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Executive summary 

The aim of my thesis has been to valuate the company Parken Sport & Entertainment (PSE). 

The way I have come about doing this, has been to use the breakup method. The company has 

since its beginning in the year 1992, expanded its business from being a sole football club into 

other areas of entertainment, like bought a fitness chain and a recreation and holiday centre. 

The purpose of these actions has been to diversify its core business, so it wouldn’t be all 

depended on the success of the football team. In association with the breakup method, I will 

make a fundamental analysis. This will be on the basis of the historically strategic and 

financial influences on the three segments, which I have depended my valuation upon. 

 

The three segments I depend my valuation and analysis upon are: Parken, Lalandia and 

Fitness dk. The latter segment is a fitness chain. PSE buys this chain in 2006 and afterwards 

the key figures of the amount of members and earnings increase substantially. The main 

issues of this segment concern the low profitability that is revealed in the financial statements 

of the company and the high degree of competitiveness, which has arisen in the latter year of 

analyzed period. The main competitive tool for the last couple of years has been the price 

parameter. 

 

On the other hand, Lalandia, which is another company that PSE buys, has no concerns with 

making high earning ratios. Though the latter year 2008, give notice of a decline in the core 

profitability, as the main profit outcome derives from the sale of holiday homes in 

conjunction, with the newly opened Lalandia Billund in April 2009. Lalandia will have to 

show, that they once again can make earning ratios, like they did before without depending on 

sales that are transitory. 

 

The latter segment Parken, consist at the same time of the original company and the main 

holding company for all of the subsidiary companies. This segment is also the most 

diversified, by both doing business within sports, office rentals and concerts/other events. 

Office rentals has made the segment exposed to an added risk, since the market for office 

rentals has gone considerably down in connection with the financial and housing crisis the last 

couple of years. 
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Indledning 

 

Parken Sport & Entertainment (PSE) blev grundlagt i år 1992, men navnet er kommet til 

efterfølgende. Selskabet begyndte som en ren fodboldforretning, men har gennem opkøb 

diversificeret sin portefølje af forretningsområder til også at omhandle produkter som en 

fitnesskæde og forlystelsespark. Jeg har valgt at anvende denne virksomhed som baggrund for 

min opgave, da selskabet er positioneret stærkt i medierne, bl.a. pga. bestyrelsesformand 

Flemming Østergaard, alias Don Ø. Han har haft stor succes med at brande sig selv og 

virksomheden, og det har medvirket til at give selskabet en kæmpe medieeksponering, som i 

denne branche i det store og hele er rigtig godt. 

 

Den seneste tid har medierne dog vendt sig mod selskabet, og omtalen er gået hen og blevet 

mere kritisk og negativ. Eksempler på de seneste skriverier har været:  ”Julehjælp til 

kriseramte Parken”, ”Gæld tvinger Parken til frasalg”, ”Lejere siver fra Parkens tårne” og 

mange flere. Derfor mener jeg, det kunne være spændende at undersøge virksomheden 

nærmere samt se på de enkelte forretningsenheder, som danner den portefølje, som vi i dag 

kender under navnet Parken Sport & Entertainment. 

 

Hvis man ser på perioden fra begyndelsen i 1992 til i dag, har forretningen udviklet sig utrolig 

meget. Det har også vist sig i aktiekursen. Den 31. december 1998, samme år som 

virksomheden går på børsen, ligger kursen på 280 d.kr..1 I april 2007 ligger selskabets kurs på 

sit højeste niveau på 1990 d.kr..2 Dermed kan man sige, at Flemming Østergaard og hans 

medarbejdere har haft stor succes med deres strategi. Denne strategi har været 

karakteriseret/præget af opkøb og udbygning af selskabsporteføljen. Man har tillige villet 

skabe en mere diversificeret portefølje. Tankegangen bag det var, at man ikke ønskede alene 

at være afhængig af den succes, man kunne skabe via fodboldforretningen. 

 

Efterfølgende er kursen på PSE aktien dog faldet kraftigt igen og d. 19. februar 2010 (datoen 

hvor jeg stopper indsamlingen af data til min opgave), ligger kursen på 270 d.kr..3 Det 

betyder, at hvis man som investor og aktionær i PSE købte én aktie d. 31. december 1998 og 

                                                
1 Euroinvestor.dk - d. 31. december  1992 (lukkekurs) for PSE 
2 Euroinvestor.dk - d. 30. april 2007 (lukkekurs) for PSE 
3 Euroinvestor.dk - d. 19. februar 2010 (lukkekurs) for PSE 
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solgte den igen d. 19. februar 2010, ville man have tabt 10 d.kr. foruden 

transaktionsomkostninger. Det er en interessant problemstilling, og det vil derfor her være 

relevant at se nærmere på, hvorledes de enkelte forretningsenheder under PSE har klaret sig, 

og hvorledes eksterne faktorer som fx finanskrisen har påvirket de enkelte segmenter. 

 

Problemformulering 

 
Jeg vil i min undersøgelse af Parken Sport & Entertainment undersøge, hvorledes selskabet 

har været i stand til at skabe værdi for investorerne. Det gør jeg ud fra en analyse af de 

samfunds- og konkurrencemæssige forhold samt den strategi, man har valgt at implementere. 

 

Virksomheden har gennem opkøb valgt at ekspandere forretningen til andre områder end 

fodbold, heriblandt kontorudlejning, feriecentret Lalandia og Fitness dk kæden. Det er derfor 

interessant at undersøge værdien af disse enkelte segmenter for derefter at summere værdierne 

og sammenligne med værdien af selskabet på børsen. Jeg har i forbindelse med dette valgt at 

se selskabet ud fra disse tre særskilte segmenter: Parken, Lalandia og Fitness dk. 

 

Min hovedproblemstilling er derfor: 

 

• ”Jeg ønsker at undersøge, dels om det er lykkedes Parken at skabe værdi for 

investorerne dels om værdien ud fra et breakup perspektiv kan sammenlignes med 

værdien på børsen repræsenteret ved aktiekursen.” 

 

For at svare på dette har jeg lavet nogle underproblemstillinger, som skal medvirke til at 

hjælpe med at svare på ovenstående hovedproblemstilling: 

 

• ”Jeg vil undersøge værdien af de tre segmenter: Parken, Lalandia og Fitness dk.” 

• Jeg vil undersøge om værdien af de to segmenter: Lalandia og Finess dk, har udviklet 

sig positivt eller negativt sammenholdt med den pris, som PSE har givet for de to 

selskaber.” 

 

For at svare på dette må jeg undersøge og svare på nedenstående tre spørgsmål for hvert af de 

tre segmenter:   
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• ”Hvorledes har de tre segmenter forholdt sig historisk til hhv. omverdenen, 

konkurrencemæssige forhold samt virksomhedsspecifikke faktorer?” 

• ”Hvorledes har udviklingen i de historiske regnskaber set ud, og hvilke faktorer har 

påvirket de enkelte segmenter positivt og negativt?” 

• ”Hvorledes påvirker ovenstående to spørgsmål budgetteringen af de tre segmenter?” 

 

Metode 
 

Formålet er som sagt at lave en værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment. 

Fremgangsmåden vil være at lave en Breakup værdiansættelse. Det betyder, at jeg laver en 

værdiansættelse af alle forretningsenhederne for derefter at summere disse, så man kan 

sammenligne Sum-of-the-parts med aktieværdien noteret på børsen. 

 

En af forudsætningerne for at lave en god værdiansættelse er at anvende så korrekte og 

realistiske input som muligt. Årsagen er, at outputtet aldrig er bedre end det, man i første 

omgang bruger som input. Derfor er det vigtigt, at man vælger sin model med dette i 

tankerne. 

 

Værdiansættelsen vil stadig være baseret ud fra en fundamental analyse af virksomheden. 

Men i stedet for at præsentere en analyse på koncernplan vil jeg i forening med Breakup 

metoden foretage en analyse af hvert enkelt datterselskab. Denne analyse indeholder hhv. en 

strategisk og en regnskabsmæssig analyse. På baggrund af det vil jeg lave en vurdering af 

budgettet for den enkelte forretningsenhed for de følgende 5 år. Herefter er det muligt at lave 

en værdiansættelse på baggrund af de tidligere konklusioner. 

 

De konklusioner jeg kan drage fra værdiansættelsen, vil jeg derefter kunne anvende til at 

svare på min problemstilling, hvor jeg skal vurdere, om PSE i løbet af den analyserede 

periode har været i stand til at skabe værdi for investorerne. Rent praktisk vil jeg gøre dette 

ved at sammenligne de beregnede værdier af de to selskaber med den pris, som PSE gav for 

selskaberne i sin tid. Dernæst vil jeg undersøge, om værdien ”sum of the parts” er større eller 

mindre end den værdi, som er angivet for selskabet på børsen. 
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Afgrænsninger 

 

Strategisk analyse: 

PEST modellen er udarbejdet samlet for alle tre segmenter. Det vil sige, at jeg ikke udarbejder 

en separat analyse for hvert segment, som jeg har gjort med henholdsvis Porters Five Forces 

og SWOT analyserne. Årsagen er, at der for nogle af modellens analysepunkter ikke vil være 

relevante diskussionspunkter for det enkelte segment samt at andre diskussionspunkter vil 

gælde for hele koncernen. Derfor vil en samlet analyse med overskrifter virke bedre. 

 

I forbindelse med min afhandling har jeg måtte sætte en deadline i forhold til, hvornår jeg 

stopper indsamlingen af informationer til den strategiske analyse. Det gør jeg, fordi der hele 

tiden vil dukke ny information op, som vil påvirke forholdene i den ene eller anden retning.   

Jeg har valgt at begynde med at udarbejde den strategiske analyse, da det vil give mig et 

indblik i virksomheden, hvilket jeg derefter vil kunne drage nytte af, når jeg skal formidle og 

forstå dataene i regnskabsanalysen. Derfor har jeg valgt at sætte min tidsmæssige afgrænsning 

for, hvornår der ikke vil være medtaget information i forbindelse med den strategiske analyse, 

til at være den 19. februar 2010. 

 

Regnskabsanalyse: 

Den tidsmæssige afgrænsning i forbindelse med regnskabsanalysen vil ikke i samme grad 

være påvirket af, at jeg har valgt en deadline den 19. februar 2010 for indsamling af 

regnskabsdata. Det skyldes, at koncernens datterselskaber, som jeg har valgt at udføre min 

regnskabsmæssige analyse ud fra, ikke kommer ud med kvartalsregnskaber, og derfor vil de 

sidste regnskaber være årsrapporterne for regnskabsåret 2008. Jeg vil dog benytte 

kvartalsregnskaberne for koncernregnskabet til at kunne følge med i udviklingen for 

virksomheden samt til få en idé om, hvorledes det står til for de forskellige segmenter. 

 

I forbindelse med regnskabsanalysen er det nødvendigt, for at denne er retvisende, at man kan 

sammenligne årene på tværs af tid. I forhold til analysen af PSE’s koncern-regnskab samt 

regnskaberne fra de enkelte datterselskaber under PSE har det været nødvendigt at forholde 

sig til netop denne problemstilling.  Det skyldes, at der i flere af regnskaberne er blevet 

ændret regnskabsperiode, for at alle selskaberne fulgte den samme periode, nemlig 

regnskabsåret. Der er forskellige måder at forholde sig til det på. Enten kan man undlade helt 
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at gøre noget ved det, hvilket dog vil betyde, at sammenligningstallene år for år ikke vil være 

retvisende, da regnskabsårene så vil kunne variere mellem 9, 12, 15 og 18 mdr. En anden 

måde vil være at undersøge helt præcist hvilke tal og poster, der er tale om, og i hvor stor grad 

disse hører til det ene eller andet år. Det er dog i mit tilfælde ikke muligt at gøre, da PSE og 

deres datterselskaber ikke har vedhæftet oplysninger, der muliggør dette. Det ville formentlig 

også alt andet lige tage en masse ressourcer at gennemgå det. I stedet har jeg valgt at benytte 

en i langt mindre grad kompliceret metode. For at give et eksempel: Hvis år 2007 regnskabet 

er givet som 18 mdr., vil den enkelte post i resultatopgørelsen her blive divideret med 18 og 

ganget med 12 (eller bare ganget med 0,5). Herved er der mulighed for støjkilder i regnskabet. 

Jeg mener dog, at metoden i rimelig grad vil give et retvisende billede. I samme forbindelse 

skal det selvfølgelig nævnes, at det kun gælder resultatopgørelsen, da denne er løbende for 

hele året, mens balancen er statisk på et bestemt givent tidspunkt og dermed ikke påvirket af, 

hvorvidt det er et 9, 12, 15 eller 18 mdr´s. regnskab. Balancen er i stedet påvirket af hvilket 

tidspunkt, der ligger til afsæt for den omtalte balance. Jeg har valgt ikke at ændre i dette. 

 

Budgettering og Værdiansættelse: 

I forbindelse med budgetteringen vil jeg drage nytte af den strategiske og den 

regnskabsmæssige analyse. Det indebærer også, at jeg har forholdt mig til og draget nytte af 

de informationer, som er skrevet i koncernselskabets kvartalsregnskaber. Disse indeholder 

nemlig de senest tilgængelige regnskabsinformationer givet fra koncernen. Mange af disse 

informationer er dog også sendt som børsmeddelelser. 

 

Fra FC København til Parken Sport & Entertainment 
 

Virksomheden, som i dag går under navnet Parken Sport & Entertainment (PSE), startede i 

1992, da klubberne KB (fra 1876) og B1903 (fra 1903) slog sig sammen om en aftale om at 

danne FC København. Meningen var, at man ville danne en klub, som kunne samle tilskuere 

og sponsorer i tilstrækkelig stor grad og dermed skabe grundlaget for en professionel 

fodboldklub.4 

 

                                                
4 Company history - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=40&cat_id=84 
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I 1997 gik PSE på børsen og blev et aktieselskab med 6500 aktionærer. Dermed blev 

kapitalgrundlaget forøget, og herefter blev der fra ledelsens side lagt vægt på at øge antallet af 

aktiviteter således, at omsætningen ikke alene var forankret i fodboldklubbens succes.5 

 

I 1998 købte selskabet Parken og forøgede netop omsætningen betydeligt. Det betød, at 

omsætningen ikke kun var påvirket af succesen på grønsværen, hvorfor man valgte at ændre 

selskabets navn fra Football Club Copenhagen A/S til Parken Sport & Entertainment A/S. De 

næste år blev der bl.a. anlagt et rulletag over Parken, selskabet Rockshow blev opkøbt, man 

fik en andel på 51% i E-billetter og håndboldholdet FCK Håndbold blev dannet, da de overtog 

FIF.6 

 

I de følgende år frem til nu er der blevet ekspanderet yderligere på forskellige fronter. I januar 

2004 blev 75% af badecentret Lalandia i Rødby på Lolland overtaget.7 Siden er de sidste 25 

% i Lalandia Rødby blevet overtaget, og et nyt Lalandia i Billund (som er 100% ejet af PSE) 

åbnede den 24. april 2009.8 I 2006 laves der en rammeaftale med majoritetsaktionærerne af 

Fitness dk om køb af kæden9, og på nuværende tidspunkt ejer PSE samtlige 100% af 

aktierne.10 I forbindelse med opkøb osv. skal det også nævnes, at PSE i første kvartal af 2008 

sælger sin andel på 55% i billetlugen til en international spiller Creatix A/S. I samme 

forbindelse udover en kontant betaling erhverves 10 % i dette selskab.11 

 

Udover disse begivenheder er PSE stadig en flittig aktør på investeringsmarkedet med flere 

spændende tiltag/investeringer. Blandt disse kan nævnes projekter som Capinordic Arena 

(arena til sports- og kulturarrangementer), Projekt Montepaone (Europas største sports- og 

feriecenter i Italien)12 samt en omfattende ombygning af Parken med nye kontortårne og en ny 

tribune.13 

 

                                                
5 Company history - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=40&cat_id=84  
6 Company history - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=40&cat_id=84 
7 PSEs årsregnskab 2003/2004 side 15 
8 Lalandia i Billund åbner 5 uger før planlagt - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=451 
9 Køb af Fitness.dk A/S - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=314 
10 PSEs årsregnskab 2008 side 101 
11 PSEs årsregnskab 2008 side 16 
12 PSEs årsregnskab 2008 side 16 
13 PSEs årsregnskab 2008 side 13 
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Strategisk analyse 

 

Jeg har valgt at lave den strategiske analyse i tre dele og dermed dele PSE op i hhv. Parken, 

Lalandia og Fitness dk. Det gør jeg, fordi, jeg har lavet en breakup analyse af virksomheden. 

Den strategiske analyse baseres ud fra tre niveauer i form af disse tre modeller: PEST-, 

Porters Five Forces- og SWOT analyse. 

 

Jeg vil, inden jeg forsætter til den strategiske analyse, lige kort beskrive de tre forskellige 

segmenter, og hvilke forretningsenheder der hører under disse. 

 

Parken 

Under dette segment tilhører områderne: Stadion, FC København, Kontortårne og 

Transferaktiviteter. Områderne beskriver næsten sig selv, men jeg vil dog alligevel lave en 

kort beskrivelse af de enkelte forretningsområder. 

 

Stadion  

Aktiviteterne omhandler de fodboldkampe (hhv. klub- og landskampe), der bliver spillet i 

Parken samt de koncerter og andre arrangementer, som bliver afholdt på stadion som fx 

Speedway og LEGO World. Forhold, der påvirker antallet af besøgende til nogle af disse 

forskellige aktiviteter, er bl.a. FC Københavns succes i de europæiske kampe/turneringer. Det 

kan nævnes, at hvis klubben kvalificerer sig til og siden lever op til sin seedning i en af de 

europæiske turneringer, forventer man en stigning for 2009 på over 25% i antal arrangementer 

i Parken og en samlet stigning i antal besøgende på mellem 30 – 35%.14 Derudover har 

stadion været igennem en større ombygning med nye kontortårne men også nedrivning af den 

gamle D-tribune og bygning af en nyere og mere moderne tribune – SuperBest tribunen. 

Arbejdet står færdigt medio 2009 og har dermed stået på i ca. 19 måneder.15 Dette har 

selvfølgelig også haft en indvirkning på hvor mange tilskuere, der har kunnet være til 

koncerter og kampe. 

 

                                                
14 PSEs årsregnskab 2008 side 18 
15 SuperBest tribune står klar medio 2009 - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=389 
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FC København 

Fodboldklubben er nærmest synonym med PSE. Virksomheden startede under navnet 

Football Club Copenhagen A/S og har som tidligere nævnt udviklet sig inden for flere 

forskellige forretningsområder. Fodbolddelen har også udviklet sig betragteligt siden 

begyndelsen i 1992. FC København er altid med i toppen og regnes af mange som det 

absolutte tophold i Danmark og måske endda også i Norden (Rosenborg, Brøndby og nogle få 

andre vil måske mene anderledes). For at fastholde denne position bliver der gjort forskellige 

tiltag. Et af disse er FC Copenhagen School of Excellence, som er en fodbolduddannelse i 

samarbejde med Johannesskolen på Frederiksberg. Her tilbydes 12 spillere på hver årgang at 

afprøve deres fodboldtalent i optimale rammer, uden de mister den boglige uddannelse eller 

den daglige omgang med familie og venner.16 

 

Kontortårne 

I Parken bliver kontortårnene anvendt til bl.a. kontorudlejning. Parken solgte dog i 2007 det 

sydøstlige tårn, og koncernen har også intentioner om at afhænde det sydvestlige tårn. Dette 

er dog ikke sket endnu pga. den generelt dårlige situation på ejendomsmarkedet for tiden.17 

Man håber dog stadig at finde en køber inden for den nærmeste fremtid. Prisen vil være 199,2 

mio. kr.18 Med udbygningen/moderniseringen af stadion med en ny tribune samt nye 

kontorfaciliteter, bliver der bygget et nyt kontorhus mellem SuperBest tribunen og Carlsberg 

tribunen, og derudover vil der ske en udbygning af kontorhuset i det nordvestlige tårn.19 

 

Transferaktiviteter 

Disse kan henføres til de aktiviteter, som omhandler køb og salg af spillere på FC 

Københavns hold. De sidste par år har denne post været negativ på hhv. ca. -17,6 mio. kr. 

(2008) og -26,0 mio. kr. (2007).20 Årsagen kan være, at koncernen i de senere år har haft til 

hensigt netop at øge FC Københavns sportslige konkurrenceevne. Det skulle ske gennem en 

                                                
16 PSEs årsregnskab 2008 side 14 
17 PSEs årsregnskab 2008 side 14 
18 Parkens babelstårn koster investorer dyrt - http://borsen.dk/okonomi/nyhed/156539/ 
19 SuperBest tribune står klar medio 2009 - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=389 
20 PSEs årsregnskab 2007, 2008 - resultatopgørelsen 
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kontrolleret stigning i omkostningerne til spillerne samt til transferomkostningerne, så man i 

højere grad kan konkurrere på lige fod med andre internationale klubber.21 

 

Lalandia 

Som det ser ud i dag, består Lalandia af to centre. Disse er beliggende hhv. i Rødby og 

Billund. Jeg vil kort beskrive disse to centre nedenfor. 

 

Rødby 

Rødby feriecenter var det første, der blev bygget. Det blev opført i 1988 af entreprenøren 

Ejnar Jensen, som havde et hollandsk center som forbillede. Han sælger det videre til Bikuben 

i 1989, som herefter bygger 200 feriehuse yderligere og investerer i færdiggørelsen af 

Lalandia. I 1999 sælger Bikuben det videre til REKA-gruppen, som moderniserer feriehusene 

og udstykker dem i egne matrikler. Derefter bliver feriehusene solgt til private med den aftale, 

at Lalandia står for udlejningen af husene. Dette bliver en kæmpe succes. I de efterfølgende år 

bliver der udvidet og moderniseret flere gange, indtil Lalandia i 2004 bliver solgt endnu en 

gang, men denne gang til PSE. Den nye ejer begynder derefter igen et moderniseringseventyr, 

som har varet indtil nu, hvor det sidste er to nye biografer her i 2009.22 

 

Billund 

Som nævnt tidligere i opgaven bygger PSE endnu et Lalandia center, denne gang i Billund. 

Centret åbnede d. 24. juli 2009. De 761 tilknyttede feriehuse blev alle solgt meget hurtigt i 

2007. Lalandia Billund er med dets 30.000m2 Nordeuropas største ferie- og aktivitetscenter. 

Det bygger på samme koncept som centret i Rødby, men der er tilføjet en masse ekstra såsom 

det 10.000 m2 store aquadome.23 Lalandia Billund har indgået et tæt samarbejde med 

Legoland og skabt Legoland Billund Resort. Meningen er at skabe Nordeuropas største 

familieresort og en international helårsattraktion i sværvægtsklassen i Danmark.24 

                                                
21 PSEs årsregnskab 2008 side 19 
22 Lalandias historie - 
http://www.lalandia.dk/da/vaerdatvide/Roedby/Pages/LalandiasHistorie.aspx 
23 Lalandia i Billund slår dørene op - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=468 
24 LEGOLAND® og Lalandia skaber nyt familieresort i sværvægtsklassen: LEGOLAND 
Billund Resort - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=454 
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Fitness dk 

PSE vælger i 2006 at opkøbe fitnesskæden Fitness dk. De mener, der vil være en masse 

synergier mellem den nuværende forretning og fitnesskæden. Kæden er på det tidspunkt 

Danmarks største fitnesskæde med 39 centre fordelt rundt om i landet dog med en høj 

koncentration i hovedstadsområdet. Kæden beskæftiger 2.200 mennesker og har mere end 

130.000 medlemmer. Fitness dk centrene fokuserer på kvalitet og faciliteter med en høj 

standard.25 Udover de umiddelbare synergier, der ligger mellem PSE og Fitness dk, var 

årsagen til opkøbet også, at branchen var i vækst og mulighederne var store. Dermed blev der 

også iværksat en ekspansionsplan, som skulle øge antallet af centre samt antallet af 

medlemmer. Da PSE købte kæden, var der 36 fitnesscentre og ca. 85.000 medlemmer.26 

Dermed kan man roligt sige, at i hvert fald antallet af medlemmer er steget betragteligt. 

 

Samfundsmæssige forhold – PEST 

Pest analysen beskriver de ydre faktorer, som PSE påvirkes af via omverdenen. De områder, 

der vil blive analyseret, er de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske. Jeg har 

valgt at lave en samlet PEST analyse, da jeg ikke mener, at det vil blive bedre, hvis man deler 

det op under de forskellige forretningsområder. Der vil derfor blive lagt vægt på de, som jeg 

ser det, vigtigste påvirkningsfaktorer. Det betyder, at alle forretningsområder ikke vil blive 

nævnt under hvert område, men at det i stedet kun er dem, der er relevante. 

 

Politiske faktorer: 

 

Skattefrihed for firmabetalte fitnessabonnementer?? Politiske tiltag for at forbedre 

folkesundheden 

Et af de tiltag, man kunne forestille sig, regeringen indførte, er, at arbejdsgiverbetalte 

fitnessabonnementer til de ansatte skulle blive skattefrie. Det forslog regeringen allerede i et 

valgløfte i 2007, men det er endnu ikke blevet gennemført.27 Som det er i dag, er 

personalegoder, betalt af arbejdsgiveren til den ansatte, skattepligtigt på lige fod med lønnen. 

Der er dog en såkaldt bagatelgrænse, som kan komme i betragtning fx i forbindelse med 
                                                
25 About fitness dk  - http://www.fitnessdk.dk/Pages/Aboutfitnessdk.aspx 
26 PARKEN køber fitness dk - http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=289&Cat_ID=180 
27 Kronik: Smukke ord, men ingen penge – 12/3-09 Jyllands Posten, 1. Sektion, s. 22 
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kaffe, kantine og kunstordninger og andre tilsvarende ordninger.28 Der kan samtidig være tale 

om skattefrihed, hvis virksomheden har indrettet et fitness/motionsrum, som er beliggende i 

virksomhedens lokaler/bygning. Dermed er der en klar fordel til større virksomheder, som har 

volumen til selv at bygge et fitnessrum til deres ansatte, hvorimod de små virksomheder, fx 

detailbutikker, restauranter o.a. ikke kan give deres ansatte det samme gode. Det virker 

forskelsbehandlende, hvilket kunne være medvirkende til et initiativ på dette område, selvom 

bl.a. IDAN (Idrættens Analyseinstitut) og DGI har kritiseret det og sagt, at det var dyrt og 

ikke gav en ordentlig effekt. Men med det øgede fokus der er på sundhed og motion i 

Danmark, må man formode, at der fra politisk side bliver større opmærksomhed på dette 

område, og det vil alt andet lige gavne virksomheder i branchen deriblandt i Fitness dk. 

 

Skatteomlægninger for feriehusudlejningsselskaber 

Som det er nu, kan Lalandia med deres feriehuse tilknyttet feriecentrene udleje husene efter 

den såkaldte sommerhuslov fra 1972.29 Det betyder, at man slipper for at betale moms til 

staten. Det er klart en fordel både for Lalandia og ejerne af de enkelte feriehuse. Det er også 

en fordel for kunderne, som formentlig vil kunne mærke det i udlejningsprisen. Dog er det 

ifølge en lang række jyske kro- og hotelejere konkurrenceforvridende, eftersom de mener, at 

feriehusene ved Lalandia mere minder om hoteldrift end sommerhuse. Derfor mener de også, 

at Lalandia og sommerhusejerne skal betale den konkurrenceforvridende moms. I samme 

forbindelse har de jyske konkurrenter henvendt sig til skatteministeren og en række 

folketingsmedlemmer for at få ændret loven.30 Også Horesta (Hotellernes og restauranternes 

brancheorganisation) er i gang med at undersøge vilkårene for denne lov, og hvordan den 

eventuelt kan tilpasses. De siger dog, at det er et yderst kompliceret område, og der er flere 

ting, man skal forholde sig til. Bl.a. skal man hæfte sig ved det, at udlejere af feriehuse (fx 

Lalandia) ikke ligesom hotellerne kan trække moms fra byggeriet og vedligeholdelsen.31 

Dette kan, hvis sommerhusloven bliver ændret, få indflydelse på Lalandias markedsposition, 

hvilket vil betyde, at de formodentlig må lade priserne stige, hvis de skal indregne moms. 

Dermed vil indtjeningen også kunne falde. 

 

Skattemæssige forhold for spillere 

                                                
28 Skat på fitness og motion – 21/2-09 Jyllands Posten, Erhvervsweekend, s. 8 
29 Lalandia i Billund: Momsfri Don Ø truer hoteller – 28/4-09 Ekstra Bladet, 1. Sektion, s. 18 
30 Lalandia i Billund: Momsfri Don Ø truer hoteller – 28/4-09 Ekstra Bladet, 1. Sektion, s. 18 
31 Parken midtpunkt i momsstrid – 10/7-09 Jyllands Posten, Erhvervs og Økonomi, s.6 
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Som de fleste ved, er marginalskatten i Danmark en af de højeste i verden. I dag er den på 59 

% for de højest lønnede. Men med den nye forårspakke vil den blive reduceret således, at 

skatten på den sidst tjente krone vil falde til 51,5%.32 Derudover er der den såkaldte 

forskerordning eller 25% ordning. Reglerne vedrørende denne vil jeg ikke gå i detaljer med 

men i stedet kort opridse det overordnede i ordningen. Reglen gælder både for udenlandske 

spillere samt danske spillere, som vender hjem til Danmark. Det betyder, at spillere under 

ordningen kan nøjes med at betale 25% i skat i 3 år eller 33% i 5 år, hvis de tjener mere end 

61.700 kr. og ikke har arbejdet i Danmark i 3 år.33 Dette har selvfølgelig en enorm betydning 

for de danske fodboldklubber, som hermed i langt højere grad kan tiltrække udenlandske 

spillere til Danmark, end hvis denne ordning ikke fandtes. Dog ser man også ofte, at disse 

spillere rykker videre efter de hhv. 3 eller 5 år. 

 

Transferregler 

I 1995 blev der under EU lavet en regel bedre kendt som Bosman-reglen. Denne omhandler 

transferrettighederne på de enkelte klubhold. Denne sag har betydet, at så længe der er tale 

om EU-borgere, er der intet minimum for hvor mange nationale spillere, der skal være på et 

enkelt hold. UEFA har derfor ikke kunnet lave regler for, hvor mange nationale spillere i 

forhold til udenlandske spillere, der skal være på holdet, selvom de gerne ville. I forbindelse 

med dette har mange spillere udenfor EU også forsøgt at komme ind under denne regel. De 

har derfor undersøgt, om de ikke skulle have en form for slægtskab til et af EU-landene, 

hvorved de kunne søge om statsborgerskab i dette. Det kan for eksempel nævnes, at mange 

brasilianere har fået portugisisk statsborgerskab, så de også kunne benytte Bosman-

dommen.34 

 

UEFA/FIFA 

UEFA er en af de instanser, som en professionel fodboldklub som FC København skal 

forholde sig til. Der bliver ofte lavet regler, som klubberne på den ene eller anden måde må 

forholde sig til og inkorporere. Regler er ikke altid til gavn for klubberne, og de må derfor 

ofte appellere til UEFA om dispensation eller ændring af reglerne. I forbindelse med 

                                                
32 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere 
skat  - http://www.fm.dk/Publikationer/2009/1735-
Aftale%20foraarspakke%202%200%20Vaekst%20klima%20lavere%20skat.aspx 
33 Rekord mange på forskerordning - 
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Jobliv/2009/05/01/100009.htm 
34 Bosman ruling  - http://en.wikipedia.org/wiki/Bosman_ruling 
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pokalturneringen i Danmark (2009) møder fx FC København den jyske klub AAB. UEFA’s 

regelsæt vedrørende tildeling af UEFA CUP pladser betyder, at AAB vil modtage en UEFA 

CUP plads, ligegyldigt om klubben vinder eller taber finalen mod FCK, hvis FCK vinder 

mesterskabet i Superligaen. Denne situation er den samme, som AAB stod i for fem år siden, 

hvor de på en måde bliver motiveret til at gå ud og tabe en Superliga kamp mod en rival for at 

øge chancen for at modtage en UEFA CUP plads.35 Selvom FCK i denne aktuelle situation 

selvfølgelig kan have gavn af en ”lettere” modstander, er det jo ikke optimalt for 

konkurrencen. 

 

En anden dog mere positiv ændring af UEFA’s regler er det, at vejen mod det forjættede land 

– Champions League – er blevet nemmere for de danske hold og i særdeleshed for FCK. Det 

skyldes, at Michel Platini har lavet justeringer, som træder i kraft sommeren 2009, i forhold 

til hvordan holdene kommer gennem kvalifikationsrunderne på. Han har ment, at det skal 

være nemmere for mesterholdene fra de mindre nationer at komme gennem disse 

kvalifikationskampe. Derudover har FCK gennem de seneste år samlet så mange point 

sammen, at de, hvis de bliver mestre, vil blive seedet utrolig fordelagtigt for at komme videre 

til gruppekampene. Det er her, de store penge er, og derfor er det utrolig positivt for FCK og 

de andre danske hold, der dermed kan se frem til en øget chance for at tjene millioner af 

kroner. 

 

I forbindelse med at UEFA har så stor en betydning for klubberne både mht. økonomi og 

regler, som de skal overholde, er der selvfølgelig fra klubbernes side også kommet en reaktion 

på dette. Det drejer sig om G14, som er en organisation, der består af nogle af de største 

europæiske klubber. Organisationen blev dannet i september 2000 af 14 ledende europæiske 

klubber. Målet var at føre én sammenhængende stemme i forhandlingerne med UEFA og 

FIFA. Årsagen var, at man kunne forhandle med større kraft overfor disse organisationer 

(UEFA og FIFA) i forhold til, hvis klubberne stod enkeltvis i disse magtforhandlinger. Den 

15. februar 2008 blev G14 dog opløst, som led i forhandlingerne med UEFA. Man havde i 

stor udstrækning opnået det, man ønskede, bl.a. at klubberne fik kompensation, når deres 

spillere skulle stå til rådighed for deres respektive landshold og dermed kunne risikere skader 

i forbindelse med dette.36 Enden på G14 var begyndelsen på European Club Association 

(ECA), som blev dannet i januar 2008. De 16 stiftende medlemmer/klubber talte igen nogle af 
                                                
35 Kommentar: Få så de regler ændret – 30. April 2009 Ekstra Bladet 
36 G-14 - http://en.wikipedia.org/wiki/G-14 
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de absolut største klubber i Europa. Heriblandt var også FC København. Totalt består denne 

organisation nu af 103 medlemmer deriblandt tre danske klubber: FCK, Brøndby og AAB. De 

tre højest rangerende nationale ligaer har fem klubber med i denne organisation. ECA har, 

som G14 også havde det, som mål at agere som modstykke til UEFA og FIFA.37 

 

Økonomiske faktorer: 

 

Finanskrisen 

PSE skriver selv i deres årsregnskab for 2008: ”den globale finanskrise har skabt stor 

usikkerhed i stort set alle brancher, og generelt må det formodes, at en fortsat krise også vil 

påvirke de markeder, som koncernen opererer på. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer fra 

økonomiske kriser er det imidlertid forventningen, at hovedparten af koncernens aktiviteter i 

givet fald vil blive ramt både senere og mildere end de fleste andre brancher.” Man skriver 

senere i selv samme årsregnskab, at man er overbevist om, at de markeder, hvor koncernens 

primære forretningsenheder opererer på, vil vokse, dog at væksten på kort sigt vil være mere 

beskeden.38 Dette skal ses i lyset af, at værdien af luksusrelaterede aktier inkl. den europæiske 

rejse- og fritidsbranche er faldet betragteligt under den nuværende økonomiske krise.39 Man 

må også helt instinktivt formode, at folk vil holde igen med udgifter til fritidsfornøjelser, hvis 

udsigten til større arbejdsløshed og dermed et fald i indkomsten virker sandsynlig. 

 

Renteniveau 

Koncernen er i stor grad påvirket af renteniveauet, eftersom man har optaget store lån i de 

seneste år som konsekvens af investeringer i bl.a. Lalandia Billund og ombygningen i Parken. 

Således steg fremmedfinansieringen med 0,9 mia. kr. i år 2008, at den samlede gæld til 

kreditinstitutter ved udgangen af 2008 udgjorde 2,1 mia. kr. PSE har i den forbindelse omlagt 

en del af gælden fra kortfristede til langfristede lån med virksomhedens 

hovedbankforbindelse. Herefter var gælden fordelt således, at 1,0 mia. kr. var kortfristede lån 

og 1,1 mia. kr. var langfristede lån. Man har dog valgt stadig at lade en relativ stor del af 

                                                
37 European Club Association  - http://en.wikipedia.org/wiki/European_Club_Association 
38 PSEs årsregnskab 2008 side 17 
39 Danske Markets analyse af PSE, 25. feb. 2009, side 2 
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gælden forblive som kortfristede lån, da man i koncernen forventer, at renteniveauet fortsat 

vil falde. 40 Dette er dog forbundet med en vis risiko. 

 

TV-/Sponsorindtægter 

Denne type indtægter kan diskuteres, hvorvidt den hører under en PEST analyse. Den kan 

nemlig i høj grad påvirkes af PSE selv i form af bedre sportslige resultater, der dermed vil 

give en bedre eksponering, som vil medføre øgede sponsorindtægter samt øgede tv-indtægter, 

da man vil spille flere kampe (fx europæiske kampe og pokalkampe). Det er også en af 

årsagerne til, at FCK har foretaget markante investeringer i nye nøglespillere for at hæve det 

sportslige niveau.41 Der er dog også en anden måde at anskue disse indtægter på, da de også i 

høj grad er påvirket af markedskræfter, som PSE ikke kan ændre. M.h.t. de generelle 

konjunkturer på sponsor- og tv-markedet må det forventes, at sponsorerne i en lavkonjunktur 

vil sidde tungere på deres penge og formentlig mindske deres sponsoraktiviteter under en 

økonomisk krise. Det er dog ikke entydigt bevist. Der er dermed indikationer på, at væksten 

faktisk fortsætter på TV- og sponsormarkedet trods finanskrisen. FCK øgede fx deres 

indtægter fra kommercielle samarbejdspartnere fra 108 mio. kr. (2007) til 118,7 mio. kr. 

(2008).42 Derudover har sponsormarkedet i USA og Europa (med Superligaen som en af de 

mest interessante) vist sig faktisk at stige med hhv. 2,2% (USA) og 4,9% (Europa). Væksten 

har dog ikke været lige så stor som de tidligere år, og dermed må man sige, at krisen 

formentlig alligevel har haft en påvirkning.43 TV-indtægterne er også steget både nationalt og 

internationalt. Fx kan det nævnes, at de samlede indtægter ved deltagelse i Champions League 

gruppespillet de kommende tre sæsoner vil stige med 30% i forhold til den indeværende 

sæson.44 

 

Erhvervsudlejning 

På området for kontorudlejning er PSE selvfølgelig påvirket af den markedsmæssige 

situation. Pga. finanskrisen samt det store udbud af erhvervslejemål i København må man 

formode, at dette har en negativ effekt på virksomhedens egen udlejning af kontorer til 

erhvervslejemål. PSE skriver dog i deres årsrapport for 2008, at der aktuelt ikke er ledige 

kontorlokaler i Parken, men at man er klar over de fremtidige udfordringer, der vil være med 
                                                
40 PSEs årsregnskab 2008 side 12 
41 PSEs årsregnskab 2008 side 22 
42 PSEs årsregnskab 2008 side 14 
43 BT – Sport – 16/03-2009 side 10 
44 PSEs årsregnskab 2008 side 19 
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et øget udbud og en økonomisk recession. Samtidig skal det nævnes, at der med udbygningen 

og moderniseringen af Parken vil blive yderligere cirka 10.000 kvadratmeter 

kontorudlejning.45 Disse ekstra kvadratmetre vil i den nuværende markedssituation ikke blive 

nemmere at få udlejet. I begyndelsen af år 2009 var tomgangen for kontorudlejning i det 

centrale Kbh. på 4,6%, og samlet har tomgangen for København og omegn været stigende 

pga. den økonomiske krise.46 Parken ligger på Østerbro, hvor der dog har været en rimelig 

stabil udvikling på udlejningsmarkedet i forhold til andre steder i Kbh., og dermed har Parken 

ikke i samme grad været påvirket endnu.47 Det menes, at tomgangen for kontorlokaler og 

beskæftigelsesudviklingen er korreleret. Ifølge nye rapporter forventes det derfor, at 

tomgangen vil stige betydeligt i år 2009 og 2010 pga. forventninger til en nedgang i 

beskæftigelsen.48 

 

”Det er således Sadolin & Albæks forventning, at tomgangen ved udgangen af 2009 kan være 

steget til omkring 7% i Hovedstadsområdet som helhed og knap 6,5% i Københavns 

Kommune.”49 

 

Med udsigten til en øget tomgang for kontorer, samt at lejepriserne fra 3. kvartal 2008 til 4. 

kvartal 2008 er faldet for hhv. primære kontorer med 2,6% og sekundære kontorer med 4,0%, 

må der, på kort sigt i hvert fald, kalkuleres med en betydelig mindre indtjening på dette 

forretningsområde.50 

 

 

 

 

 

                                                
45 PSEs årsregnskab 2008 side 19 
46 Sadolin-Albæk´s markedsrapport 2009, side 36 og 40 - http://www.sadolin-
albaek.dk/dk/5/publikationer/31/43/koebenhavn%2Cmalmoe/ 
47 Sadolin-Albæk´s markedsrapport 2009, side 45 - http://www.sadolin-
albaek.dk/dk/5/publikationer/31/43/koebenhavn%2Cmalmoe/ 
48 Sadolin-Albæk´s newsletter februar 2009, side 9 - http://www.sadolin-
albaek.dk/dk/5/publikationer/51/newsletter/ 
49 Sadolin-Albæk´s newsletter februar 2009, side 10 - http://www.sadolin-
albaek.dk/dk/5/publikationer/51/newsletter/ 
50 Sadolin-Albæk´s markedbarometer februar 2009 - http://www.sadolin-
albaek.dk/dk/5/publikationer/50/83/markedsbarometer_%28dk%29/ 
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Sociokulturelle faktorer: 

 

Ferietendenser 

I Danmark har vi ikke været gode til at fremme udviklingen for turisme de sidste 10 år. 

Antallet af udenlandske overnatninger i Danmark er faldet med 12% samtidig med, at det er 

gået den anden vej for bl.a. lande, vi ellers sammenligner os med. Der har for eksempel været 

en stigning på 20% i de nordiske lande og 35% for de 15 gamle EU lande.51 Det er 

selvfølgelig ikke med til at forbedre mulighederne for en virksomhed som PSE med henblik 

på Lalandia divisionen. Årsagen har bl.a. været, at man i Danmark og i turistbranchen 

herhjemme ikke har fulgt med udviklingen og ikke fornyet sig nok. De aktiviteter og forhold, 

vi byder vores udenlandske gæster, er bare ikke gode nok. Men hvis man i branchen får 

forbedret disse forhold, er der et stort potentiale her, som kan udnyttes netop for et selskab 

som Lalandia. 

 

Demografi i forbindelse med Parkens arrangementer 

Hvis man ser på fodbold- og koncertforretningen, har jeg valgt, at den i bred forstand 

henvender sig til aldersgruppen 10-60 år. Det skyldes, at man ofte som helt lille begynder at 

interessere sig for fodbold, enten fordi man selv dyrker sporten eller fordi man kan lide at se 

kampene. Interessen forsvinder sjældent, når man bliver ældre, så derfor er den øvre grænse 

sat til 60 år. Det samme gælder til dels for koncertoplevelsen. Den rammer bredt i 

befolkningen og henvender sig både til unge så vel som til de ældre, dog er der forskellige 

individuelle koncerter til de forskellige aldersniveauer. Her kan fx nævnes Mini Zulu Rocks 

til de mindste og Bruce Springsteen til de noget ældre. Med hensyn til fordelingen mellem 

mænd og kvinder er der en betydelig større andel af mænd, der ser fodbold, mens det er mere 

lige i fordelingen til koncerter. Nedenfor er vist den forventede udvikling fra år 2010-2024 i 

antallet af personer i København i alderen 10-60: 

 

                                                
51 Dansk turisme udkonkurreres - http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrDcmntId=186 
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Figur 1: Københavns Kommunes hjemmeside - Befolkning og fremskrivninger 2009 

 

Som det tydeligt ses af grafen, er tendensen, at antallet af personer i København i alderen fra 

10-60 år er klart stigende. I perioden har der været en stigning på 11,93%. Hvis man kigger på 

kernesegmentet, må alderen ændres en smule. Jeg har valgt at folk fra 15-40 år er det 

segment, som er den primære gruppe, PSE skal fokusere på. Nedenfor er vist en tabel, der 

viser udviklingen for dette segment: 

 

  
Figur 2: Københavns Kommunes hjemmeside - Befolkning og fremskrivninger 2009 

 

Igen ses det, at der er en tydelig tendens til en stigning i denne befolkningsgruppe. Helt 

præcist er denne gruppe med alderen fra 15-40 år steget med 12,74%. Det betyder, at PSE har 

mulighed for at nå ud til en større gruppe af personer og dermed skabe en merindtjening alene 

ved at appellere til den samme gruppe af befolkningen som tidligere. 
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Livsstiltendenser/Fritidsadfærd 

Det private forbrug er i høj grad en indikator for, hvorledes det går i denne branche. Når man 

kigger på, hvorledes det private forbrug har ændret sig over tid, og hvad forventningerne til 

fremtiden er, har man en idé om hvilke tendenser, der er i det private forbrug. 

Fritidsaktiviteter, hvilket PSE’s forretning må formodes hører under, har siden 1990 haft en 

positiv udvikling mht andelen af det private forbrug. I år 1990 blev der brugt 40.072 mil. kr. 

af det private forbrug på fritidsaktiviteter, mens forventningerne til år 2015 er, at der vil blive 

brugt op mod 94.366 mil. kr. Det er ikke kun antallet af kroner, som er steget, det er også den 

procentvise andel af privatforbruget, som går til fritidsaktiviteter, som stiger for denne periode 

fra hhv. 9,97% i 1990 til 10,74% i 2015.52 Derudover er der en stor begejstring for 

sportsaktiviteter i Danmark. Dette kan bl.a. ses i lyset af, at vi er det land i Europa, som har 

den største andel af sportsfacilteter per person. Omkring 58% af den danske befolkning 

deltager i en eller anden form for sportsaktivitet.53 Samtidig er det meget populært at se sport i 

tv især blandt mænd. 

 

Indkomstniveauet 

Niveauet for privates indkomst i Danmark har været stigende fra perioden 1990 og frem til et 

forventet niveau i 2015. Dette gælder både for løbende priser så vel som faste priser (indeksår 

1990). De følgende tal vil alle blive nævnt i faste priser, for at tallene bedre kan 

sammenlignes. I år 1990 var den årlige gennemsnitlige personlige indkomst i Danmark 

126.928 kr., og det betød en årlig disponibel indkomst på 79.150 kr. I år 2015 forventes disse 

tal at lyde på hhv. 178.924 kr. og 106.919 kr. i disponibel indkomst.54 Dermed får danskerne 

flere penge mellem hænderne og vil dermed også forbruge mere. I følge Maslows 

behovspyramide  starter man med at få dækket de mest basale behov, behovet for at 

opretholde og forsvare den menneskelige organisme, og når disse behov er dækket, melder 

behovene sig på næste plan sig og så fremdeles. Disse består af sociale behov, behov for 

agtelse og selvrealisering.55 PSE’s forretningsaktiviteter består netop af arrangementer, som 

bl.a. vil dække disse behov. Da der samtidig er grundlag for en højere disponibel indkomst, 

vil danskerne dermed også forbruge en større andel af deres økonomi på fx fritidsaktiviteter 

som at tage en tur i Parken for at se en fodboldkamp eller en koncert. 

                                                
52 Consumer Lifestyles, Denmark Afsnit 9 - Euromonitor 
53 Consumer Lifestyles, Denmark Afsnit 17.3 - Euromonitor 
54 Consumer Lifestyles, Denmark Afsnit 8 - Euromonitor 
55 Maslows behovspyramide - http://da.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide 
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Teknologiske faktorer: 

 

Der kan være forskellige teknologiske udfordringer, som PSE skal forholde sig til nu og i 

fremtiden. Jeg vil kort nævne nogle få, som jeg mener, kan få en reel betydning for 

virksomheden. 

 

Anvendelse af tv-billeder til at dømme fodboldkampe 

Dette kan få en enorm betydning for fremtidens fodboldkampe. Dog tror jeg ikke på 

nuværende tidspunkt, at man er på vej mod en komplet overlevering af dommergerningen fra 

den personlige dommer til tv-billeder og computere. Tv-billeder anvendes dog allerede, når et 

disciplinærudvalg i visse særtilfælde skal vurdere ud fra tv-billeder af den enkelte episode, fx 

om en spiller skal straffes for en episode, som dommeren ikke har straffet mod. I fremtiden vil 

et andet aspekt af fodboldkampe måske også dømmes via kameraer og computere. Her tænker 

jeg på offsidereglen, hvor dommerne ofte bliver hårdt kritiseret for at dømme denne forkert. 

Der er dog en helt naturlig forklaring på, hvorfor det måske ofte går galt, når der dømmes for 

offside. En dommer skal i den situation have hele fem objekter i sit visuelle synsfelt på 

samme tid, når han skal dømme for reglen. Det er fysisk umuligt for et menneske, og derfor 

kunne dommergerningen på dette område være oplagt at overgive til tv-billeder og 

computere, som kan fastfryse disse objekter og dermed analysere dem meget mere præcist.56 I 

den henseende må man dog forholde sig til, hvorledes fansene og tilskuerne vil tage imod 

disse tiltag. Man kunne sagtens forestille sig, hvis dommerne langsomt blev elimineret, at 

noget af spændingen også ville forsvinde. Ofte bliver kampe inkl. de fejl, der end måtte være 

begået af dommere eller andre, diskuteret blandt fans og tilskuere efter kampene. Hvis man 

fjerner det personlige element i form af dommere, kan man risikere, at fansene vil reagere 

negativt på dette. 

 

Nye medieformer 

Med udbredelsen af internettet, mobiltelefoner og andre nye teknologier, kan dette også få en 

effekt på PSE. I forbindelse med fodboldkampe kunne man sagtens forestille sig, at kampene 

ud over at blive sendt via tv eller radio også ville blive udbredt til mobiltelefoner og til 

internettet. Dermed er der en rigtig god mulighed for klubberne til at tjene flere penge ved at 

                                                
56 Dommerstrukturen og dens forskelligheder - 
http://www.totalbold.dk/readarticle.php?article_id=80 
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sælge til flere udbydere og derved nå ud til flere mennesker. Det kan selvfølgelig også gå hen 

og blive et problem for branchen, da der så vil være nogen, som vil prøve at udnytte det i 

samme grad som musik- og filmbranchen har oplevet det med piratkopiering og fildeling. 

Allerede nu er det muligt at se utallige tv/net-tv kanaler på internettet. Derudover er det heller 

ikke umuligt at streame forskellige fodboldkampe fra bestemte hjemmesider. Hvis det bliver 

udbredt, vil tv-stationerne selvfølgelig ikke betale det samme til klubberne, og indtægterne vil 

dermed falde. Dette er et worst-case scenario, men det er absolut ikke utænkeligt i fremtiden 

især med udbredelsen af højhastighedsinternet i det private. 

 

Konkurrenceintensitet – Porters five forces 

 

Jeg har valgt at anvende denne model til at beskrive konkurrenceintensiteten i branchen, fordi 

det er en internationalt anerkendt model, som ofte bliver brugt til denne slags analyser. Porters 

five forces modellen tager udgangspunkt i fem kræfter, som tilsammen giver et billede af 

konkurrenceintensiteten i branchen. De kræfter, der analyseres, er indgangsbarrierer, 

substitutter, leverandører, kunder og den interne rivalisering blandt virksomhederne i 

branchen. 

 

Parken 

Porters five forces analysen af Parken segmentet vil bære præg af, at dette forretningsområde 

indeholder flere forskellige forretninger både fodbold, håndbold, koncerter og udlejning af 

kontorlokaler til erhvervsformål. Derfor vil jeg under hver af de enkelte ”kræfter” i analysen 

forsøge at beskrive de enkelte områder i det omfang, det er muligt samt i forhold til, hvis det 

har en høj nok grad af relevans. 

 

Indgangsbarrierer 

Indenfor underholdnings- og erhvervsudlejningsbranchen, hvor Parkens forretninger hører 

under (fodbold, håndbold, koncerter og udlejning af kontorlokaler til erhverv), må man 

formode, at alene det økonomiske investeringsaspekt ved at træde ind på dette marked må 

være relativt højt. Det skyldes, at der kræves en hvis økonomi bare for at erhverve sig 

faciliteterne til at konkurrere her. Et stadion alene, som skal have dimensionerne til at afholde 

de arrangementer, som Parken gør og kan, kræver en investering på op til flere hundrede mio. 
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kr. I 1998 køber man Parken for 138 millioner kr.57 Dette beløb indebærer dog ikke de tre 

tilhørende kontortårne. Disse bliver først købt senere for 310 mio. kr.58 Til sammenligning 

gav Brøndby i sin tid ca. 23,5 mio. kr. til Brøndby kommune. Det beløb var dog reelt kun 7,3 

mio. kr., da man fra kommunens side valgte at fratrække et beløb på 16,2 mio. kr., som 

Brøndby IF havde lånt til kommunen for at opføre to tribuner.59 I august 2000 har Brøndby IF 

dog færdiggjort en udbygning af Stadion og opført et mere tidssvarende anlæg til 200 mio. 

kr.60 Ud fra denne lille empiri kan man sige, at for at kunne gøre forretninger på lige fod med 

Parken, må der kunne rejses kapital af en vis økonomisk størrelse. 

 

Substitutter 

Eftersom Parken har interesser indenfor både fodbold, håndbold, koncerter og kontorer til 

erhvervsudlejning, må man sige, at substitutterne hertil også vil være forskellige. Inden for 

fodbold er der selvfølgelig andre klubber både nationalt som internationalt, men eftersom en 

fodboldtilhænger oftest er meget loyal overfor ”sin” klub, kan dette ikke være et større 

problem. Men man kan også se på det ud fra, hvor/hvordan tilhængeren ser/hører kampene. 

Der vil her være substituerende produkter i form af tilstedeværelse på stadion frem for at se 

kampene på storskærme, i tv eller hører dem via radio. For håndboldforretningen er det i høj 

grad det samme. Koncerterne kan også substitueres på flere planer. Lytteren kan vælge at høre 

koncerten i Parken eller høre musikken via et andet medie: tv, radio, cd, Internet osv.. Men 

der vil også være substituerende koncertsteder at skulle konkurrere mod. Et nærliggende 

eksempel kunne være Brøndby Stadion, som også har afholdt koncerter. Men der er jo et utal 

af eksempler på koncertsteder. Disse skal Parken konkurrere med, om at give både tilskueren 

og artisten den bedste deal og dermed være det mest attraktive sted for afholdelse af diverse 

koncerter - især de helt store. Som sagt er konkurrencen stor og de mulige substituerende 

produkter mange, så her er det vigtigt, at Parken differentierer sig overfor de andre. 

 

Leverandører 

Leverandører til sportsdelen af forretningen kan forstås som de klubber, som leverer spillere 

til FCK og FCK håndbold. I disse sportsgrene er det kutyme, at klubberne imellem handler 

spillere. De rigeste klubber får derfor alt andet lige de bedste spillere pga. en bedre økonomi 

                                                
57 FC København har købt Parken – 20/6-1998 Jyllands Posten, Sport, s.7 
58 Flemming Østergårds enevælde-drømme synes uendelige – 15/2-2002 BT, s.22 
59 Millionhjælp til fodboldklubber – 8/1-1999 Aktuelt, s.19 
60 Fodbold: Nu har du chancen, Fyr den Faxe Jensen! – 13/3-2000 Information, s.14 
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og en højere attraktivitet. Når en spiller skal handles mellem to klubber, er der to forhold, der 

er afgørende. For det første at de to klubber kan blive enige om en transferpris, og for det 

andet at spilleren siger god for handlen, hvilket indebærer en løn til spilleren samt at denne 

ønsker at flytte fra den ene klub til den anden. FCK er måske den største klub i Danmark, i 

hvert fald på børsværdien, og derfor vil de andre klubber også vide, at hvis FCK ønsker en af 

deres spillere, vil de formentlig også kunne skrue prisen i vejret, fordi de ved, at FCK har 

pengene. Derfor må det siges, at FCK både har fordele og ulemper i forbindelse med køb af 

spillere fra andre klubber. Klubben vil ofte virke attraktiv overfor spilleren, både pga. 

klubbens beliggenhed i hovedstaden, men også pga. det sportslige, hvor klubben har 

ambitioner om at spille europæisk hvert år. Det samme gælder på det økonomiske plan. 

Klubben vil især overfor andre danske klubber blive opfattet som en klub med mange penge, 

og dermed føler den enkelte klub måske en mulighed for at sælge dyrere til FCK end mange 

andre. Det kan fx ses i forbindelse med købet af Ulrik Laursen i OB, til ca. 20 mio. kr.61 

Spilleren var på dette tidspunkt 31 år, og handlen var den dyreste mellem to danske klubber. 

Man ville i den forbindelse ikke kunne regne med muligheden for videresalg af Laursen netop 

pga. den relativt høje alder. 

 

På koncertsiden vil leverandørerne ofte være dem, der har kontrakt med artisterne. Det vil i de 

fleste tilfælde være pladeselskaberne. Dermed er det dem, som Parken skal forholde sig til og 

dermed forsøge at tiltrække via et godt setup både økonomisk men også med de faciliteter og 

den ekspertise, de har inden for afholdelse af diverse koncerter. I dag er det sådan, at Parken 

er rimelig alene om den slags koncerter, som de afholder. Enkelte andre stadions som fx 

Brøndbys og AGF´s har også forsøgt sig med at afholde koncerter af de helt store. De har dog 

ikke gjort det i nogen betydende grad til at rykke på Parkens position blandt stadions, der 

bruges til afholdelse af kæmpekoncerter. Dernæst er der selvfølgelig det utal af andre steder, 

som afholder koncerter både store som små. Her kan nævnes Horsens, Herning og Randers, 

som fx har afholdt kæmpekoncerter i det jyske, og der vil komme flere hertil. Det kan fx 

nævnes, at der i Horsens i 2006 blev afholdt koncerter med bl.a. Madonna og Rolling Stones, 

som hver havde 85.000 tilskuere.62 Til sammenligning var der kun 46.000 tilskuere i Parken i 

2009 til koncerten med Madonna.63 

 

                                                
61 Klassens dyre dreng – 1/2-2008 BT, Sport, s.2 
62 Ingen vil være nabo til de store rock koncerter – 25/1-2009 JP Århus, s.6 
63 Koncert: En popmaskine matronede forbi med manér – 13/8-2009 Information, s.16 
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Kunder 

Som jeg også nævnte under ”Substituerende produkter” i forhold til sportsforretningen, vil 

kunderne i særlig høj grad være loyale overfor den klub, de nu er tilhængere af. Kunderne har 

dog den magt, at de kan vælge mellem forskellige alternativer i forhold til den måde, de vil 

overvære produktet på, som i dette tilfælde enten er en fodbold- eller håndboldkamp. Uanset 

på hvilken måde tilskueren ser eller hører kampen, vil Parken have fortjeneste af dette, dog i 

større eller mindre grad. Hvis kunden ser kampen på stadion, er der entréindtægter samt evt. 

et salg af mad eller drikke under kampen. Hvis kunden derimod overværer kampen fx via tv, 

vil klubben få tv-penge. Det er dog mere løst, hvordan dette udregnes og kan derfor ikke 

måles lige så præcist. Parken er dermed alt andet lige i en gunstig position overfor deres 

tilhængere, hvor de har et produkt, som ikke lige kan sammenlignes med et andet. 

 

Mht. kunderne/fansene til koncerter er det noget anderledes. De har ikke samme loyalitet 

overfor Parkens produkt, eftersom de i dette tilfælde vil være loyale overfor artisten og ikke 

Parken som koncertsted. Det betyder, at Parken ikke i samme grad kan sætte deres priser, som 

de vil, da pladeselskaberne, som har kontrakt på artisten, blot kan vælge et andet koncertsted, 

hvor priserne er bedre.  

 

Med hensyn til udlejning af kontorlokaler til erhvervsformål, er Parken i en endnu dårligere 

position overfor deres kunder/lejere. Der er masser af kontorer til leje i København, og derfor 

kan Parken ikke sætte prisen på lejen, som de vil. De bliver nødt til at følge markedet og 

prisen her. Parken mener selv, at deres lokaler er blandt de mest attraktive i København.64 

Med den nye udbygning af Parken og et øget antal m2 til udlejning, vil det vise sig, om 

Parken kan få udlejet alt samtidig med, at finanskrisen raser. I denne forbindelse, har det vist 

sig sværere end som så at få udlejet disse. Det har resulteret i en udtalelse fra PSEs 

bestyrelsesformand Flemming Østergaard, som oplyser, at man lægger en ny strategi i forhold 

til udlejningen af kontorlokaler. Denne er dog hemmelig, så præcis hvad dette går ud på vides 

ikke. Det er dog nærliggende at tro, at det kan være at sætte huslejen ned. Det vil betyde, at 

PSE bliver nødt til at nedskrive værdien af tårnene og dermed påføre sig selv et tab i 

regnskabet. I øjeblikket har man et tårn, man ikke kan sælge samt et nyopført tårn, som er 

svært at udleje til de 1400-2100 kr. pr. m2, som de kræver.65 

 
                                                
64 PSEs årsregnskab 2008 side 19 
65 Parken lægger ny hemmelig strategi for kontortårne – 5/10-2009 Børsen.dk 
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Intern rivalisering i branchen 

Intensiteten i branchen skal endnu engang beskrives på flere planer, eftersom den branche, 

som Parken opererer under, agerer på flere forretningsområder. Under den sportslige del, må 

det siges, at konkurrencen er præget af mange klubber på mange forskellige niveauer. Når 

man ser på de nærmeste konkurrenter, kan de tælles på ca. en hånd. Her har den største 

konkurrent i mange år været Brøndby IF, men de sidste år har vist, at nogle få andre klubber 

også vil blande sig i toppen. FCK er dog økonomisk i en klasse for sig blandt de danske 

klubber og bliver ofte også sammenlignet økonomisk med udenlandske hold.66 Tilhængerne 

er samtidig meget loyale overfor deres klub og skifter ikke lige fra den ene klub til den anden. 

Det skaber stabilitet for en klub som FCK og med den succes på grønsværen, som FCK har 

fremvist de sidste 10 år, er tilskuerantallet også steget, og FCK har overhalet Brøndby, som 

var den nærmeste konkurrent på dette punkt. Det kan nævnes, at gennemsnitstilskuerantallet 

for FCK i sidste sæsons SAS-liga 2008/2009 lå (hjemme og ude samlet) på 15.286 tilskuere, 

mens det for nummer to Brøndby IF lå på 13.720 tilskuere. Hvis man kigger 10 år tilbage, har 

det også været FCK og Brøndby IF, som har ligget med de højeste tilskuertal.67 Dette er med 

til at indikere loyaliteten hos tilhængerne. 

  

Konkurrenceintensiteten på koncertsiden er derimod noget anderledes og noget mere intens. 

Der er mange koncertsteder at vælge mellem, og FCK har samtidig ikke i samme grad en 

loyalitet blandt kunderne. Derfor må de forsøge at differentiere sig blandt de andre 

koncertarrangører, for at denne forretning skal kunne give overskud. Den fordel, Parken har, 

er, at de har faciliteterne og ekspertisen til de store koncerter, og at indgangsbarriererne er 

høje, hvis man som investor vil have et produkt i samme kvalitet som Parkens. 

 

Konkurrencen for udlejning af kontorlokaler til erhverv må også siges at være hård. Den 

primære faktor er udbud vs. efterspørgslen. Især under finanskrisen er udbuddet steget 

kraftigt. Men også de sidste mange års byggeri af kontorejendomme i forventningen om, at 

markedet blot ville fortsætte med at stige, har forårsaget det store udbud, der er af 

kontorlokaler til leje i København. Efterspørgslen har med finanskrisen gået den modsatte vej, 

og virksomhederne er mere forsigtige end nogensinde. Derfor skal Parken blive ved med at 

                                                
66 FCK har Champions League-klasse – 1/4-2008 BT, Sport, s.3 
67 SAS Ligaen 2008/2009, Tilskuerstatistik, i alt -  
http://www.ligafodbold.dk/?cat=statsSpectators&cat_id=2&tID=107 
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fokusere på, at de har noget specielt med henblik på kontortårnenes beliggenhed i forbindelse 

med Danmarks nationalstadion. 

 

Lalandia 

Indgangsbarrierer 

Lalandia er en forlystelsespark, som er i hård konkurrence med både indland og udland. 

Lalandia består på nuværende tidspunkt af to forlystelsesparker i henholdsvis Rødby og en 

helt ny i Billund. I Billund er der indgået et partnerskab omkring markedsføringen med 

Legoland og Givskud Zoo, som begge beliggenhedsmæssigt ligger tæt på Lalandia Billund. 

Det ændrer dog ikke på, at der stadig er konkurrence blandt disse. Når man skal kigge på de 

indgangsbarrierer, der følger med, hvis man vil ind på dette marked, er det økonomiske aspekt 

ikke til at komme udenom. De faciliteter, det er nødvendige for at kunne opføre en 

forlystelsespark, er meget dyre. Derudover kræver det, at ens R&D omkostninger også er høje 

hele tiden, eftersom kunderne vil kræve nye tiltag og nye oplevelser i tråd med tiden.68 Det er 

derfor ikke nemt at komme ind på markedet. Noget tyder dog på, at udenlandske investorer er 

begyndt at gøre deres indtog på det danske marked for forlystelsesparker. Legoland blev i 

2005 videresolgt og er i dag ejet af Merlin Entertainments Group verdens næststørste aktør, 

efter Disney koncernen og Bonbon land er solgt til den udenlandske koncern Parques 

Reunidos.69 Dermed er der tegn på, at markedet er ved at konsolidere sig, hvilket også er et 

udtryk for den kapital, der kræves på dette marked. Det er en vigtig parameter, at man på dette 

marked har en solid kapital bag sig for netop at tilfredsstille det krævende publikum. Der er 

dog også solstrålehistorier, hvor mindre parker med en knap så solid kapital i ryggen har 

klaret sig godt. Fx kan nævnes Sommerland Sjælland, som på trods af at de ikke har en stor 

investor bag sig, har klaret sig udmærket blandt konkurrenterne ved at finde på nye tiltag, som 

ikke nødvendigvis har været nye dyre rutsjebaner eller lignende.70 

 

 

 

                                                
68 Forlystelser: De har gang i gyngerne - men taber på karrusellerne – 29/6-2008 Berlingske 
Tidende, Business, s.8 
69 Forlystelser: De har gang i gyngerne - men taber på karrusellerne – 29/6-2008 Berlingske 
Tidende, Business, s.8 
70 Forlystelser: De har gang i gyngerne - men taber på karrusellerne – 29/6-2008 Berlingske 
Tidende, Business, s.8 
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Substitutter 

Lalandia er en forlystelsespark, som ikke kun skal konkurrere med andre forlystelsesparker i 

ind- og udland men også med en variation af alternative produkter, som fx rejser både ind- og 

udlands samt underholdningsindustrien generelt med de tilbud de nu har til børn og deres 

familier. Det kan fx være spil- eller filmindustrien samt musikscenen, hvor diverse festivaler 

også kunne være et alternativ. Det vil sige, at Lalandia konkurrerer med produkter, som for 

nogens vedkommende ikke ligner deres eget produkt overhovedet. Lalandia skal dog stadig 

promovere sig overfor børn og forældre i konkurrence med disse meget alternative typer af 

produkter. Det kan være en hæmsko for Lalandia, at der er så stor konkurrence om kronerne i 

dette marked. Det betyder også, at de skal være på forkant hele tiden med udviklingen, for at 

de kan tilbyde en mere og mere kræsen kundebase et attraktivt produkt. Det er dog positivt, at 

udviklingen viser, at der bliver flere og flere kroner at dele på markedet, og at man forventer, 

at underholdningsindustrien vil omsætte for omkring 11.000 milliarder kroner71 i år 2012. 

 

Leverandører 

Der er flere forskellige virksomheder, som fungerer som leverandører til Lalandia 

forretningen. I opstartsprocessen, hvor Lalandia skulle opføres, har det været en entreprenør, 

der fik denne opgave. Der skulle bygges feriehuse, bygninger til selve Lalandia tillige med at 

de har skullet skaffe forlystelser som fx vandrutsjebaner. Som tiderne er, med finans- og 

boligkrise, må det formodes, at Lalandia har stået i en nogenlunde gunstig situation i 

forhandlingerne med entreprenøren, eftersom efterspørgslen er dykket, og opførelsen af nyt 

byggeri er faldet. 

 

Udover denne type leverandører, har Lalandia selvfølgelig også løbende leverandører af 

diverse ting for at holde en sådan forlystelsespark kørende. Jeg vil ikke remse samtlige op 

men blot nævne, at der vil være behov for fornyelse, for at kunderne skal blive ved med at 

komme. Det kræver, at man udvikler stedet med nye tiltag, forlystelser og andet. Lalandia vil 

skulle forhandle med leverandører, som udvikler disse typer af forlystelser. Branchen er 

præget af, at der findes mange forskellige udbydere indenfor dette marked, og dermed må det 

forventes, at Lalandia her er i en okay forhandlingsposition.72 

 

                                                
71 Kampen om kronerne i sommerlandet – 29/7-2008 Berlingske Tidende, Business, s.8 
72 Amusement/Theme Park Equipment -  
http://www.wand.com/core/searchCompanies.aspx?stype=3342686&RGID=GLOBAL 
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Kunder 

De personer, som vil være den primære målgruppe af Lalandia konceptet, vil være familier 

med små børn. Gruppen er dog også meget kræsen og kræver, at produktet har en høj 

standard. Virksomheden vil samtidig skulle kappes om kunderne og produkterne med mange 

andre virksomheder, hvorfor det er en stor fordel, at fx Lalandias nye center i Billund har 

valgt at placere sig i Billund. Her findes bl.a. Legoland, som også har den samme målgruppe 

af kunder. De vil skulle konkurrere med hinanden, men hvis det lykkes begge parter, vil de 

også kunne komplimentere hinanden godt. Bl.a. initiativet med Legoland Billund Resort, som 

jeg nævnte tidligere, vil være en god måde at gøre dette på. Hermed vil begge kunne få gavn 

af de kunder, der kommer til området, og de vil kunne konkurrere med udenlandske produkter 

som Euro Disney o.a.. 

 

Intern rivalisering i branchen 

Branchen er præget af at være meget diversificeret, og at der er mange spillere, hvis man 

tæller de substituerende produkter med. Dette giver en høj grad af konkurrenceintensitet. Hvis 

man kigger på de centrale konkurrenter, som andre lignende forlystelsesparker, er 

konkurrenterne noget færre i antal. De primære konkurrenter her er de store udenlandske 

parker som fx Euro Disney samt de noget mindre internationalt set danske forlystelsesparker, 

som Legoland, Tivoli, Bakken og Fårup Sommerland o.a.. En vigtig faktor, når man bevæger 

sig ind i denne branche, er, at indgangsbarriererne økonomisk set er meget høje. Dermed er 

der også vedhæftet en stor risiko ved sådanne projekter/investeringer. Dette kan afholde nogle 

investorer fra involvering, men det betyder også, at man for tiden kan se tegn på 

konsolidering i branchen, hvor, som jeg nævnte, Legoland og Bonbon land er blevet opkøbt af 

andre internationale spillere. Kravet for at lykkes i denne branche er udover en økonomisk 

ballast også talent, held og timing.73 

 

Fitness dk 

Fitnessbranchen består af flere spillere både store og små. De største er Fitness World, Fitness 

dk og SATS. Mens det går mindre godt for de fleste fitnesskæder, har Fitness World vist, at 

de med deres discount-koncept har taget førertrøjen på. De har i løbet af denne sommer købt 

fire af konkurrenten Equinox´s fitnesscentre. Dermed har de også overhalet Fitness dk mht. til 

                                                
73 Kampen om kronerne i sommerlandet – 29/7-2008 Berlingske Tidende, Business, s.8 
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antal centre samt medlemmer. Fitness World har nu 48 fitnesscentre og 140.000 medlemmer, 

nummer to er Fitness dk, der til sammenligning har 40 centre samt 130.000 medlemmer. 

Derefter kommer SATS med 13 centre og Equinox med 8 centre.74 Udover disse er der også 

en masse lokale fitnesscentre, som fungerer på egen hånd. 

 

Indgangsbarrierer 

Hvis man ser på de indgangsbarrierer, der findes i branchen, kan man se på det økonomiske 

aspekt. For at starte et fitnesscenter kræver det, at man investerer en portion penge i de 

faciliteter, der kræves hertil. Man behøver ikke at købe bygningen, men inventar som 

motionsudstyr, omklædningsrum osv. er nødvendigt. Der kan investeres på forskellige 

niveauer, det ses også i forskellen på de nuværende kæder: Fitness dk (mere eksklusivt) vs. 

Fitness World (discount-modellen). Det er derfor svært at komme med et estimat på udgiften 

hertil, men et eksempel har været to centre fra en anden fitnessudbyder i København, som har 

kostet hhv. 11,9 mio. kr. og 15,2 mio. kr..75 Beløbet her vil kunne variere i nogen grad helt ud 

fra kvaliteten og størrelsen af centret. Investeringen er dermed ikke i den samme 

størrelsesorden som for hhv. Parken - og Lalandia forretningen. Derimod må man op i en helt 

anden investeringshorisont, hvis man vil kunne konkurrere på lige fod med de store kæder og 

opnå de stordriftsfordele, som der hermed tilknyttes. PSE som købte Fitness dk i 2006, betalte 

dengang 300 mio. kr. for virksomheden, som på daværende tidspunkt havde 85.000 

medlemmer fordelt på 36 centre, dvs. en stykpris på 8,33 mio. kr.76 

  

Udover det økonomiske aspekt, vil der også kræves noget knowhow gennem ansættelse af et 

personel, som har de fornødne kompetencer hertil. 

 

Substitutter 

Det mest nærliggende alternativ/substitut til fitnesscentrene må være hjemmetræning, i den 

forstand, at man enten har købt sig noget fitnessudstyr, vægte, motionscykel, træningsvideoer 

og lignende eller fx tager ud og løber i det fri. Dette er et meget stærkt substitut især på to 

punkter. For det første kan det for den enkelte være meget bekvemt ikke at skulle tage hele 

vejen over til et fitnesscenter for at få trænet. Det er nemmere at stille sig op på 
                                                
74 Lavprisfitness slår de etablerede kæder – 11/8-2009 Politiken.dk 
75 Fitness-centre i København -  
http://www.raunstrup.com/referencer/raunstrup+entreprise/fritid+og+kultur/fitness-
centre+i+k%C3%B8benhavn 
76 Parken køber Fitness dk – 11/4-2006 metroXpress Århus, s.16 
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motionscyklen hjemme i stuen, mens man fx kan følge med i sin favoritserie. Den anden 

force, dette alternativ har, er, at hjemmetræningen til en vis grænse også kan være økonomisk 

fordelagtigt. Det kræver dog, at det udstyr, man køber hertil, ikke overstiger udgiften ved at 

tage i fitnesscentret. 

 

Et noget anderledes substitut er slankemidler. Mange mennesker melder sig ind i et 

fitnesscenter for at tabe de overflødige kilo. Det kan i nogen grad også gøres ved at benytte 

diverse slankemidler. Det er dog alment kendt, at den bedste løsning er en kombination af 

sund og nærende kost samtidig med, at man motionerer og holder sig i god form. 

 

Et meget nyt ”fænomen” på markedet er spillemaskinen Wii. Maskinen er bygget op på den 

måde, at spilleren skal benytte en remote controller til at styre spillet. Denne remote er 

bevægelsesfølsom og kan dermed benyttes i nogle spil til at oparbejde en puls og forbrænde 

kalorier. Der er bl.a. lavet specielle spil netop i denne henseende, og som direkte fokuserer på 

at være såkaldte fitnessspil. Formålet her ligesom det er i et fitnesscenter, er at komme i bedre 

form. Igen kan dette gøres, for nogens vedkommende i bekvemmelighedens tegn, i ens eget 

hjem. 

 

Dermed kan der argumenteres for, at markedet for substituerende produkter er betragteligt, 

men man skal også bemærke, at disse produkter er anderledes og ikke kan sammenlignes til 

fulde. Fx er der en vis attraktion i at kunne vise, at man er medlem af et fitnesscenter. 

Derudover er der også større mulighed for social interaktion med andre samtidig med at selve 

”fitness”produktet, det være sig forskellige motions/fitnesstilbud og maskiner, er større i et 

center end ved nogen af de andre alternativer. 

 

Leverandører 

Markedet af leverandører/producenter af fitnessudstyr til fitnesscentre er stort og inkluderer 

en bred skare af virksomheder. Blandt de største er bl.a. TechnoGym, Star Trac, Life Fitness, 

Nautilus og Stairmaster. I Danmark blev der i 2006 oprettet brancheorganisationen DFHO 

(Dansk Fitness & Helse Organisation). Organisationen består på den ene side af en masse 

fitnesscentre og på den anden side af nogen af de største leverandører af fitnessudstyr.77 Trods 

det store udvalg af forskellige leverandører til branchen har der alligevel formet sig noget, der 

                                                
77 Fitness Kramer –9/9-2006 Ekstrabladet.dk 
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kunne minde om en monopolsituation. TechnoGym, som forhandles i Danmark af Pendan.dk, 

som er medlem af DFHO, har solgt udstyr af mærket til de tre store fitnesskæder i Danmark, 

nemlig Fitness World, Fitness dk og SATS.78 Dermed kunne det tyde på, at der på trods det 

store udbud af fitnessudstyrsproducenter er mekanismer i branchen, der gør, at salget meget 

enerådigt går til mærket TechnoGym af den danske leverandør Pendan.dk. 

 

Kunder 

Kunderne i markedet er i en rimelig gunstig position. Især de kunder som bor i de store byer i 

Danmark, da de har et større udvalg mellem valg af fitnesscentre end i de mindre og mere 

afsidesliggende byer rundt omkring i landet. Det vil alt andet lige også afspejle sig i den 

prisfleksibilitet, der er for de kunder, der bor i de store byer. 

 

Fitnesscentrene i Danmark har de sidste år været i skarp konkurrence for at kapre kunder. 

Dette har også afspejlet sig i diverse nye tiltag. Bl.a. er den ellers så indtægtsgivende ordning, 

hvor kunderne ofte var bundet op til et år i det enkelte fitnesscenter, blevet afskaffet. Fitness 

World var de første af de store til at afskaffe denne medlemsform, men Fitness dk har 

efterfølgende hurtigt fulgt trop.79 Dermed viser kunderne, ligesom kunderne i så mange andre 

brancher, at det, de efterspøger, ofte er gennemskuelige, lave priser efterfulgt af en ordentlig 

kvalitet. Prisen er dermed også en vigtig faktor og formentlig også den største årsag til, at 

Fitness World i år har slået Fitness dk i størrelse, både på antal medlemmer og antal centre. 

Dette ville ikke kunne ske, hvis kunderne ikke var i en god forhandlingsposition overfor 

fitnesscentrene. Branchen må derfor leve med, at der vil være en høj grad af konkurrence om 

de nuværende og fremtidige kunder. 

 

Intern rivalisering i branchen 

Branchen generelt er præget af en rimelig høj konkurrenceintensitet. Det giver sig bl.a. til 

udtryk i den konkurrence, der foregår mellem de store fitnesskæder. Der bliver hård 

konkurrence om at kapre nye kunder samt markedsandele fra de andre. Her er prisen bl.a. en 

vigtig parameter. Danskerne er med den nuværende finansielle krise i baghovedet blevet 

ekstra forsigtige med, hvad de bruger penge på, og det vil derfor de kommende år blive 

sværere for kæderne at tjene penge, da kunderne vil kræve lavere priser. Man vil muligvis i de 

næste år også se en yderligere konsolidering på markedet. Det vil være essentielt for at skabe 
                                                
78 Hvor kan jeg træne - http://pedan.dk/services/hvorkanjegtraene.html 
79 Fitness dk dropper bindings-periode – 21/12-2007 Ekstra Bladet, Reportage, s.22 
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profit, eftersom en priskrig blandt de nuværende kæder blot vil true indtjeningsmarginalen og 

true med konkurser i branchen. 

 

Det skal dog samtidig siges, at der er tydelige trends i verdenen og i Danmark, der viser, at 

sundheds- og velværeprodukter vil blive endnu større markeder i fremtiden. Der er dermed 

grobund for, at fremtiden vil tegne sig lys. Når finanskrisen er forbi, og kunderne har fået 

tiltro til markedet igen og vil bruge penge som før, kan fitnesskæderne igen ånde lettet op. Det 

gælder derfor om at ride den værste storm af og komme igennem de næste års måske lidt 

hårdere kår. 

 

SWOT – Dette kapitel skal muligvis renskrives en del!! 

 

SWOT analysen vil jeg anvende til at beskrive organisationen PSEs hhv. interne styrker og 

svagheder samt de eksterne muligheder og trusler, som den vil kunne møde nu og i fremtiden. 

 

Styrker:	  
• Spredt	  risikoen	  på	  flere	  forretningsområder	  =>	  bl.a.	  

mindre	  afhængighed	  af	  sportslige	  resultater.	  
• Høj	  profilering	  i	  medier/Don	  Ø´s	  brandværdi.	  
• Slankere	  bestyrelse	  og	  mere	  begrænset	  magt	  til	  Don	  Ø	  
• God	  tillid	  fra	  hovedbankforbindelse	  samt	  de	  tre	  

storaktionærer	  
• FCK	  herrehåndbold	  fusionerer	  med	  AG	  Håndbold	  
• Stærk	  økonomi	  sammenlignet	  med	  andre	  skandinaviske	  

klubber.	  
• Høj	  placering	  på	  UEFA´s	  klubrangliste.	  
• Parkens	  multifunktionelle	  formål/	  anvendelighed.	  
• Ejer	  af	  Parken.	  
• Samarbejdet	  ”Legoland	  Billund	  Resort”.	  
• Udvidelsen	  af	  et	  nyt	  Lalandia	  =>	  stordriftsfordele.	  
• God	  position	  på	  det	  danske	  fitnessmarked.	  
• Fitness	  dk	  har	  nået	  en	  kritisk	  masse	  =>	  stordriftsfordele.	  

Svagheder:	  
• Afhængigheden	  af	  karismatisk	  leder.	  
• Høj	  gearing	  =>	  øget	  finansielle	  omkostninger.	  
• Forventning	  om	  dårligt	  2009	  regnskab	  
• Forventet	  emission	  viser	  PSEs	  vanskeligheder	  ved	  at	  

skaffe	  kapital	  
• Spredte	  forretningsområder	  kan	  gøre,	  at	  man	  ikke	  

fokuserer	  på	  sine	  kernekompetencer.	  
• Arena	  projekt	  hænger	  i	  tynd	  tråd	  
• Eksponeret	  overfor	  ejendomsmarkedets	  volatilitet	  som	  

ikke	  er	  en	  kernekompetence.	  
• Klubberne	  i	  superligaen	  vil	  sætte	  sig	  ekstra	  op	  for	  at	  

vinde	  mod	  FCK.	  
• Lalandias	  beliggenhed	  i	  Danmark.	  
• Fitnessforretningen	  er	  ikke	  så	  fleksibel	  mht.	  ændringer	  i	  

markedskonjunkturer.	  
• Fitness	  dk’s	  goodwill	  nedskrevet	  

Muligheder:	  
• Champions	  League/Europa	  League	  indtægter.	  
• Øget	  udnyttelse	  af	  Parken.	  
• Udvidelse	  med	  multiarena	  nær	  Parken.	  
• Udvidelse	  af	  Lalandia	  konceptet	  til	  udlandet.	  
• Indgåelse	  af	  samarbejdsaftaler	  med	  udenlandske	  

forlystelsesparker.	  
• Opkøb	  af	  mindre	  fitnesskæder.	  

Trusler:	  
• Høj	  gearing	  under	  lavkonjunktur	  =>	  mindre	  spillerum.	  
• Lejerne	  i	  kontortårnene	  svigter	  
• Værdien	  af	  kontortårnene	  kan	  blive	  nedskrevet	  
• Forskerordningen.	  
• Øget	  konkurrence	  fra	  andre	  danske	  klubber.	  
• Fodboldmæssigt/økonomisk	  er	  Danmark	  lille.	  
• Øget	  konkurrence	  fra	  udenlandske	  spillere	  af	  

forlystelsesparker.	  
• Ændret	  ferieadfærd	  hos	  børnefamilier.	  
• Øget	  konkurrence	  fra	  ”discount”	  fitness	  kæder.	  

Figur 3: Egen Konstruktion - SWOT 
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Internt – Styrker 

 

Organisationen: Virksomheden er utrolig godt brandet. De har en mediemæssig eksponering 

udover det sædvanlige. Den fodboldmæssige del krydret med en exceptionel karismatisk leder 

i ”Don Ø” giver dem en høj eksponering, som kan omdannes til sponsorkroner og tv-dækning 

kun sammenlignet med få andre virksomheder. 

 

Det sidste kvartalsregnskab for tredje kvartal 2009 viser, at der forventes et negativt resultat i 

omegnen af 255 mio. kr., mod tidligere et forventede plus på 245 mio. kr. i 2009.80 Dette har 

medvirket til en masse spørgsmålstegn bl.a. omkring bestyrelsen og Don Ø og hans virke. De 

tre storaktionærer LD, Karl Peter Sørensen og Erik Skjærbæk har taget konsekvensen af dette 

og valgt at restrukturere bestyrelsens struktur og bestyrelsesformandens rolle. Det har 

medvirket til en ny og slankere bestyrelse, idet tre bestyrelsesmedlemmer er røget ud og et nyt 

er kommet til (Erik Skjærbæk). Det er tegn på nye tider for PSE. Samtidig er 

bestyrelsesformanden Flemming Østergaards rolle blevet reduceret til en ”almindelig” 

bestyrelsesformands rolle. Han har tidligere haft ekstraordinære opgaver, som i løbet af de 

sidste par år har givet ham et to cifret millionbeløb personligt i ekstra gage. Det er slut og 

dermed har den administrerende direktør Dan Hammer fået yderligere magt, og virksomheden 

minder mere om et typisk aktieselskab, hvor bestyrelsens rolle primært er at udstikke de store 

strategier/retningslinjer i samarbejde med ledelsen samt at agere vagthund overfor ledelsen.81 

Formålet med denne restrukturering af bestyrelsen har været at slanke samt effektivisere den, 

så man fik en mere handledygtig bestyrelse. Formålet med bestyrelsens arbejde eller deres 

strategi vil de næste år være at se på effektiviseringer samt muligheder for frasalg af 

underskudsgivende forretningsområder. Dermed er der en helt ny strategi, hvor ekspansion 

tidligere var det helt store motto.82 

 

Nordea, som er PSEs hovedbankforbindelse, har vist PSE god tillid. Banken har nemlig vist 

sig at være villig til at yde en særlig garanti på PSEs driftskreditter (dette kræver dog til 

gengæld, at PSEs tre hovedaktionærer stiller yderligere kapital i form af 300 mio. kr. i en 

kommende emission, som samlet skal beløbe sig til 500 mio. kr.)83 Pengene fra denne 

                                                
80 PSEs kvartalsregnskab for tredje kvartal 2009 
81 Storaktionær freder Don Ø - http://epn.dk/brancher/underholdning/sport/article1908199.ece 
82 LD-chef: Mindre bestyrelse vigtigt for Parken – 3/12-09 borsen.dk 
83 Nordea lover at redde Parken - http://politiken.dk/erhverv/article889145.ece	  
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emission skal primært bruges til at nedbringe PSE nettorentebærende gæld, som vejer tungt 

på koncernens balance.84 Det er et stærkt kort for PSE, at de har så gode forbindelser til deres 

bank, især under disse tider, hvor PSE har måttet nedskrive værdien af flere aktiver. 

 

Hovedaktionærerne, som tæller LD samt de to rigmænd Karl Peter Sørensen og Erik 

Skjærbæk, står for hhv. en ejerandel på ca. 30%, 15% og 15%. Disse har sammen med 

Nordea vist en høj grad af tillid til PSE og har i forbindelse med ovennævnte emission givet 

udtryk for at ville indskyde mere kapital i virksomheden. De ser sig samtidig som langsigtede 

aktionærer/investorer og ser derfor PSE som et projekt, som på lang sigt skal give afkast, og 

de er ikke umiddelbart parate til at trække sig ud af PSE.85 

 

Parken: De områder, hvor selskabet står specielt stærkt, er bl.a. ved, at de i forhold til andre 

skandinaviske klubber er yderst godt økonomisk stillet. Det betyder, at de kan agere på 

transfermarkedet med en helt anden markant økonomisk indstilling. De kan købe bedre 

spillere end de fleste andre klubber i Danmark og resten af Skandinavien. Det er vel næsten 

kun Brøndby, der nogenlunde kan følge med her. Det har også medført, at klubbens UEFA 

ranglisteplacering er blevet betydeligt forbedret, hvilket som nævnt tidligere gør at de derfor 

nu med de nye kvalifikationsregler til Champions League (CL) har fået lettere ved at komme 

hertil.  Med dette følger selvfølgelig også en øget chance for en god indtjening ved at 

kvalificere sig til CL. Ifølge medierne vil en kvalifikation til CL gruppespillet give en ekstra 

indtægt på mellem 100 og 120 mio. kr. Men som det også har vist sig, er fodbold ikke sådan 

lige at forudse. Per dags dato, har FCK lige tabt til et upåagtet hold fra Cypern og dermed 

misset muligheden for de ekstra penge. Her er det til gengæld en stor styrke, at klubben er ejet 

af virksomheden PSE, da risikoen nemlig er spredt på flere aktiver, og man dermed ikke er 

afhængig af sportslig succes i samme grad som mange andre klubber, som ligger og kæmper 

på højeste niveau. 

 

Parkens multifunktionelle anvendelighed er også en stor styrke. Det, at man købte Parken i sin 

tid, har økonomisk set været en rigtig god idé. Udover at bruge det til FCK´s fodboldkampe, 

bruges det også til landskampe, koncerter, fester o.a.. Dermed udnytter man potentialet af ens 

aktiver meget mere effektivt, og det styrker også værdien af komplekset. 

 
                                                
84 Julehjælp til kriseramte Parken - http://epn.dk/brancher/underholdning/article1926881.ece 
85	  Nordea lover at redde Parken - http://politiken.dk/erhverv/article889145.ece	  
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I forbindelse med Parkens håndboldsatsning, har man fra PSEs side valgt, at FCK håndbold 

skal fusionere med AG Håndbold i den nye klub AG København. Håndbold i Danmark har 

ikke umiddelbart været karakteriseret ved at være en god forretning, og med offentliggørelsen 

af denne fusion (nærmest salget af FCK Håndbold –herredelen) til AG København, har PSE 

ikke denne underskudsforretning at tænke på mere. I de nærmere vilkår i henhold til fusionen, 

modtager PSE en endnu ikke beskrevet minoritetsandel AG København.86 

 

Lalandia: Efter man i 2009 har åbnet forretningens andet Lalandia i Billund, har man 

samtidig også indgået et samarbejde med flere af de nærtliggende forlystelsestilbud, hvor man 

især vil kunne drage nytte af Legoland. Samarbejdet vil gavne alle parter, og man vil stå 

meget stærkere i den internationale konkurrence, hvor konkurrenter som Euro Disney i Paris, 

Frankrig er en af de helt store spillere i Europa. 

 

Lalandia som d. 24. april 2009 slog dørene op for det nye ferie- og aktivitetscenter i Billund, 

har hermed opnået en kritisk masse, som vil danne grundlag for både synergieffekter samt 

stordriftsfordele for bl.a. markedsføring, indkøb osv.87 

 

Fitness dk: Kæden, som er den næststørste i Danmark kun slået af Fitness World, har en god 

position på det danske marked. Beliggenhedsmæssigt har kæden nogle af de absolut bedste 

placeringer. Der ligger centre i alle de største byer her i landet, og samtidig har man placeret 

disse på såkaldte top-locations, som positionerer kæden i sammenhæng med kædens koncept 

om at være mere eksklusivt end fx Fitness World, på en god måde. 

 

Samtidig med at fitnesskæden har fået placeret sig godt rundt i hele Danmark, har man også 

rundet center nummer 40. Dermed har man ligesom Lalandia nået en kritisk masse, som kan 

give betydelige stordriftsfordele.88 Det vil være til stor gavn i en periode med finanskrise, 

hvor man dermed bl.a. kan risikere at skulle omkostningsminimere i en større grad. Det er 

derfor en stor styrke, at man med de 40 centre også har øget det samlede medlemsantal til ca. 

130.000 personer. 

 

                                                
86 Parken indgår ikke-bindende aftale med Kasi – 07/01-10 borsen.dk 
87 PSEs årsregnskab 2008 side 20 
88 PSEs årsregnskab 2008 side 15 
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Internt – Svagheder 

 

Organisationen: Et af de forhold, som PSE lider under for øjeblikket, er især deres høje 

gearingsgrad. De har en stor gæld, som har gjort, at banken (Nordea) har valgt at tage pant i 

mange af deres aktiver. Udover de mange penge, der skal bruges på rentebetalinger, har det 

også den betydning, at virksomheden er mere bundet, og deres frihedsgrader mht. fx at udvide 

forretningen evt. med en multihal er blevet mindsket betydeligt. 

 

Som nævnt tidligere forventer Parken, at regnskabet for 2009 vil byde på et negativt resultat 

før renteswaps og skat på 255 mio. kr. mod tidligere et plus på 245 mio. kr. Det skyldes 

primært nedskrivninger på fitness dk 164 mio. kr., nedskrivninger på ejendom på ca. 12 mio. 

kr. samt nedskrivninger på aktiverede projektomkostninger (bl.a. det italienske ferieprojekt og 

Arena projektet) på ca. 69 mio. kr. Derudover forventes det også, at regnskabsåret 2010 vil 

give et underskud på ca. 100 mio. kr.89 

 

Den kommende emission, som man regner med bliver gennemført i marts, forudses at give de 

eksisterende PSE ejere mulighed for at købe nye aktier til en favørpris, hvor der forventes en 

rabat i forhold til den teoretiske kurs på mellem 40-50%. Det er udtryk for, hvor vanskeligt 

det er for virksomheden at skaffe kapital og dermed et tegn på selskabets svage tilstand.90 

 

Parken: Eftersom fodboldklubben FCK er så stor og succesfuld en klub, vil andre klubber 

også værdsætte det højere at vinde over dem. Der er dermed et større incitament til at vinde 

over FCK end over mange andre. Det kan være en svaghed, at klubben dermed altid skal 

toppræstere over for de andre, men det kan dog også være en lille fordel, eftersom man 

skærper konkurrencen i klubben og dermed altid vil være på tæerne og således ikke kan hvile 

på laurbærrene på noget tidspunkt. 

 

Parkens forretningsområde dækker også kontorlejemål til erhvervsformål. Det kan være en 

svaghed, da det ikke er en kernekompetence at agere på dette område. Dermed vil man måske 

have spredt sin risiko for meget ud fra den tankegang, at man kun bør have en portefølje af 

                                                
89 PSEs kvartalsregnskab for tredje kvartal 2009 
90 Nye Parken aktier til lavpris - http://borsen.dk/investor/nyhed/176101/ 
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produkter, som går ud over ens kernekompetencer. Alt andet bør sælges fra og gives til andre, 

som har spidskompetencer på disse områder. 

 

Parken sagde allerede i november 2006, at de havde planer om at ville opføre en arena i 

forbindelse med deres stadion. I mellemtiden er der dog opstået problemer, som har medført, 

at den forventede færdiggørelse af projektet i januar 2010 ikke er nået. Det er der to årsager 

til. For det første har man fra PSEs side ønsket at se nærmere på konsekvenserne af en 

opførelse af en eventuel anden arena i Ørestaden. Dernæst har Parken mistet navnesponsoren 

Capinordic til deres arenaprojekt. Capinordic har sænket deres forventninger og trækker sig 

derfor ud af projektet med arenaen.91 Samtidig har Parken sat arenaprojektet på hold på 

ubestemt tid. Nye forlydender siger dog, at PSE indenfor et par måneder vil komme med en 

afklaring på netop dette projekt.92 

 

Lalandia: Virksomheden har gennem udvidelsen med et nyt center valgt at placere dette i 

Danmark ligesom det første. Det kan umiddelbart godt ses som en svaghed. Mulighederne, 

med det danske vejr in mente, kan ikke ligefrem siges at være optimalt for en forlystelsespark. 

Vejret, som vi kender det her i landet, er præget af at være langt koldere og mere regnfuldt 

end flere mere sydligt beliggende lande. Det gør, at man ikke i samme grad kan udnytte 

udendørsaktiviteterne som andre parker, som fx ligger i Frankrig eller Spanien. Det skal dog 

lige nævnes, at man i Lalandia har prøvet at mindske denne svaghed ved at gøre en stor del af 

aktiviteterne, der findes i forbindelse med de to centre, indendørs. 

 

Fitness dk: En svaghed ved Fitness dk forretningen er manglen på fleksibilitet overfor 

konjunkturændringer, idet forretningen er bundet af en del faste omkostninger, som bl.a. kan 

henføres til leje af de lokale fitnesscentre, inventar samt kontraktansatte medarbejdere. 

 

Derudover har selskabet Fitness dk vist sig at have store problemer med indtjeningen. Dette 

kommer til udtryk i PSEs nedskrivninger i den goodwill, som vedrører netop dette 

forretningsområde. I delårsrapporten for tredje kvartal 2009 nævnes det, at der bliver 

                                                
91 Parken mister millionsponsor  - 
http://epn.dk/brancher/underholdning/sport/article1955233.ece 
92 http://plus.euroinvestor.dk/News/ShowNewsStory.aspx?Storyid=10864164 - Parken/CEO: 
Arena-afklaring snart - netavis 



Page	  42	  
 

nedskrevet med 164 mio. kr. Dermed er forventningerne til de næste mange års indtjening for 

dette segment ikke lige så positive, som de tidligere har været.93 

 

Eksternt – Muligheder 

 

Parken: Parken har flere forskellige muligheder, som den vil kunne drage nytte af, hvis de 

rette omstændigheder byder sig. Heriblandt er muligheden for at udnytte Parken mere 

optimalt. Man kunne sagtens forestille sig, at flere events kunne associeres med dette 

kompleks. 

 

Derudover har der været meget snak om, at Parken skulle bygge en såkaldt multihal, som 

kunne benyttes primært til koncerter og håndbold. Hallen skulle, hvis den bliver bygget, 

hedde Capinordic Arena, dette er dog ændret, da sponsoren grundet et dårligt resultat har 

valgt at trække sig fra projektet. Som PSEs gældssituation ser ud for øjeblikket, er 

muligheden for, at dette bliver til noget, i hvert fald indenfor nærmeste fremtid lidt 

usandsynligt. 

 

Parken forretningen kan dog også lukrere på fremtidige Champions League (CL) indtægter, 

hvis FCK bliver danske mestre samt kæmper sig vej til gruppespillet. Det vil dog være en 

usikker indtægt og kan derfor ikke medregnes i budgettet; men hvis/når det lykkes, så vil 

forretningen disse år blive forgyldt med gode ekstraindtægter (i 2009 blev disse udregnet til 

mellem 100 – 120 mio. kr.) for en plads i CL gruppespillet. I år er et klart eksempel på, hvor 

usikker denne post vil være, eftersom man ikke gik videre til CL gruppespillet på trods af, at 

alle bookmakerne regnede med det. 

 

Lalandia: Hvis man skal kigge på, hvilke muligheder der kunne være for Lalandia i 

fremtiden, så ville et udenlandseventyr være blandt de største. Man kunne forestille sig, at 

Lalandia ville udvide forretningen med filialer i andre lande. Det kunne også være, at man 

indgik i et samarbejde med en udenlands forlystelsespark om et koncept og derigennem kom 

udenfor de danske grænser. Mulighederne her er store, men som markedet ser ud lige nu samt 

med PSEs høje gearing, må det forventes at ligge et stykke ud i fremtiden, hvis dette skal ske. 

                                                
93 PSEs kvartalsregnskab for tredje kvartal 2009 
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Fitness dk: En af de muligheder, som kunne vise sige for fitnessforretningen, er opkøb af 

andre fitnesskæder/centre. Med finanskrisen op over, kunne man sagtens forestille sig, at 

nogle kæder/centre ville være økonomisk pressede og derfor kunne se en udvej i at blive 

opkøbt. Dermed kunne fitness dk som en af de store kæder i Danmark udvide sit 

medlemsantal billigt, eftersom det generelle prisniveau på virksomheder må formodes at være 

lavere for tiden. 

 

Eksternt – Trusler 

 

Organisationen: Man har i PSE valgt at igangsætte en del nye større investeringer. Her kan 

bl.a. nævnes Lalandia i Billund, ny tribune i Parken og nyt kontortårn også i Parken. Disse 

investeringer har medført, at gældsandelen er steget gevaldigt, og man dermed har gearet 

virksomheden højt. I sammenhæng med dette er der som nævnt en finanskrise, som gør, at 

investorer og kreditorer er blevet mere nervøse. I den forbindelse har koncernens bankkreditor 

valgt at tage pant i alle PSEs datterselskaber. Dermed er man med den høje gearing blevet en 

del mere handlingslammet, eftersom Nordea (PSEs bankforbindelse) i værste fald kan vælge 

at sige, at PSE skal sælge et af deres datterselskaber Fitness dk eller Lalandia fra på trods af, 

at prisen måske ikke på nuværende tidspunkt vil være den bedste.94 

 

Parken: Der er især tre trusler for dette forretningsområde, som jeg har valgt er vigtige at 

kigge på. Den ene er af meget grundlæggende karakter, idet den handler om, at Danmark som 

fodboldnation er meget lille. Det betyder en masse for de indtægter, som en fodboldklub kan 

ende med at tjene. Nogle af de primære faktorer, som gælder her, er tv-indtægter, publikums- 

og sponsorindtægter. Alle disse er i nogen grad påvirket af hvor stort et land og hvor stor en 

såkaldt ”fodboldnation”, det er. Jo flere mennesker, der følger det enkelte klubhold, des flere 

penge vil klubben tjene via de tre førnævnte indtægter. Det er derfor en stor trussel, at FCK er 

placeret i Danmark og dermed vil skulle forholde sig til det faktum, at klubben skal agere i et 

land med få indbyggere. 

 

Den næste trussel er af politisk art. Den handler om den forskerordning, vi har i Danmark. 

Som beskrevet tidligere under PEST analysen gør denne ordning, at det bedre kan betale sig 

                                                
94 Gæld tvinger Parken til frasalg – 28/8-2009 Berlingske Tidende, Business, s.6 
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for udlændige og udlandsdanskere at komme og spille i Danmark for en dansk klub for en vis 

periode. Hvis denne ordning bliver fjernet eller ændret af politikerne til ugunst for de danske 

klubber, vil det få indflydelse på hvilke spillere, der kan hentes til disse klubber og dermed 

gøre fodboldbetingelserne sværere i forhold til andre internationale klubhold. 

 

Den sidste trussel, jeg har valgt at nævne, er konkurrencen fra andre danske klubhold. Hvis 

andre klubber begynder at bruge ligeså mange penge på spillerbudgettet, som hhv. FCK og 

Brøndby gør, må dette tolkes som en trussel mod den position FCK har i dansk fodbold. 

 

Parkens kontortårne er en stor trussel for PSE. Man har fra virksomhedens side prøvet at 

sælge fx E-tårnet siden 2006, men dette er ikke lykkedes. I sin tid skulle salget af 

kontortårnene være med til at give PSE kapital, så de kunne udvide forretningen med nye 

forretningsområder. Dette er blevet gjort alligevel dog uden at alle de tårne, som man havde 

sat til salg, er blevet solgt. Et andet men samtidig nærliggende problem er, at lejerne fra disse 

kontorlokaler står i en helt ny situation, end de har gjort for bare nogle år siden. Først og 

fremmest er de fleste virksomheder blevet ramt af den globale finanskrise. Det påvirker 

selvfølgelig også PSEs lejere, og mange af disse er formentlig også blevet ramt i større eller 

mindre grad. Derfor vil de skulle lede efter besparelser, og her kunne dyre lejeomkostninger, 

som PSEs kontorlokaler er, blive nedprioriteret i forhold til billigere. På den anden side, står 

lejerne også meget stærkere nu, end de tidligere har gjort. De har langt større 

forhandlingskraft og kan medvirke til, at PSE må sænke lejeniveauet for ikke helt at miste 

sine lejere.95 

 

En stor trussel for PSE er koncernens ejendomme. Disse har tidligere været en stor årsag til, at 

PSE er kommet ud med gode resultater, eftersom man i de tidligere så gode ejendomstider 

opjusterede værdien af disse kontortårne. Nu står man så i den modsatte situation, og Parkens 

tre kontortårne, som er prissat til ca. 500 mio. kr., vil muligvis se sig nødsaget til at blive 

nedskrevet i det kommende regnskab. Aktie Ugebrevet skriver, at der kan forventes 

nedskrivninger på disse kontortårne i omegnen af 100-200 mio. kr.96 

 

Lalandia: Ændret ferieadfærd for primært børnefamilier kan vise sig at blive en stor trussel 

mod Lalandia konceptet. Hvis det viser sig, at disse familier i fremtiden vil foretrække 
                                                
95 Lejere siver fra Parkens tårne - http://borsen.dk/investor/nyhed/171874/ 
96 Parken foran stor nedskrivning på kontortårne - http://www.aktieugebrevet.dk/nyheder/586/ 
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udenlandske charterrejser eller en anden form, vil det gøre særdeles ondt på Lalandia. Det 

skyldes, at man ikke vil kunne omdanne konceptet i så radikal form, og dermed vil 

indtjeningen forsvinde. Man vil i stedet skulle håbe på, at flere udenlandske familier fra 

eksempelvis Norge, Sverige og Tyskland vil valfarte til Danmark/ Lalandia i stedet. 

 

Fitness dk: Hvis finanskrisen forsætter længe endnu, og Danmark bevæger sig ind i en 

recession af længere varighed, kan Fitness dk kæden frygte, at danskerne vil foretrække at 

melde sig ind i mere discountlignende kæder som fx Fitness World. Fitness dk vil derfor med 

deres lidt mere luksuriøse alternativ få sværere ved at tiltrække kunderne, og man må vælge, 

om vil have færre kunder og dermed reducere/frasælge antallet af centre, eller om man vil 

omdanne konceptet og konkurrere med kæder som Fitness World på mere lignende vilkår. 
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Regnskabsanalyse 

 

Den regnskabsmæssige del af denne opgave tager udgangspunkt i PSE samt dennes 

datterselskabers regnskaber. Jeg vil som nævnt tidligere skulle lave en analyse på segment 

eller forretningsenhedsniveau. Det betyder, at jeg ikke bare kan forholde mig til 

koncernregnskabet for PSE men i stedet må analysere selskabet på basis af dets 

datterselskabers årsrapporter. Da der for datterselskaberne ikke foreligger kvartalsregnskaber, 

er min analyse baseret alene ud fra årsrapporterne. En anden måde, man kunne gribe opgaven 

an på, ville være via koncernregnskabet og dets segmentoplysninger. Den metode vil dog 

kræve, at der foretages en del flere antagelser samt bliver anvendt flere fordelingsnøgler i 

udregningerne. Den største svaghed ud over førnævnte forhold er det manglende 

informationsniveau. Segmentregnskabet i koncernårsrapporten er baseret på meget få poster, 

og ingen af disse er vedhæftet med noteoplysninger. Dermed bliver det svært for analytikeren 

at få et ordentligt indblik i virksomhedens økonomiske standpunkt. Derudover vil det være 

svært at reformulere regnskabet ud fra en betragtning om at adskille driften fra finansieringen. 

Alt dette in mente har jeg valgt at benytte årsrapporterne fra datterselskaberne til denne 

regnskabsanalyse. Jeg har bag i min opgave placeret som bilag, både de officielle samt 

reformulerede regnskaber. Derudover er de samlede data som ligger bag de grafer og tabeller 

som jeg i min opgave har med også placeret som bilag bag i opgaven. 

 

Koncern definition og motivation 

Ifølge aktieselskabsloven (AL) §2, stk.2 er definitionen på en koncern således: ”Et 

moderselskab udgør sammen med dattervirksomhederne en koncern”97. Det er en meget kort 

men præcis beskrivelse. Dog vil der være en del forhold, som man i en sådan selskabsstruktur 

skal forholde sig til. Ofte er det også relevant at se på hvilken motivation, der ligger til grund 

for den enkelte koncerndannelse. Det skyldes, at der kan være stor variation mellem årsagerne 

til, at flere virksomheder går ind i en koncernstruktur. Disse er ofte af økonomisk karakter, 

men der kan også være tale om ledelsesmæssige og strategiske motiver. I nogle tilfælde er 

årsagerne irrationelle som fx et ønske om en voldsom stigning i omsætningen eller andre 

økonomiske nøgletal uden noget økonomisk belæg for dette.98 I tilfælde med etableringen af 

                                                
97 Koncern regnskaber – Introduktionsbog, Klaus H. Pedersen, 1998, udgave 1, side 11 
98 Koncern regnskaber – Introduktionsbog, Klaus H. Pedersen, 1998, udgave 1, side 14 
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koncernen PSE er årsagen ifølge PSE, at man ønsker en mindre volatil forretning, end hvis 

man alene havde fokuseret på fodbolddelen. Dermed kan man sige, at motivet er af 

driftsmæssig karakter, da man via opkøb ønsker at komplementere de nuværende aktiviteter, 

bl.a. i form af opkøbene af Fitness dk og Lalandia. Dermed sikrer man en mere stabil 

økonomisk udvikling for koncernen end de udsving, der kan være alene blandt de enkelte 

forretningsenheder.99 

 

Konsolidering og eliminering 

Når et selskab vælger at etablere en koncern, kan det gøres på tre forskellige måder: ”Stiftelse 

af en dattervirksomhed, køb af kapitalandele i en dattervirksomhed eller andre måder i form 

af aftaler, vedtægtsbestemmelser eller lignende, hvorved moderselskabet opnår bestemmende 

indflydelse i dattervirksomheden”100. I tilfældet med PSE har moderselskabet købt 

kapitalandele i de datterselskaber, som betegner koncernen. Hermed opstår posterne 

kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabet PSEs balance under aktiverne. Denne 

post er dog en dobbeltpostering af de nettoaktiver, som de repræsenterer i den underliggende 

dattervirksomhed. Når en koncern er dannet, er det som om, de underliggende virksomheder 

er én virksomhed bare med forskellige forretningsområder. Derfor vil man i udarbejdelsen af 

koncernregnskabet skulle tage forbehold for koncerninterne transaktioner. Koncernregnskabet 

vil derved bestå af en sammenlægning af de enkelte dattervirksomheders regnskaber post for 

post, dog mens man husker at korrigere for de poster, som netop er fremkommet ved 

koncerninterne transaktioner. Denne proces kaldes konsolidering, mens fjernelsen af de 

enkelte koncerninterne transaktioner benævnes eliminering.101 

 

Hermed er kort beskrevet den teoretisk korrekte metode til behandling af koncernregnskaber. 

Men i den virkelige verden vil det ofte ikke være muligt for en ekstern analytiker at danne sig 

et overblik over koncernen og have adgang til tilgængelige informationer, som beskriver alle 

disse forhold i dybden. Det kan skyldes flere årsager, enten at man fra virksomhedens side 

ikke har villet dele denne information, det har ikke været muligt for virksomheden at give så 

detaljeret information eller i forbindelse med det første udsagn, at virksomheden måske har 

villet skjule nogle ikke helt korrekte antagelser. I tilfældet med PSE er de samme forhold 

                                                
99 Koncern regnskaber – Introduktionsbog, Klaus H. Pedersen, 1998, udgave 1, side 15 
100 Koncern regnskaber – Introduktionsbog, Klaus H. Pedersen, 1998, udgave 1, side 17 
101 Introduktion til Koncernregnskaber, Peder Fredslund Møller, 2006, udgave 8, side 32 
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gældende. I forbindelse med breakup analysen af regnskabet har det vist sig svært og 

formentlig umuligt at lave en sådan korrektion af koncerninterne transaktioner. Det betyder, at 

poster som koncerninterne indtægter/omkostninger, gæld/tilgodehavende osv. ikke kan 

elimineres således, som de burde. Det er dermed også medvirkende til noget støj i 

regnskabsanalysen. Der vil dog i konsolideringen af segmentregnskaberne blive elimineret i 

forhold til posten kapitalandele i dattervirksomheder, da der ellers som tidligere nævnt vil 

være tale om en dobbeltpostering. 

 

Beskrivelse af eliminering af kapitalandele i PSE 

Jeg har udarbejdet et Excel ark, som beskriver, hvordan jeg ser, at de enkelte kapitalandele i 

dattervirksomheder er fordelt.102 I dette ark kan det ses, hvordan fordelingen af kapitalandele 

er fordelt på de enkelte segmenter: Fitness dk, Lalandia Billund og Lalandia Rødby samt 

hvorledes fordelingen af disse køb er gjort via gæld eller egenkapital. Det er vigtigt for at 

opnå en så retvisende eliminering af posten ”kapitalandele i dattervirksomheder” som mulig. 

For at opnå forståelse af, hvorledes fordelingen er gjort både mht. segmenterne samt i forhold 

til kapitalstrukturen, har det været nødvendigt at gå meget i dybden med de forskellige 

årsregnskaber for PSE. Kapitalandelene angiver som nævnt tidligere de nettoaktiver, som det 

underliggende datterselskab repræsenterer + en evt. goodwill, som er blevet registreret i 

forbindelse med moderselskabets køb af dette datterselskab. Umiddelbart lyder det som en 

relativ let opgave at løse. Dog kan der opstå problemer, når nettoaktiverne skal angives til 

dagsværdi eller kostpris, hvis moderselskabet ikke har udarbejdet en opgørelse for købet. Med 

hensyn til Fitness dk og Lalandia Billund har jeg valgt at gå ud fra 2006/07 årsregnskabet for 

PSE, som angivet i noterne ”Køb af dattervirksomheder og aktiviteter”. Her kan man læse, 

hvor meget virksomhederne er købt for (Kostprisen), og netop dette beløb angiver 

dagsværdien af nettoaktiverne samt en goodwill for Fitness dk’s vedkommende på 367.445 

mio. kr (Lalandia Billund har en goodwill på 0 kr.).103 Goodwill’en repræsenterer den 

merværdi, som PSE har villet betale for selskabet.104 

 

Hermed mangler jeg at angive kapitalandelene, der refererer til Lalandia Rødby. Det er dog 

lidt sværere, da PSE har valgt ikke at ville angive den pris, de har givet for selskabet. Det skal 

                                                
102 Bilag 6 
103 PSEs årsregnskab (2006/07) – note 32, side 76 
104 Alfred Grinderslev, Statsautoriseret revisor 
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også her nævnes, at PSE, som køber Lalandia Rødby i regnskabsåret 2003/04, kun køber 75% 

af aktiekapitalen.105 De resterende 25% bliver først købt i 2008 regnskabsåret.106 Det, man 

kan gøre, er dog i stedet at se på tilgangen af nye kapitalandele for regnskabsåret 2003/04, da 

det må repræsentere den kapitalværdi, som Lalandia Rødby skal repræsentere (altså de 75% af 

aktiekapitalen), da PSE ikke køber andre datterselskaber i dette år. Denne værdi er angivet til 

104.271 mio. kr.. Som nævnt køber PSE de sidste 25% af aktiekapitalen i Lalandia Rødby i 

2008, og det kan i regnskabet for 2008 ses, at de har erhvervet disse for 43 mio. kr.107 Den 

samlede kapitalværdi bør derfor være 147.271 mio. kr. i 2008! 

 

Ovenfor er beskrevet, hvorledes jeg har elimineret kapitalandelene for segmentet Parken.108 

De to andre segmenter: Fitness dk og Lalandia har også en selskabskonstruktion med 

holdingselskaber, som indebærer, at det er nødvendigt at eliminere for kapitalandele. Der er 

dog den forskel, at disse to segmenter kun indeholder selskaber og kapitalandele, som 

refererer til netop deres segment. Det vil sige, at under fx Fitness dk segmentet er der tre 

fitness dk selskaber, hvor det er holdingselskabet, som indeholder kapitalandele for de to 

andre selskaber. Det samme er i princippet gældende for Lalandia. Herved behøver man ikke 

at skulle gå lige så grundigt til værks, som det var tilfældet med Parken. For Fitness dk, kan 

man se, at holdingselskabets eneste funktion er at eje kapitalandele i de to andre Fitness dk 

selskaber. Da det samtidig kan ses, at holdingselskabets regnskaber er af relativ ubetydelig 

størrelse sammenlignet med især Fitness dk A/S, har jeg valgt at se bort fra dette selskab. 

Dermed skal jeg heller ikke forholde mig til problematikken angående kapitalandele i 

datterselskaber. Jeg mener, at dette er en fair vurdering, da den primære værdi bør ligge i 

driftsselskabet og ikke i holdingselskabet. Hvad angår Lalandia segmentet, er det ikke muligt 

at lave samme betragtning som for Fitness dk. Det skyldes, at holdingselskaberne, som ejer de 

forskellige kapitalandele i driftsselskaberne for Lalandia, selv har en så stor værdi og 

omsætning, at man ikke bare kan se bort fra dette. Et eksempel er i forhold til Lalandia  

Rødby, hvor holdingselskabet har en større omsætning end det selskab, som det ejer. Men da 

samtlige kapitalandele for dette segment referer til netop Lalandia, kan man nøjes med at 

eliminere kapitalandelene på aktivsiden for derefter at modpostere på segmentets koncern 

egenkapital. Det skyldes, at problematikken vedrørende hvorvidt de enkelte kapitalandele var 

                                                
105 PSEs årsregnskab (2003/04) – side 15 
106 PSEs årsregnskab (2008) – note 33, side 68 
107 PSEs årsregnskab (2008) – note 33, side 68 
108 Bilag 6 
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finansieret via egenkapital eller gæld, ikke er gældende, da disse underliggende 

datterselskabers regnskaber sammenlægges post for post med holdingselskabernes. 

 

Segmenterne 

Som tidligere beskrevet har jeg valgt at lave en segmentopdeling på tværs af koncernen i tre 

forretningsområder: Parken, Lalandia og Fitness dk (nærmere beskrivelse af disse segmenter 

tidligere i opgaven). Parken har dog ikke gjort det nemt at være analytiker i den henseende. 

Man har nemlig i PSE valgt en koncernstruktur bestående af mange datterselskaber, som i 

min måde at opdele forretningen PSE ikke er hensigtsmæssig. Derudover skal det nævnes, at 

denne struktur ændrer udseende over tid, og dermed er det vigtigt, at man som analytiker er 

opmærksom på det. Årsagen til strukturændringen over tid skyldes bl.a., at PSE gennem de 

sidste mange år har været meget aktive købmænd, og forretningen er ekspanderet en hel del. 

Virksomheden har udviklet sig i 1992 fra at være en fodboldklub til i dag at være en 

underholdnings- og ejendomsforretning (mht. sidstnævnte tænkes på kontortårnene ved 

Parken og sommerhusene ved Lalandia). Nedenfor er derfor vist koncernstrukturen for PSE, 

som det ser ud i 2008. 

 

 
Figur 4: Egen Konstruktion - Koncern strukturen 

 

Som illustreret ovenfor viser koncernstrukturen et aldeles komplekst selskab, som benytter sig 

af holdingselskaber for nogle af de store forretningsområder. Det er vigtigt, når man skal 
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værdiansætte en virksomhed som PSE på segmentniveau, at man har helt styr på disse 

selskaber og ved hvilke, der tilhører hvilke forretningsenheder. Det bliver især kompliceret, 

når man skal forholde sig til så mange selskaber og dermed så mange årsrapporter. Derudover 

er tilgangen kompleks, da der på tværs af tid og selskabsregnskaber er uoverensstemmelser, 

som man skal forholde sig til, det være sig både regnskabsposter, der klassificeres forskelligt, 

og regnskabsperioder som ikke er sammenlignelige. 

 

Metode 

Jeg vil kort beskrive den tilgang, jeg har valgt at anvende i min regnskabsanalyse af de 

enkelte forretningsenheder.  Først og fremmest har jeg ud fra de enkelte datterselskabers drift 

vurderet, hvilken af de tre segmenter de skulle høre under. Dernæst er fremgangsmåden, at 

jeg for hvert selskab samler alle regnskaberne (resultatopgørelser og balancer) fra perioden 

2004 – 2008. Her har jeg reklassificeret de poster, hvor jeg mener, det gav mening, samt hvor 

der var tilstrækkelig med oplysninger hertil. Som jeg nævner i mit afgrænsningsafsnit i starten 

af opgaven, har jeg skullet forholde mig til, at der blandt nogle af selskaberne har været 

anvendt forskellige regnskabsperioder. Denne problemstilling bliver behandlet efter det 

princip nævnt netop i afgrænsningsafsnittet. 

 

Hermed har de enkelte selskaber indenfor hvert segment en sammenlignelig 

regnskabsopstilling, og derved er det muligt at sammenføre disse selskabers regnskaber til tre 

enkelte segmentregnskaber. Når det er gjort, bliver de tre regnskaber individuelt reformuleret 

til analytisk brug. Det gør jeg, fordi det er vigtigt i forbindelse med beregning af forskellige 

nøgletal til måling af virksomhedens rentabilitet at adskille hhv. drift og driftsinvesteringer fra 

finansieringen. Årsagen er, at driften er den primære drivkraft for værdiskabelsen i 

virksomheden, hvor finansieringen i stedet viser, hvorledes drift og driftsinvesteringer er 

finansieret.109 

 

Rentabiliteten i Fitness dk 

 Analysen af rentabiliteten af segmentet Fitness dk vil blive baseret ud fra nogle nøgletal, som 

vil bidrage til forklaringen og forståelsen af regnskabet for dette segment. Opbygningen af 

                                                
109 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. Plenborg, 2005,1. udg. s.121 
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analysen er baseret ud fra Du Pont-pyramiden110, fordi metoden egner sig til, at man som 

analytiker kan kommentere på udviklingen og niveauet på overordnede nøgletal samt anvende 

underordnede nøgletal til at forklare denne tendens. Den samme metode vil jeg anvende for 

de to andre segmenter: Lalandia og Parken. 

 

Afkastningsgraden 

Under vurderingen af rentabiliteten af Fitness dk er det nødvendigt at se på og forholde sig til 

forskellige nøgletal og deres udvikling. Et af de vigtigste er afkastningsgraden (AG), som er 

et af de overordnede rentabilitetsmål for driften. Tallet beskriver forrentningen af den 

investerede kapital i procent.111 Derudover vil det være nødvendigt at dekomponere AG 

yderligere for derigennem bedre at kunne forklare udviklingstendensen i netop rentabiliteten. 

 

 
Figur 5: AG - WACC 

 

Når afkastningsgraden skal analyseres, bør det være i forhold til noget andet. Dette kunne 

eksempelvis være niveauet. Til vurdering af niveauet har jeg valgt at sammenligne med 

WACC’en, fordi det netop er WACC’en, som udtrykker det forventede afkast på den 

investerede kapital. Dermed kan det siges, at hvis AG er større end WACC, skaber 

virksomheden et merafkast også kaldet EVA (Economic Value Added). Som det ses på den 

ovenstående figur, er det for perioden 2004-2008 lykkedes Fitness dk at skabe et merafkast i 

årene 2005, 2007 og 2008. Dog er AG kun minimalt højere end WACC i år 2008. Til 

gengæld er AG signifikant højere end WACC for året 2005. Hvis man kigger på den angivne 

periode, men undlader året 2005, har fitness dk forretningen ikke givet aktionærerne et 

betydeligt afkast. 

                                                
110 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. Plenborg, 2005,1. udg. s.194 
111 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. Plenborg, 2005,1. udg. s.150 
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Figur 6: EVA - EBIT 

 

Dette kan også vises ved hjælp af en graf over EVA og EBIT. Ovenfor er det netop illustreret 

og viser meget tydeligt, at låntagernes og ejernes afkastkrav (WACC) ikke er blevet indfriet 

alle årene. Det illustrerer også, at på trods af at EBIT (resultat af primær drift) giver overskud, 

er det ikke ensbetydende med, at låntagere og ejere er tilfredse. Det skal ses i forhold til, at 

WACC er de vejede gennemsnitlige omkostninger, som tager forbehold for bl.a. risiko for 

driften (beta), virksomhedens lånerente, den skattemæssige påvirkning samt kapitalstrukturen. 

 

Det vil nu være relevant at kigge nærmere på nøgletallet AG. Dette gør jeg ved at 

dekomponere tallet, så man kan få et bedre indblik i, hvilke udviklingstendenser, der er for 

nøgletallet. Det er muligt, at dekomponere AG i to andre nøgletal: Overskudsgraden (OG) 

samt Aktivernes omsætningshastighed (AOH). Produktet af disse to tal giver nemlig netop 

AG. 

 

Overskudsgraden 

Dette nøgletal beskriver indtægts-/omkostningsforholdet i virksomheden. Tallet benævnes 

også driftsmarginalen, da det udtrykker resultatet af den primære drift i forhold til 

nettoomsætningen. Dermed vil det være fordelagtigt for en virksomhed at opnå en så høj OG 

som mulig.112 

 

                                                
112 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. Plenborg, 2005,1. udg. s.164 
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Figur 7: OG 

 

Figuren ovenfor viser udviklingen for nøgletallet OG. Når man kigger på grafen for OG, sker 

det mest bemærkelsesværdige i år 2005, hvor der kan registreres en overskudsgrad på 

12,86%. De andre år ligger niveauet på mellem 0,60% og 2,75%. Årsagen til, at OG ligger så 

meget højere i år 2005, kan kun forklares ud fra en øget omsætning dette år samtidig med, at 

omkostningerne ikke er steget nævneværdigt. Hvis man kigger på resultatopgørelsen for 

Fitness dk A/S, er det ikke muligt at beskrive præcis, hvad denne stigning i omsætningen 

skyldes, da selskabet ikke har valgt at skrive nogen note til denne post eller nævne noget om 

dette andetsteds i årsrapporten.113 Hvis man kigger på udviklingen for nøgletallet og undlader 

år 2005, kan man konstatere, at denne har været relativ stabil. Det bør dog samtidig nævnes, 

at selve niveauet/driftsmarginalen ekskl. år 2005 er meget lavt. Det vil i denne periode 

dermed være rimelig svært at opretholde en ”god” forretning, da der især i disse år ikke er 

meget at give af i forhold til andre finansielle dispositioner samt nye investeringer. 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Nogletallet repræsenterer hermed den anden del af AG, hvor OG beskrev indtægts-

/omkostningsforholdet, og AOH beskriver kapitalbindingen i virksomheden og siger noget 

om, hvor kapitaltung denne virksomhed er.114 Igen vil det være mest fordelagtigt at have et så 

højt tal for AOH som muligt, men samtidig er tallet en god indikator til at udtrykke hvilken 

type virksomhed, man har med at gøre. 

 

                                                
113 Fitness dk A/S årsrapport 2005 – side 7 
114 Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. Plenborg, 2005,1. udg. s.165 
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Figur 8: AOH 

 

Som det ses ovenfor, er tendensen for AOH eller kapitalbindingen opadgående. Tallet starter i 

år 2004 med at ligge omkring 2, og derefter stiger det til et max. på ca. 4,5 i år 2006. Dernæst 

falder det dog til omkring 4 i år 2008. Nøgletallet betyder, at når fitness dk har en AOH på 4, 

er det det samme som at sige, at når virksomheden investerer 1 krone i driften, opnås der 

samtidig 4 kroner i omsætning. Det må siges at være en relativ investeringslet virksomhed. 

Umiddelbart tyder disse to analyserede nøgletal OG og AOH på at have en meget god 

sammenhæng. Ofte er der en modsat sammenhæng mellem disse to nøgletal, altså enten er det 

ene tal højt og det andet lavt eller omvendt. Årsagen er fx, hvis virksomheden er en 

servicevirksomhed, så er kapitalbindingen ofte ganske lav med en høj AOH. Derimod betyder 

det også ofte, at det giver en lav OG, da prisparameteren ofte gør sig gældende og dermed 

presser indtægts-/omkostningsforholdet. I Fitness dk’s tilfælde, er der netop en lav OG og en 

høj AOH, det vil sige, at der ikke skal investeres så meget i driften for at øge omsætningen. 

Til gengæld er overskuddet på driften også meget lav, og dermed er fitness dk karakteriseret 

som en typisk servicevirksomhed. 

 

Det må ud fra de historiske analyser af disse nøgletal kunne konkluderes, at Fitness dk 

bagudrettet har været hårdt presset på indtjeningen. Til gengæld har de relativt let kunne øge 

omsætningen ved mindre investeringer. Hvis man perspektiverer dette i relation til de forhold, 

der netop er for Fitness dk i denne periode, har virksomheden øget investeringerne ved at 

udvide med flere centre samt været i en hård priskonkurrence med bl.a. Fitness World med 

faldende priser og derigennem en lavere driftsmarginal. Dermed kan det tyde på, at Fitness dk 

for den analyserede periode har været en del presset på rentabiliteten og de underliggende 

faktorer her. En øget konkurrence på markedet for fitnesscentre samt en global finansiel krise 

har ikke kontribueret i en positiv retning. Det er dog positivt, at de har kunnet øge 

omsætningen så betragteligt for perioden uden at skulle øge investeringerne voldsomt. 
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Egenkapitalforrentning 

 

  Formel 1115 

 

Nøgletallet er påvirket af tre elementer: Driften (AG), Nettolånerenten efter skat (NLR) og 

den finansielle gearing (Netto rentebærende gæld (NRBG) / Egenkapitalen (EK)). Derfor 

gælder nedenstående ligning også for nøgletallet EKF: 

 

 Formel 2116 

 

Dermed viser dette tal et andet element end EVA, som beskrev det merafkast, som 

virksomheden havde, hvis indtjeningen på driften var større end de samlede vægtede 

kapitalomkostninger. Jeg har valgt at anvende ligning 2 til udregningen af nøgletallet for de 

tre segmenter: Fitness dk, Lalandia og Parken. Begge ligninger burde som sagt give samme 

resultat. Dette er dog ikke altid tilfældet, når man som analytiker skal reformulere regnskabet. 

Årsagen er, at de tre elementer: AG, NLR og den finansielle gearing kan blive påvirket let af, 

hvorledes man reformulerer regnskaberne. Jeg mener dog, at jeg har reformuleret mine 

regnskaber på en så korrekt som mulig måde, til at jeg anvender ligning 2 i analysen. 

 

 
Figur 9: AG - EKF - NLR 

 
                                                
115 Formel 1 for EKF – Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. 
Plenborg, 2005,1. udg. s.174 
116 Formel 2 for EKF - Regnskabsanalyse for beslutningstagere – C.V. Petersen & T. 
Plenborg, 2005,1. udg. s.175 
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Figuren ovenfor viser udviklingen for nøgletallet EKF i %. Måden til at forstå nøgletallet er at 

se det ud fra de to led vist i ligning 2 for EKF. Det første led er rentabiliteten af driften (AG), 

og det næste led viser effekten af den finansielle gearing på den samlede rentabilitet (AG set I 

forhold til NLR). Det betyder, at hvis den finansielle gearing i selskabet skal være med til at 

påvirke rentabiliteten positivt, skal AG være større end NLR. Hvis ikke så bidrager den 

negativt til rentabiliteten. Jeg har for forståelsens skyld også indlagt AG og NLR i grafen. 

Man kan dermed se, at EKF er positiv for hele den analyserede historiske periode. I år 2004 

og 2006 er NLR dog større end AG, og dermed bidrager den finansielle gearing i disse år til at 

påvirke rentabiliteten negativt. Det skyldes, at de forretninger, som Fitness dk har igangsat i 

denne periode, ikke har givet et driftsmæssigt afkast målt ved AG, som netop har været større 

end NLR. Når man dykker ned i regnskaberne for Fitness dk selskaberne, er det ikke 

umiddelbart nemt at sige, hvor årsagen til dette skal findes. Det kan dog siges, at det er 

gældende for netop disse to år, at den NOPAT, som er driver i AG, er på det laveste niveau 

for perioden 2004-2008 i de nævnte to år. Dermed skal årsagen findes i resultatopgørelsen og 

i indtægt/omkostningsforholdet. For årene 2004 og 2006 har det ikke været muligt for fitness 

dk at holde omkostningerne nede i samme grad som de andre år. En af de poster, som kunne 

være interessant at kigge nærmere på, er ”Andre eksterne omkostninger”. Denne er klart den 

største omkostningspost, og årsagen til den dårligere rentabilitet disse to år kan derfor 

muligvis findes her. Selve posten “Andre eksterne omkostninger” er dog ikke påhæftet en 

note i årsrapporten, men der nævnes i årsrapporten for 2007, at kæden Hard Work integreres i 

år 2006.117 Dermed kunne forklaringen på, hvorfor NLR er større end AG i år 2006, skyldes, 

at der har været uforholdsmæssige høje omkostninger i forbindelse med denne integration, og 

at indtjeningen derfor ikke har nået at følje med. Selskabet skriver også selv i årsrapporten, at 

der typisk går 18 måneder, før et center er modnet og dermed kan forventes at give et positivt 

økonomisk bidrag.118 

 

Rentabiliteten i Lalandia 

Jeg vil nu analysere rentabiliteten for Lalandia segmentet. For ikke at risikere at gentage mig 

selv, vil jeg i analysen af rentabiliteten for hhv. Lalandia og Parken ikke beskrive teorien bag 

de forskellige nøgletal, som jeg gjorde for ovenstående analyse af Fitness dk. Analysen af 

Lalandia segmentet er baseret ud fra både Billund samt Rødby afdelingen. Der er ikke lavet 
                                                
117 Fitness dk A/S årsrapport 2007 – side 6 
118 Fitness dk A/S årsrapport 2007 – side 6 
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en opdeling mellem de enkelte geografiske segmenter, for at se hvorledes de indbyrdes klarer 

sig. 

 

Afkastningsgraden 

Nedenfor er vist figuren for AG samt WACC for Lalandia segmentet. Grafen viser tydeligt, at 

Lalandia for perioden har formået at give et afkast i % af den investerede kapital, hvilket 

overstiger ejernes og kreditorernes forventede krav til afkast. Dog kan det også ses, at AG 

(8,35%) og WACC (6,59%) ikke er langt fra hinanden i år 2007. WACC ligger for hele 

perioden mellem 6,22% og 8,76%, mens AG holder et niveau mellem 8,35% og 28,64%. 

Årsagen til, at AG falder til et niveau så lavt i år 2007, skyldes, at datterselskabet Lalandia 

Billund A/S registrerer en stigning i posterne ”Materielle anlægsaktiver under udførelse” samt 

”Varer under fremstilling”. Disse to poster stiger hhv. fra 7.120 t.kr. til 126.025 t.kr. og fra 

524 t.kr. til 170.202 t.kr.119 Begge poster vedrører feriehuse under opførsel. Forklaringen til 

det ringere resultat mellem AG og WACC er derfor, at Lalandia Billund i forbindelse med 

opførelsen af dette nye center har skullet investere i udbygningen af nye feriehuse til de 

forventede gæster. Da centret på dette tidspunkt stadig ikke er åbnet og disse sommerhuse 

ikke er solgt og dermed indtægtsført, bidrager det derfor til, at Lalandia segmentet som helhed 

opnår en dårligere afkastningsgrad. Grafen viser dog i år 2008, at AG igen stiger til et niveau, 

som ligger nærmere årene før år 2007. Årsagen her er, at man indtægtsfører en omsætning fra 

salget af 393 feriehuse på 628,8 mio. kr., og at avancen for salget af disse feriehuse 

beliggende i tilknytning til Lalandia Billund er på hele 141,6 mio. kr.120 

 

 
Figur 10: AG - WACC 

 

                                                
119 Bilag 15 
120 PSEs årsregnskab (2008) – side 15 
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Overskudsgraden 

I forbindelse med udarbejdelsen af segmentregnskabet for Lalandia, har det været nødvendigt 

at forholde sig til en problemstilling vedrørende angivelsen af omsætningen hertil. Problemet 

har været, at nogle af datterselskaberne, bl.a. Lalandia Billund A/S, som jeg også nævnte 

tidligere, ikke offentliggør de regnskabstal, som fører til bruttoresultatet. Derved bliver det 

sværere for mig som analytiker at vurdere konsekvenserne af selskabernes strategier. Når 

overskudsgraden udregnes ved: NOPAT/Omsætningen, er det jo derfor essentielt at have 

netop disse tal tilgængelige. Der er dog metoder til at kunne give en vurdering af disse. En 

metode er at dykke ned i regnskaberne både for datterselskaberne og koncernen og se, om 

man i nogle af forklaringsafsnittene kan komme frem til omsætningen. Som eksempel kan 

nævnes, at PSE i deres årsrapport skriver, at Lalandia i år 2008 har en omsætning på 628,8 

mio. kr.121 vedrørende salget af feriehuse. Dermed ville det kunne ligge til grund for noget af 

den omsætning, som datterselskabet Lalandia Billund A/S har haft i dette år. Der er dog flere 

af datterselskaberne under Lalandia segmentet, som praktiserer ikke at informere om de 

poster, som ligger før bruttoresultatet.122 En anden metode er i stedet at benytte selve PSE 

koncernens segmentregnskab, som står nævnt i noterne i årsrapporten for PSE. Her har PSE 

fordelt omsætningen ud på de segmenter, som er i deres portefølje. Det er den sidste metode, 

jeg har valgt at anvende på trods af, at den modsiger min generelle tilgang til denne Break Up 

analyse, som har bestået i at benytte datterselskabernes regnskaber som kilde. Til gengæld 

ville den første metode være hæftet med alt for megen usikkerhed og risiko for ikke at have 

alle tal med. Det negative ved den valgte metode er dog, at informationsværdien falder, da 

segmentregnskabet ikke er tildelt noteoplysninger.  

 

Først vil jeg nedenfor vise forskellen i omsætningen, hvis jeg anvender hhv. PSEs 

segmentregnskab noteoplysninger vs. den metode jeg har anvendt gennem hele min 

regnskabsanalyse (datterselskabernes regnskaber lagt sammen). 

 
t.kr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Omsætning	  -‐	  Datterselskabernes	  regnskaber	   195.243	   186.683	   209.197	   222.919	   241.949	  
Omsætning	  -‐	  PSE	  Segmentregnskab	   81.068	   162.485	   199.839	   209.975	   860.413	  

Tabel 1: Omsætning Lalandia (2 metoder) 
 
 

                                                
121 PSEs årsregnskab (2008) – side 15 
122 Bilag 12 
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Som figur 14 viser, er forskellen mellem de to metoder meget stor især ved enkelte år som 

2004 og 2008. Jeg har valgt til min udregning af overskudsgraden at anvende 

datterselskabernes regnskaber for årene 2004 og 2005, mens jeg anvender PSEs 

segmentregnskab til at angive omsætningen for årene fra 2006 – 2008. Forklaringen er, at for 

årene 2004 og 2005, er der i segmentregnskabet også angivet et segment, der er kaldt 

”Ejendomme”. Dette segment inkluderer udlejning af både kontorejendomme i Parken samt 

udlejningen af feriehuse i Lalandia. Da der ikke er en opdeling af disse områder i segmentet 

Ejendomme, har jeg valgt at anvende datterselskabernes samlede regnskaber for Lalandia 

segmentet for disse to år. Derimod ændrer PSE regnskabspraksis på den måde, at de 

eliminerer segmentet Ejendomme fra år 2006 og fremad. Samtidig er der for årene 2006 og 

2007 ikke en lige så stor forskel, relativt set, mellem de to metoders resultater af 

omsætningen. Til gengæld er år 2008 et vigtigt år. Her er den største nominelle forskel i de to 

metoders resultat af omsætningen, og årsagen skyldtes primært salget af de 393 feriehuse, 

som nævnt tidligere. Denne ekstra værdi er vigtig at få med for at få et retvisende billede af 

dette nøgletal. 

 

 
Figur 11: OG 

 

Figur 14 viser grafen over nøgletallet overskudsgraden for Lalandia segmentet. Niveauet 

ligger mellem 16,13% og 23,21%, og driftsmarginalen  for Lalandia ligger klart højere i 

forhold til Fitness dk. Lalandia segmentet set ud fra en ren driftsbetragtning, klarer sig således 

ret godt. Overskuddet på driften kan dels bruges til at tilbagebetale finansielle udgifter man 

har stiftet bl.a. i forbindelse med etableringen af det nye feriecenter i Billund og til nye 

investeringer. 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Finansiel	  gearing	   0,19	   0,48	   0,45	   1,25	   1,84	  

Tabel 2: Den finansielle gearing i Lalandia 
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Det er vigtigt for et selskab som Lalandia netop at opretholde en høj OG, da virksomheden 

gennem investeringer har oparbejdet en gearing i den analyserede periode fra 2004 – 2008, 

der er langt større end, hvad man startede med i begyndelsen af den analyserede periode. På 

ovenstående tabel 2 kan ses, hvorledes gearingen dvs. gæld/egenkapital forholdet har udviklet 

sig gennem perioden.  Udviklingen er gået fra, at egenkapitalen var større end gælden de 

første tre år fra 2004 – 2006, mens det i år 2007 og 2008 ændrer sig ved, at gælden stiger 

markant og faktisk overgår egenkapitalen. Der skal derfor være et rimeligt overskud på driften 

for bare at finansiere de finansielle omkostninger i forbindelse med denne større gældsættelse. 

Den følgende tabel illustrerer den udvikling, der har været i den nettorentebærende gæld for 

perioden: 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Nettorentebærende	  gæld	   19.623	   58.716	   66.348	   224.960	   556.026	  

Tabel 3: Nettorentebærende gæld for Lalandia segmentet i t.kr. 
 

Det ses tydeligt, hvorledes der sker en markant stigning i den nettorentebærende gæld for 

Lalandia segmentet i år 2007 og 2008. Årsagen skyldes som sagt opførelsen af Lalandia 

Billund, og til at understrege dette kan man nedenfor i figur 18 se, hvorledes udviklingen for 

gælden i datterselskabet Lalandia Billund A/S forløber: 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Gældsforpligtelser	  i	  alt	  	   23	   924	   263	   337.596	   709.525	  

Tabel 4: Samlede gældsforpligtigelser for selskabet Lalandia Billund A/S i t.kr. 
 

Figuren ovenfor viser som sagt, hvorledes opførelsen af det nye feriecenter ved Billund 

påvirker hele Lalandia segmentets gældssituation. Gælden for dette datterselskab stiger fra 23 

t. kr. til 709.525 t. kr. i perioden. Til sammenligning er den nettorentebærende gæld for hele 

Lalandia segmentet steget fra -1.229 mio. kr. (år 2004) til 442.693 mio. kr. (år 2008). Årsagen 

til, at den nettorentebærende gæld er negativ i år 2004, hvilket den også er i år 2006, er,  at der 

bl.a. fratrækkes tilgodehavender til beregningen af dette beløb. Det, der er interessant, er, at 

Lalandia segmentet kun har formået at skabe øget vækst i form af en højere omsætning, samt 

at overskudsgraden og afkastningsgraden, som i perioden fra 2004 til 2007 har en negativ 

tendens, kun bliver reddet af, at man i år 2008 sælger de 393 feriehuse i forbindelse med 

udbygningen af Lalandia Billund. Det sidstnævnte er en transitorisk post, da man fra 

selskabets side ikke kan forvente, at man i al fremtid kan sælge feriehuse, som man i år 2008 
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har gjort. Dermed må man forvente, med finanskrisen/boligkrisen for øje, at man må finde 

andre mere holdbare projekter til at øge OG og AG. Derudover vil der til stadighed være et 

behov for, som jeg også skriver i min strategiske analyse, at en virksomhed som Lalandia 

udvikler sig gennem nye investeringer i deres feriecentre for at fastholde interessen fra de 

nuværende kunder samt for at kunne trække nye til. 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Dette nøgletal er sammen med OG med til at vise, hvorledes de to segmenter Fitness dk og 

Lalandia adskiller sig fra hinanden. Disse to tal viser nemlig forskelligheden blandt de to 

selskabers forretningsområder meget tydeligt. Aktivernes omsætningshastighed som beskrev 

kapitalbindingen i selskabet, viser nedenfor i figur 15, at Lalandia har en relativ høj 

kapitalbinding sammenlignet med Fitness dk. 

 

 
Figur 12: AOH 

 

Niveauet for AOH lå i den angivne periode mellem 0,52 (år 2007) og 1,58 (år 2004), og for 

Fitness dk lå tallet mellem 2,15 og 4,39. Generelt har tendensen for nøgletallet været negativt, 

og det skyldes, at man på trods af de nye investeringer i driften og dermed også den øgede 

gældsætning ikke har formået at øge omsætningen tilsvarende. Derimod har det krævet en 

højere investeringsgrad i løbet af perioden for at øge omsætningen fra 195.243 mio. kr. (år 

2004) til 860.413 mio. kr. (år 2008), hvilket svarer til en procentvis stigning på ca. 340%. 

Sammenlignet er den investerede kapital, som er den anden driver (den første var 

omsætningen) for dette nøgletal, steget fra 123.794 mio. kr. (år 2004) til 857.468 mio. kr. (år 

2008), altså en stigning på knap 593%. Årsagen til den kraftige stigning i den investerede 
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kapital skyldes hovedsagligt, at man d. 3. januar 2007 investerer i opførelsen af feriecenteret 

Lalandia Billund med dertil hørende feriehuse.123 

 

Egenkapitalforrentning 

Tendensen for dette nøgletals udvikling har været nedadgående i den første periode fra 2004 – 

2007. I år 2008 kan man se på figur 16, at udviklingen går den modsatte vej og lander på et 

niveau, som ligger et godt stykke over 2004 udgangspunktet. 

 

 
Figur 13: EKF - AG – NLR 

 

Figuren ovenfor illustrerer også, at AG ligger højere end NLR for hele perioden, og dermed er 

den finansielle gearing medvirkende til at øge egenkapitalforrentningen. I år 2008 er EKF 

som sagt på sit højeste niveau med en forrentning på 44,85%. Dette skyldes en kombination 

af alle tre faktorer, som påvirker EKF nemlig: AG, NLR og gearingen. AG er i år 2008 relativ 

høj, dog ikke det højeste for perioden. Derudover er rentemarginalen/spread´et noget større 

end for 2007, men heller ikke det højeste for perioden. Den finansielle gearing er dog størst i 

netop 2008, og dermed bliver den relativt store AG i samme år positivt påvirket af gearingen. 

Det betyder, at rentabiliteten med hensyntagen til både driften og den finansielle gearing 

stiger i år 2008 til sit højeste. 

 

Rentabiliteten i Parken 

Nu vil jeg så kigge på det sidste segment, nemlig Parken. Det skal her huskes, at dette 

segment er påvirket af så forskellige forretningsområder som FCK (fodbold og håndbold), 

                                                
123 Lalandia i Billund slår dørene op -  
http://parken.dk/script/site/page.asp?artid=468&Cat_ID=250 



Page	  64	  
 

kontortårnene (udlejning af kontorer til erhverv), stadion aktiviteterne (koncerter, 

fodboldkampe osv.) samt selskabet E-billetter (fra 2004 – 2005), som bliver solgt til 

Billetlugen A/S (fra 2006 -2007), herefter sælges det helt fra i år 2008. Dermed er det muligt, 

at en del segmenter klarer sig godt, mens andre dele klarer sig mindre godt. Det vil der blive 

set nærmere på i den følgende analyse. 

 

Afkastningsgraden 

Grafen over dette nøgletal er vist nedenfor på figur 17. De første tre år fra 2004 – 2006, ligger 

WACC højere end AG, og dermed har man her ikke formået at give ejere og kreditorer et 

tilfredsstillende afkast på deres investering. Året efter i år 2007, lykkedes det til gengæld at 

give et meget bedre afkast end for de tre tidligere år. AG stiger nemlig til lidt over det 

dobbelte omkring 10% i år 2007. Dette skyldtes primært fire faktorer: FC Københavns 

deltagelse i Champions League gruppespillet, en forbedret tv-aftale for dansk klubfodbold, 

øget salg af merchandise og en stigning i antallet af kommercielle samarbejdspartnere i 

FCK.124 Det efterfølgende år falder AG til et niveau omkring 0%. Årsagen ligger i, at Parkens 

omsætning ikke har fulgt det niveau, som rekordåret 2007 havde formået. Til gengæld steg 

omkostningerne til et lidt højere niveau bl.a. pga. øgede finansielle omkostninger i form af 

ændringer i dagsværdien af finansielle instrumenter som renteswaps for moderselskabet PSE. 

Denne omkostning stiger til 96.194 mio. kr. i år 2008 (50.366 mio. kr. i år 2007), hvoraf de 

40.488 mio. kr. i år 2008 (2.574 mio. kr. i år 2007) stammer fra ændringen i værdien af 

renteswaps.125 

 

 
Figur 14: AG – WACC 

 

                                                
124 PSEs Årsregnskab (2006-07) – side 8 
125 PSEs Årsregnskab (2008) – note 12 side 88 
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Man kan herefter kigge nærmere på den analyserede periode og se, hvorledes forholdet 

mellem EBIT og merafkastet EVA har udviklet sig. Nedenfor på tabel 5 er dette vist. Ligeså 

tydeligt som det er, at EBIT for hele perioden er positiv, næsten ligeså tydeligt kan det ses, at 

Parken kun kan skabe et merafkast i det ene år, nemlig 2007.  

 
	  	   2.004	   2.005	   2.006	   2.007	   2.008	  
EVA	   -‐23.253	   -‐20.921	   -‐6.736	   25.900	   -‐53.239	  
EBIT	   44.662	   43.573	   61.305	   94.538	   4.604	  

Tabel 5: EVA - EBIT 
 

Merafkastet i år 2007 ligger på hele 25.900 mio. kr. Det er dog slet ikke nok til at modsvare 

de negative resultater, som den resterende del af perioden har givet. Samlet set er det negative 

efterslæb på EVA kontoen på -78.248 mio. kr. Dermed har man trods et positivt resultat af 

den primære drift altså ikke formået at kunne give investorer samt kreditorer et afkast, som 

svarer til den risiko, som de har påtaget sig. 

 

Overskudsgraden 

Ved at dekomponere AG kommer vi som nævnt tidligere til OG og AOH. På den følgende 

figur er OG fremstillet. Det ses, at tendensen for driftsmarginalen (OG) er positiv for årene 

2004 – 2007. I år 2008 falder dette nøgletal dog til lige under 0%. For den første periode 

ligger niveauet for OG mellem ca. 10% og 15%, hvilket må siges at være pænt. Årsagen til 

faldet i 2008 skyldes det relativt høje omkostningsniveau sammenlignet med det kraftige fald 

i omsætningen fra år 2007 til 2008. Hvis man dykker dybere ned i regnskaberne for 

datterselskaberne, kan man se, at det især skyldes moderselskabet PSE samt FCK Håndbold, 

hvis eksterne omkostninger og personaleomkostninger stiger trods den lavere omsætning for 

PSE og kun marginalt højere omsætning til håndboldforretningen. Dermed er det umiddelbart 

ikke lykkedes at gøre Parken forretningen så fleksibel, så man i dårligere tider ikke hurtigt og 

effektivt kan skære på omkostningerne, hvis indtægterne ikke svarer overens. Forklaringen 

på, hvorfor Parken ikke har kunnet formå at sænke omkostningerne i takt med de faldende 

indtægter, er bl.a. pga. lønningerne til spillerne både for fodbold- og håndboldforretningen. 

Disse spillere er på kontrakt, og derfor ændres deres omkostninger ikke, uanset om man fx går 

videre til Champions League gruppespillet eller ej. Hvis man fx ser på 

personaleomkostningerne i FCK Håndbold, stiger den procentvise andel af 

personaleomkostningerne over for omsætningen fra ca. 70% i år 2007 til ca. 80% i år 2008. 
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Figur 15: OG 

 

Aktivernes omsætningshastighed 

Den sekundære driver, når man dekomponerer AG er AOH. Jeg vil derfor kigge på 

kapitalbindingen eller også beskrevet som, hvor kapitaltung virksomheden er. Niveauet for 

Parkens AOH kan ses nedenfor illustreret på figur 19 og ligger mellem 0,35 (år 2008) og 0,69 

(år 2007). Hvis man kigger på hele perioden ligger niveauet rimelig stabilt fra 0,35 til 0,41, 

hvis man undlader år 2007. Selve niveauet ligger rimelig lavt, og lavere end både Lalandia og 

især Fitness dk. Der er således tale om, at Parken segmentet er ret kapitaltung som 

forretningsområde, og at der skal en høj investeringsgrad til for at øge omsætningen. 

 

 
Figur 16: AOH 

 

Den følgende tabel 6 viser udviklingen i omsætningen og den investerede kapital. 

 
t.kr.	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Nettoomsætning	  	   297.794	   300.710	   347.693	   493.429	   360.865	  
Investeret	  kapital	   761.365	   740.289	   857.898	   712.410	   1.030.057	  

Tabel 6: Omsætning og Investeret kapital for Parken segmentet 
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Hvis man udregner den procentvise stigning i hhv. nettoomsætningen og den investerede 

kapital for dette segment, stiger omsætningen med ca. 21%, mens den investerede kapital 

stiger med ca. 35%. Som det også ses i tabellen, falder den investerede kapital i år 2007 for 

derefter igen at stige det efterfølgende år. Den primære årsag til, at det falder fra år 2006 til 

2007, er, at man den 1. september 2007 afhænder det sydøstlige kontortårn til et 

kommanditselskab for 135 mio. kr.126 Det samme gør sig gældende mht. omsætningen, der 

alene fra år 2006 til 2007 stiger med ca. 42% hvilket betyder, at AOH dette år ligger på sit 

højeste niveau. Hvis man dernæst kigger på år 2008, hvor omsætningen falder med ca. 27% 

og den investerede kapital stiger med ca. 45%, er det tydeligt, hvorfor AOH ligger på sit 

laveste niveau for den analyserede periode. Årsagen til, at den investerede kapital stiger så 

meget i år 2008, skyldes, at man har igangsat projekter som den nye SuperBest-tribune samt 

de to nye kontortårne i forbindelse med stadionkomplekset. 

Egenkapitalforrentningen 

Nedenfor er vist grafen for EKF. Den viser en stigning de første fire år fra år 2004 til 2007. 

Niveauet ligger disse første fire år mellem 3,96% og 23,21%. I år 2008 falder nøgletallet til at 

være negativ på -56,15%. 

 

 
Figur 17: EKF 

 

For at forklare hvorfor udviklingen for EKF lige pludselig falder så kraftigt i år 2008, er det 

nødvendigt at kigge på nogle af de faktorer, som påvirker EKF. Nedenfor er vist tabellen for 

AG og NLR for den nævnte periode. 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Afkastningsgraden	  (AG)	   4,03%	   4,42%	   5,31%	   10,45%	   -‐0,08%	  
Nettolånerenten	  (NLR)	   2,80%	   5,41%	   1,34%	   -‐1,24%	   7,12%	  

                                                
126 PSEs Årsregnskab (2006-07) – side 10 
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Tabel 7: AG - NLR 
 

Det man kan se ud fra ovenstående tabel er, at de år, hvor NLR overstiger AG, medvirker den 

finansielle gearing til at påvirke EKF negativt. Det sker i hhv. 2005 og 2008. I år 2008 er det 

meget iøjnefaldende, og AG er endda samtidig også negativ samme år. Derfor er det vigtigt at 

kigge nærmere på disse to nøgletal, AG og NLR for at forklare udviklingen i disse. NLR 

stiger i år 2008 til 7,12%, og dette år er således det år, hvor de nettofinansielle omkostninger 

efter skat er størst set i forhold til den nettorentebærende gæld. Det skyldes som nævnt 

tidligere de finansielle omkostninger for moderselskabet, som stiger kraftigt i år 2008, hvilket 

kan henvises primært til ændringen i dagsværdien af renteswaps.127 Hvis man derimod kigger 

på AG, så beskrev jeg dette nøgletal lidt tidligere i min analyse. Her kom jeg bl.a. frem til, at 

omkostningerne ikke var faldet i takt med, at indtjeningen var faldet til et lavere niveau. 

Årsagen var, at moderselskabet PSE og FCK Håndbold ikke havde formået at justere 

omkostningerne til den lavere indtjening i år 2008. Dermed kan det forklares, hvorfor Parkens 

EKF bliver negativ i år 2008 ud fra, at omsætningen er faldet, mens omkostningerne ikke er 

faldet i samme grad samtidig med at de finansielle omkostninger er steget kraftigt grundet 

ændringer i dagsværdien på moderselskabets beholdning af renteswaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 PSEs Årsregnskab (2008) – note 12 side 88 
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Budgettering 

 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvilke tanker jeg har gjort mig i forhold til budgetteringen af de 

enkelte segmenter. Til at starte med vil jeg kort opsummere den metode, jeg har brugt i 

forbindelse med budgettet. For at udarbejde et budget for et af segmenterne, har jeg benyttet 

mig af den viden, som jeg har tilegnet mig igennem min strategiske samt regnskabsmæssige 

analyse. Derfor vil dette afsnit også fungere som et opfølgende afsnit på nogle af de 

konklusioner, jeg har gjort tidligere i både strategi- og regnskabsanalysen. Opbygningen af 

dette afsnit vil igen være delt op via de tre segmenter: Fitness dk, Lalandia og Parken. Under 

hver af disse afsnit vil jeg derfor komme med de konklusioner, som jeg kan drage ud fra hhv. 

strategi- og regnskabsanalysen. 

 

Fitness dk 

Denne forretningsenhed har været præget af flere forskellige faktorer, og nedenfor vil jeg 

kommentere de faktorer, som jeg mener, har den største relevans i forhold til min 

udarbejdelse af budgettet for dette område. På den positive side kan nævnes samfundets øgede 

fokus på sundhed og motion som en vigtig parameter. Årsagen til, at jeg nævner dette som en 

af de primære faktorer, er, at kunderne til Fitness dk nu og endnu mere i fremtiden vil blive 

bombarderet med information, reklamer og ”propaganda”, som vil få endnu flere mennesker 

til at ville leve sundt og øge deres opmærksomhed på produkter som fx dem, som 

fitnesscentrene tilbyder. 

 

Af andre positive faktorer til fordel for Fitness dk er bl.a. det faktum, at Fitness dk har opnået 

en kritisk masse med hensyn til antal centre samt medlemmer, som gør virksomheden i stand 

til at udnytte dette med henblik på stordriftsfordele. 

 

Hvis man kigger på Finanskrisen, har denne selvfølgelig også haft og vil have en betydning 

for dette segment. På den positive side er der mulighed for at opkøbe andre konkurrenter, som 

pga. krisen har haft svært ved at overleve. Disse virksomheder er ofte også billigere, da deres 

eneste udvej er gennem et opkøb/fusion eller ved at gå konkurs. Krisen har dog også vist sine 

negative sider i form af en øget priskonkurrence blandt de nuværende aktører. I begyndelsen 
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af udarbejdelsen af min opgave var Fitness dk størst skarpt forfulgt af Fitness World. Dette er  

nu lige vendt, og det kan især tilskrives sidstnævntes lavere priser overfor Fitness dk’s. 

 

Det, der også taler som en ulempe for Fitness dk, er den forhandlermagt, som kunderne 

besidder overfor fitnesskæderne samt de mange substitutter, der findes på dette marked. Disse 

faktorer er medvirkende til, at konkurrencen på markedet vil blive endnu hårdere i den 

nærmeste fremtid og påvirke indtjeningen negativt. 

 

Resultatopgørelsen 

I forhold til den regnskabsmæssige side af sagen, kan ovenstående i stor grad blive bekræftet 

her. Afkastnings- og overskudsgraden, som beskriver udviklingen i driftsindtjeningen set i 

forhold til hhv. den investerede kapital samt omsætningen, har været hård presset, hvilket man 

har kunnet se i min regnskabsanalyse tidligere.  Det er kun lykkedes selskabet i år 2005 at 

frembringe et godt resultat på driften. 

 

Omsætningen 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Omsætningen	  i	  t.kr.	   84.088	   105.744	   312.176	   342.882	   425.579	  
Vækstrate	  fra	  år	  til	  år	   	   25,75%	   195,22%	   9,84%	   24,12%	  
Gennemsnitlig	  vækstrate	   	  	   	  	   	  	   	  	   41,96%	  

Tabel 8: Væksten for omsætningen i Fitness dk 
 

Jeg vil starte med at kigge på omsætningen. Som det indikeres ovenfor i tabel 8, har den 

gennemsnitlige årlige vækst for Fitness dk segmentet været på ca. 42% i denne periode. Ud 

fra den nuværende konkurrencesituation vil jeg ikke forvente at selskabet kan regne med 

samme vækstrate for fremtidige perioder. Det vil dog stadig være nødvendigt at udvide 

forretningen med nye centre, så man ikke mister kontakten til konkurrenterne, her tænker jeg 

især på Fitness World. Jeg forventer, at der de næste par år, mens finanskrisen stadig har sin 

betydning for danskernes forbrug, vil være en hård konkurrence på dette marked. Derfor tror 

jeg også, at prisparameteren de næste 2-3 år vil have en stor betydning, og at det derfor er 

nødvendigt for Fitness dk også at se på omkostningerne og forsøge at nedbringe denne andel. 

Herved vil der blive fokus på effektivisering samt omkostningsminimering de næste 2-3 år for 

at øge overskuddet på driften. Jeg tror det til en vis grad er muligt, da man, som jeg også 
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nævner tidligere, har opnået en kritisk masse, som vil medvirke til at give selskabet 

stordriftsfordele. 

 

Jeg forventer, at væksten på omsætningen vil være på omkring 5% de første to år af 

budgetperioden for derefter at stige til et niveau omkring 10% de følgende år. Årsagen til, at 

jeg forventer, at omsætningen vil stige efter de første tre år af budgetperioden, er, fordi jeg 

antager, at virkningen fra finanskrisen vil aftage, og forbrugerne igen i stigende grad vil 

begynde at værdsætte kvalitet frem for pris. 

 

Omkostningerne 

Som beskrevet i den regnskabsmæssige analyse kunne det ses, at niveauet for overskudgraden 

lå mellem 0,60% og 2,75% (hvis man undlod år 2005, som afveg ved at ligge på et niveau på 

12,86%). Jeg forventer, at det i fremtiden lykkes selskabet at forbedre driftsmarginalen dog 

med den forventning om, at prisparameteren de første tre år af budgetperioden fortsat vil være 

af afgørende konkurrencemæssig betydning. Jeg forventer som sagt, at Fitness dk forbedrer 

sin driftsindtjening ved at lave effektiviseringer og omkostningsminimeringer og dermed 

udnytter de stordriftsfordele, der er mulige med det store antal centre, de har i porteføljen. 

 

Det betyder, at jeg forventer at overskudsgraden de første to år vil falde til 1%, for dernæst at 

stige til hhv. 2%, 3% og 4% de følgende år af budgetperioden. 

 

Balancen 

Aktiverne 

Hvis man derimod kigger på kapitalbindingen i dette selskab, har denne været rimelig lav, og 

man har dermed formået at øge omsætningen betydeligt set i forhold til investeringsniveauet. 

Det viser, at Fitness dk i fremtiden må fokusere på at øge omsætningen via investeringer, da 

prisparameteren i fremtiden forsat vil være afgørende for kunderne samtidig med, at man ikke 

kan forvente, at konkurrencen vil blive mindre fremover. 

 

I forhold til investeringerne forventer jeg, at man i selskabet fortsætter med at opføre nye 

centre samt investerer i nyt inventar osv.. Det gøres for at fastholde markedspositionen samt 

øge omsætningen. Som det blev nævnt i analysen af kapitalbindingen, var denne relativ høj, 

og dermed krævede det som sagt ikke de store investeringer at øge omsætningen. Jeg 
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forventer, at man på baggrund af finanskrisen og den relativt lave driftsindtjening, især de 

første år af budgetperioden, vil sænke investeringsniveauet en smule. 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Investeret	  Kapital	  i	  t.kr.	   39.105	   31.793	   71.100	   90.280	   111.355	  
Vækstrate	  fra	  år	  til	  år	   	   -‐18,70%	   123,64%	   26,98%	   23,34%	  
Gennemsnitlig	  vækstrate	   	  	   	  	   	  	   	  	   16,59%	  

Tabel 9: Væksten i den Investerede kapital for Fitness dk 
 

 

Ovenfor på tabellen ses, at vækstraten for den investerede kapital stiger med knap 17% om 

året. Jeg forventer, at de første tre år af budgetperioden vil vise, at dette tal kun stiger med 

10%. De sidste år antager jeg dog, at vækstraten vil stige til et niveau omkring 15%. 

 

Passiverne 

Den finansielle gearing som beskriver den anden side af balancen, nemlig passiverne, er det 

forhold som indgår mellem på den ene side den nettorentebærende gæld og på den anden side 

egenkapitalen. Den finansielle gearing lå for den historiske regnskabsperiode mellem 0,34 og 

2,35 og endte i år 2008 på 1,30. Jeg forventer, at de første to år af budgetperioden vil vise et 

niveau på det samme som for år 2008. Herefter forventer jeg et fald de følgende år til et 

niveau på hhv. 1,20, 1,10 og 1,00. Det skyldes den forbedrede driftsmarginal og dermed 

muligheden for at nedbringe en smule af gælden. 

 

Samlet forventer jeg, at Fitness dk vil forsøge at holde trit med konkurrenterne ved bl.a. at 

investere i flere centre, som kan udvide deres markedsandel via et øget antal medlemmer. Det 

skal gøres med det for øje, at man ikke øger gælden og dermed de finansielle omkostninger 

kraftigt, da det i så fald ville medvirke negativt på EVA og EKF. Tidligere har det som sagt 

været muligt at øge omsætningen betydeligt, uden det har krævet de helt store investeringer. 

 

Lalandia 

Efter at have analyseret Lalandia forretningen, er der nogle faktorer, som, jeg mener især er 

gældende for, hvorledes budgettet skal påvirkes. Til Lalandias fordel er de indgangsbarrierer, 

der er ved at opføre et nyt feriecenter/koncept, som skal konkurrere med Lalandia og de andre 

nuværende aktører på dette marked, høje rent økonomisk set. Det vil sige, at der kræves en 

stor kapital for overhovedet at komme ind på dette marked. Med den nuværende finanskrise, 
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er det ikke blevet lettere, da mange investorer er blevet bange for nye projekter og gerne 

venter på bedre tider. På den positive side skal også nævnes opførelsen af det nye feriecenter 

Billund. Med dette har man i Lalandia opnået en kritisk masse, som medvirker til 

stordriftsfordele, som kan gøre, at man kan effektivisere og omkostningsminimere. Derudover 

har det nye center i Billund også medvirket til, at man er indgået i et partnerskab omkring 

konceptet Legoland Billund Ressort. I forhold til udenlandske aktører samt kunder vil dette 

brand/koncept øge Lalandias chancer for succes, da man vil stå meget stærkere sammen med 

bl.a. Legoland. 

 

I forhold til de udenlandske aktører nævner jeg i min strategiske analyse, at der er tegn på 

konsolidering på dette marked. Legoland samt BonBon-land er blevet opkøbt af store 

udenlandske aktører. Det illustrerer konkurrenceintensiteten samt at det i fremtiden for 

Lalandia vil kræve, at man fortsat sætter mange penge af til udvikling og fornyelse af sine 

centre. 

 

Et andet forhold, som Lalandia som en del af underholdningsindustrien bør forholde sig til, er 

substituerende produkter. Disse er mange og forskelligartede. Det betyder, at man skal 

forholde sig samt differentiere sig overfor flere forskellige typer af produkter samtidig med, at 

man agerer på et marked, hvor kunderne kræver, at branchen fornyer sig selv hele tiden. 

 

Resultatopgørelsen 

Omsætningen 

Det er også relevant at se på, hvorledes regnskaberne historisk har set ud. Et af de nøgletal, 

som kan nævnes, er bl.a. overskudsgraden. Set i forhold til Fitness dk, har OG for Lalandia 

ligget langt højere. Det vil sige, at selskabet har haft en høj indtjening på driften. Det skal dog 

nævnes, at den primære årsag til, at indtjeningen stiger så kraftigt i år 2008 skyldes, at 

Lalandia Billund A/S indtægtsfører salget af 393 feriehuse. Der er her tale om en transitorisk 

post, og virksomheden må i fremtiden sikre at øge indtjeningen på de primære aktiviteter. Det 

skal også nævnes, at Lalandia Billund formentlig efter en indkøringsperiode kan forvente, at 

omsætningen her stiger. 

 

Jeg forventer, at indtægterne til dette segment i fremtiden fortsat vil stige betydeligt. Det er 

der primært to årsager til. Den første er, at når virkningerne fra finanskrisen indenfor få år vil 
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aftage, må det forventes, at forbrugerne endnu engang vil kaste deres penge efter luksusvarer 

og ferier som Lalandia segmentet hører under. Dernæst er der aspektet omkring det nye ferie 

center Lalandia Billund. Dette center åbner først d.24. april 2009, og resultatet fra driften er 

derfor ikke med i mine regnskaber. Til gengæld skal man holde for øje, at resultatet som 

nævnt tidligere er påvirket kraftigt af transitoriske poster i form af salget af feriehuse til det 

nye center. I år 2008 blev der leveret 393 af disse feriehuse til deres ejere og dette gav en 

omsætning på 628,8 mio. kr. og en avance på 141,6 mio. kr.. Det betyder at et gennemsnitligt 

hus har kostet 1,6 mio. kr. og givet en avance på 360.305 kr.. Da der i alt blev solgt 761 

feriehuse ved Lalandia Billund, mangler der stadig en indtægtsførsel af de sidste 368 huse. 

Hvis man går ud fra at pris og avance er den samme som for de tidligere, vil det betyde en 

omsætning på 588,8 mio. kr. og en avance hertil på 132,6 mio. kr.. I min regnskabsanalyse 

viste jeg omsætningen for dette segment udregnet på to måder. Den ene var ved brug af 

datterselskabernes regnskaber, og her var det mest vigtigt at vide, at netop denne omsætning 

fra Lalandia Billund A/S (primært omsætningen vedr. de nævnte feriehuse) ikke var 

inkluderet her. Dermed vil denne omsætning være ideel til analysen af driften, altså ekskl. 

salget af feriehuse. Den gennemsnitlige vækst i denne omsætning kan udregnes via en 

annuitetsformel til at give en årlig vækstrate i procent på 5,5%. Jeg forventer, at denne 

vækstrate vil stige i fremtiden pga. de to primære årsager, jeg nævnte tidligere i dette afsnit. 

Mine forventninger til væksten i driftsomsætningen er derfor, at den stiger med hhv. 6%, 7%, 

8%, 9% og 10% for budgetperioden. Hertil skal lægges en ekstra indtjening i år 2009 på 588,8 

mio. kr. fra salget af de resterende feriehuse i Billund. 

 

Omkostningerne 

Som nævnt tidligere har driftsmarginalen, altså NOPAT/omsætningen været relativ høj i den 

analyserede periode og ligget mellem 16,13% og 23,21%. Hvis man kigger på år 2008, ligger 

OG på 17,76%, og det svarer til et ”resultat på den primære drift efter skat” (NOPAT) på 

152.771 t.kr.. Hvis man husker på, at indtjeningen fra salget/overleveringen af de 393 

feriehuse i dette år giver en samlet avance på 141,6 mio. kr., har indtjeningen ekskl. denne 

transitoriske post faktisk kun været på 11,171 mio. kr.. Dette resultat sammenholdt med en 

omsætning ekskl. salget af feriehuse giver en OG i år 2008 på ca. 4,6%. Den fremtidige 

budgettering af driftsmarginalen, bør derfor tage udgangspunkt i en OG i år 2008 på 4,6% og 

ikke på 17,76%. I år 2009 vil de resterende feriehuse blive overdraget, og derfor vil dette år 

også være påvirket af salget af feriehuse. Jeg forventer derfor, at OG i år 2009 vil ligge på 

20%, lidt højere end for 2008 primært, fordi indtjeningen fra Lalandia Billunds drift vil stige 
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pga. åbningen af centret i april 2009. Fra år 2010 forventer jeg, at OG vil falde, da der ikke 

forventes indtjening fra salg af flere feriehuse, men samtidig vil finanskrisen så småt aftage de 

kommende år og påvirke OG positivt de følgende år af budgetperioden. De følgende års 

overskudsgrad forventer jeg derfor vil være hhv. 12%, 15%, 17% og 18%. 

 

Balancen 

Aktiverne 

Dette segment er påvirket af at have en høj kapitalbinding. Det medfører, at på trods af de 

store investeringer, er omsætningen altså ikke steget tilsvarende. I fremtiden vil der dog stadig 

kræves af selskabet, at man fornyer sig og investerer i nye forlystelser og inventar til centrene. 

Derfor er det nødvendigt for forretningen, at man opretholder en høj driftsmargin, så man i 

fremtiden vil være i stand til at betale for disse investeringer. 

 

Som nedenstående tabel viser, har der været en årlig gennemsnitlig vækstrate på den 

investerede kapital på ca. 62%. De sidste to år af budgetperioden kan det dog ses, at væksten 

er højere end de tidligere år, og dette kan primært henføres til investeringerne i Lalandia 

Billund. 

 
	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  
Investeret	  Kapital	  i	  t.kr.	   123.794	   181.976	   213.268	   405.645	   857.468	  
Vækstrate	  fra	  år	  til	  år	   	   47,00%	   17,20%	   90,20%	   111,38%	  
Gennemsnitlig	  vækstrate	   	  	   	  	   	  	   	  	   62,23%	  

Tabel 10: Væksten i den Investerede kapital for Lalandia 
 

Der er som sagt tale om en investeringstung virksomhed. Det ses også, når man sammenligner 

med Fitness dk selskabet, som havde en vækstrate på kun knap 17% for den investerede 

kapital. Dermed må det forventes, at Lalandia forsat vil have en høj vækst i investeringerne, 

dog forventer jeg, at væksten i den investerede kapital vil være negativ de første par år i 

forbindelse med salget af feriehusene. Fra år 2011 forventer jeg, at den årlige vækst igen vil 

være positiv og stige til et niveau i slutningen af budgetperioden på 20%, hvilket er lidt højere 

end det laveste niveau for den analyserede periode. 

 

Passiverne 

Udviklingen i den finansielle gearing er i løbet af den analyserede periode steget fra 0,19 i år 

2004 til 1,84 i år 2008. De skyldes i høj grad opførelsen af feriecentret Lalandia Billund og de 
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dertil hørende feriehuse. Jeg forventer, at det for Lalandia med indtjeningen fra de sidste 

feriehuse i år 2009 og den øgede driftsindtjening, eftersom Billund centeret er åbnet, vil 

betyde, at denne gearing vil falde i budgetperioden. Jeg forventer, at dette vil ske gradvist, så 

gearing i slutningen af perioden vil være faldet til 1,3. 

 

Parken 

Som nævnt flere gange i min opgave, er dette segment delt ud på så forskellige 

forretningsområder som: Sport, kontorudlejning og stadionaktiviteter. Jeg vil nævne de 

faktorer, som jeg mener, har den største betydning for, hvorledes budgettet bliver påvirket. I 

første omgang kan man se i forhold til fodboldforretningen, at det er blevet lettere at 

kvalificere sig som dansk hold og endnu mere for FCK’s vedkommende til Champions 

League gruppespillet, hvilket skyldes ændrede regler i UEFA. Det betyder samtidig, at FCK’s 

mulighed for den ekstra indtjening, der følger med, når man kvalificerer sig hertil, bliver øget 

betydeligt. Da dette beløb har ligget omkring 100 - 120 mio. kr., er det ikke en helt uvæsentlig 

faktor. Dog siger man også fra ledelsens side, at man i sine budgetter ikke kalkulerer med 

denne ekstra indkomst. 

 

Finanskrisen har også haft sin påvirkning på Parken, ligesom den har haft det på de andre 

segmenter. Et område, der har kunnet mærke dette, er kontortårnene i Parken samt de lejemål, 

som  hører hertil. Parken har længe uden held forsøgt at sælge nogle af disse kontortårne, 

ligesom det lykkedes dem at gøre med det sydøstlige tårn. Hertil må det formodes, at 

finanskrisen og boligkrisen har medvirket til, at det er blevet sværere at sælge denne type 

ejendomme. Derfor skal de enten beholde ejendommene og dermed fortsætte med at forsøge, 

at få udlejet alle lejemålene eller de må sænke salgsprisen på kontortårnene. I samme 

forbindelse har det også vist sig sværere for Parken at få udlejet netop disse lejemål. Dermed 

vil man kunne forvente, at Parken på et tidspunkt bliver nødt til at nedskrive værdien på disse 

ejendomme, og det vil muligvis blive i en størrelsesorden omkring 100 – 200 mio. kr. 

 

Resultatopgørelsen 

Omsætningen 

Når man kigger på de historiske regnskaber for dette segment, har afkastningsgraden været 

negativ de første tre år fra år 2004 – 2006, mens det i 2007 bliver positivt pga. primært fire 



Page	  77	  
 

faktorer. Disse er deltagelsen i gruppespillet i Champions League, en bedre tv-aftale for dansk 

klubfodbold, en forøgelse i antallet af kommercielle samarbejdspartnere i FCK samt et øget 

salg af merchandise også i forbindelse med FCK. I år 2008 falder AG dog til et niveau 

omkring 0. Det skyldtes, at man ikke havde fået justeret omkostningerne i takt med den lavere 

indtjening dette år, men også fordi de finansielle omkostninger steg, grundet en ændring i 

dagsværdien af renteswaps. 

 

Hvis man alene kigger på udviklingen i omsætningen, vist i tabel 6 tidligere, kan man regne 

ud, at den årlige gennemsnitlige vækst for dette regnskabstal har været knap 5%. Hvis man 

forholder sig til de nuværende samfunds- og konkurrencemæssige forhold, som Parken skal 

agere ud fra i den nærmeste tid, forventer jeg, at omsætningen vil have en lavere vækst end 

tidligere. Jeg forventer, at de første 2-3 år af budgetperioden vil vise en lidt lavere vækstrate i 

indtjeningen end de 5%, som var den gns. årlige vækstrate for den historisk analyserede 

periode. Dernæst vil omsætningen stige gradvist mod et niveau på 7%. 

 

Omkostningerne 

I forhold til overskudsgraden har dette nøgletal været positivt i de første år fra 2004 – 2007, 

men falder til lige under 0 i år 2008. Årsagen er for høje omkostninger til personale og 

eksterne omkostninger, som ikke er faldet i takt med, at Parken har en lavere omsætning det 

år. En af forklaringerne kunne være, at man bl.a. ikke lige kan tilpasse spillerlønningerne fra 

det ene år til det andet, som man gjorde året før, hvis man eksempelvis ikke kommer med i 

Champions League gruppespillet. Historisk set har overskudgraden ligget mellem 10,31% og 

15,09% i perioden 2004 til 2007. I år 2008 falder den som sagt til lige under 0, mere præcist -

0,23%. Det vil derfor være essentielt for Parken, at de får styr på deres omkostninger og 

tilpasset dem i forhold til indtjeningen. 

 

Af- og nedskrivninger er en post som jeg også mener er vigtig at forholde sig til specifikt for 

dette segment. Ifølge de udtalelser som PSE kom ud med i forbindelse med 

kvartalsregnskabet for tredje kvartal 2009, ville man som jeg også nævner i den strategiske 

analyse skulle nedskrive en del på nogle af de værdier forbundet med netop dette segment. 

Det er er derfor også i forbindelse med disse udmeldinger, at jeg antager at af- og 

nedskrivningsposten vil stige i år 2009 og 2010 til -75.000 t.kr. om året, som konsekvens af 

dette. Efter disse to år, falder niveauet for posten til omkring -15.000 fra år 2011 og stiger 

derefter i takt med omsætningen. 
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Som konsekvens af ovenstående forventer jeg, at de første to år af budgetperioden vil vise 

negative overskudgrader og først derefter begynder at stige til et niveau mod slutningen af 

budgetperioden på 15%, som er omkring det samme niveau som det højeste for perioden fra 

2004 til 2007. 

 

Balancen 

Aktiverne 

Kapitalbindingen i Parken ligger for hele perioden meget højt, højere end for begge de to 

andre segmenter. Dermed er dette forretningsområde meget kapitaltungt, og det kræver store 

investeringer at øge omsætningen. I år 2007 stiger nøgletallet dog til et lidt højere niveau end 

de andre år, hvilket skyldes salget af det sydøstlige kontortårn, som jeg også nævnte før. Året 

efter falder AOH igen, hvilket kan tilskrives en blanding af, at omsætningen falder og 

investeringerne stiger til sit højeste niveau grundet igangsættelsen af de to projekter 

SuperBest-tribunen samt de to nye kontortårne i forbindelse hertil. 

 

Hvis man kigger på den investerede kapital også vist i tabel 6, kan man udregne vækstraten 

fra år til år til at være ca. 7,8%. Det skal holdes op mod de investeringer, som Parken har 

udført de sidste mange år i form af bl.a. renovering af stadion og kontortårne. Dermed vil der i 

den nærmeste fremtid ikke være et lige så stort behov for nye investeringer som for at 

nedbringe gæld og fokusere på omkostningsminimering. Jeg forventer derfor, at der vil være 

en negativ vækst i den investerede kapital de første tre år af budgetperioden. Det skyldes, at 

det med et nyt fokus på netop omkostningsminimering, effektivisering samt eliminering af 

forretningsområder, som ikke er rentable, kommer til at betyde, at man sælger nogle af 

forretningerne fra. Dermed falder den investerede kapital også, da jeg forventer, at kapital fra 

eventuelle frasalg vil blive anvendt til nedbringelse af gælden. Jeg antager hermed også, at en 

eliminering af et eller flere forretningsområder vil blive solgt fra inden for de første tre år af 

budgetperioden. Derefter forventer jeg, at den investerede kapital vil stige igen de sidste år af 

budgetperioden. 

 

Passiverne 

I henhold til ovenstående forventer jeg, at den finansielle gearing vil falde i løbet af hele 

perioden pga. det forventede salg af forretninger tilligemed det øgede fokus på konsolidering 
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frem for ekspansion. Det betyder, at man vil fokusere på nedbringelse af gælden for 

derigennem at forbedre soliditeten i selskabet. 
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Værdiansættelsen 

Jeg har nu foretaget de analytiske overvejelser for, at jeg kan vurdere og værdiansætte de tre 

segmenter: Parken, Lalandia og Fitness dk. Det er muligt at anvende flere forskellige typer af 

værdiansættelsesmodeller. Jeg har valgt at anvende den kapitalbaserede model, det frie cash 

flow (FCF) som udgangspunkt for min beregning af værdien af de tre segmenter. Det har jeg 

valgt, fordi jeg i mine undersøgelser og samtaler med en ekspert har erfaret, at det er den mest 

udbredte metode i denne type opgaver.128 

 

Det første jeg skal gøre er at beregne FCF for de enkelte budgetår samt for terminalåret.129 

Herefter anvender jeg nedenstående formler.130 Den første anvender jeg til at 

tilbagediskontere de enkelte budgetår i forhold til beregnede WACC for segmentet: 

 

  (Formel 3) 

 

Så skal jeg beregne terminalværdien (TV). For at gøre det benytter jeg Gordon’s constant 

growth model (Formel 4). I denne er indregnet væksten i det frie cash flow: 

 

  (Formel 4) 

 

Til sidst mangler jeg at tilbagediskontere TV til år 2008. Det gør jeg ved nedenstående 

formel: 

 

  (Formel 5) 

 

Når det er gjort, har man udregnet værdien af egenkapitalen for det enkelte segment. For at 

beregne Enterprise Value (EV), værdien af hele segmentet, må man fratrække de 

tilbagediskonterede FCF med markedsværdien af den nettorentebærende gæld. I dette tilfælde 

                                                
128 E-mail korrespondance - Thomas Plenborg, d. 3 november 2009. 
129 Bilag 7 
130 Corporate Finance - Brealey, Myers & Allen;; 8. Udgave; 2006; s.508, 510. 
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vil det bedste gæt på denne værdi være den bogførte værdi af netop den nettorentebærende 

gæld. 

 

Jeg vil for alle tre segmenter anvende ovenstående metode til at beregne EV. Nedenfor vil jeg 

derfor beskrive de værdier, jeg har fundet. 

Parken 

Jeg har udarbejdet nedenstående tabel for at illustrere de værdier for hhv. FCF, WACC, TV, 

væksten og nettorentebærende gæld, jeg har anvendt til at beregne Enterprise Value. Væksten 

i terminalperioden har jeg vurderet for dette segment til at være 3%. 

 
	  	   	  	   Budget	  periode	   Terminal	  periode	  
t.kr.	   	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Periode	   	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  
FCF	   	  	   -‐161.125	   -‐144.908	   -‐53.522	   -‐15.647	   27.084	   39.304	  
WACC	   	  	   5,09%	   5,09%	   5,09%	   5,09%	   5,09%	   5,09%	  
Vækst	  i	  terminalperioden	  (g)	   	  	   	  	   	   	   	   	   3,00%	  
PV	  af	  FCF	   	  	   -‐153.323	   -‐131.214	   -‐46.117	   -‐12.829	   21.132	   1.881.961	  
PV	  af	  FCF	  i	  budgetperioden	   -‐322.352	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Terminalværdi	  (TV)	   1.881.961	   	  	   	   	   	   	   	  	  
PV	  af	  FCF	  i	  terminalperioden	   1.468.370	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Nettorentebærende	  gæld	   912.824	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Enterprise	  Value	   233.194	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabel 11: Værdiansættelse af Parken segmentet (DCF metoden) 

 

Tabel 11 viser, at Parken segmentet bør værdiansættes til 233.194 t.kr. Det ses tydeligt, at det 

er terminalperioden, der gør, at segmentet ender med en positiv værdi. Nutidsværdien af de 

frie cash flow i budgetperioden giver en negativ værdi på hele 322.352 t.kr. Årsagen til dette 

skyldes primært de store afskrivninger, som påvirker resultat kraftigt i negativ retning i år 

2009 og 2010. En anden vigtig parameter der bør kommenteres, er værdien af den 

nettorentebærende gæld. Denne værdi er påvirker EV negativt med knap en mia. kr. Hvis man 

kigger på det positive, er det, at forventningerne til, at segmentet i fremtiden vil øge 

indtjeningen, er store. Selskabet har tidligere haft rimelig høje overskudsgrader, og når finans- 

og boligkrisen er overstået, forventer jeg, at segmentet igen begynder at tjene penge. 

 

Lalandia 

Nedenfor har jeg udarbejdet en tilsvarende tabel for værdiansættelsen. Denne tabel 12, 

illustrere bare i stedet værdien af Lalandia segmentet. Man kan i tabellen se at WACC for 

dette segment er lidt højere end det var for Parken. Årsagen er ene og alene forskellen mellem 
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de to segmenters finansielle gearing. Parken har i år 2008 en finansiel gearing på 7,79 mens at 

gearing for Lalandia kun er på 1,84 her samme år. WACC er påvirket af hhv. ejernes 

afkastkrav, lånerenten og den skattemæssige påvirkning på denne og så altså den finansielle 

gearing. Ejernes afkastkrav er højere end lånerenten (inkl. påvirkningen fra skatten) og derfor 

vil en større finansiel gearing være positiv i forbindelse med udregningen af WACC’en for 

selskabet.131 I forbindelse med udregningen af værdien af for Lalandia har jeg ligesom for 

Parken anvendt en vækst faktor i terminalperioden på 3%. Det skyldes at jeg også her 

forventer, efter finanskrisen osv., at segmentet vil øge væksten betydeligt. 

 
	  	   	  	   Budget	  periode	   Terminal	  periode	  
t.kr.	   	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Periode	   	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  
FCF	   	  	   75.727	   -‐34.341	   -‐5.367	   9.901	   31.573	   31.963	  
WACC	   	  	   6,22%	   6,22%	   6,22%	   6,22%	   6,22%	   6,22%	  
Vækst	  i	  terminalperioden	  (g)	   	  	   	  	   	   	   	   	   3,00%	  
PV	  af	  FCF	   	  	   71.294	   -‐30.439	   -‐4.479	   7.778	   23.353	   993.490	  
PV	  af	  FCF	  i	  budgetperioden	   67.508	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Terminalværdi	  (TV)	   993.490	   	  	   	   	   	   	   	  	  
PV	  af	  FCF	  i	  terminalperioden	   734.831	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Nettorentebærende	  gæld	   556.026	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Enterprise	  Value	   246.313	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tabel 12: Værdiansættelse af Lalandia Segmentet (DCF metoden) 

 

Tabel 12 viser at værdien af Lalandia samlet er 246.313 t.kr. Hvis man skal kigge på om PSE 

da de købte selskabet, dog af flere gange (både Rødby og Billund afdelingerne), har gjort en 

god forretning, samt om de har lykkedes med at skabe merværdi for investorerne, må man 

sammenligner den udregnede værdi med den pris PSE har givet for selskabet i sin tid. 

Tidligere i min opgave skulle jeg eliminere posten ”kapitalandele i datterselskaber” i Parkens 

regnskab. For at gøre dette måtte jeg via regnskaberne opgøre den værdi (kostpris) hver af 

segmenter udgjorde. Dette har gjort og illustreret i Bilag 6, og denne værdi kan herefter 

anvendes som reference til købsprisen af de to segmenter Lalandia og Fitness dk. Her kan jeg 

finde at den pris PSE har givet for hhv. Lalandia Rødby og Billund har været 147.271 t.kr. og 

182.733 t.kr. Sammenlagt altså en pris på 330.004 t.kr. Det betyder at PSEs NPV ved købet af 

Lalandia har været -83.691 t.kr. Derved er det ikke lykkedes PSE via dette køb at skabe 

merværdi for investorerne. 

 

                                                
131 Bilag 9 og 18 



Page	  83	  
 

Fitness dk 
Værdiansættelsen af det sidste segment kan ses ud fra tabel 13 nedenfor. For dette segment 

forventer jeg en vækstrate på 1%, altså ikke en lige så stor som den jeg gav Parken og 

Lalandia segmenterne. Dette skyldes at jeg på trods af at jeg forventer en lille vækst i 

terminalperioden, så tror jeg at fitness markedet har og vil i fremtiden også ha en alt for høj 

konkurrenceintensitet. Årsagen er også at indtrængningsbarriererne ikke er så store som de to 

andre segmenter. Dette betyder at der er en stor chance for at konkurrenterne bliver flere i 

fremtiden og at overskudsgraden derfor ikke kan stige så kraftigt. Jeg tror dog stadig at 

segmentet har sin berettigelse, da der i fremtiden vil være et endnu større fokus på netop 

sundhed og velvære. Derudover har Fitness dk allerede har en rigtig god positionering på 

markedet og når finanskrisens virkninger aftager, så vil der for kunderne endnu engang blive 

et større fokus på kvalitet, hvilket vil gavne dette selskab. 

 
	  	   	  	   Budget	  periode	   Terminal	  periode	  
t.kr.	   	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Periode	   	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  
FCF	   	  	   -‐3.265	   2.854	   6.609	   10.261	   13.016	   11.237	  
WACC	   	  	   6,61%	   6,61%	   6,61%	   6,61%	   6,61%	   6,61%	  
Vækst	  i	  terminalperioden	  (g)	   	  	   	  	   	   	   	   	  	   1,00%	  
PV	  af	  FCF	   	  	   -‐3.063	   2.511	   5.454	   7.942	   9.450	   200.213	  
PV	  af	  FCF	  i	  budgetperioden	   22.295	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  
Terminalværdi	  (TV)	   200.213	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  
PV	  af	  FCF	  i	  terminalperioden	   145.362	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  
Nettorentebærende	  gæld	   69.232	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  

Enterprise	  Value	   98.426	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tabel 13: Værdiansættelse af Fitness dk segmentet (DCF metoden) 
 

Tabel 13 viser en Enterprise Value på 98.426 t.kr. Ligesom for Lalandia har jeg her valgt at 

sammenligne med den kostpris som bliver angivet i PSEs regnskaber og jeg har anvendt til 

eliminering for netop samme segment. Her ser man at PSE i 2006 giver 324.489 t.kr. for 

Fitness dk.132 Det er hermed en tydeligere end det var for Lalandia, at PSE har tabt penge på 

denne investering. Der kan dermed udregnes en NPV på -226.063 t.kr. Dette kan holdes op 

imod PSEs egen udmelding i deres kvartalsregnskab for 3. kvartal 2009, som viser at de 

nedskriver for 164 mio. kr. goodwill i netop Fitness dk. Dette illustrere at de også selv ser 

negativt på de fremtidige indtjeningsmuligheder for fitnesskæden. Jeg er dog, som man kan 

se, en smule mere pessimistisk end de er. 

 

                                                
132 Bilag 6 
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Sum of the parts 

Her til sidst i min opgave vil jeg svare på den sidste del af hovedproblemstillingen. Jeg har 

ville undersøge hvilken værdi de enkelte segmenter har haft. Dette har jeg som sagt gjort for 

at se om PSE med sin portefølje diversificering og grundlaget for synergier har skabt 

merværdi for sine investorer med denne ekspansions strategi. Dette forholdt jeg mig til i de 

ovenstående afsnit og nu vil jeg derfor undersøge hvilken værdi summen af disse selskaber 

har. Dette gør jeg i forening med min problemformulering, hvor jeg ønsker at sammenligne 

denne værdi med PSEs værdi på børsen repræsenteret ved aktiekursen. Først udregner jeg 

sum of the parts (SOTP): 

 
 

 

Herefter udregner jeg markedsværdien på børsen: 

 

 

 
133 

 

Forskellen på de to værdier er 88.643 t.kr. Hvis man kigger på denne forskel, så repræsenterer 

den jo den merværdi, som bliver skabt ved bl.a. de synergier som PSE giver de forskellige 

segmenter. Hvis man derfor ser det fra de enkelte segmenter side, så står disse selskaber bedre 

sammen end hver for sig. Dette er dog ikke ensbetydende med at PSE har skabt merværdi for 

investorerne eftersom, at man ud fra mine analyser og beregninger kan konkludere, at de  to 

segmenter: Lalandia og Fitness dk, er købt for dyrt. Samtidig er PSE og investorerne i den 

situation at værdien af segmenterne er højere når de er porteføljen, mens værdien falder når de 

står alene. Dette er et problem for PSE hvis man ønsker at sælge et eller flere 

forretningsområder fra. 

 

Konklusion 

Mit formål med at udarbejde denne afhandling har været at værdiansætte Parken Sport & 

Entertainment ud fra en breakup filosofi. Jeg har i den forbindelse valgt at opdele PSE 
                                                
133 Euroinvestor.dk - d. 19. februar 2010 (lukkekurs) for PSE 
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koncernen i tre mindre segmenter: Parken, Lalandia og Fitness dk. Parken er stadig 

diversificeret indenfor forskellige forretningsområder som sport, kontorudlejning, koncerter 

og andre arrangementer samt billetsalg, (indtil man sælger dette område fra i år 2008). 

 

Årsagen til, at jeg har valgt at tage udgangspunkt i breakup metoden, er fordi jeg har syntes, 

det var interessant at grave dybere ned i selskabet og se, hvorledes de enkelte segmenter har 

udviklet sig, mens de har hørt under PSE. For at udarbejde en breakup værdiansættelse har jeg 

har måttet samle samtlige datterselskabers regnskaber og udarbejde tre såkaldte 

segmentregnskaber. Det, der er fordelen ved denne metode, er, at man får et større indblik i, 

hvorledes de enkelte dele af en koncern som PSE, har klaret sig. 

 

For at svare på problemstillingerne og spørgsmålene i min problemformulering har jeg valgt 

at lave en fundamentalanalyse af selskabet PSE og dets datterselskaber. Herigennem har jeg 

undersøgt den strategiske og regnskabsmæssige udvikling for segmenterne for derefter at 

værdiansætte segmenterne på baggrund af de budgetter, som mine analyser har gjort mig i 

stand til at lave. 

 

PSE har som nævnt tidligere i min afhandling haft en ekspansiv opkøbsstrategi i den 

analyserede periode. I januar 2004 køber man fx 75% af Lalandia Rødby. Det er startskuddet 

på et større investeringseventyr, da man senere erhverver de sidste 25% af aktierne i år 2008 

samt opfører et nyt feriecenter ved Billund, som åbner i april 2009. Åbningen af det nye 

center har medført, at man sælger 761 sommerhuse i tilknytning hertil. Det betyder samtidig, 

at man i første omgang får en ekstra indkomst fra salget af 393 af sommerhusene i år 2008. 

Det beløber sig til 628,8 mio. kr. og giver en avance på 141,6 mio. kr. Den resterende 

indkomst fra de sidste 368 huse vil formentlig blive indtægtsført året efter i forbindelse med 

overleveringen til ejerne. Denne indtægt er transitorisk og selskabet kan ikke forvente samme 

indtægter i fremtiden. Et andet relevant punkt at nævne, er, at det nye feriecenter i Billund 

først åbnede i april 2009. Derfor er driftsindtægterne hertil endnu ikke medregnet, og det vil 

formentlig medvirke til at øge overskudsgraden for selskabet de kommende år. 

 

I år 2006 vælger PSE at købe Fitness dk kæden, som i de efterfølgende år oplever en markant 

fremgang, primært på antallet af medlemmer og omsætningen. Man opfører center nr. 40 og 

runder samtidig også 130.000 medlemmer. Hermed er der lagt en bund for stordriftsfordele og 

optimering. Det skal nævnes, at mens dette segment har haft en lav kapitalbinding og dermed 
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øget omsætningen betragteligt set i forhold til investeringerne, er det gået knap så godt for 

overskudsgraden, som i år 2008 ligger på 1,84%. Derfor er det nødvendigt for selskabet, at 

man udnytter de stordriftsfordele man har, så selskabet kan øge sin driftsmarginal. 

 

Det sidste segment, jeg har undersøgt, er moderselskabet PSE med de datterselskaber, som 

hører under dette segment. I år 2008 sælger man selskabet Billetlugen A/S fra og har herefter 

primært forretningsområderne sport, kontorudlejning og koncerter/arrangementer tilbage. År 

2007 er succesåret for dette segment, og det skyldes primært, at FCK kommer videre til 

gruppespillet i Champions League, et øget salg af merchandise, en forbedret tv-aftale for 

dansk klubfodbold samt et øget antal samarbejdspartnere til FCK. Året efter falder 

overskudsgraden fra 15,09% i år 2007 til -0,23% i år 2008. Den primære årsag var, at man 

ikke formåede at sænke udgifter i takt med at omsætningen faldt. Årsagen til det er, at 

lønomkostninger til især spillere i FCK og FCK Håndbold ikke varierer i forhold til, om man 

har succes eller ej. Et andet fokuspunkt for dette segment var udviklingen i den 

nettorentebærende gæld. I forbindelse med udbygningen af stadionet med en ny tribune samt 

to nye kontortårne, er gælden steget med hastig fart. De finansielle omkostninger stiger på 

baggrund af dette i år 2008 til næsten 100 mio. kr. Derfor er det også vigtigt, at man fra 

ledelsens side i den nærmeste fremtid har fokus på nedbringelse af gælden, så alt overskuddet 

ikke går til betaling af renter og afdrag. Ledelsen har i den henseende også gjort opmærksom 

på, at man afholder en aktieemission i marts 2010, som skal indbringe omkring 500 mio. kr. 

 

På baggrund af min strategiske og regnskabsmæssige analyse vurdere jeg til sidst i min 

afhandling værdien af de enkelte segmenter i forhold til den pris PSE har givet for dem. Dette 

gør jeg for at se om selskabet har skabt merværdi for investorerne eller om købet af de to 

segmenter har været et fejl køb. I min værdiansættelse finder jeg, at værdien af Parken, 

Lalandia og Fitness dk er hhv. 233.194 t.kr., 246.313 t.kr og 98.426 t.kr. Til sammenligning 

var kostprisen, da PSE købte Lalandia og Fitness dk, hhv. 330.004 t.kr. og 324.489 t.kr. Dette 

betyder at det ikke er lykkedes at skabe merværdi for investorerne og at PSE faktisk har to 

selskaber som situationen ser ud nu, er mindre værd end da de blev købt. 

 

Den sidste del af min hovedproblemstilling blev besvaret ved, at jeg udregnede værdien sum 

of the parts for de tre segmenter og sammenholdt denne værdi imod børsværdien d. 19 februar 

2010. Sum of the parts gav et resultat på 577.933 t.kr., mens at børsværdien lå noget højere på 

666.576 t.kr. Konklusionen på det er, at man via de synergier, der ligger mellem de enkelte 
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segmenter og hermed også dem der danner grundlag for selskabet Parken Sport & 

Entertainment, skaber merværdi for de enkelte selskaber. Det skyldes, at værdien set ud fra et 

segment- frem for et koncernperspektiv, er lavere og dermed må der være noget om snakken 

og den idé om at diversificere selskabsporteføljen, for derigennem at skabe synergier og værdi 

på tværs af forretningsområder.  

 

Perspektivering 

Parken Sport & Entertainment har siden udmeldingerne omkring kvartalsregnskabet tredje 

kvartal 2009 været ude i et rent stormvejr i medierne. Medierne fremkommer med den ene 

nyhed eller påstand efter den anden, og det meste har været negativ omtale. Tidligere har man 

set Flemming Østergaard som et kæmpe aktiv for selskabet, og hans idéer og iver for at 

udvide forretningen har hidtil været påskønnet og værdsat af både investorer, kreditorer og 

medierne. Finanskrisen kom dog på et meget uheldigt tidspunkt for selskabet, og man havde 

lige igangsat flere store investeringer. Det betød, at værdien af disse falder og dermed falder 

rentabiliteten i projekterne også. Tidligere har man også haft lune tanker om igangsættelse af 

projekter som en arena i forbindelse med stadionet og et nyt ferieeventyr i Italien a la Club La 

Santa. Med kvartalsregnskabet blev disse to projekter dog lagt på is. Hvad kan man så 

forvente at se selskabet gøre i den nærmeste fremtid? Et, der er sikkert, er gennemførelsen af 

en aktieemission til en værdi i omegnen af 500 mio. kr. Dertil er også knyttet en skriftlig 

aftale mellem PSE og hovedbankforbindelsen om en garanti på selskabets driftskreditter. I 

den sammenhæng tror jeg, at man skal se en ny side af PSE. Der bliver fremover fokus på 

nedbringelse af gælden samt konsolidering og omkostningsminimering. Heri ligger der også 

en mulighed for, at man vælger at sælge nogle af selskabets forretningsområder fra. Det er 

dog her vigtigt at gøre opmærksomhed på, at man har nogle investorer (LD og de to jyske 

rigmænd) og en kreditor i Nordea, som alle har stået ved PSE i denne svære tid. Derfor 

forventer jeg ikke, at man pludselig laver et hastesalg til først bydende interesserede. Hvis 

man sælger noget fra, er det fordi, selskabet har fået en fair pris for det. 
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Bilag 

 

Parken 

 

Bilag 1: Den officielle resultatopgørelse for Parken segmentet, dog revideret i forhold til 

forskellige regnskabsperioder (som beskrevet i afgrænsningen). 

 

Resultatopgørelse	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Nettoomsætning	  	   297.794	   300.710	   347.693	   493.429	   360.865	  

Værdiregulering	  af	  investeringsejendomme	  	   9.289	   15.251	   35.065	   2.835	   0	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Indtægter	  i	  alt	  	   307.083	   315.961	   382.758	   496.264	   360.865	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Andre	  driftsindtægter	  	   0	   0	   16.100	   0	   22.215	  

Eksterne	  omkostninger	  	   -‐132.600	   -‐137.510	   -‐156.813	   -‐198.999	   -‐186.201	  

Personaleomkostninger	  	   -‐96.104	   -‐105.423	   -‐128.530	   -‐155.572	   -‐155.079	  

Af-‐	  og	  nedskrivninger	  	   -‐14.177	   -‐14.350	   -‐18.766	   -‐21.118	   -‐19.577	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Primært	  resultat	  før	  amortiseringer	  og	  transferaktiviteter	  	   64.203	   58.678	   94.749	   120.575	   22.223	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Resultat	  af	  transferaktiviteter	  	   -‐17.984	   -‐15.105	   -‐33.444	   -‐26.037	   -‐17.619	  

Primært	  resultat	  	   46.219	   43.573	   61.305	   94.538	   4.604	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Finansielle	  poster	  	   	   	   	   	   	  	  

Andel	  af	  resultat	  efter	  skat	  i	  associerede	  virksomheder	   -‐1.557	   0	   0	   0	   0	  

Avance	  ved	  salg	  af	  investeringsejendomme	   0	   0	   0	   36.116	   0	  

Finansielle	  indtægter	  	   7.597	   5.980	   12.511	   5.001	   12.327	  

Finansielle	  omkostninger	  	   -‐19.369	   -‐23.857	   -‐20.981	   -‐34.991	   -‐98.990	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Finansielle	  poster	  i	  alt	  	   -‐13.329	   -‐17.877	   -‐8.470	   6.126	   -‐86.663	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Resultat	  før	  skat	  	   32.889	   25.696	   52.835	   100.664	   -‐82.059	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Skat	  af	  årets	  resultat	  	   -‐10.422	   -‐5.818	   -‐13.387	   -‐21.593	   16.237	  

Årets	  resultat	  	   22.467	   19.878	   39.448	   79.071	   -‐65.822	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Forslag	  til	  resultatdisponering	  	   	   	   	   	   	  	  

Overkurs	  ved	  emission	   -‐329.976	   0	   0	   0	   0	  
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Henlæggelser	  til	  reserve	  for	  dagsværdi	  på	  investeringsaktiver	  	   29.736	   -‐2.169	   25.246	   -‐4.394	   0	  

Foreslået	  udbytte,	  kr	  0	  pr.	  Aktie	  á	  kr.	  20	  (kr.9)	   0	   22.219	   0	   0	   0	  

Overført	  resultat	  	   22.466	   19.878	   39.446	   79.071	   -‐65.822	  

 

Bilag 2: Den reformulerede resultatopgørelse for Parken segmentet. 

 

Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Parken	  segmentet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

t.kr.	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Nettoomsætning	  	   297.794	   300.710	   347.693	   493.429	   360.865	  

Indtægter	  i	  alt	   297.794	   300.710	   347.693	   493.429	   360.865	  

Andre	  driftsindtægter	  	   0	   0	   16.100	   0	   22.215	  

Eksterne	  omkostninger	  	   -‐132.600	   -‐137.510	   -‐156.813	   -‐198.999	   -‐186.201	  

Personaleomkostninger	  	   -‐96.104	   -‐105.423	   -‐128.530	   -‐155.572	   -‐155.079	  

Resultat	  af	  transferaktiviteter	  	   -‐17.984	   -‐15.105	   -‐33.444	   -‐26.037	   -‐17.619	  

Andel	  af	  resultat	  efter	  skat	  i	  associerede	  virksomheder	   -‐1.557	   0	   0	   0	   0	  

Værdiregulering	  af	  investeringsejendomme	  	   9.289	   15.251	   35.065	   2.835	   0	  

Indtjeningsbidraget	  (EBITDA)	   58.838	   57.923	   80.071	   115.656	   24.181	  

Af-‐	  og	  nedskrivninger	  	   -‐14.177	   -‐14.350	   -‐18.766	   -‐21.118	   -‐19.577	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   44.662	   43.573	   61.305	   94.538	   4.604	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   -‐13.954	   -‐10.824	   -‐15.758	   -‐20.062	   -‐5.429	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   30.708	   32.749	   45.546	   74.476	   -‐825	  

Avance	  ved	  salg	  af	  investeringsejendomme	   0	   0	   0	   36.116	   0	  

Finansielle	  indtægter	  	   7.597	   5.980	   12.511	   5.001	   12.327	  

Finansielle	  omkostninger	  	   -‐19.369	   -‐23.857	   -‐20.981	   -‐34.991	   -‐98.990	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   3.532	   5.006	   2.372	   -‐1.532	   21.666	  

Årets	  resultat	  	   22.467	   19.878	   39.448	   79.071	   -‐65.822	  

 

 

Bilag 3: Skatteberegning for Parken segmentet. 

 

Skatteberegning:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   44.662	   43.573	   61.305	   94.538	   4.604	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐11.772	   -‐17.877	   -‐8.470	   6.126	   -‐86.663	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   32.889	   25.696	   52.835	   100.664	   -‐82.059	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   -‐10.422	   -‐5.818	   -‐13.387	   -‐21.593	   16.237	  

	  Årets	  resultat	  	  	   22.467	   19.878	   39.448	   79.071	   -‐65.822	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Skattesats	   0,30	   0,28	   0,28	   0,25	   0,25	  
Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  omkostninger	  
er	  :	   3531,72	   5005,56	   2371,6	   -‐1531,5	   21665,75	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften	   -‐13.954	   -‐10.824	   -‐15.758	   -‐20.062	   -‐5.429	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   8.241	   12.871	   6.098	   -‐4.595	   64.997	  
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Bilag 4: Den officielle balance for Parken segmentet. 

t.kr.	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

AKTIVER	  	   	   	   	   	   	  

Langfristede	  aktiver	  	   	   	   	   	   	  

Immaterielle	  aktiver	  	   	   	   	   	   	  

Goodwill	  	   2.045	   2.012	   17.557	   16.119	   1.476	  

Kontraktrettigheder	  	   43.236	   56.620	   100.560	   122.990	   178.419	  

Færdiggjorte	  udviklingsprojekter	   4093	   3875	   2539	   1963	   0	  

Erhvervede	  patenter	  	  	   581	   0	   1046	   1359	   1410	  

Udviklingsprojekter	  under	  opførelse	  	   0	   0	   959	   1465	   0	  

	  	   49.955	   62.507	   122.661	   143.896	   181.305	  

Materielle	  aktiver	  	   	   	   	   	   	  

Investeringsejendomme	   339.736	   357.289	   392.837	   0	   0	  

Grunde	  og	  bygninger	  	   259.525	   264.832	   284.695	   386.367	   408.695	  

Andre	  anlæg,	  driftsmidler	  og	  inventar	  	   18.460	   20.856	   28.251	   31.239	   30.308	  
Materielle	  aktiver	  under	  opførelse	  og	  forudbetalinger	  for	  materielle	  
aktiver	  	   0	   0	   0	   71.935	   293.839	  

Indretning	  af	  lejede	  lokaler	   601	   537	   717	   407	   203	  

	  	   618.322	   643.514	   706.500	   489.948	   733.045	  

Finansielle	  anlægsaktiver	  	   	   	   	   	   	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	  	   115.902	   116.539	   127.412	   634.634	   674.932	  

Andre	  langfristede	  aktiver	  	   0	   0	   0	   0	   5.445	  

Andre	  kapitalandele	  	   0	   0	   0	   0	   7.500	  

Aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   0	   0	   0	   199.576	   199.227	  

	  	   115.902	   116.539	   127.412	   834.210	   887.104	  

	  	   	   	   	   	   	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	  	   784.179	   822.560	   956.573	   1.468.054	   1.801.454	  

	  	   	   	   	   	   	  

Omsætningsaktiver	  	   	   	   	   	   	  

Varebeholdninger	   5.634	   8.108	   10.079	   14.423	   15.208	  

Tilgodehavender	  fra	  tilknyttede/associerede	  virksomheder	  	   96.653	   65.828	   43.524	   67.082	   132.387	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   3.239	   2.705	   2.543	   6.502	   7.950	  

Værdipapirer	   31.574	   0	   0	   0	   0	  

Udskudt	  skatteaktiv	  	   3514	   5796	   6402	   4212	   3897	  

Andre	  tilgodehavender	  	   38.920	   28.743	   25.025	   29.812	   36.543	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	   46.855	   55.740	   70.320	   53.204	   47.187	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	   52.010	   6.201	   16.154	   13.114	   26.335	  

Tilgodehavender	  hos	  selskabsdeltagere	  og	  ledelse	   171	   0	   0	   0	   0	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Likvide	  beholdninger	  	   38.232	   19.833	   21.560	   75.451	   107.165	  

Omsætningsaktiver	  i	  alt	  	   316.802	   192.954	   195.607	   263.800	   376.672	  

AKTIVER	  I	  ALT	  	   1.100.981	   1.015.514	   1.152.180	   1.731.854	   2.178.126	  

 

PASSIVER	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  	   	   	   	   	   	  	  

PASSIVER	  	   	   	   	   	   	  	  

Egenkapital	  	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   56.612	   56.498	   61.831	   61.831	   56.831	  

Reserve	  for	  dagsværdi	  på	  investeringsaktiver	  	   29.736	   27.567	   52.813	   46.222	   46.222	  
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Overført	  resultat	  	   392.506	   408.203	   311.105	   517.398	   339.265	  

Foreslået	  udbytte	   0	   22.219	   0	   0	   0	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Egenkapital	  i	  alt	  	   478.854	   514.487	   425.749	   625.451	   442.318	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Forpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Langfristede	  forpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Udskudt	  skat	  	   24.343	   33.925	   53.196	   56.497	   59.308	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   5.116	   918	   8.051	   12.173	   19.236	  

Kreditinstitutter	  	   243.451	   239.911	   77.829	   155.204	   803.662	  

Anden	  gæld	  	   0	   0	   4.455	   0	   43.571	  

Deposita	  	   5.154	   5.042	   4.879	   1.232	   1.042	  

Gæld	  til	  tilknyttede	  virksomheder	   1377	   1927	   5445	   0	   0	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Langfristede	  forpligtelser	  i	  alt	  	   279.441	   281.723	   153.855	   225.106	   926.819	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Kortfristede	  forpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristet	  gæld	  	   0	   0	   236	   0	   0	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   1.602	   8.426	   12.419	   8.906	   11.331	  

Kreditinstitutter	  	   147.570	   40.367	   363.807	   549.080	   563.512	  

Leverandørgæld	  og	  andre	  gældsforpligtelser	  	   87.151	   78.788	   108.133	   148.691	   195.050	  

Selskabsskat	  	   5.436	   1.773	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   25.015	   19.991	   32.706	   22.937	   21.396	  

Anden	  gæld	  	   75912	   69959	   55275	   95001	   11115	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Forpligtelser	  vedrørende	  aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   0	   0	   0	   56.682	   6.585	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Kortfristede	  forpligtelser	  i	  alt	  	   342.686	   219.304	   572.576	   881.297	   808.989	  

Forpligtelser	  i	  alt	  	   622.127	   501.027	   726.431	   1.106.403	   1.735.808	  

PASSIVER	  I	  ALT	  	   1.100.981	   1.015.514	   1.152.180	   1.731.854	   2.178.126	  

 

Bilag 5: Den reformulerede balance for Parken segmentet. 

Analytisk	  balance	  (Aktiver)	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Goodwill	  	   2.045	   2.012	   17.557	   16.119	   1.476	  

Kontraktrettigheder	  	   43.236	   56.620	   100.560	   122.990	   178.419	  

Færdiggjorte	  udviklingsprojekter	   4.093	   3.875	   2.539	   1.963	   0	  

Erhvervede	  patenter	  	  	   581	   0	   1.046	   1.359	   1.410	  

Udviklingsprojekter	  under	  opførelse	  	   0	   0	   959	   1.465	   0	  

Investeringsejendomme	   339.736	   357.289	   392.837	   0	   0	  

Grunde	  og	  bygninger	  	   259.525	   264.832	   284.695	   386.367	   408.695	  

Andre	  anlæg,	  driftsmidler	  og	  inventar	  	   18.460	   20.856	   28.251	   31.239	   30.308	  
Materielle	  aktiver	  under	  opførelse	  og	  forudbetalinger	  for	  materielle	  
aktiver	  	   0	   0	   0	   71.935	   293.839	  

Indretning	  af	  lejede	  lokaler	   601	   537	   717	   407	   203	  

Udskudt	  skatteaktiv	  	   3.514	   5.796	   6.402	   4.212	   3.897	  

Udskudt	  skat	  	   -‐24.343	   -‐33.925	   -‐53.196	   -‐56.497	   -‐59.308	  
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Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	  	   115.902	   116.539	   127.412	   634.634	   674.932	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   647.448	   677.892	   782.367	   581.559	   858.939	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   -‐1.602	   -‐8.426	   -‐12.419	   -‐8.906	   -‐11.331	  

Selskabsskat	  	   -‐5.436	   -‐1.773	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   -‐25.015	   -‐19.991	   -‐32.706	   -‐22.937	   -‐21.396	  

Varebeholdninger	   5.634	   8.108	   10.079	   14.423	   15.208	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   3.239	   2.705	   2.543	   6.502	   7.950	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	   46.855	   55.740	   70.320	   53.204	   47.187	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	   52.010	   6.201	   16.154	   13.114	   26.335	  

Likvide	  beholdninger	  	   38.232	   19.833	   21.560	   75.451	   107.165	  

Arbejdskapital,	  netto	   113.917	   62.397	   75.531	   130.851	   171.118	  

Investeret	  kapital	   761.365	   740.289	   857.898	   712.410	   1.030.057	  

 

Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Parken	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Egenkapital	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   56.612	   56.498	   61.831	   61.831	   56.831	  

Reserve	  for	  dagsværdi	  på	  investeringsaktiver	  	   29.736	   27.567	   52.813	   46.222	   46.222	  

Overført	  resultat	  	   392.506	   408.203	   311.105	   517.398	   339.265	  

Foreslået	  udbytte	   0	   22.219	   0	   0	   0	  

Egenkapital	  i	  alt	   467.223	   502.219	   402.608	   340.664	   117.233	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   5.116	   918	   8.051	   12.173	   19.236	  

Kreditinstitutter	  	   243.451	   239.911	   77.829	   155.204	   803.662	  

Anden	  gæld	  	   0	   0	   4.455	   0	   43.571	  

Deposita	  	   5.154	   5.042	   4.879	   1.232	   1.042	  

Gæld	  til	  tilknyttede	  virksomheder	   1.377	   1.927	   5.445	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristet	  gæld	  	   0	   0	   236	   0	   0	  

Kreditinstitutter	  	   147.570	   40.367	   363.807	   549.080	   563.512	  

Leverandørgæld	  og	  andre	  gældsforpligtelser	  	   87.151	   78.788	   108.133	   148.691	   195.050	  

Anden	  gæld	  	   75.912	   69.959	   55.275	   95.001	   11.115	  

Forpligtelser	  vedrørende	  aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   0	   0	   0	   56.682	   6.585	  

Andre	  langfristede	  aktiver	  	   0	   0	   0	   0	   -‐5.445	  

Andre	  kapitalandele	  	   0	   0	   0	   0	   -‐7.500	  

Aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   0	   0	   0	   -‐199.576	   -‐199.227	  
Tilgodehavender	  fra	  tilknyttede/associerede	  
virksomheder	  	   -‐96.653	   -‐65.828	   -‐43.524	   -‐67.082	   -‐132.387	  

Værdipapirer	   -‐31.574	   0	   0	   0	   0	  

Andre	  tilgodehavender	  	   -‐38.920	   -‐28.743	   -‐25.025	   -‐29.812	   -‐36.543	  

Tilgodehavender	  hos	  selskabsdeltagere	  og	  ledelse	   -‐171	   0	   0	   0	   0	  

Nettorentebærende	  gæld	   294.142	   238.070	   455.290	   371.746	   912.824	  

Investeret	  kapital	   761.365	   740.289	   857.898	   712.410	   1.030.057	  

 

Bilag 6: Angivelse af kapitalandele på segmenter/datterselskaber. 

År	  2008	  -‐	  Kapitalandele	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  
Købt	  via	  
egenkapital	  

Købt	  via	  
gæld	  

Samlet	  
Pris	  

	  	   	   	   	  	  

Fitness	  dk	   191.166	   133.323	   324.489	  
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Lalandia	  Billund	   70.480	   112.253	   182.733	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Rødby	   43.000	   104.271	   147.271	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Samlet	  værdi	   304.646	   349.847	   654.493	  

Resterende	  værdi	   20.439	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Kapitalandele	  i	  alt	   325.085	   349.847	   674.932	  

 

År	  2007	  -‐	  Kapitalandele	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  
Købt	  via	  
egenkapital	  

Købt	  via	  
gæld	  

Samlet	  
Pris	  

	  	   	   	   	  	  

Fitness	  dk	   191.166	   133.323	   324.489	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	   70.480	   112.253	   182.733	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Rødby	   0	   104.271	   104.271	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Samlet	  værdi	   261.646	   349.847	   611.493	  

Resterende	  værdi	   23.141	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Kapitalandele	  i	  alt	   284.787	   349.847	   634.634	  

 

År	  2006	  -‐	  Kapitalandele	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  
Købt	  via	  
egenkapital	  

Købt	  via	  
gæld	  

Samlet	  
Pris	  

	  	   	   	   	  	  

Fitness	  dk	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Rødby	   0	   104.271	   104.271	  
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Samlet	  værdi	   0	   104.271	   104.271	  

Resterende	  værdi	   23.141	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Kapitalandele	  i	  alt	   23.141	   104.271	   127.412	  

 

År	  2005	  -‐	  Kapitalandele	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  
Købt	  via	  
egenkapital	  

Købt	  via	  
gæld	  

Samlet	  
Pris	  

	  	   	   	   	  	  

Fitness	  dk	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Rødby	   0	   104.271	   104.271	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Samlet	  værdi	   0	   104.271	   104.271	  

Resterende	  værdi	   12.268	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Kapitalandele	  i	  alt	   12.268	   104.271	   116.539	  

 

År	  2004	  -‐	  Kapitalandele	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  
Købt	  via	  
egenkapital	  

Købt	  via	  
gæld	  

Samlet	  
Pris	  

	  	   	   	   	  	  

Fitness	  dk	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Lalandia	  Rødby	   0	   104.271	   104.271	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Samlet	  værdi	   0	   104.271	   104.271	  

Resterende	  værdi	   11.631	   	   	  	  

	  	   	   	   	  	  

Kapitalandele	  i	  alt	   11.631	   104.271	   115.902	  
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Bilag 7: Beregning af FCF for Parken segmentet. 

	  	   Historisk	  periode	  

t.kr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Årets	  resultat	  	  	   22.467	   19.878	   39.448	   79.071	   -‐65.822	  

Af-‐	  og	  nedskrivninger	   -‐14.177	   -‐14.350	   -‐18.766	   -‐21.118	   -‐19.577	  

Arbejdskapital	   113.917	   62.397	   75.531	   130.851	   171.118	  

Ændring	  i	  arbejdskapital	   -‐	   -‐51.520	   13.134	   55.320	   40.267	  

Pengestrømme	  fra	  drift	   -‐	   -‐45.992	   33.816	   113.273	   -‐45.132	  
Anlægsinvesteringer,	  
netto	   -‐	   2.422	   12.497	   18.592	   -‐8.145	  

FCF	   -‐	   -‐48.414	   21.319	   94.681	   -‐36.987	  

 

	  	   Budget	  periode	  
Terminal	  
periode	  

t.kr.	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Årets	  resultat	  	  	   -‐76.344	   -‐61.105	   -‐30.599	   -‐5.685	   31.625	   44.413	  

Af-‐	  og	  nedskrivninger	   -‐75.000	   -‐75.000	   -‐15.000	   -‐15.900	   -‐17.013	   -‐18.204	  

Arbejdskapital	   154.006	   138.606	   124.745	   124.745	   130.982	   137.531	  

Ændring	  i	  arbejdskapital	   -‐17.112	   -‐15.401	   -‐13.861	   0	   6.237	   6.549	  

Pengestrømme	  fra	  drift	   -‐168.455	   -‐151.505	   -‐59.459	   -‐21.585	   20.850	   32.758	  
Anlægsinvesteringer,	  
netto	   -‐7.331	   -‐6.597	   -‐5.938	   -‐5.938	   -‐6.235	   -‐6.546	  

FCF	   -‐161.125	   -‐144.908	   -‐53.522	   -‐15.647	   27.084	   39.304	  

 

Bilag 8: Anlægsinvesteringer på datterselskaber i Parken segmentet. 

Anlægsinvesteringer:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Datterselskaber	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  

E-‐Billetter	   1.222	   2.644	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  
Driftsselskabet	  af	  1.	  marts	  2006	  
A/S	   	   	   -‐13.655	   7.043	   52	   	  	   	   	   	   	   	  	  

FCK	  Håndbold	  A/S	   312	   518	   -‐428	   1.172	   681	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Global	  Goal	   615	   0	   798	   429	   188	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Parken	  Venues	   7.810	   -‐955	   1.961	   6.941	   -‐9.067	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Super	  Shoppen	   13	   215	   410	   103	   1	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Billetlugen	  A/S	   	   	   23.411	   2.904	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  

I	  alt	   9.972	   2.422	   12.497	   18.592	  
-‐

8.145	   -‐7.331	   -‐6.597	   -‐5.938	   -‐5.938	   -‐6.235	   -‐6.546	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
samme	  vækstrate	  som	  for	  den	  investerede	  
kapital!	  

 

Bilag 9: Nøgletal for Parken segmentet. 

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

EVA	   -‐23.252,93	   -‐20.920,77	   -‐6.735,60	   25.900,33	   -‐53.238,84	  

WACC	   7,09%	   7,25%	   6,09%	   6,82%	   5,09%	  

WACC	  med	  alt.	  lånerente	   7,09%	   7,25%	   6,09%	   6,82%	   5,09%	  
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Beta	  (Udregnet	  via	  PSE	  aktiekursen	  vs.	  
Mid	  cap	  index	  -‐	  daglige	  kurser	  fra	  d.1/1-‐09	  
til	  d.2/12-‐09)	   	   	   	   	   1,21	  

Lånerrente	   3,71%	   3,93%	   3,75%	   4,68%	   6,06%	  
Risikofrie	  rente	  (rf)	  (10	  årig	  
statsobligation)	   3,87%	   3,30%	   3,89%	   4,38%	   3,25%	  

Risikopræmie	  (rm-‐rf)	  typisk	  4-‐5	  %	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	  

Marginale	  skattesats	   30,00%	   28,00%	   28,00%	   25,00%	   25,00%	  

Ejernes	  afkastkrav	  (ke)	   9,92%	   9,35%	   9,94%	   10,43%	   9,30%	  

Afkastningsgraden	  (AG)	   4,03%	   4,42%	   5,31%	   10,45%	   -‐0,08%	  

Overskudsgrad	  (OG)	   10,31%	   10,89%	   13,10%	   15,09%	   -‐0,23%	  

Omsætningshastigheden	  (AOH)	   0,39	   0,41	   0,41	   0,69	   0,35	  

Alternativ	  EKF	   6,57%	   6,52%	   11,31%	   21,86%	   -‐0,70%	  

Egenkapitalforrentningen	  (EKF)	   4,81%	   3,96%	   9,80%	   23,21%	   -‐56,15%	  

Nettolånerenten	  (NLR)	   2,80%	   5,41%	   1,34%	   -‐1,24%	   7,12%	  

Finansiel	  gearing	   0,63	   0,47	   1,13	   1,09	   7,79	  

 

Bilag 10: Værdiansættelse af Parken segmentet. 
Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Parken	  
segmentet	  

Budgetteringsperiode	  
Terminalperiode	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Nettoomsætning	  	   371.691	   386.559	   405.887	   430.240	   460.356	   492.581	  

Indtægter	  i	  alt	   371.691	   386.559	   405.887	   430.240	   460.356	   492.581	  

Andre	  driftsindtægter	  	   22.881	   23.797	   24.987	   26.486	   28.340	   30.324	  

Eksterne	  omkostninger	  	   -‐191.787	   -‐199.459	   -‐209.431	   -‐221.997	   -‐237.537	   -‐254.165	  

Personaleomkostninger	  	   -‐159.731	   -‐166.121	   -‐174.427	   -‐184.892	   -‐197.835	   -‐211.683	  

Resultat	  af	  transferaktiviteter	  	   -‐18.148	   -‐18.873	   -‐19.817	   -‐21.006	   -‐22.477	   -‐24.050	  
Andel	  af	  resultat	  efter	  skat	  i	  associerede	  
virksomheder	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Værdiregulering	  af	  investeringsejendomme	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Indtjeningsbidraget	  (EBITDA)	   24.906	   25.903	   27.198	   28.830	   30.848	   33.007	  

Af-‐	  og	  nedskrivninger	  	   -‐75.000	   -‐75.000	   -‐15.000	   -‐15.900	   -‐17.013	   -‐18.204	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   -‐50.094	   -‐49.097	   12.198	   12.930	   13.835	   14.803	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   31.509	   37.501	   -‐21	   21.489	   55.219	   59.084	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   -‐18.585	   -‐11.597	   12.177	   34.419	   69.053	   73.887	  

Avance	  ved	  salg	  af	  investeringsejendomme	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Finansielle	  indtægter	  	   10.954	   9.389	   8.113	   7.606	   7.098	   5.590	  

Finansielle	  omkostninger	  	   -‐87.966	   -‐75.400	   -‐65.146	   -‐61.078	   -‐57.002	   -‐44.890	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   19.253	   16.503	   14.258	   13.368	   12.476	   9.825	  

Årets	  resultat	  	   -‐76.344	   -‐61.105	   -‐30.599	   -‐5.685	   31.625	   44.413	  

 

Skatteberegning:	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   -‐50.094	   -‐49.097	   12.198	   12.930	   13.835	   14.803	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐77.012	   -‐66.011	   -‐57.034	   -‐53.472	   -‐49.904	   -‐39.300	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   -‐127.106	   -‐115.108	   -‐44.836	   -‐40.542	   -‐36.069	   -‐24.496	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   50.762	   54.003	   14.237	   34.857	   67.695	   68.909	  

	  Årets	  resultat	  	  	   -‐76.344	   -‐61.105	   -‐30.599	   -‐5.685	   31.625	   44.413	  
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Skattesats	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	  
Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  omkostninger	  
er	  :	   19.253	   16.503	   14.258	   13.368	   12.476	   9.825	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften	   31.509	   37.501	   -‐21	   21.489	   55.219	   59.084	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   57.759	   49.508	   42.775	   40.104	   37.428	   29.475	  

 

Analytisk	  balance	  (Aktiver)	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

	  	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  

Goodwill	  	   1.328	   1.196	   1.076	   1.076	   1.130	   1.186	  

Kontraktrettigheder	  	   160.577	   144.519	   130.067	   130.067	   136.571	   143.399	  

Færdiggjorte	  udviklingsprojekter	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Erhvervede	  patenter	  	  	   1.269	   1.142	   1.028	   1.028	   1.079	   1.133	  

Udviklingsprojekter	  under	  opførelse	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Investeringsejendomme	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Grunde	  og	  bygninger	  	   367.826	   331.043	   297.939	   297.939	   312.836	   328.477	  

Andre	  anlæg,	  driftsmidler	  og	  inventar	  	   27.277	   24.549	   22.095	   22.095	   23.199	   24.359	  
Materielle	  aktiver	  under	  opførelse	  og	  forudbetalinger	  for	  materielle	  
aktiver	  	   264.455	   238.010	   214.209	   214.209	   224.919	   236.165	  

Indretning	  af	  lejede	  lokaler	   183	   164	   148	   148	   155	   163	  

Udskudt	  skatteaktiv	  	   3.507	   3.157	   2.841	   2.841	   2.983	   3.132	  

Udskudt	  skat	  	   -‐53.377	   -‐48.039	   -‐43.236	   -‐43.236	   -‐45.397	   -‐47.667	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	  	   607.439	   546.695	   492.025	   492.025	   516.627	   542.458	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   1.380.484	   1.242.436	   1.118.192	   1.118.192	   1.174.102	   1.232.807	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   -‐10.198	   -‐9.178	   -‐8.260	   -‐8.260	   -‐8.673	   -‐9.107	  

Selskabsskat	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   -‐19.256	   -‐17.331	   -‐15.598	   -‐15.598	   -‐16.378	   -‐17.196	  

Varebeholdninger	   13.687	   12.318	   11.087	   11.087	   11.641	   12.223	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   7.155	   6.440	   5.796	   5.796	   6.085	   6.390	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	   42.468	   38.221	   34.399	   34.399	   36.119	   37.925	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	   23.702	   21.331	   19.198	   19.198	   20.158	   21.166	  

Likvide	  beholdninger	  	   96.449	   86.804	   78.123	   78.123	   82.029	   86.131	  

Arbejdskapital,	  netto	   154.006	   138.606	   124.745	   124.745	   130.982	   137.531	  

Investeret	  kapital	   927.051	   834.346	   750.912	   750.912	   788.457	   827.880	  

 

Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Parken	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Egenkapital	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   50.502	   43.288	   37.401	   35.065	   32.726	   25.771	  

Reserve	  for	  dagsværdi	  på	  investeringsaktiver	  	   41.075	   35.207	   30.419	   28.519	   26.616	   20.961	  

Overført	  resultat	  	   301.484	   258.415	   223.273	   209.329	   195.362	   153.848	  

Foreslået	  udbytte	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Egenkapital	  i	  alt	   115.881	   139.056	   150.174	   187.692	   262.817	   413.937	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   17.094	   14.652	   12.659	   11.869	   11.077	   8.723	  

Kreditinstitutter	  	   714.164	   612.143	   528.897	   495.865	   462.781	   364.441	  

Anden	  gæld	  	   38.719	   33.188	   28.674	   26.884	   25.090	   19.758	  

Deposita	  	   926	   794	   686	   643	   600	   473	  

Gæld	  til	  tilknyttede	  virksomheder	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
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Kortfristet	  del	  af	  langfristet	  gæld	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Kreditinstitutter	  	   500.758	   429.223	   370.852	   347.691	   324.493	   255.539	  

Leverandørgæld	  og	  andre	  gældsforpligtelser	  	   173.329	   148.568	   128.364	   120.347	   112.318	   88.450	  

Anden	  gæld	  	   9.877	   8.466	   7.315	   6.858	   6.400	   5.040	  

Forpligtelser	  vedrørende	  aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   5.852	   5.016	   4.334	   4.063	   3.792	   2.986	  

Andre	  langfristede	  aktiver	  	   -‐4.839	   -‐4.147	   -‐3.583	   -‐3.360	   -‐3.135	   -‐2.469	  

Andre	  kapitalandele	  	   -‐6.665	   -‐5.713	   -‐4.936	   -‐4.628	   -‐4.319	   -‐3.401	  

Aktiver	  bestemt	  for	  salg	  	   -‐177.041	   -‐151.750	   -‐131.113	   -‐122.925	   -‐114.723	   -‐90.345	  

Tilgodehavender	  fra	  tilknyttede/associerede	  virksomheder	  	   -‐117.644	   -‐100.838	   -‐87.125	   -‐81.684	   -‐76.234	   -‐60.034	  

Værdipapirer	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Andre	  tilgodehavender	  	   -‐32.473	   -‐27.835	   -‐24.049	   -‐22.547	   -‐21.043	   -‐16.571	  

Tilgodehavender	  hos	  selskabsdeltagere	  og	  ledelse	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Nettorentebærende	  gæld	   811.170	   695.291	   600.737	   563.219	   525.641	   413.943	  

Investeret	  kapital	   927.051	   834.346	   750.912	   750.912	   788.457	   827.880	  

 

 

Lalandia 

 

Bilag 11: Den officielle resultatopgørelse for Lalandia segmentet, dog revideret i forhold til 

forskellige regnskabsperioder (som beskrevet i afgrænsningen). 

Resultatopgørelse	  	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  tkr.	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Nettoomsætning	  	  	   195.243	   186.683	   209.197	   222.919	   241.949	  

Andre	  driftsindtægter	  	   92	   0	   4.200	   4.200	   8.200	  

	  Eksterne	  omkostninger	  	  	   -‐102.126	   -‐88.621	   -‐103.953	   -‐113.312	   -‐123.603	  

	  Bruttoresultat	  	  	   93.147	   93.688	   105.966	   106.328	   282.074	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Personaleomkostninger	  	  	   -‐60.649	   -‐64.402	   -‐69.906	   -‐74.796	   -‐86.978	  

	  Afskrivninger	  på	  materielle	  anlægsaktiver	  	  	   -‐7.128	   -‐7.707	   -‐9.360	   -‐10.065	   -‐12.872	  

Afskrivning	  på	  koncerngoodwill	  	   -‐591	   0	   0	   0	   0	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   24.779	   21.579	   26.700	   21.467	   182.224	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Andel	  af	  resultat	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   22.107	   27.416	   23.849	   22.293	   25.116	  

	  Resultat	  ved	  salg	  af	  aktier	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   -‐945	   0	   11.242	   0	   0	  

	  Finansielle	  indtægter	  	  	   3.545	   6.229	   6.800	   6.868	   7.010	  

	  Finansielle	  omkostninger	  	  	   -‐5.489	   -‐6.031	   -‐8.513	   -‐4.902	   -‐30.443	  

Finansielle	  omkostninger	  i	  alt	   19.219	   27.614	   33.378	   24.260	   1.683	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   43.998	   49.193	   60.078	   45.727	   183.907	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Skat	  af	  ordinært	  resultat	  	  	   -‐10.474	   -‐5.715	   -‐9.421	   -‐6.175	   -‐40.511	  

	  Årets	  resultat	  	  	   33.524	   43.478	   50.657	   39.552	   143.396	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Forslag	  til	  resultatdisponering	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Udbytte	  	  	   1.064	   12.400	   2.250	   0	   0	  

	  Overført	  til	  reserve	  for	  opskrivninger	  	  	   -‐808	   23.851	   -‐8.927	   -‐3.142	   23.130	  
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Overført	  til	  opskrivning	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   0	   483	   100	   -‐176	   -‐7	  

	  Overført	  resultat	  	  	   33.268	   6.744	   57.234	   42.869	   120.273	  

	  	   33.524	   43.478	   50.657	   39.552	   143.396	  

 

Bilag 12: Den reformulerede resultatopgørelse for Lalandia segmentet. 

Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Lalandia	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Resultatopgørelse	  	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  tkr.	   	   	   	   	   	  	  

	  Nettoomsætning	  	  	   195.243	   186.683	   199.839	   209.975	   860.413	  

	  Eksterne	  omkostninger	  	  	   102.187	   92.995	   98.073	   107.847	   586.539	  

	  Bruttoresultat	  	  	   93.055	   93.688	   101.766	   102.128	   273.874	  

	  Personaleomkostninger	  	  	   -‐60.649	   -‐64.402	   -‐69.906	   -‐74.796	   -‐86.978	  

	  Andel	  af	  resultat	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   22.107	   27.416	   23.849	   22.293	   25.116	  

Indtjeningsbidrag	  (EBITDA)	   54.513	   56.702	   55.709	   49.626	   212.012	  

	  Afskrivninger	  på	  materielle	  anlægsaktiver	  	  	   -‐7.128	   -‐7.707	   -‐9.360	   -‐10.065	   -‐12.872	  

Afskrivning	  på	  koncerngoodwill	  	   -‐591	   0	   0	   0	   0	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   46.794	   48.995	   46.349	   39.561	   199.140	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   -‐11.313	   -‐5.660	   -‐5.577	   -‐4.633	   -‐44.319	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   35.481	   43.335	   40.772	   34.927	   154.821	  

Andre	  driftsindtægter	  	   92	   0	   4.200	   4.200	   8.200	  

	  Resultat	  ved	  salg	  af	  aktier	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   -‐945	   0	   11.242	   0	   0	  

	  Finansielle	  indtægter	  	  	   3.545	   6.229	   6.800	   6.868	   7.010	  

	  Finansielle	  omkostninger	  	  	   -‐5.489	   -‐6.031	   -‐8.513	   -‐4.902	   -‐30.443	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   839	   -‐55	   -‐3.844	   -‐1.542	   3.808	  

	  Årets	  resultat	  	  	   33.524	   43.478	   50.657	   39.552	   143.396	  

 

Bilag 13: Skatteberegning for Lalandia segmentet. 

Skatteberegning:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   46.794	   48.995	   46.349	   39.561	   199.140	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐2.796	   198	   13.729	   6.166	   -‐15.233	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   43.998	   49.193	   60.078	   45.727	   183.907	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   -‐10.474	   -‐5.715	   -‐9.421	   -‐6.175	   -‐40.511	  

	  Årets	  resultat	  	  	   33.524	   43.478	   50.657	   39.552	   143.396	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Skattesats	   0,30	   0,28	   0,28	   0,25	   0,25	  
Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  
omkostninger	  er	  :	   839	   -‐55	   -‐3.844	   -‐1.542	   3.808	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften	   -‐11.313	   -‐5.660	   -‐5.577	   -‐4.633	   -‐44.319	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   1.957	   -‐143	   -‐9.885	   -‐4.625	   11.425	  

 

Bilag 14: Den officielle balance for Lalandia segmentet. 

Balance	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  tkr.	  	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  AKTIVER	  	  	   	   	   	   	   	  	  
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	  Anlægsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Materielle	  anlægsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Grunde	  og	  bygninger	  	  	   123.176	   153.559	   152.193	   158.525	   205.091	  

	  Indretning	  aflejede	  lokaler	  	  	   4.411	   6.189	   5.055	   3.636	   3.987	  

	  Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	  	  	   14.870	   17.254	   15.942	   16.484	   23.137	  

	  Materielle	  anlægsaktiver	  under	  opførsel	  	  	   0	   4.846	   7.120	   140.952	   412.541	  

	  Materielle	  anlægsaktiver	  i	  alt	   142.457	   181.848	   180.310	   319.597	   644.756	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Finansielle	  anlægsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Kapitalandele	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   15.650	   18.097	   25.366	   34.929	   62.367	  

	  Kapitalandele	  i	  dattervirksomhed	  	  	   1.377	   2.300	   2.700	   1.998	   1.971	  

Kapitalandele	  i	  tilknyttede	  virksomheder	  	   32.097	   66.053	   72.981	   0	   0	  

	  Finansielle	  anlægsaktiver	  i	  alt	  	  	   49.124	   86.450	   101.047	   36.927	   64.338	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Anlægsaktiver	  i	  alt	  	  	   191.581	   268.298	   281.357	   356.524	   709.094	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  OMSÆTNINGSAKTIVER	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Varebeholdninger	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Handelsvarer	  	  	   5.731	   6.397	   7.142	   7.184	   8.576	  

Varer	  under	  fremstilling	  	   0	   343	   524	   170.202	   203.625	  

	  	   5.731	   6.740	   7.666	   177.386	   212.201	  

	  Tilgodehavender	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Andre	  tilgodehavender	  	  	   918	   3.188	   1.177	   39.920	   18.703	  

	  Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   97.362	   85.910	   58.136	   102.197	   155.440	  

	  Tilgodehavende	  hos	  modervirksomheder	  	  	   1.049	   0	   0	   0	   0	  

	  Tilgodehavende	  sambeskatningsbidrag	  	  	   20	   0	   2.306	   7	   16	  

	  Tilgodehavende	  udbytte	  	  	   10.208	   2.500	   0	   0	   0	  

	  Mellemregning	  modervirksomhed	  	  	   0	   0	   0	   16	   24	  

	  Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	  	   2.822	   3.025	   1.861	   2.019	   5.028	  

	  Periodeafgrænsningsposter	  	  	   3.024	   4.613	   3.996	   3.913	   7.651	  

Selskabsskat	  	   632	   455	   4.485	   1.008	   0	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Tilgodehavender	  i	  alt	  	  	   116.035	   99.691	   71.961	   149.081	   186.862	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Værdipapirer	  	  	   14.983	   46.588	   10.181	   7.520	   7.950	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Likvide	  beholdninger	  	  	   33.776	   40.394	   91.969	   17.371	   180.107	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Omsætningsaktiver	  i	  alt	  	  	   170.525	   193.413	   181.777	   351.358	   587.120	  

	  AKTIVER	  I	  ALT	   362.106	   461.711	   463.134	   707.882	   1.296.214	  

 

Balance	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

PASSIVER	  	   	   	   	   	   	  	  

EGENKAPITAL	  	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   62.128	   76.128	   76.128	   76.128	   76.128	  

Reserve	  for	  nettoopskrivning	  af	  kapitalandele	   46.669	   70.520	   61.595	   60.482	   66.462	  

Overført	  resultat	  	   33.562	   40.307	   97.540	   71.551	   213.744	  

Foreslået	  udbytte	  	  	   0	   10.000	   0	   0	   0	  
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Opskrivning	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   9.872	   10.354	   10.454	   9.453	   9.446	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Egenkapital	  i	  alt	  	   152.231	   207.309	   245.717	   217.612	   365.780	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Hensatte	  forpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Udskudte	  skatteforpligtelser	   22.110	   22.223	   23.476	   20.468	   26.636	  

Hensatte	  forpligtelser	  i	  alt	   22.110	   22.223	   23.476	   20.468	   26.636	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Gældsforpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Langfristede	  gældsforpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Prioritetsgæld/kreditinstitutter	   9.089	   59.758	   59.780	   59.772	   305.558	  

Anden	  gæld/sikring	  af	  renten	  via	  renteswaps	   0	   0	   0	   0	   23.435	  

Markedsføringsbidrag	  	  	   140	   0	   0	   0	   0	  

Langfristet	  gæld	  i	  alt	  	  	   9.229	   59.758	   59.780	   59.772	   328.993	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Kortfristede	  gældsforpligtelser	  	   	   	   	   	   	  	  

Kortfristet	  del	  af	  markedsføringsbidrag	  	  	   280	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	  	  	   381	   9	   9	   0	   0	  

Gæld	  til	  tilknyttede	  selskaber	  	   110.286	   83.455	   71.828	   94.429	   222.214	  

Anden	  gæld	  	   24.717	   18.271	   20.223	   16.331	   16.330	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   212	   605	   0	   154	   0	  

Kreditinstitutter	  	   1.982	   22.349	   0	   196.167	   237.396	  

Udbytte	  for	  regnskabsåret	  	  	   1.064	   2.400	   2.250	   0	   0	  

Mellemregning	  med	  modervirksomheder	   0	   1	   0	   0	   0	  

Modtagne	  forudbetalinger	  fra	  kunder	  	   18.023	   20.122	   23.786	   8.424	   8.384	  

Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	  	   6.442	   10.611	   6.317	   94.525	   90.481	  

Selskabsskat	   5.149	   4.598	   9.748	   0	   0	  

Gældsbreve	  aktionærer	  	   10.000	   10.000	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  gæld	  i	  alt	  	  	   178.536	   172.421	   134.161	   410.030	   574.805	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Gældsforpligtelser	   187.765	   232.179	   193.941	   469.802	   903.798	  

PASSIVER	  I	  ALT	  	   362.106	   461.711	   463.134	   707.882	   1.296.214	  

 

Bilag 15: Den reformulerede balance for Lalandia segmentet. 

Reformuleret	  balance	  (Aktiver)	  af	  Lalandia	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Grunde	  og	  bygninger	  	  	   123.176	   153.559	   152.193	   158.525	   205.091	  

Indretning	  aflejede	  lokaler	  	  	   4.411	   6.189	   5.055	   3.636	   3.987	  

Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	  	  	   14.870	   17.254	   15.942	   16.484	   23.137	  

Materielle	  anlægsaktiver	  under	  opførsel	  	  	   0	   4.846	   7.120	   140.952	   412.541	  

Kapitalandele	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   15.650	   18.097	   25.366	   34.929	   62.367	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomhed	  	  	   1.377	   2.300	   2.700	   1.998	   1.971	  

Kapitalandele	  i	  tilknyttede	  virksomheder	  	   32.097	   66.053	   72.981	   0	   0	  

Udskudte	  skatteforpligtelser	   -‐22.110	   -‐22.223	   -‐23.476	   -‐20.468	   -‐26.636	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   120.347	   159.625	   156.834	   299.129	   618.120	  

Handelsvarer	  	  	   5.731	   6.397	   7.142	   7.184	   8.576	  

Varer	  under	  fremstilling	  	   0	   343	   524	   170.202	   203.625	  

Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   97.362	   85.910	   58.136	   102.197	   155.440	  
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Gæld	  til	  tilknyttede	  selskaber	  	  
-‐

110.286	   -‐83.455	   -‐71.828	   -‐94.429	   -‐222.214	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	  	   2.822	   3.025	   1.861	   2.019	   5.028	  

Periodeafgrænsningsposter	  	  	   3.024	   4.613	   3.996	   3.913	   7.651	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	  	   632	   455	   4.485	   1.008	   0	  

Modtagne	  forudbetalinger	  fra	  kunder	  	   -‐18.023	   -‐20.122	   -‐23.786	   -‐8.424	   -‐8.384	  

Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	  	   -‐6.442	   -‐10.611	   -‐6.317	   -‐94.525	   -‐90.481	  

Selskabsskat	   -‐5.149	   -‐4.598	   -‐9.748	   0	   0	  

Likvide	  beholdninger	  	  	   33.776	   40.394	   91.969	   17.371	   180.107	  

Arbejdskapital,	  netto	   3.447	   22.351	   56.434	   106.516	   239.348	  

Investeret	  kapital	   123.794	   181.976	   213.268	   405.645	   857.468	  

 

Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Lalandia	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Egenkapital	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   62.128	   76.128	   76.128	   76.128	   76.128	  

Reserve	  for	  nettoopskrivning	  af	  kapitalandele	   46.669	   70.520	   61.595	   60.482	   66.462	  

Overført	  resultat	  	   33.562	   40.307	   97.540	   71.551	   213.744	  

Udbytte	  for	  regnskabsåret	  	  	   1.064	   2.400	   2.250	   0	   0	  

Foreslået	  udbytte	  	  	   0	   10.000	   0	   0	   0	  

Opskrivning	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   9.872	   10.354	   10.454	   9.453	   9.446	  

Egenkapital	  i	  alt	   104.171	   123.259	   146.920	   180.685	   301.442	  

Prioritetsgæld/kreditinstitutter	   9.089	   59.758	   59.780	   59.772	   305.558	  

Anden	  gæld/sikring	  af	  renten	  via	  renteswaps	   0	   0	   0	   0	   23.435	  

Markedsføringsbidrag	  	  	   140	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  markedsføringsbidrag	  	  	   280	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	  	  	   381	   9	   9	   0	   0	  

Anden	  gæld	  	   24.717	   18.271	   20.223	   16.331	   16.330	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   212	   605	   0	   154	   0	  

Kreditinstitutter	  	   1.982	   22.349	   0	   196.167	   237.396	  

Gældsbreve	  aktionærer	  	   10.000	   10.000	   0	   0	   0	  

	  Andre	  tilgodehavender	  	  	   -‐918	   -‐3.188	   -‐1.177	   -‐39.920	   -‐18.703	  

	  Tilgodehavende	  hos	  modervirksomheder	  	  	   -‐1.049	   0	   0	   0	   0	  

	  Tilgodehavende	  sambeskatningsbidrag	  	  	   -‐20	   0	   -‐2.306	   -‐7	   -‐16	  

	  Tilgodehavende	  udbytte	  	  	   -‐10.208	   -‐2.500	   0	   0	   0	  

	  Mellemregning	  modervirksomhed	  	  	   0	   0	   0	   -‐16	   -‐24	  

	  Værdipapirer	  	  	   -‐14.983	   -‐46.588	   -‐10.181	   -‐7.520	   -‐7.950	  

Nettorentebærende	  gæld	   19.623	   58.716	   66.348	   224.960	   556.026	  

Investeret	  kapital	   123.794	   181.975	   213.268	   405.645	   857.468	  

 

Bilag 16: Beregning af FCF for Lalandia segmentet. 

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Årets	  resultat	  	  	   33.524	   43.478	   50.657	   39.552	   143.396	   156.578	   30.500	   41.175	   50.865	   59.243	   65.167	  
Afskrivninger	  af	  immaterielle	  
anlægsaktiver	   -‐591	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Afskrivninger	  af	  materielle	  anlægsaktiver	   -‐7.128	   -‐7.707	   -‐9.360	   -‐10.065	   -‐12.872	   -‐11.585	   -‐11.006	   -‐11.556	   -‐12.711	   -‐15.254	   -‐18.304	  

Arbejdskapital	   3.447	   22.351	   56.434	   106.516	   239.348	   215.413	   204.642	   214.874	   236.362	   283.634	   340.361	  

Ændring	  i	  arbejdskapital	   -‐	   18.904	   34.083	   50.082	   132.831	   -‐23.935	   -‐10.771	   10.232	   21.487	   47.272	   56.727	  

Pengestrømme	  fra	  drift	   -‐	   54.675	   75.380	   79.569	   263.356	   121.059	   8.724	   39.852	   59.641	   91.262	   103.590	  
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Anlægsinvesteringer,	  netto	   -‐	   55.772	   950	   128.874	   337.448	   45.332	   43.065	   45.219	   49.741	   59.689	   71.627	  

FCF	   -‐	   -‐1.097	   74.431	   -‐49.305	   -‐74.092	   75.727	   -‐34.341	   -‐5.367	   9.901	   31.573	   31.963	  

 

Bilag 17: Anlægsinvesteringer på datterselskaber i Lalandia segmentet. 

Anlægsinvesteringer:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

t.kr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Datterselskaber	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Ejendomsselskabet	  4F	  A/S	   738	   30.221	   4.235	   6.870	   0	   	   	   	   	   	   	  	  

ERS	  Invest	  af	  23/7	  1999	  ApS	   -‐2.584	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	  	  

Lalandia	  A/S	   3.732	   8.862	   3.151	   21.610	   7.872	   	   	   	   	   	   	  	  

Lalandia	  Badeland	  A/S	   59	   2.439	   2.577	   3.383	   42.497	   	   	   	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	  A/S	   0	   0	   2.274	   121.373	   287.079	   	   	   	   	   	   	  	  

Lalandia	  Billund	  Holding	  A/S	   -‐30.181	   14.000	   -‐11.288	   -‐24.362	   0	   	   	   	   	   	   	  	  

Skansen	  Huse	  A/S	   -‐1.126	   250	   0	   0	   0	   	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

I	  alt	   -‐29.362	   55.772	   950	   128.874	   337.448	   	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
I	  alt	  (uden	  Lalandia	  Billund	  
A/S)	   -‐29.362	   55.772	   -‐1.325	   7.501	   50.369	   45.332	   43.065	   45.219	   49.741	   59.689	   71.627	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   samme	  vækstrate	  som	  for	  den	  investerede	  kapital!	  

 

Bilag 18: Nøgletal for Lalandia segmentet. 

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

EVA	   24.642,28	   30.154,88	   24.384,62	   8.186,70	   101.509,94	  

WACC	   8,76%	   7,24%	   7,68%	   6,59%	   6,22%	  
Beta	  (Udregnet	  via	  PSE	  aktiekursen	  vs.	  Mid	  cap	  
index	  -‐	  daglige	  kurser	  fra	  d.1/1-‐09	  til	  d.2/12-‐09)	   	   	   	   	   1,21	  

Lånerrente	   3,71%	   3,93%	   3,75%	   4,68%	   6,06%	  

Risikofrie	  rente	  (rf)	  (10	  årig	  statsobligation)	   3,87%	   3,30%	   3,89%	   4,38%	   3,25%	  

Risikopræmie	  (rm-‐rf)	  typisk	  4-‐5	  %	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	  

Marginale	  skattesats	   30,00%	   28,00%	   28,00%	   25,00%	   25,00%	  

Ejernes	  afkastkrav	  (ke)	   9,92%	   9,35%	   9,94%	   10,43%	   9,30%	  

Afkastningsgraden	  (AG)	   28,66%	   23,81%	   19,12%	   8,61%	   18,06%	  

Overskudsgrad	  (OG)	   18,17%	   23,21%	   20,40%	   16,63%	   17,99%	  

Omsætningshastigheden	  (AOH)	   1,58	   1,03	   0,94	   0,52	   1,00	  

Alternativ	  EKF	   34,06%	   35,16%	   27,75%	   19,33%	   51,36%	  

Egenkapitalforrentningen	  (EKF)	   32,18%	   35,27%	   34,48%	   21,89%	   47,57%	  

Nettolånerenten	  (NLR)	   9,98%	   -‐0,24%	   -‐14,90%	   -‐2,06%	   2,05%	  

Finansiel	  gearing	   0,19	   0,48	   0,45	   1,25	   1,84	  

 

Bilag 19: Budgettering for Lalandia segmentet. 

Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Lalandia	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Resultatopgørelse	  	  	   	  	   	   	   	   	   	  	  

	  tkr.	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

	  Nettoomsætning	  	  	   845.266	   274.419	   296.372	   323.046	   355.350	   390.885	  
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	  Eksterne	  omkostninger	  	  	   -‐587.227	   -‐140.191	   -‐151.406	   -‐165.033	   -‐181.536	   -‐199.689	  

	  Bruttoresultat	  	  	   260.048	   136.238	   146.977	   160.025	   175.827	   193.210	  

	  Personaleomkostninger	  	  	   -‐92.197	   -‐17.959	   -‐24.245	   -‐29.951	   -‐34.884	   -‐38.372	  

	  Andel	  af	  resultat	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   26.623	   5.186	   7.001	   8.649	   10.073	   11.080	  

Indtjeningsbidrag	  (EBITDA)	   194.475	   123.465	   129.733	   138.723	   151.017	   165.918	  

	  Afskrivninger	  på	  materielle	  anlægsaktiver	  	  	   -‐11.585	   -‐11.006	   -‐11.556	   -‐12.711	   -‐15.254	   -‐18.304	  

Afskrivning	  på	  koncerngoodwill	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   182.890	   112.459	   118.177	   126.012	   135.763	   147.614	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   -‐48.393	   -‐9.427	   -‐12.726	   -‐15.721	   -‐18.310	   -‐20.141	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   169.053	   32.930	   44.456	   54.918	   63.963	   70.359	  

Andre	  driftsindtægter	  	   8.954	   1.744	   2.355	   2.909	   3.388	   3.727	  

	  Resultat	  ved	  salg	  af	  aktier	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  Finansielle	  indtægter	  	  	   7.655	   1.491	   2.013	   2.487	   2.896	   3.186	  

	  Finansielle	  omkostninger	  	  	   -‐33.241	   -‐6.475	   -‐8.741	   -‐10.799	   -‐12.577	   -‐13.835	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   4.158	   810	   1.093	   1.351	   1.573	   1.731	  

	  Årets	  resultat	  	  	   156.578	   30.500	   41.175	   50.865	   59.243	   65.167	  

 

Skatteberegning:	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   182.890	   112.459	   118.177	   126.012	   135.763	   147.614	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐16.633	   -‐3.240	   -‐4.374	   -‐5.403	   -‐6.293	   -‐6.923	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   166.257	   109.219	   113.803	   120.608	   129.470	   140.691	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   -‐9.678	   -‐78.719	   -‐72.628	   -‐69.743	   -‐70.227	   -‐75.524	  

	  Årets	  resultat	  	  	   156.578	   30.500	   41.175	   50.865	   59.243	   65.167	  

	  	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  

Skattesats	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	  
Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  omkostninger	  
er	  :	   4.158	   810	   1.093	   1.351	   1.573	   1.731	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften	   -‐13.837	   -‐79.529	   -‐73.722	   -‐71.094	   -‐71.800	   -‐77.254	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   12.475	   2.430	   3.280	   4.052	   4.720	   5.192	  

 

Reformuleret	  balance	  (Aktiver)	  af	  Lalandia	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Grunde	  og	  bygninger	  	  	   184.582	   175.353	   8.768	   9.644	   11.573	   13.888	  

Indretning	  aflejede	  lokaler	  	  	   3.588	   3.409	   3.579	   3.937	   4.725	   5.670	  

Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	  	  	   20.823	   19.782	   20.771	   22.848	   27.418	   32.902	  

Materielle	  anlægsaktiver	  under	  opførsel	  	  	   371.287	   352.723	   370.359	   407.395	   488.873	   586.648	  

Kapitalandele	  i	  associerede	  virksomheder	  	  	   56.130	   53.324	   55.990	   61.589	   73.906	   88.688	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomhed	  	  	   1.774	   1.685	   1.769	   1.946	   2.336	   2.803	  

Kapitalandele	  i	  tilknyttede	  virksomheder	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Udskudte	  skatteforpligtelser	   -‐23.972	   -‐22.774	   -‐23.912	   -‐26.304	   -‐31.564	   -‐37.877	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   556.308	   528.493	   554.917	   610.409	   732.491	   878.989	  

Handelsvarer	  	  	   7.718	   7.332	   7.699	   8.469	   10.163	   12.195	  

Varer	  under	  fremstilling	  	   183.263	   174.099	   182.804	   201.085	   241.302	   289.562	  

Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   139.896	   132.901	   139.546	   153.501	   184.201	   221.041	  

Gæld	  til	  tilknyttede	  selskaber	  	   -‐199.993	   -‐189.993	   -‐199.493	   -‐219.442	   -‐263.330	   -‐315.996	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	  	   4.525	   4.299	   4.514	   4.965	   5.958	   7.150	  

Periodeafgrænsningsposter	  	  	   6.886	   6.542	   6.869	   7.556	   9.067	   10.880	  
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Tilgodehavende	  selskabsskat	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Modtagne	  forudbetalinger	  fra	  kunder	  	   -‐7.546	   -‐7.168	   -‐7.527	   -‐8.279	   -‐9.935	   -‐11.922	  

Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	  	   -‐81.433	   -‐77.361	   -‐81.229	   -‐89.352	   -‐107.223	   -‐128.667	  

Selskabsskat	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Likvide	  beholdninger	  	  	   162.096	   153.991	   161.691	   177.860	   213.432	   256.118	  

Arbejdskapital,	  netto	   215.413	   204.642	   214.874	   236.362	   283.634	   340.361	  

Investeret	  kapital	   771.721	   733.135	   769.792	   846.771	   1.016.125	   1.219.350	  

 

Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Lalandia	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Egenkapital	   	  	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital	  	   66.526	   61.770	   63.238	   67.639	   78.628	   94.343	  

Reserve	  for	  nettoopskrivning	  af	  kapitalandele	   58.080	   53.928	   55.209	   59.052	   68.646	   82.366	  

Overført	  resultat	  	   186.785	   173.433	   177.554	   189.911	   220.766	   264.889	  

Udbytte	  for	  regnskabsåret	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Foreslået	  udbytte	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Opskrivning	  i	  associeret	  virksomhed	  	  	   8.254	   7.664	   7.846	   8.393	   9.756	   11.706	  

Egenkapital	  i	  alt	   285.825	   281.972	   307.908	   352.744	   441.832	   530.277	  

Prioritetsgæld/kreditinstitutter	   267.019	   247.932	   253.823	   271.487	   315.596	   378.672	  

Anden	  gæld/sikring	  af	  renten	  via	  renteswaps	   20.479	   19.015	   19.467	   20.822	   24.205	   29.043	  

Markedsføringsbidrag	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  markedsføringsbidrag	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Anden	  gæld	  	   14.270	   13.250	   13.565	   14.509	   16.866	   20.237	  

Periodeafgrænsningsposter	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Kreditinstitutter	  	   207.454	   192.625	   197.202	   210.926	   245.195	   294.200	  

Gældsbreve	  aktionærer	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  Andre	  tilgodehavender	  	  	   -‐16.344	   -‐15.176	   -‐15.536	   -‐16.618	   -‐19.317	   -‐23.178	  

	  Tilgodehavende	  hos	  modervirksomheder	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  Tilgodehavende	  sambeskatningsbidrag	  	  	   -‐14	   -‐13	   -‐14	   -‐15	   -‐17	   -‐20	  

	  Tilgodehavende	  udbytte	  	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  Mellemregning	  modervirksomhed	  	  	   -‐21	   -‐19	   -‐20	   -‐21	   -‐24	   -‐29	  

	  Værdipapirer	  	  	   -‐6.947	   -‐6.451	   -‐6.604	   -‐7.064	   -‐8.211	   -‐9.852	  

Nettorentebærende	  gæld	   485.896	   451.163	   461.883	   494.027	   574.293	   689.073	  

Investeret	  kapital	   771.721	   733.135	   769.792	   846.771	   1.016.125	   1.219.350	  

 

 

Fitness dk 

 

Bilag 20: Den officielle resultatopgørelse for Fitness dk segmentet, dog revideret i forhold til 

forskellige regnskabsperioder (som beskrevet i afgrænsningen). 

Resultatopgørelse	  	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  tkr.	   	   	   	   	   	  	  

	  Nettoomsætning	  	  	   84.088	   105.744	   312.176	   342.882	   425.579	  

	  Vareforbrug	  	  	   -‐7.490	   -‐5.788	   -‐8.025	   -‐11.914	   -‐13.879	  

	  Andre	  eksterne	  omkostninger	  	  	   -‐39.238	   -‐45.245	   -‐199.783	   -‐194.892	   -‐237.242	  
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	  Bruttoresultat	  	  	   37.844	   55.467	   105.077	   136.956	   174.438	  

	  Personaleomkostninger	   -‐30.535	   -‐28.792	   -‐85.408	   -‐101.898	   -‐132.795	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  før	  afskrivninger	  (EBITDA)	   7.310	   26.675	   19.669	   35.058	   41.643	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Afskrivninger	  af	  immaterielle	  anlægsaktiver	   -‐290	   -‐290	   -‐693	   -‐404	   -‐1.050	  

	  Afskrivninger	  af	  materielle	  anlægsaktiver	   -‐4.719	   -‐7.429	   -‐16.748	   -‐23.072	   -‐34.569	  
Resultat	  af	  kapitalinteresser/Udbytte	  fra	  kapitalandele	  i	  
dattervirksomheder	   -‐2	   -‐3	   0	   0	   0	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   2.299	   18.953	   2.228	   11.582	   6.024	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Finansielle	  indtægter	   187	   230	   1.771	   484	   6.357	  

	  Finansielle	  omkostninger	   -‐2.405	   -‐2.352	   -‐3.154	   -‐2.658	   -‐9.785	  

	  Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   81	   16.831	   845	   9.408	   2.596	  

	  Skat	  af	  ordinært	  resultat	   23	   -‐4.760	   42	   -‐1.613	   2.676	  

	  Årets	  resultat	  	  	   103	   12.072	   887	   7.795	   5.272	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Forslag	  til	  resultatdisponering:	   	   	   	   	   	  	  

	  Datterselskabsreserve	   -‐2	   0	   0	   0	   0	  

	  Overført	  resultat	  	  	   105	   12.072	   887	   7.795	   5.272	  

	  	   103	   12.072	   887	   7.795	   5.272	  

 

Bilag 21: Den reformulerede resultatopgørelse for Fitness dk segmentet. 

Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Resultatopgørelse	  	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  tkr.	   	   	   	   	   	  	  

	  Nettoomsætning	  	  	   84.088	   105.744	   312.176	   342.882	   425.579	  

	  Vareforbrug	  	  	   -‐7.490	   -‐5.788	   -‐8.025	   -‐11.914	   -‐13.879	  

	  Andre	  eksterne	  omkostninger	  	  	   -‐39.238	   -‐45.245	   -‐199.783	   -‐194.892	   -‐237.242	  

	  Bruttoresultat	  	  	   37.844	   55.467	   105.077	   136.956	   174.438	  

	  Personaleomkostninger	   -‐30.535	   -‐28.792	   -‐85.408	   -‐101.898	   -‐132.795	  
Resultat	  af	  kapitalinteresser/Udbytte	  fra	  kapitalandele	  i	  
dattervirksomheder	   -‐2	   -‐3	   0	   0	   0	  

Indtjeningsbidrag	  (EBITDA)	   7.308	   26.672	   19.669	   35.058	   41.643	  

	  Afskrivninger	  af	  immaterielle	  anlægsaktiver	   -‐290	   -‐290	   -‐693	   -‐404	   -‐1.050	  

	  Afskrivninger	  af	  materielle	  anlægsaktiver	   -‐4.719	   -‐7.429	   -‐16.748	   -‐23.072	   -‐34.569	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   2.299	   18.953	   2.228	   11.582	   6.024	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   -‐643	   -‐5.354	   -‐345	   -‐2.157	   1.819	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   1.656	   13.600	   1.883	   9.426	   7.843	  

	  Finansielle	  indtægter	   187	   230	   1.771	   484	   6.357	  

	  Finansielle	  omkostninger	   -‐2.405	   -‐2.352	   -‐3.154	   -‐2.658	   -‐9.785	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   665	   594	   387	   544	   857	  

	  Årets	  resultat	  	  	   103	   12.072	   887	   7.795	   5.272	  

 

Bilag 22: Skatteberegning for Fitness dk segmentet. 

Skatteberegning:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   2.299	   18.953	   2.228	   11.582	   6.024	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐2.218	   -‐2.122	   -‐1.383	   -‐2.174	   -‐3.428	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   81	   16.831	   845	   9.408	   2.596	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   23	   -‐4.760	   42	   -‐1.613	   2.676	  
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	  Årets	  resultat	  	  	   103	   12.072	   887	   7.795	   5.272	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

Skattesats	   0,30	   0,28	   0,28	   0,25	   0,25	  

Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  omkostninger	  er	  :	   665	   594	   387	   544	   857	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften	   -‐643	   -‐5.354	   -‐345	   -‐2.157	   1.819	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   1.553	   1.528	   996	   1.631	   2.571	  

 

Bilag 23: Den officielle balance for Fitness dk segmentet. 

Balance	  -‐	  AKTIVER	  	  (tkr.)	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  Anlægsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Immaterielle	  anlægsaktiver	   	   	   	   	   	  	  

	  Lejeret	  	  	   0	   0	   0	   0	   609	  

	  Goodwill	  	  	   1.311	   1.021	   3.854	   4.894	   4.047	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Materielle	  anlægsaktiver	   	   	   	   	   	  	  

	  Indretning	  af	  lejede	  lokaler	  	  	   20.368	   18.964	   49.696	   59.833	   59.291	  

	  Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	  	  	   20.156	   15.686	   38.286	   52.583	   69.448	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Finansielle	  anlægsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	   125	   122	   0	   0	   0	  

	  Deposita	  	  	   6.726	   7.960	   17.207	   17.075	   17.850	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Anlægsaktiver	  i	  alt	  	  	   48.686	   43.752	   109.043	   134.385	   151.245	  

	  Omsætningsaktiver	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Varebeholdninger	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Handelsvarer	  	  	   242	   135	   540	   2.335	   5.600	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Tilgodehavender	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	  	  	   3.627	   143	   4.153	   5.968	   7.835	  

	  Tilgodehavende	  selskabsskat	  	  	   0	   0	   922	   0	   0	  

	  Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   270	   897	   33.934	   868	   118.580	  

	  Udskudt	  skatteaktiv	   467	   339	   318	   133	   120	  

	  Periodeafgrænsningsposter	  	  	   4.079	   34	   1.906	   4.380	   2.245	  

	  Andre	  tilgodehavender	  	  	   3.502	   5.210	   1.658	   3.344	   1.800	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Likvide	  beholdninger	  	  	   309	   965	   12.743	   19.304	   4.154	  

	  Omsætningsaktiver	  i	  alt	  	  	   12.496	   7.723	   56.174	   36.332	   140.334	  

	  AKTIVER	  I	  ALT	   61.182	   51.475	   165.217	   170.717	   291.579	  

 

Balance	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	   	  	   	  	  	  

	  tkr.	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

	  PASSIVER	  	  	   	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

	  Egenkapital	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

	  Aktiekapital/Anpartskapital	   1.270	   1.270	   2.556	   2.562	   2.562	  

	  Overført	  resultat	  	  	   10.540	   22.612	   31.502	   40.581	   45.853	  

	  Egenkapital	  i	  alt	  	  	   11.810	   23.882	   34.058	   43.143	   48.415	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Hensatte	  forpligtelser	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Udskudt	  skat	   1.427	   3.552	   7.870	   5.907	   2.139	  

	  Andre	  hensatte	  forpligtelser	   0	   0	   12.000	   14.000	   16.500	  

	  Hensatte	  forpligtelser	  i	  alt	  	  	   1.427	   3.552	   19.870	   19.907	   18.639	  
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	  Gældsforpligtelser	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Langfristede	  gældsforpligtelser	   	   	   	   	   	  	  

	  Leasingforpligtelser	  	  	   12.480	   6.605	   4.119	   945	   3.250	  

Kreditinstitutter	   290	   662	   2.447	   0	   0	  

	  Pantebrevsgæld	  	  	   469	   0	   0	   0	   0	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Kortfristede	  gældsforpligtelser	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Pantebrevsgæld	   125	   0	   0	   0	   0	  

	  Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	   4.563	   3.470	   3.191	   2.846	   5.082	  

	  Kreditinstitutter	   16.179	   7.791	   2.311	   10	   158.865	  

	  Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	  	  	   9.876	   1.717	   12.258	   26.300	   9.985	  

	  Selskabsskat	  	  	   0	   175	   0	   0	   0	  

	  Gæld	  til	  tilknyttede/dattervirksomheder	  virksomheder	  	  	   3.011	   3.453	   65.309	   50.118	   17.829	  

	  Anden	  gæld	  	  	   801	   118	   12.464	   14.505	   16.144	  

	  Periodeafgrænsningsposter	  	  	   151	   50	   9.190	   12.943	   13.370	  

	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	   	  	  

	  Gældsforpligtelser	  i	  alt	  	  	   49.372	   27.593	   131.159	   127.574	   243.164	  

	  PASSIVER	  I	  ALT	  	  	   61.182	   51.475	   165.217	   170.717	   291.579	  

 

Bilag 24: Den reformulerede balance for Fitness dk segmentet. 

Reformuleret	  balance	  (Aktiver)	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Lejeret	   0	   0	   0	   0	   609	  

Goodwill	   1.311	   1.021	   3.854	   4.894	   4.047	  

Indretning	  af	  lejede	  lokaler	   20.368	   18.964	   49.696	   59.833	   59.291	  

Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	   20.156	   15.686	   38.286	   52.583	   69.448	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	   125	   122	   0	   0	   0	  

Udskudt	  skatteaktiv	   467	   339	   318	   133	   120	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   42.301	   36.010	   92.154	   117.443	   133.515	  

Handelsvarer	   242	   135	   540	   2.335	   5.600	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	   3.627	   143	   4.153	   5.968	   7.835	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	   0	   0	   922	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	   4.079	   34	   1.906	   4.380	   2.245	  

Likvide	  beholdninger	   309	   965	   12.743	   19.304	   4.154	  

Udskudt	  skat	   -‐1.427	   -‐3.552	   -‐7.870	   -‐5.907	   -‐2.139	  

Andre	  hensatte	  forpligtelser	   0	   0	   -‐12.000	   -‐14.000	   -‐16.500	  

Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	   -‐9.876	   -‐1.717	   -‐12.258	   -‐26.300	   -‐9.985	  

Selskabsskat	   0	   -‐175	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	   -‐151	   -‐50	   -‐9.190	   -‐12.943	   -‐13.370	  

Arbejdskapital,	  netto	   -‐3.197	   -‐4.217	   -‐21.054	   -‐27.163	   -‐22.160	  

Investeret	  kapital	   39.105	   31.793	   71.100	   90.280	   111.355	  

 

Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

Egenkapital	   	   	   	   	   	  	  

Aktiekapital/Anpartskapital	   1.270	   1.270	   2.556	   2.562	   2.562	  

Overført	  resultat	  	  	   10.540	   22.612	   31.502	   40.581	   45.853	  

Egenkapital	  i	  alt	   11.685	   23.760	   34.058	   43.143	   48.415	  

Leasingforpligtelser	  (Langfristede)	   12.480	   6.605	   4.119	   945	   3.250	  
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Kreditinstitutter	  (Langfristede)	   290	   662	   2.447	   0	   0	  

Pantebrevsgæld	  (Langfristede)	   469	   0	   0	   0	   0	  

Pantebrevsgæld	  (Kortfristede)	   125	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	   4.563	   3.470	   3.191	   2.846	   5.082	  

Kreditinstitutter	  (Kortfristede)	   16.179	   7.791	   2.311	   10	   158.865	  
Gæld	  til	  tilknyttede/dattervirksomheder	  virksomheder	  
(Kortfristede)	   3.011	   3.453	   65.309	   50.118	   17.829	  

Anden	  gæld	  (Kortfristede)	   801	   118	   12.464	   14.505	   16.144	  

Deposita	  	  	   -‐6.726	   -‐7.960	  
-‐

17.207	   -‐17.075	   -‐17.850	  

Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   -‐270	   -‐897	  
-‐

33.934	   -‐868	  
-‐

118.580	  

Andre	  tilgodehavender	  	  	   -‐3.502	   -‐5.210	   -‐1.658	   -‐3.344	   -‐1.800	  

Nettorentebærende	  gæld	   27.420	   8.033	   37.042	   47.137	   62.940	  

Investeret	  kapital	   39.105	   31.793	   71.100	   90.280	   111.355	  

 

Bilag 25: Beregning af FCF for Fitness dk segmentet. 

Beregning	  af	  det	  fri	  cash	  flow	  (FCF)	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Årets	  resultat	  	  	   103	   12.072	   887	   7.795	   5.272	   3.004	   3.154	   6.939	   11.449	   16.792	   18.471	  
Afskrivninger	  af	  immaterielle	  
anlægsaktiver	   290	   290	   693	   404	   1.050	   1.103	   1.158	   1.273	   1.464	   1.684	   1.937	  

Afskrivninger	  af	  materielle	  anlægsaktiver	   4.719	   7.429	   16.748	   23.072	   34.569	   36.297	   38.112	   41.924	   48.212	   55.444	   63.760	  

Arbejdskapital	   -‐151	   -‐50	   -‐9.190	   -‐12.943	   -‐13.370	   -‐14.707	   -‐16.178	   -‐17.795	   -‐20.465	   -‐23.535	   -‐27.065	  

Ændring	  i	  arbejdskapital	   -‐	   101	   -‐9.140	   -‐3.753	   -‐427	   -‐1.337	   -‐1.471	   -‐1.618	   -‐2.669	   -‐3.070	   -‐3.530	  

Pengestrømme	  fra	  drift	   -‐	   19.892	   9.188	   27.518	   40.464	   39.067	   40.953	   48.518	   58.456	   70.850	   80.638	  

Anlægsinvesteringer,	  netto	   -‐	   274	   11.211	   207.143	   52.915	   42.332	   38.099	   41.909	   48.195	   57.834	   69.401	  

FCF	   -‐	   19.618	   -‐2.023	   -‐179.625	   -‐12.451	   -‐3.265	   2.854	   6.609	   10.261	   13.016	   11.237	  

 

Bilag 27: Nøgletal for Fitness dk segmentet. 

	  	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	  

EVA	   -‐214,06	   11.151,87	   -‐2.500,24	   3.271,64	   479,69	  

WACC	   4,78%	   7,70%	   6,16%	   6,82%	   6,61%	  

Beta	  (Udregnet	  via	  PSE	  aktiekursen	  vs.	  Mid	  cap	  
index	  -‐	  daglige	  kurser	  fra	  d.1/1-‐09	  til	  d.2/12-‐09)	   	   	   	   	   1,21	  

Lånerrente	   3,71%	   3,93%	   3,75%	   4,68%	   6,06%	  

Risikofrie	  rente	  (rf)	  (10	  årig	  statsobligation)	   3,87%	   3,30%	   3,89%	   4,38%	   3,25%	  

Risikopræmie	  (rm-‐rf)	  typisk	  4-‐5	  %	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	   5,00%	  

Marginale	  skattesats	   30,00%	   28,00%	   28,00%	   25,00%	   25,00%	  

Ejernes	  afkastkrav	  (ke)	   9,92%	   9,35%	   9,94%	   10,43%	   9,30%	  

Afkastningsgraden	  (AG)	   4,23%	   42,78%	   2,65%	   10,44%	   7,04%	  

Overskudsgrad	  (OG)	   1,97%	   12,86%	   0,60%	   2,75%	   1,84%	  

Omsætningshastigheden	  (AOH)	   2,15	   3,33	   4,39	   3,80	   3,82	  

Alternativ	  EKF	   14,17%	   57,24%	   5,53%	   21,85%	   16,20%	  

Egenkapitalforrentningen	  (EKF)	   0,88%	   50,81%	   2,60%	   18,07%	   10,89%	  

Nettolånerenten	  (NLR)	   5,66%	   19,02%	   2,69%	   3,46%	   4,08%	  

Finansiel	  gearing	   2,35	   0,34	   1,09	   1,09	   1,30	  

 

Bilag 28: Budgettering for Fitness dk segmentet. 

Reformuleret	  resultatopgørelse	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  Resultatopgørelse	  	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

	  tkr.	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  
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	  Nettoomsætning	  	  	   446.858	   469.201	   516.121	   567.733	   624.506	   686.957	  

	  Vareforbrug	  	  	   -‐14.573	   -‐15.302	   -‐16.832	   -‐18.515	   -‐20.366	   -‐22.403	  

	  Andre	  eksterne	  omkostninger	  	  	   -‐249.104	   -‐261.559	   -‐287.715	   -‐316.487	   -‐348.135	   -‐382.949	  

	  Bruttoresultat	  	  	   183.181	   192.340	   211.574	   232.731	   256.004	   281.605	  

	  Personaleomkostninger	   -‐139.435	   -‐146.406	   -‐161.047	   -‐177.152	   -‐194.867	   -‐214.354	  
Resultat	  af	  kapitalinteresser/Udbytte	  fra	  kapitalandele	  i	  
dattervirksomheder	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Indtjeningsbidrag	  (EBITDA)	   43.746	   45.933	   50.527	   55.579	   61.137	   67.251	  

	  Afskrivninger	  af	  immaterielle	  anlægsaktiver	   -‐1.103	   -‐1.158	   -‐1.273	   -‐1.464	   -‐1.684	   -‐1.937	  

	  Afskrivninger	  af	  materielle	  anlægsaktiver	   -‐36.297	   -‐38.112	   -‐41.924	   -‐48.212	   -‐55.444	   -‐63.760	  

	  Resultat	  af	  primær	  drift	  (EBIT)	   6.346	   6.664	   7.330	   5.903	   4.009	   1.554	  

Skat	  af	  resultat	  af	  primær	  drift	   1.036	   1.088	   2.394	   3.950	   5.794	   6.373	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  efter	  skat	  (NOPAT)	   4.469	   4.692	   10.322	   17.032	   24.980	   27.478	  

	  Finansielle	  indtægter	   3.622	   3.803	   8.367	   13.805	   20.247	   22.272	  

	  Finansielle	  omkostninger	   -‐5.575	   -‐5.854	   -‐12.878	   -‐21.249	   -‐31.166	   -‐34.282	  

Skat	  af	  finansielle	  poster,	  netto	   488	   513	   1.128	   1.861	   2.730	   3.003	  

	  Årets	  resultat	  	  	   3.004	   3.154	   6.939	   11.449	   16.792	   18.471	  

 
Skatteberegning:	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Resultat	  af	  primær	  drift	  	  	   6.346	   6.664	   7.330	   5.903	   4.009	   1.554	  

Finansielle	  poster,	  netto	   -‐1.953	   -‐2.051	   -‐4.512	   -‐7.444	   -‐10.918	   -‐12.010	  

Ordinært	  resultat	  før	  skat	  	  	   1.479	   1.553	   3.417	   5.638	   8.268	   9.095	  

Skat	  af	  ordinært	  resultat	   1.525	   1.601	   3.522	   5.811	   8.523	   9.375	  

	  Årets	  resultat	  	  	   3.004	   3.154	   6.939	   11.449	   16.792	   18.471	  

	  	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  

Skattesats	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	   0,25	  

Skattefordelen	  ved	  de	  netto	  finansielle	  omkostninger	  er:	   488	   513	   1.128	   1.861	   2.730	   3.003	  

Skatteomkostninger	  ved	  driften:	   1.036	   1.088	   2.394	   3.950	   5.794	   6.373	  

Netto	  finansielle	  poster	  efter	  skat	   1.465	   1.538	   3.384	   5.583	   8.189	   9.008	  

 
Reformuleret	  balance	  (Aktiver)	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Lejeret	   670	   737	   811	   932	   1.072	   1.233	  

Goodwill	   4.452	   4.897	   5.387	   6.195	   7.124	   8.192	  

Indretning	  af	  lejede	  lokaler	   65.220	   71.742	   78.916	   90.754	   104.367	   120.022	  

Andre	  anlæg,	  driftsmateriel	  og	  inventar	   76.393	   84.032	   92.435	   106.301	   122.246	   140.583	  

Kapitalandele	  i	  dattervirksomheder	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Udskudt	  skatteaktiv	   132	   145	   160	   184	   211	   243	  

Anlægsaktiver	  i	  alt	   146.867	   161.553	   177.708	   204.365	   235.019	   270.272	  

Handelsvarer	   6.160	   6.776	   7.454	   8.572	   9.857	   11.336	  

Tilgodehavender	  fra	  salg	  og	  tjenesteydelser	   8.619	   9.480	   10.428	   11.993	   13.792	   15.860	  

Tilgodehavende	  selskabsskat	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	   2.470	   2.716	   2.988	   3.436	   3.952	   4.545	  

Likvide	  beholdninger	   4.569	   5.026	   5.529	   6.358	   7.312	   8.409	  

Udskudt	  skat	   -‐2.353	   -‐2.588	   -‐2.847	   -‐3.274	   -‐3.765	   -‐4.330	  

Andre	  hensatte	  forpligtelser	   -‐18.150	   -‐19.965	   -‐21.962	   -‐25.256	   -‐29.044	   -‐33.401	  

Leverandører	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	   -‐10.984	   -‐12.082	   -‐13.290	   -‐15.284	   -‐17.576	   -‐20.212	  

Selskabsskat	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Periodeafgrænsningsposter	   -‐14.707	   -‐16.178	   -‐17.795	   -‐20.465	   -‐23.535	   -‐27.065	  

Arbejdskapital,	  netto	   -‐24.376	   -‐26.814	   -‐29.495	   -‐33.919	   -‐39.007	   -‐44.858	  
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Investeret	  kapital	   122.491	   134.740	   148.214	   170.446	   196.012	   225.414	  

 
Reformuleret	  balance	  (Passiver)	  af	  Fitness	  dk	  samlet	   Budgetteringsperiode	   Terminalperiode	  

	  	   2.009	   2.010	   2.011	   2.012	   2.013	   2.014	  

Egenkapital	   	  	   	   	   	   	  	   	  	  

Aktiekapital/Anpartskapital	   2.562	   2.562	   2.562	   2.562	   2.562	   2.562	  

Overført	  resultat	  	  	   50.697	   56.022	   64.805	   78.598	   95.444	   110.131	  

Egenkapital	  i	  alt	   53.259	   58.584	   67.367	   81.160	   98.006	   112.693	  

Leasingforpligtelser	  (Langfristede)	   3.575	   3.932	   4.175	   4.610	   5.061	   5.821	  

Kreditinstitutter	  (Langfristede)	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Pantebrevsgæld	  (Langfristede)	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Pantebrevsgæld	  (Kortfristede)	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Kortfristet	  del	  af	  langfristede	  gældsforpligtelser	   5.590	   6.149	   6.528	   7.209	   7.913	   9.102	  

Kreditinstitutter	  (Kortfristede)	   174.746	   192.222	   204.062	   225.362	   247.376	   284.516	  

Gæld	  til	  tilknyttede/dattervirksomheder	  virksomheder	  (Kortfristede)	   19.611	   21.573	   22.901	   25.292	   27.762	   31.931	  

Anden	  gæld	  (Kortfristede)	   17.758	   19.534	   20.737	   22.902	   25.139	   28.913	  

Deposita	  	  	   -‐19.634	   -‐21.598	   -‐22.928	   -‐25.322	   -‐27.795	   -‐31.968	  

Tilgodehavender	  hos	  tilknyttede	  virksomheder	  	  	   -‐130.434	   -‐143.478	   -‐152.316	   -‐168.215	   -‐184.646	   -‐212.369	  

Andre	  tilgodehavender	  	  	   -‐1.980	   -‐2.178	   -‐2.312	   -‐2.553	   -‐2.803	   -‐3.224	  

Nettorentebærende	  gæld	   69.232	   76.156	   80.847	   89.285	   98.007	   112.721	  

Investeret	  kapital	   122.491	   134.740	   148.214	   170.446	   196.012	   225.414	  

 
 


