernes afkastkrav
Til estimering af ejernes afkastkrav anvendes Capital Asset Pricing-modellen (CAPM). CAPM tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem den enkelte virksomheds afkast og afkastet for hele 

markedsporteføljen, som er defineret som samtlige aktiver i økonomien. CAPM har endvidere som 

forudsætning at investorerne har placeret deres kapital i en portefølje af aktier for at udnytte 

fordelene ved diversifikation, hvilket i praksis ikke altid er tilfældet. CAPM beregnes således:

175

hvor,

re = Ejernes afkastkrav

rf = Risikofrie rente

 = Egenkapitalens systematiske risiko

rm = Forventet afkast på markedsporteføljen

Som det fremgår af formlen, er ejer afkastkravet en funktion af den risikofrie rente og et risikotillæg 

som er proportional med CPHs beta.

                                                       
170 Safe Haven = Investorer søger mod ”sikker havn”, i dette tilfælde Danmark, hvilket har den effekt at renterne 
presses nedad.
171 Kilde: http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html
172 Kilde: www.standardandpoors.com (kræver log in)
173 Kilde: www.standardandpoors.com
174 Kilde: www.bloomberg.com
175 Ole Sørensen (2011), s. 51

re  rf  (rm  rf )
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Beregningen af ejernes afkastkrav er derfor opdelt i følgende:

 Risikofrie rente

 Risikopræmien

 Estimering af Beta()

Risikofrie rente

Den risikofrie rente fastsættes jf. tidligere, på baggrund af en gennemsnitsberegning af den

toneangivende 10-årig dansk statsobligation til 2,46%.

Risikopræmien

Risikopræmien er et udtryk for det generelle markedsrisikotillæg, som investorer kræver for at 

investere i aktier relativt til at investere i risikofri aktiver som for eksempel statsobligationer. 

Risikopræmien kan derfor udtrykkes som det forventede afkast til markedsporteføljen fratrukket den 

risikofrie rente. Risikopræmien kan blandt andet beregnes som ex-post metoden, hvor risikopræmien 

beregnes ud fra historisk data, og bygger på antagelsen, at den forventede risikopræmie er den samme 

som den historiske.  

Ved nærværende er risikopræmien 4,5% anvendt. Risikopræmien er fastsat af Skat og beregnet af Skat 

ved en offentliggjort undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg der omhandler en undersøgelse af 

værdiansættelser i praksis, og konkluderer at danske revisionsfirmaer, banker, private equity-

investorer og management konsulenter i gennemsnit anvender en risikopræmie på 4,5% ved en 

standard afvigelse på 0,7%176.

Estimering Beta ()

En af grundtankerne i CAPM modellen er at investor udelukkende kompenseres for den systematiske 

del af risikoen. Den usystematiske risiko, som eksempelvis dårlig ledelse kan bortdiversificeres via en 

veldiversificeret portefølje af aktier. Beta er et relativt risikomål, som måler virksomhedens 

systematiske risiko set i forhold til markedsporteføljen.

Tolkningen af beta er forholdsvis intuitiv. Jo større den systematiske risiko er i virksomheden, jo 

større afkast kræver investor for at investere i virksomheden. Dette kan sammenfattes således:

Beta = 0: Risikofri investering

Beta = 1: Risiko som markedsporteføljen

Beta < 1: Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

Beta > 1: Investering med større risiko end markedsporteføljen

                                                       
176 Kilde: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1813219&vId=202463#_ftnref1
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Beta kan ikke observeres direkte i markedet, men kan estimeres på baggrund af CPHs historiske 

aktiekurser. Dette kan gøres ved simpel regression mellem afkastet på CPH og markedsafkastet. 

Metoden er dog problematisk ved aktier med lav volatilitet og omsættelighed. Dette vurderes at være 

tilfældet ved CPH, hvorfor beta estimeres på baggrund af den tidligere gennemførte analyse af CPHs 

finansielle og driftsmæssige risici samt ved at sammenholde resultat af gennemført beta vurdering, via

simpel regression analyse foretaget af Reuters(0,69)177 og Proinvestor(0,48)178.

Som nævnt blev CPHs driftsmæssige og finansielle risici analyseret i afsnit 4.4.1 og 4.4.2. Følgende 

gennemgang i tabel 14, er derfor udelukkende en kvantificering af CPHs risikoprofil.

Tabel 14: Konvertering af driftsmæssig- og finansiel risiko til beta værdier179

Driftsmæssig Risiko Finansiel risiko Samlet risiko Egenkapitals beta(e)

Lav Lav Meget lav 0,40-0,60

Lav Middel Lav 0,60-0,85

Lav Høj Middel 0,85-1,15

Middel Lav Lav 0,60-0,85

Middel Middel Middel 0,85-1,15

Middel Høj Høj 1,15-1,40

Høj Lav Middel 0,85-1,15

Høj Middel Høj 1,15-1,40

Høj Høj Meget høj 1,40

CPHs driftsmæssige risiko blev vurderet til at være mellem/lav og CPHs finansielle risiko vurderes til 

at være lav. Egenkapitalen beta estimeres derfor til at være i niveauet 0,60 til 0,85. Sammenholdt med 

de målte betaværdier af Reuter og Proinvestor vurderes en beta for CPH på 0,65 som et retvisende 

billede af den nuværende og fremtidige systematiske risiko.

Illikviditetstillæg

Teorien tilsiger investorer er tilbøjelige til at betale en merpris for en aktie med høj likviditet og 

dermed lav likviditetsrisiko. Dette vurderes da højere likviditet alt andet lige gør det lettere for 

                                                       
177 Kilde: http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=KBHL.CO (28. marts 2012)
178 Kilde: http://www.proinvestor.com/aktier/Koebenhavns+Lufthavne/KBHL.CO (28. marts 2012)
179 Kilde: Christian V. Petersen m.fl. (2012), s. 262



73

investor at opbygge eller afvikle aktiebeholdningen uden for store omkostninger. Derfor modificeres 

CAPM modellen således den indeholder et illikviditetstillæg:

re  rf  (rm  rf )  illikviditetstillæ g

Normalt anses illikviditeten at følge størrelsen på selskabets markedsværdi. Jo lavere markedsværdi, 

jo større illikviditetstillæg. Ifølge Christian V. Petersen m.fl. (2012) varierer illikviditetstillægget 

mellem 3-5 procentpoint. På baggrund af CPHs relative lille omsættelighed men store markedsværdi 

anvendes illikviditetstillæg på 0,03%.

Ud fra ovenstående gennemgang, beregnes ejernes afkastkrav således til:

re  2,46%0,65(6,96% 2,46%)0,03%  5,42

6.2.5 Beregning af WACC
Ved at indsætte de ovenfor estimerede input-variabler i WACC-formlen fra afsnit 6.2, kan CPHs WACC 

estimeres til:

WACC 19,32% * 4,25% * (1 25%)  80,68% * 5,42%  5,19%

6.3 DCFF-modellen
Som det ses i tabel 15, er den estimerede værdi pr. aktie i Base Case DKK 2.160,0. Det er DKK 135,0

mere end lukkekursen pr. 27. april 2012180.

Tabel 15 - Værdiansættelse af CPH181

CPH-Base Case Historik Budget Terminal

i DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Omsætning 3.343,8 3.644,0 3.815,1 3.961,8 4.110,2 4.198,1 4.288,3 4.379,6 4.472,9

NOPAT 900,3 983,9 1.001,5 1.040,0 1.078,9 1.102,0 1.125,7 1.149,7 1.174,1

CF investeringsak. -261,4 -346,2 -362,4 -376,4 -390,5 -398.8 -407,4 -416,1 -424,9

Ændring i NWC 71,2 -64,7 -0,9 -0,7 -0,7 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5

FCFF 710,1 573,0 638,2 662,9 687,7 702,8 717,8 733,1 748,8

Diskonteringsfaktor
(1,053)t 1,052 1,107 1,164 1,224 1,288 1,355 1,425

PV FCFF 544,8 576,7 569,5 561,7 545,7 529,9 514,5

PV FCF t.o.m. 2018 3.842,7

PV af terminalværdi 17.168,2 24.465,7

Enterprise Value 21.011,0

Markedsværdi NFF -4.059,4

Equity value 16.951,5

Værdi pr. aktie 2.160,0

                                                       
180 Kilde: http://borsen.dk/kurslister/danske_aktier/large_cap.html (DKK 2.025)
181 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 10
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6.4 Scenarieanalyse
Den budgetterede udvikling i afsnit 6.0, vurderes at være den mest sandsynlige udvikling og kaldes 

derfor for Base Case. Scenarieanalysen182 har derfor til formål via 2 alternative scenarier, en Worst 

Case og en Best Case, at fastsætte pris pr. aktie alt efter om udviklingen er positiv eller negativ i 

forhold til det budgetterede grundlag, og hvilken effekt denne udvikling måtte have på 

værdiansættelsen.

Som det erindres i afsnit 6.0, er CPHs finansielle value drivers vurderet at være:

- Omsætning

- Driftsoverskud efter skat (NOPAT)

- NWC

- CAPEX

- WACC

Scenarieudviklingen vil derfor have fokus på udviklingen i disse, og den indvirkning som den 

alternative udvikling har på værdien af CPH.

Worst Case

Ved Worst Case udviklingen vurderes CPH ikke at kunne holde årets momentum med vækst i antal 

PAX. Henover tid vurderes CPH tillige at have negativ vækst, hvilket kan frygtes at skyldes den nye 

storlufthavn i Berlin eller en ny konkurrerende lavpris terminal. Den forventede meromsætning pr. 

PAX, blandt andet relateret til forventet øget cargo niveau udebliver, er medvirkende til at 

omsætningen frygtes stagnerende i niveauet DKK 3,3 mia. til DKK 3,4 mia. De 

omkostningsoptimerende tiltag jf. delstrategien ”Total cost of operations” ses ikke have sin effekt. 

EBIT-margin er derfor faldende til niveau 33%. De gennemførte investeringer som allerede var 

igangsat og derfor ikke er ændret i perioden medfører yderligere driftsomkostninger, som tillige er 

med til at forværre EBIT-margin. Endvidere frygtes at den risiko frie rente vil stige, hvilket medfører at 

WACC stiger til niveau 5,51%.

Alle disse Worst Case udfald vil medføre at markedsværdien af egenkapitalen værdiansættes til DKK 

10.356,6 mio., svarende til en værdi pr. aktie DKK 1.319,6 eller DKK -840,4 pr. aktie i forhold til Base 

Case.

                                                       
182 Ole Sørensen(2011), s. 333
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Best Case

Ved Best Case vurderes CPH at fastholde momentum i tilgangen af passager og derved blive 

Nordeuropas fortrukne hub. Antal passagerer når derved i 2019 at ramme niveau 30,8 mio. som er 

mere end CPHs egne analyser viser. En nye konkurrerende terminal bliver ikke opført hvilket tillige 

medvirker til, at CPH fastholder væksten. Cargo aktiviteterne medvirker endvidere til at omsætning pr. 

PAX stige til niveau DKK 160, hvilket medfører at omsætningen vurderes at stige til DKK 4,9 mia. i 

2019.

Omkostningsoptimeringen, udvidelsen af lufthavnen og de øgede cargo aktiviteter, medvirker kun til 

et mindre fald i EBIT-margin til niveau 36%. Investeringsniveauet vurderes uændret i forhold til Base 

Case.

Den risiko rente viser sig ikke at være et tilfælde af ”safe haven” effekten og den risikofrie rente er 

derved på lavere niveau, som medfører WACC i niveauet 4,91%.

Alle disse Best Case udfald vil medfører at markedsværdien af egenkapitalen værdiansættes til DKK 

22.942,7 mio. svarende til en værdi pr. aktie DKK 2.923,4 eller DKK 763,4 mere i forhold til Base Case.

6.5 Delkonklusion værdiansættelse
Værdiansættelsen er foretaget via den indirekte absolutte indirekte model DCFF, og er baseret på en 

budgetperiode frem til 2018, hvor steady-state vurderes at indtræde. 

Resultatet af den strategiske og regnskabsmæssige analyse, der danner grundlag for budgetteringen,

munder ud i en beregnet markedsværdi af egenkapitalen på DKK 16.951,5 mio. svarende til en 

kursværdi DKK 2.160,0. Den beregnede kursværdi er marginalt højere end den officielle kursværdi pr. 

27. april 2012, som andrager DKK 2.025. Aktien konstateres derfor at være næsten korrekt prisfastsat 

i markedet.

Scenarieanalysen, som er opdelt i 2 scenarier, Worst- og Best Case, viser at aktiekursen er følsom 

overfor ændringer i valgte value-drivers. Analysen viser at såfremt at Worst Case udfaldene finder 

sted, vil egenkapitalens markedsværdi andrage DKK 10.356,6 svarende til en aktiekurs DKK 1.319,6. 

Modsat i Best case scenariet, vil markedsværdien af egenkapitalen andrage DKK 22.942,7 mio. 

svarende til aktiekurs DKK 2.923,4 såfremt alle udfaldene i Best Case finder sted. CPHs vurderede 

aktiekurs har der for et udfaldsrum i niveauet DKK 1.319,6 til 2.923,4, hvor aktiekurs DKK 2.160,0

konstateres som mest sandsynlig.
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7.0 Strategisk præmie ved Leverage Buy-Out
Den 21. oktober 2005 fremsendte Macquaire Airports tilbud med udløb 9. december 2005 til 

aktionærerne i CPH. Tilbuddet lød DKK 2.000 pr. aktie svarende til en præmie på 31% i forhold til 

børskursen dagen før tilbudsfremsendelsen. Bestyrelsen anbefalede tilbuddet, og tilbuddet var 

betinget af, at Macquaire Airports opnåede en ejerandel svarende til mere end 50%183.

Merprisen på 31% i forhold til aktiekursen, er defineret som en strategisk præmie, altså en mulig 

merpræmie i forhold til aktiekursen. Muligheden for at CPHs aktie indeholder en strategisk præmie via 

et leverage Buy-Out(LBO), vil blive undersøgt i de kommende afsnit.

Muligheden vil blive baseret på en vurdering af CPH som attraktivt LBO emne, ved vurdering af 

konditioner på markedet for optagelse af gæld og inddragelse af egne erfaringer. Da en pris for en LBO 

køber er væsentlig afhængig af den enkelte investors afkastkrav samt investors mulighed 

gældsoptagelse og pris heraf, vil en strategiske præmies sandsynlighed, blandt andet på baggrund af 

en række antagelser.

7.1 Introduktion til Leverage Buy-Out (LBO)
Et leverage buy-out(LBO), differentiere sig fra andre akkvisitions typer ved primært 2 forhold. Først 

og fremmest er en væsentlig del af købesummen finansieret via gældsoptagelse i købte virksomhed

eksempelvis ved at købte virksomheds aktiver stilles til sikkerhed for gælden. En væsentlig del af 

gældsoptagelsen, hvis ikke det hele, har typisk karakteristik af ”junk”, som er højrisiko, hvorfor 

investor har højere afkastkrav til renten. For det andet vil det købte selskab typisk blive afnoteret. 

Egenkapital finansieringen foretages typisk via Private Equity partnerskaber184. I CPHs tilfælde var der 

dog ikke tale om afnotering.

LBOs bygger derved på Miller & Modigliani teori om, at jo højere gearing jo større vil det forventede 

afkast til egenkapitalen være(skatteskjolds effekt m.v.)185. Dog med hensyn til den Statiske 

afvejningsteori186.

Gennemførelsen af et LBO medfører endvidere også ekstraordinære omkostninger relateret til 

udstedelse af gæld etc. Eksempelvis oplyser CPH amortisering af låneomkostninger DKK 53,8 mio. 

relateret til udstedelse af USPP187 i 2003 og 2010188. Endvidere vil der skulle betales et ikke 

ubetydeligt ”management fee”189 til de involverede fra Private Equity fonden.

                                                       
183 www.cph.dk
184 Richard A. Brealey m.fl. (2008), s. 917
185 Richard A. Brealey m.fl. (2008), s. 496, ej uddybet jf. 1.3
186 Richard A. Brealey m.fl. (2008), s. 515, ej uddybet jf. 1.3
187 USPP = US Private Placement, obligationer
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Den øgede gældssætning i virksomheden differentiere sig fra almindelige ”Corporate lending”, 

illustreret ved tabel 16:

Tabel 16 - Sammenligning Corporate Lending vs. LBO Financing190

Corporate Lending LBO Financing

Finansieringsstruktur

 Balancefokuseret
 Konservativ amortisation

 Cash flow fokuseret
 Kompleks gældsstruktur
 Amortisation i henhold til Cash flow

Gearing

 Total gæld/EBITDA <2,0x  Total gæld/EBITDA: 2,5x-4,0x(Senior)
 NFF/Egenkapital 2:1 – 1:1

Covenants191

 Soliditet
 Rentedækning

 Cash flows fokuseret covenants
 Gælds niveau

Herudover medfører den øgede finansiering ved et LBO typisk en øget pantsætning af virksomhedens 

aktiver, og en yderst begrænset finansiel handlefrihed.

Figur 18 – Opbygning af LBO med evt. placering af finansiering192

Den komplekse finansierings, herunder gældsstruktur med prioritetsrækkefølge193 ses illustreret ved 

eksempel i figur 19, og kan bestå af flere del elementer. Endvidere kan en højt initialt 

egenkapitalindskud signalerer for långiver at Kapitalfonden er ”committed” til investeringen. Alt efter 

investor type og ønske, kan gældsstrukturen skræddersyes og placeres i forskellige dele af koncernen

og med forskellig løbetid. Et eksempel er illustreret i figur 18. Finansieringen af et LBO kan derfor 

                                                                                                                                                                                       
188 CPH Årsrapport 2010, s. 55
189 Omkostninger til eksempelvis rådgiver eller administration ved LBO
190 Kilde: Private Equity, lek. 5 v/ Jimmy Lundby, efterår 2011
191 Covenant = Klausul i lånedokumentation som giver udlåner en større sikkerhed. Richard A. Brealey(2008)
192 Kilde: Køb og Salg af virksomheder (2007), Børsen Forum A/S, Børsen ledelsesbøger
193 I tilfælde af konkurs.
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typisk nedbrydes i 3 gældstyper udover egenkapitalfinansieringen: Seniorfinansiering, 2. Lien 

finansiering og High Yield bonds194.

Seniorfinansieringen anses som grundfinansieringen i en virksomhedsovertagelse, og er foranstillet 

den øvrige finansiering, undtaget eventuel realkredit- og eller leasingfinansiering.  Senior 

finansieringen er oftest delt op i flere forskellige lån, med forskellige løbetider og amortisation og 

sikkerhedsstillelse i virksomheden aktiver. Senior finansieringen ses oftest i større 

virksomhedsoverdragelser aftaget af et syndikat af banker195, og i mindre virksomhedsovertagelser 

som bilaterale låneaftaler. Senior finansieringen har typisk løbetid i niveauet 6-8 år.

Seniorfinansieringen består endvidere også af en revolverende driftskredit såfremt der er behov for 

finansiering af NWC eller større investeringer. Seniorfinansieringen kan principielt placeres flere 

steder i LBO konstruktionen, men ses oftest placeret i driftsselskabet, for derved at være tættere den 

reelle generede pengestrøm. Når finansieringen løbende placeres i driftsselskabet kaldes dette for 

”debt push-down”, og forveksles ofte af pressen, for at være en manøvre hvor kapitalfonden ”tømmer” 

virksomheden for likviditet196. 

2. Lien finansieringen er efterstillet seniorfinansieringen og har typisk samme løbetid på 7-10 år. 2. 

Lien finansieringen er siden 2005 typisk anvendt ved større virksomhedsoverdragelser, og etableres 

som et stående lån og udgør sjældent en større andel af samlede kapitalfremskaffelse197.

High Yield bonds anvendes primært i større internationale virksomhedsoverdragelser, er eksempelvis 

anvendt ved overtagelserne af TDC og ISS. High Yield bonds er efterstillet finansiering uden sikkerhed, 

i form af højt fastforrentede ”bullit”-obligationer198, med en løbetid på typisk 7-10 år. High Yield bonds 

bliver tillige omtalt ”junk bonds”. Den primære årsag til anvendelsen High Yield bonds er at øge 

investor basen til også at omfatte institutionelle investorer såsom pensionskasser og 

forsikringsselskaber, der blandt andet anvender High Yield bonds til at udnytte 

diversifikationsgevinsten i porteføljemæssigt sammenhæng. Investorer vil derfor oftest forlange at 

High Yield bonds bliver ratet af et anerkendt rating bureau såsom Standard And Poors eller Moody’s.

Mezzanin Finansieringen er en kontraktlig og/ eller strukturelt efterstillet senior finansiering med 

sekundær sikkerhedsstillelse i samme aktiver som seniorfinansieringen. Renten er typisk i niveau 

mellem seniorfinansieringen og High Yield bonds. Som efterstillet finansiering kan 

Mezzaninfinansieringen ikke blive tilbagebetalt før seniorfinansieringen er indfriet.

                                                       
194 Kilde: Køb og Salg af virksomheder (2007), Børsen Forum A/S, Børsen ledelsesbøger
195 Syndikat= Flere långiver, hvor en af långiverne agere som agent for låntager.
196 Kilde: Private Equity, lek. 5 v/ Jimmy Lundby, efterår 2011
197 Kilde: Køb og Salg af virksomheder (2007), Børsen Forum A/S, Børsen ledelsesbøger
198 Bullit = stående lån
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Figur 19 - Finansieringsstruktur199

Private Equity fonde køber virksomheder med henblik på et senere salg (exit), fokusere derfor 

traditionelt på virksomheder med200:

- Stabile cash flows

- Mulighed for kontrollerende ejerandele

- Vækstpotentiale

- En stærk ledelse

- Skalerbar produkt/tjenesteplatform med mulighed for at forfølge en buy eller build strategi

- Mulighed for at sælge ikke-attraktive aktiviteter fra

- Gode exitmuligheder

endvidere fokuserer forskellige fonde på brancher, kunder, konkurrencemæssig situation og 

konsekvenser af ejerskifte201.

Den pris som en investor er villig til at betale for virksomheden, på baggrund af ovennævnte forhold,

kaldes en strategisk præmie. Dette er eksemplificeret ved Macquarie Airports bud på CPH i 2005, som 

var 31% højere en aktiekursen. Altså en strategisk præmie på 31%.

CPH vurderes at have stabile cash flows både historisk og fremadrettet jf. afsnit 4.3 og afsnit 5.5. 

Endvidere vurderes CPH at have vækstpotentiale og en stærk ledelse som har prøvet at agere under 

kapitalfondsejet lignende forhold. Produktionen vurderes dog ikke skalerbar, idet den er væsentlig 

afhængig af omverdenen, og muligheden for kontrollerende ejerandele ses kun at være til stede 

såfremt en af følgende 2 parter sælger deres andele i CPH: Den Danske Stat, Macquarie European 

                                                       
199 Kilde: Køb og Salg af virksomheder (2007), Børsen Forum A/S, Børsen ledelsesbøger
200 Kilde: Private Equity, lek.2+3 v/ Ole Mikkelsen 31. august/7. september 2011
201 Kilde: Køb og Salg af virksomheder (2007), Børsen Forum A/S, Børsen ledelsesbøger
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Infrastructure Fund III og Ontarios Teachers Pensions Plan. Exit mulighederne vurderes at være til

stede via børsen som eventuelt IPO202 såfremt CPH afnoteres. Dog kan exit mulighederne være 

begrænset såfremt markedskonditionerne ændres markant, hvorfor en eventuel LBO køber skal være 

opmærksom på restruktureringsprisen203. Udover ovenfornævnte forhold, kan CPH som infrastruktur 

virksomhed vurderes at være attraktiv, idet en infrastruktur virksomhed typisk har lang levetid for 

eksisterende produkt udvalg. Som tidligere nævnt i afsnit 6.23, blev CPH senest rated BBB- som er en 

investmentgrade. Typisk bliver LBO virksomheder rated dårligere. Den bedre rating vurderes at 

skyldes de nævnte forhold omkring CPH, samt at CPH er en infrastruktur virksomhed.

7.2 Udvikling i LBO
Som det fremgår af The European Private & Venture Capital Associations 2010 EVCA Buyout Report, 

så har manglen på likviditet i markedet siden finanskrisen, der startede i 2008, været med til at 

begrænse LBO aktiviteten betragteligt. Dette er blandt andet illustreret i figur 20, hvor 

Seniorfinansieringen ses at falde til under EUR 50 mia. og kun 45 LBO transaktioner i første halvår af 

2010. LBO aktiviteten i 2008, 2009 og til dels 2010, har primært bestået af restruktureringer af 

tidligere gennemførte LBOs.

Figur 20 - Senior lån volumen - LBO transaktioner204

Udviklingen i gearingen, ses tillige i EVCA Buyout Report, at have udviklet sig fra 30% egenkapital i 

2004 til i første halvår at 2010 at være 70% egenkapital. Dette er illustreret er illustreret i figur 21, 

hvor det tillige fremgår at udviklingen er gået mod, at der i ikke udbydes mezzanin eller øvrig 

finansiering.

                                                       
202 IPO = Initial Public Offering
203 Refinansieringomkostninger. Fx kan rente og markedsforhold være ændret så markant, at hele gælden ikke 
kan finansieres, hvorfor der skal indskydes ”frisk” egenkapital, eller at rente niveauet har ændret sig radikalt.
204 Kilde: Standard & Poor’s LCD, i 2010 EVCA Buyout Report
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Figur 21 - gennemsnitlig finansieringsstruktur for europæiske private equity buyouts205

Udviklingen i Internal Rate of Return(IRR), som defineres som det gennemsnitlige årlige afkast på 

investeringen, er tillige illustreret i EVCA Buyout Report. Tallene figur 22, viser udviklingen i IRR målt 

historisk fra ultimo 2009. Der skal fokuseres på fond typen ”mega”, da denne kategori indeholde 

transaktioner med en værdi større end EUR 1 mia. Som det ses har det seneste års IRR være 8,6%, og 

finanskrisen påvirkning indenfor sidste 3 år ses tillige at have indvirkning i den 3 årige IRR udgør -

5,7%. Over et snit på 10 år har IRR udgjort 8,1%.

Figur 22 - IRR udvikling206

7.3 Værdiansættelse ved LBO
Værdiansættelse ved et LBO og derved vurdering af muligheden for en strategisk præmie, er beregnet 

på baggrund af 4 scenarier, som er baseret på henholdsvis en strategisk præmie på 10%, 15% 20% og 

25% i forhold til den beregnede værdi af CPHs aktie i Base Case jf. afsnit 6.3. De 4 beregninger er 

foretages endvidere med udgangspunkt i udviklingen i de 2 scenarieanalyser jf. afsnit. 6.4.

Da analyse af en optimal finansieringsstruktur ikke er indenfor opgavens afgrænsning, er der fastsat 

en samlet rente på 5% efter skat af finansieringen i de 3 forskellige gearingsscenarier målt på 3 

NFF/EBITDA niveauer, 4,0x, 5,0x og 6,0x. Renten ville optimalt set være en funktion af 7.1 omtalte

finansieringstyper. Det fastsatte renteniveau, kan anses at være lavt grundet den større gearing, men 

vurderes på acceptabelt niveau, når der sammenlignes med den estimerede rente jf. afsnit 6.2.3.

                                                       
205 Kilde: CMBOR/Barclays Private Equity/Ernst & Young, i 2010 EVCA Buyout Report
206 Kilde: ECVA/Thomson Reuters, i 2010 EVCA Buyout Report
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Investeringshorisonten er endvidere fastsat til 7 år, hvilket stemmer overens med den gennemsnitlige 

investeringshorisont jf. EVCA Buy-Out Report 2010, samt det forhold, at det er sidste år i den 

gennemførte budgetperiode jf. afsnit 5,0. Det forudsættes endvidere at virksomheden ved exit kan 

afsættes til samme gearingsforhold af EBITDA. Da eventuel investor ikke kendes antages at der tillige 

ikke opnås synergieffekter ved overtagelsen. Det beregnede IRR er endvidere før andre omkostninger, 

så som låneomkostninger og management fee.

LBOs attraktivitet og sandsynlighed vurderes på baggrund af beregning af investors IRR, på grundlag

af i afsnit 7.1 omtalte attraktivitets faktorer.

Figur 23 - LBO Base Case - Merpræmie 25%207

LBO Base Case - Merpræmie 25% Budget

i DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NFF 4.059,4

Egenkapitalpris(+25%) 21.189,4

Akkvisitionspris (EV) 25.248,8

EV/EBITDA 14,33

Gæld (EBITDA 4,0x) 7.048,0

Egenkapital 18.200,8

EBITDA 1.762,0 1.858,5 1.907,5 1.980,9 2.055,1 2.099,1 2.144,2 2.189,8

FCFF 573,0 638,2 662,9 687,7 702,8 717,8 733,1

Primo gæld 7.048,0 6.827,4 6.530,6 6.194,2 5.816,2 5.404,3 4.956,6

Betalt rente -352,4 -341,4 -326,5 -309,7 -290,8 -270,2 -247,8

Ultimo gæld 6.827,4 6.530,6 6.194,2 5.816,2 5.404,3 4.956,6 4.471,3

EXIT EV (EV/EBITDA 14,33) 31.379,4

EXIT Gæld 4.471,3

EXIT Initial Rate of Return 5,74%

Som det ses i figur 23, beregnes IRR på baggrund af en merpris på 25% og NFF/EBITDA gearing på 
4,0x til 5,74%.

Figur 24 - IRR ved forskellige scenarier208

Initial Rate of Return

Gearing (NFF/EBITDA)

4,0x 5,0x 6,0x

M
e

rp
ri

s +10% 6,13% 6,27% 6,45%
+15% 5,99% 6,10% 6,25%

+20% 5,86% 5,96% 6,07%
+25% 5,74% 5,83% 5,92%

Som det ses i figur 24, så spænder IRR i niveauet 5,74% ved en merpris på 25% og en gearing på 4,0x 

til 6,45% ved en gearing på 6,0x og en merpris på 10%. Såfremt det fremafrettet er Best Case 

                                                       
207 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 13
208 Kilde: Egen tilvirkning, input jf. bilag 13
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udviklingen, vil IRR i samme gearings og merprisscenarier være i niveauet 8,14% ved gearing 4,0x og 

merpris 25% til 9,54% ved gearing 6,0x og merpris 10%. Ved beregning af IRR ved Worst Case

udviklingen, ses IRR at være negativ i alle udfald og det budgetterede cash flow, ses ikke at kunne 

dække renteudgiften til de finansielle forpligtelser.

7.4 Delkonklusion – strategisk præmie
En strategisk præmie, er den ”merværdi”, som der kan opnås i en aktie hvis virksomheden købes af 

tredjemand. Ved Macquaire Airports tilbud i 2005, var den strategiske præmie 31%.

Et LBO er kendetegnet ved, at virksomhedskøbet finansieres ved stor gældsoptagelse, og typisk med 

pant i virksomhedens egne aktiver. Egenkapital finansieringen foretages typisk via Private Equity 

partnerskaber.

Gældsfinansieringen i et LBO er typisk skræddersyet alt af investors ønsker og behov. Gælden består 

typisk af, i prioriteret rækkefølge: Seniorfinansiering inkl. eventuel revolverende driftskredit, 2. lien 

finansiering og High Yield bonds. High Yield bonds har oftest karakteristik af ”junk”. Løbetiden og 

amortisation for den finansielle struktur er forskellig og efter investors ønske. 

Før finanskrisen var LBO markedet særdeles aktivt. Aktiviteten skyldtes i høj grad den relative nemme 

adgang til likviditet. I dag er likviditet en mere knap faktor, og LBO aktiviteten er mindsket 

betragteligt. Før finanskrisen, var fordeling i kapitalstrukturen ved LBO 30% egenkapital og 70% 

fremmedkapital. Efter finanskrisen er forholdene byttet således der er 70% egenkapital og 30% 

egenkapital. Dette forhold vidner tillige om at likviditet er en knap faktor.

Ved beregning af LBO af CPH, fremsættes 4 strategisk præmie scenarier, med henholdsvis 3 gearings 

niveauer. Såfremt udviklingen følger Base Case scenariet, andrager IRR i nævnte scenarier i niveauet 

5,74% til 6,46%. Såfremt udviklingen bliver Best Case scenariet vil IRR andrage i niveauet 8,14% til 

9,54%. Når der sammenlignes med IRR som snit af alle LBOs, er det beregnede niveau herunder. Det 

skal endvidere bemærkes at det beregnede niveau ikke tager højde for eventuelle låneomkostninger 

og management fees.

LBO beregningerne, viser dermed at en potentiel investor skal acceptere IRR i niveau 5,74% til 

6,446%, og i bedste fald 8,14% til 9,54%. På baggrund af ovennævnte niveauer som er før eventuelle 

låneomkostninger og management fees, og de gennemsnitlige opnåede IRR niveauer, vurderes et en 

strategisk præmie på ikke sandsynlig. Chancen for et LBO med strategisk præmie, vurderes kun 

sandsynligt såfremt investor har mulighed for synergieffekt eller mulighed for at optimere CPH og 

skabe bedre indtjening. Det vurderes endvidere at såfremt et 100% LBO blev gennemført, skal 

investor fortsat affinde sig med, at Den Danske Stat har væsentlig indflydelse, idet Den Danske Stat 
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fastsætter taksregulativet og bestemmer de lovgivningsmæssige forhold jf. henholdsvis afsnit 3.1.1.1 

og 3.1.1.4.
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8.0 Sammenfatning og konklusion

8.1 Sammenfatning
Som præciseret i problemformuleringen er opgavens overordnede problemstilling at foretage en 

værdiansættelse af CPH med henblik på at estimere en fair value for selskabets aktie, samt vurdere 

muligheden for en strategisk præmie.

Som led i besvarelsen af opgavens hovedspørgsmål, er der udarbejdet en række analyser, som ligger til 

grund for selve værdiansættelsen. Opgaven følger derfor indledningsvis en klassisk struktur for 

værdiansættelse af virksomheder, herunder strategiskanalyse, regnskabsanalyse, budgettering og 

værdiansættelsesberegning samt slutteligt en vurdering af strategisk præmie. Nedenfor følger en 

opsummering af opgavens centrale konklusioner med besvarelse af opgavens problemstilling.

CPH fremlagde ved præsentation af årsrapport 2011, deres nye strategi ”World Class Hub”, som i sin 

enkelthed har til mål at gøre CPH til Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt. Ved vurdering af CPHs 

interne og eksterne forhold, vurderes CPHs største styrke at være nøglesamarbejdet med Norwegian, 

Cimber Sterling og isæt SAS samt den geografisk placering midt i Øresundsregionen. Største svaghed 

vurderes CPHs fortsat relative lille størrelse i forhold til Schiphol og den kommende storlufthavn 

Berlin BER. CPHs bedste mulighed vurderes at være det strategiske samarbejde med nøglepartnerne. 

Som største trussel anses den kommende storlufthavn i Berlin, vis strategi er et direkte modtræk til 

”World Class Hub”. Endvidere vurderes et salg eller konkurs af nøglepartnerne SAS og Cimber Sterling 

som en stor trussel for CPH.

Historisk har CPH har en positiv ROE i niveauet 16,1% i 2009 til 36,9% i 2007, og senest i 2011 

udgjorde ROE 20,9%. Den lave ROE i 2009, skyldes primært den generelle afmatning i økonomien, og 

den højere ROE i 2010 skyldes primært andre driftsindtægter relateret til salget af kapital andele. I 

perioden har CPHs ROE været bedre en Schiphols, men væsentlig dårligere en Gardamoens, hvilket 

skyldes Gardamoens væsentligere højere gearings niveau. ROIC har i hele perioden været under ROE, 

hvorfor det kan konstateres at CPH har tjent på at være gearet. Det konstateres at CPH har gennemført 

større investeringer end taksregulativet tilsiger. Det kunne endvidere konstateres at CPH 

driftsmæssige og finansielle risici samlet er lave. Samlet vurderes CPH ar have en passende 

performance sammenlignet med Schiphol og Gardamoen. Fælles for alle lufthavnene konstateres at 

det er kapital intensive virksomheder samt at der have være næsten samme udvikling i omsætning og 

omkostning pr. PAX. Dog vurderes CPH ikke at udnytte de samme omsætningsmuligheder pr. PAX som 

Gardamoen og Schiphol.
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Værdiansættelsen foretages blandt andet på baggrund af den budgetterede udvikling, hvor ”Steady-

state” vurderes at indtræde i 2019. Omsætningen, som er en af væsentligste value-drivers budgetteres 

ud fra betragtningen om, at udviklingen i PAX og samfundsøkonomien har tæt korrelation.

DCFF vurderes som bedst anvendelige værdiansættelsesmodel, og på baggrund af en estimeret WACC i 

både Base-, Worst- og Best Case scenarier, vurderes en fair value for CPHs aktie til DKK 2.160,0. 

Worst- og Best Case udfaldene er i niveauet DKK 1.319,6 til 2.923,4.

Ved vurdering af muligheden for en strategisk præmie, hvor beregningerne blev foretaget på baggrund 

af opsatte scenarier for 4 forskellige strategiske præmier i spændet 10% til 25% og forskellige 

gearings niveauer af CPH på henholdsvis 4,0x, 5,0x og 6,0x, vurderes en sandsynligheden for en 

strategisk præmie for lav.

8.2 Konklusion
På baggrund af forudgående undersøgelse konkluderes en fair value af CPHs aktie til DKK 2.160,0, 

hvilket er mere end kursen DKK 2.025 aflæst pr. 27. april 2012, hvorfor CPHs aktie vurderes marginalt 

undervurderet i forhold til den observerede markedspris. Det kan derfor anbefales at investere i 

aktien, såfremt der ikke foreligger en bedre alternativ investeringsmulighed.

Ved investering i CPHs aktie, skal man ikke forvente en strategisk præmie a la, 2005 på 31% ved 

Macquaires Airports købstilbud. Det beregnede niveau vurderes ikke at være attraktivt i LBO 

sammenhæng.



87

9.0 Perspektivering

Efter skæringsdatoen for indsamling af data den 30. april 2012 jf. afsnit 1.2, er der hent væsentlige 

begivenheder  i relation til besvarelse af opgavens hovedspørgsmål. Disse begivenheder vil blive belyst 

og vurderet i indeværende afsnit.

Den 3. maj 2012 indgav Cimber Sterling konkursbegæring til retten i Sønderborg209.Konkurs 

begæringen medførte at samtlige Cimber Sterlings ruter blev aflyst. Allerede den 8. maj 2012, var 10 af 

Cimber Sterlings 14 indenrigsruter genbesat210. CPH har endvidere ved fondsbørsmeddelelse nummer 

5/2012 af 3. maj 2012 oplyst, at Cimber Sterling tegnede sig for ca. 6% af trafikken i CPH og at flere 

flyselskaber allerede har erstattet de aflyste ruter samt, at CPH fortsat er i dialog med en række 

flyselskaber om at udfylde de resterende ruter. Ved samme fondsbørsmeddelelse oplyste CPH at der 

kun vil lides et begrænset tab på tilgodehavende beløb fra Cimber Sterling.

Ved fremlæggelse af delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012, kunne CPH oplyse en 

stigning i PAX på 6,4% på grundlag af flere udenrigs- og transferpassagerer. PAX stigningen oplyses 

primært at være trukket af Blue1 som, jf. afsnit 5.1, har oplyst at de omlægger deres trafikprogram til 

CPH frem for Vantaa samt Norwegian som i første kvartal har haft en stigning i transfertallet på mere 

end 200%.

Stigning i PAX, medførte endvidere en stigning i omsætningen på 6,5%, hvilket i stemmer overens med 

de budgetterede forventer i afsnit 5.1. 

Den 3. maj 2012, oplyste CPH at fragtgiganten Swissport pr. 1. juli 2012 vil anvende CPH som nordisk 

knudepunkt211.

CPH fastholder forventningerne til 2012 om stigende samlet antal passagerer med positiv effekt på 

omsætningen og bedre resultat før skat end i 2011. CPH fastholder endvidere forventningerne om 

fortsat højt investeringsniveau, som er på højere niveau end det taktregulativet tilskriver. CPH 

vurderer at trafikken, og derved udviklingen i omsætningen mv. kan blive påvirket at den fortsatte 

usikkerhed i euroområdet.

Det må derfor konstateres på baggrund af ovenstående, at CPHs strategi ”World Class Hub” så småt er 

begyndt at bære frugt og at Cimber Sterlings konkurs ikke vil påvirke CPH væsentlig.

                                                       
209 http://www.cimber.dk/
210 http://www.business.dk/transport/konkurrenter-har-sat-sig-paa-cimbers-vigtigste-ruter
211 http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2012/Swissport.htm
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SAS som jf. afsnit 3.4 er CPHs største kunde og nøglesamarbejdspartner, fremlagde delårsrapport den

3. maj 2012. Af delårsrapporten fremgår det at SAS, på trods af vækst i omsætningen, opnår resultat 

efter skat på SEK -729 mio.  SAS harsom følge heraf annonceret omkostningsbesparende tiltag med 

forventer omkostningsbesparende effekt på SEK 1 mia. Som tidligere nævnt udgjorde Cimber Sterlings 

trafikandel i CPH 6% mod SAS andel på over 40%. Det vurderes derfor at i en eventuel 

konkurssituation, vil SAS ruter ikke i samme grad blive genbesat, som set ved CImber Sterlings 

konkurs.

Den vurderede risiko for CPH ved SAS, jf. afsnit 3.4, vurderes derfor intakt og tiltagende såfremt SAS 

ikke formår at forbedre indtjeningen. Positivt vurderes dog stigningen i SAS omsætning, som tillige ses 

at smitte af på CPH (red. PAX vækst).

Slutteligt kan konstateres at CPH aktiekurs pr. 8. maj 2012 andrager DKK 2.050, hvilket betyder at 

forskellen mellem den beregnede værdi og den noterede kurs er indsnævret til DKK 110.
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”Luftfarten enfant terrible finder nye indtægtskilder”, Børsen, 16. december 2011

”Ryanair flyver uden om København”, Ritzau Finans, 3. februar 2012

”Venstre: Fint at sælge SAS”, Børsen, 15. februar 2012

”Ekspert: SAS er solgt om tre år”, Børsen, 15. februar 2012

”CPH: Feeder-trafik central for ekspansion”, Check-in, 6. marts 2012

”Presset lufthavn foran stor milliardoffensiv”, Børsen, 2. marts 2012

”SAS-salg kan koste lufthaven dyrt”, Børsen 2. marts 2012

”Overborgmesteren vil nationalisere lufthavn”, Børsen, 8. marts 2012

”Drop alle tanker om at sælge SAS”, Børsen, 8. marts 2012

”Advarer mod kommunekøb”, Børsen, 8. marts 2012

”Lavprisbølge rammer Danmark”, Jyllands Posten, 7. marts 2012

”Norwegian flyver interkontinentalt fra København næste år”, Berlingske Business Magasin, 8. marts 
2012

Web-sider

Københavns Lufthavne A/S <www.cph.dk>

Københavns Fondsbørs < www.nasdaqomxnordic.com>

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen <www.kfst.dk>

Skyteam <www.skyteam.com>

Star Alliance <www.staralliance.com>

Helsinki Vantaa Airport <www.helsinki-vantaa.fi>

Schiphol Group <www.schiphol.nl>

Oslo Gardamoen Airport <www.osl.no>

Berlin Brandenburg Airport <www.berlin-airport.de>

Trafikstyrelsen <wwwtrafikstyrelsen>
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Transportministeriet <www.trm>

Danmarks Statistik <www.danmarksstatistik>

Nationalbanken <www.nationalbanken.dk>

Airbus <www.airbus.com>

Malmø Airport <www.sedavia.se>

Copenhagen Connected <www.wonderfulcopenhagen.dk>

Bloomberg <www.bloomberg.com>

Reuters <www.reuters.com>

Proinvestor <www.Proinvestor>

Standard and Poor’s <www.standardandpoors.com>

World Airport Awards <www.worldairportawards.com>

Erhverv på nettet <www.epn.d>

Børsen <www.borsen>

Belingske Business <www.business.dk>

SAS <www.sas.dk>

DSB <www.dsb>

SJ <www.sj.se>

Cimber Sterling <www.cimber.com>

PWC <www.pwc.com>

IMF <www.imf.org>

Eurocontrol <www.eurocontrol.int>

Skatteministeriet <www.skm.dk>

Europæiske Central Bank <www.ecb.int>
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11.0 Appendiks

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 – Reformulerede Egenkapitalopgørelser CPH

Bilag 2 – Reformulerede Resultatopgørelser CPH

Bilag 3 – Reformulerede Balancer CPH

Bilag 4 – Reformulerede Pengestrømsopgørelser CPH

Bilag 5 – Noter til reformuleringer af CPH

Bilag 6 – Passagerudvikling

Bilag 7 – Nøgletal

Bilag 8 – Budgettering

Bilag 9 – WACC beregning

Bilag 10 – DCFF beregning, Worst- og Best Case

Bilag 11 – Årsrapport Oslo Lufthavn Gardamoen

Bilag 12 – Annual reports Schiphol Group

Bilag 13 – Beregning LBO – Base-, Best- og Worst Case



Bilag 1 – Reformulerede Egenkapitalopgørelser CPH



Bilag 2 – Reformulerede Resultatopgørelser CPH



Bilag 3 – Reformulerede Balancer CPH
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Bilag 4 – Reformulerede Pengestrømsopgørelser CPH



Bilag 5 – Noter til reformuleringer af CPH
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Bilag 6 – Passagerudvikling
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Bilag 7 – Nøgletal
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Bilag 7 – Nøgletal - Fortsat
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Bilag 7 – Nøgletal – Fortsat



Bilag 8 – Budgettering



Bilag 8 – Budgettering - Fortsat
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Bilag 9 – WACC beregning
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Bilag 10 – DCFF beregning, Worst- og Best Case



Bilag 11 – Årsrapport Oslo Lufthavn Gardamoen - Resultatopgørelse
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Bilag 11 – Årsrapport Oslo Lufthavn Gardamoen – Fortsat Balance aktiver
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Bilag 11 – Årsrapport Oslo Lufthavn Gardamoen – Fortsat Balance passiver
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Bilag 12 – Annual report Schiphol Group – Profit/Loss
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Bilag 12 – Annual report Schiphol Group – Fortsat Balance Sheet Assets
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Bilag 12 – Annual report Schiphol Group – Fortsat Balance Equity & Liabilities
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Bilag 13 – Beregning LBO



Bilag 13 – Beregning LBO – Fortsat Base Case
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Bilag 13 – Beregning LBO – Fortsat Best Case
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Bilag 13 – Beregning LBO – Fortsat Worst Case




