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Executive summary 
 

This master's thesis concerns the valuation of the Danish company Parken Sport & Entertainment 

A/S (PSE). At first an identification of PSE was made in order to identify the nature of the business 

of which PSE operates under. The thesis has chosen to concentrate on three main business areas 

excluding all other areas as they are found immaterial. The three areas concern Parken (the stadium 

which involves football, concerts and other entertainment acts), Fitness.dk and Lalandia. 

 

The fundamental analysis included the models PEST, Porter's Five Forces and SWOT and showed 

how PSE's different businesses were affected. Success in football mainly affects Parken as well as 

the need of attracting great artists to big concerts. The public has a great interest in fitness, due to 

political focus, which means that Fitness.dk appears as an attractive fitness center chain. Lalandia is 

a popular center for vacation and spare time and the thesis has found this perception intact in the 

years to come, meaning that Lalandia has a great potential in further increasing profit. 

 

Analyzing the financial statements for the past five years has shown that PSE has earned most by 

their acquirements. The company has in this period bought Lalandia and Fitness.dk. The 

development of the profit has overall been positive which also is the matter concerning the return of 

equity. The analysis also showed that the way the PSE presents the income is somewhat confused. 

The reader of the annual reports can’t recognize what the income is specifically based on. 

 

The budget was prepared on the basis of the fundamental analysis and also based on the historical 

financial statements. Mainly the increase in profits in the years to come, comes from expectations 

from football results and qualifications as well as increased profits related to Lalandia and 

Fitness.dk. Also profit related to the new multifunctional arena close to Parken as well as new 

tribune is expected to generate more profit in the future.  

 

The valuation was based on the RI-model. The model was found most convenient to use in relation 

to valuating PSE. It showed that the value of PSE was lower in comparison of the official value of 

the Copenhagen Stock Exchange. In relation to this, the thesis concludes that the share is overstated. 

The share can therefore not be recommended for a professional investor. 
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1 Indledning 

 

Parken Sport & Entertainment (PSE), selskabet bag fodboldklubben FC København (FCK), har 

siden starten af dette årtusinde været i forrygende forretningsmæssig udvikling. Dette hænger 

sammen med en række investeringer og målsætninger som blev grundlagt i slutningen af 

halvfemserne i forbindelse med daværende adm. direktør (nu bestyrelsesformand) Flemming 

Østergaards indtræden i selskabet. 

 

Flemming Østergaards strategi var, at PSE som udgangspunkt skulle drive en fodboldklub, men at 

man samtidig skulle skabe en effektiv indtjening ved siden af fodboldaktiviteterne for dermed at 

gøre sig uafhængig af de sportslige resultater. Som selskabet er drevet i dag er der dermed tale om 

en del aktiviteter, hvoraf den fodboldmæssige del, som alle forbinder PSE med, ikke er den 

væsentligste aktivitet.   

 

PSE er noteret på Københavns Fondsbørs og havde ultimo juni 2008 en kurs på 1290
1
. Med 

udgangspunkt i at PSE er et selskab med differentierede aktiviteter og henset til at den brede 

opfattelse blandt befolkningen er, at fodboldholdet FCK fortsat vil være toneangivende på den 

sportslige scene i mange år fremover og ikke mindst at Flemming Østergaard forsat vil stå i spidsen 

for ledelsen i PSE, kan aktiekursens værdi umiddelbart virke relativt skrøbelig. Historikken har 

nemlig vist, at PSE-aktien er meget påvirkelig overfor hændelser på det sportslige område 

(fodboldresultater, mv.)
2
, selvom selskabet driver forretning på flere områder. Samtidig har 

historikken også vist, at aktier, som Flemming Østergaard udtaler sig positivt om, har haft tendens 

til at gå i en positiv retning efterfølgende – man taler om "Don Ø"-effekten
3
.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Formålet med afhandlingen er at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af 

Parken Sport & Entertainment. Dette foretages ud fra investors synspunkt, idet denne ønsker en 

positiv forrentning af sin kapital. Med udgangspunkt i dette danner det følgende 

problemformulering: 

                                                      
1
 www.omxnordicexchange.com  

2
 Artikel: Netposten d. 2/11-06: ”Parken-aktier stiger kraftigt efter FCK-sejr” 

3
 Artikel: Børsen d. 8/6-07: "Don Ø: Jeg tager aktie-mundkurv på" 

http://www.omxnordicexchange.com/
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 Hvilken kurs bør aktierne i PSE handles til og vil fastlæggelsen af denne kurs give anledning til 

købsanbefaling set i forhold til den officielle kurs? 

 

Svaret på problemstillingen/problemformuleringen vil ske med udgangspunkt i: 

 

En identifikation og strategisk analyse af de samfunds-, branche- og konkurrencemæssige vilkår 

som PSE opererer under. 

 

En analyse af de interne faktorer med henblik på vurdering af stærke og svage sider, de strategier 

og ressourcer, der har relevans for regnskabsanalysen og vurderingen. 

 

En vurdering af selskabets regnskab ud fra nøgletal samt andre forhold, der har relevans for 

niveau, udviklingsretning og hastighed samt at vurdere det fremtidige indtjeningspotentiale. 

 

En vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel, der forekommer mest hensigtsmæssig ved 

værdiansættelse af PSE. 

 

En vurdering af hvor attraktiv Parken Sport & Entertainment er for en professionel investor set i 

lyset af ovenstående analyse samt en estimering af selskabets værdi. 

 

1.3 Metode og struktur 
 

Nærværende afsnit vil der redegøres for afhandlingens metodevalg og struktur. Herudover vil 

afsnittet give en kort introduktion til de enkelte kapitler. Generelt vil hvert kapitel blive indledt med 

en kort gennemgang af dets formål, struktur og forbindelse til problemfeltet. Endvidere afsluttes de 

væsentligste kapitler med delkonklusioner for at opsummere det centrale i kapitlerne. Disse 

delkonklusioner vil danne grundlaget for afhandlingens hovedkonklusion, hvor der på tværs af 

afhandlingen vil konkluderes på hovedproblemformuleringen og underspørgsmålene. I de 

indledende beskrivende kapitler findes der ingen delkonklusioner, men i stedet korte 

sammenfatninger af det behandlede stof. Strukturen ses af det følgende: 
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Figur 1.1 – Afhandlingens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Kapitel 1 består af opgavetekniske afsnit, hvor afhandlingens overordnede problemområde 

identificeres samt konkretiseres.  

 

I kapitel 2 fremhæves selve virksomheden PSE med det formål at give læseren et bedre kendskab til 

virksomheden, inden analyserne påbegyndes.  

 

Efter dette vil kapitel 3 indeholde en ekstern analyse. Den eksterne del analyserer makroforholdene, 

hvilket gøres ved hjælp af en PEST-analyse med fokus på områder, der har speciel betydning for 

PSE. Efter dette analyseres forretningsområderne, som PSE har aktiviteter i, ved hjælp af Porters 

Five Forces. Den eksterne analyse opsamles i en SWOT-analyse, hvor muligheder og trusler 

opsummeres.  

Kapitel 2 
Selskabsbeskrivelse 

 

Strategisk analyse 
 

Kapitel 5 
Regnskabsanalyse 

Kapitel 6 
Værdiansættelse 

Kapitel 7 
Konklusion 

Kapitel 3 
Ekstern analyse 

Kapitel 4 
Intern analyse 

Kapitel 1 
Indledning 
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Efter analyse af de eksterne faktorer vil der i kapitel 4 blive fokuseret på de interne faktorer i den 

strategiske analyse. Først fokuseres på de ressourcer og kompetencer, som PSE besidder. Dernæst 

vil PSEs produktportefølje analyseres først ved hjælp af PLC-kurven og dernæst BCG-matricen. 

Der vil kun fokuseres på enkelte væsentlige kerneområder, da en komplet analyse af samtlige 

produkter og ydelser vil være for omfattende. Dette opsamles i en SWOT-analyse med fokus på 

styrker og svagheder. SWOT-analyserne for både kapitel 3 og 4 vil opsummere, hvilke ikke-

finansielle value drivere, der er væsentlige for PSE. 

 

Kapitel 5 vil indeholde den historiske regnskabsanalyse. Der vil blive fokuseret på 

rentabilitetsanalyse ud fra reformuleringer af de officielle regnskaber. Rentabilitetsanalysen tager 

udgangspunkt i den udvidede Dupont-model
4
. 

 

Kapitel 6 starter med en analyse og vurdering af hensigtsmæssig værdiansættelsesmodel. Selve 

værdiansættelsen af PSE sker på baggrund af fundamentalanalysen samt den foregående 

rentabilitetsanalyse, og danner grundlag for en estimering af selskabets akties potentielle værdi 

sammenlignet med dagsværdien pr. 30. juni 2008. 

 

Afhandlingen afsluttes med konklusion på den overordnede problemformulering, vedrørende hvor 

attraktiv PSE-aktien er for en langsigtet professionel investor. 

 

 

1.4 Afgrænsning 
 

I denne afhandling vil den historiske analyse tage udgangspunkt i de sidste fem års regnskaber. 

Afhandlingen vil tage en professionel investors synspunkt, hvilket medfører at tidshorisonten er 12 

måneder eller derover. 

 

Afhandlingens kildemateriale vil primært være offentligt tilgængeligt materiale samt evt. udtalelser 

fra eksperter, mv. Ved tilgængeligt materiale menes årsrapporter, avisartikler, pressemeddelelser 

osv. Dette vurderes at være tilstrækkeligt, da det oftest vil være den form for information, som den 

eksterne analytiker har adgang til.  

                                                      
4
 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 173 
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PSE vil i denne afhandling fremstå som værende den overordnede koncern med en række 

datterselskaber under sig, hvilket er i overensstemmelse med opfattelsen af selskabet i den brede 

offentlighed. Afgrænsning fra de enkelte forretningsområder i PSE forekommer på baggrund af 

manglende informationer om disse. Det er endvidere vurderet, at disse forretningsområder udøver 

relativt begrænset indflydelse på den samlede strategi og ikke mindst det faktum, at afhandlingens 

hovedsaglige vægt vil blive lagt på analysen af de væsentlige forretningsområder. Som konglomerat 

konkurrerer PSE med en lang række virksomheder i en lang række brancher. En direkte 

sammenlignelig konkurrentanalyse er undladt i afhandlingen, idet det er vurderet at blive for 

ukonkret hvilken effekt og indflydelse, dette har på PSEs forretningsområder. I afsnit 2 

argumenteres for valg af forretningsområder og dermed også på fravalg af andre 

forretningsområder. 

 

De i afhandlingen benyttede modeller samt metoder vil som udgangspunkt kun blive introduceret 

ganske kort, da de i forvejen forventes at være kendt stof.  

 

Til brug for budgetteringen og den videre værdiansættelse har det været nødvendigt at foretage en 

tidsmæssig begrænsning og således vil der ikke blive anvendt information efter 1. juli 2008 i 

hverken budgetteringen eller værdiansættelsen. Der anvendes i den forbindelse heller ikke 

information fra delårsrapporter udsendt efter årsrapporten 2006/07. 

 

1.5 Kildekritik 
 

Afhandlingen indeholder materialer og kilder af forskellig art. Da de væsentligste kilder er 

årsrapporter fra PSE selv er det vigtigt at forholde sig kritisk til disse rapporter som vel som de 

beretninger, som rapporterne indeholder. Med andre ord kan det tænkes, at selskabet vil være 

tilbøjelig til at omtale sig selv i et mere positivt lys end hvad en objektiv person ville gøre. PSE er 

dog børsnoteret og det vurderes i den forbindelse, at selskabets informationsniveau er tilstrækkelig 

højt og informativt til at være brugbar og valid. Endvidere vil kilderne i afhandlingen også være 

artikler samt information fra bøger. Vurdering af validiteten af disse kilder kan være vanskelig, da 

information, der danner baggrund for artiklen eller bøger samt forfatterens hensigt med disse, ikke 

altid er til at skaffe. I afhandlingen er der benyttet artikler fra anerkendte og respekterede aviser, 
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internet-hjemmesider samt bøger, hvilket anses for at give et udmærket fundament for anvendelse. 

Samtlige kilder vurderes i det hele taget at være anvendelige og valide. 

 

2 Selskabsbeskrivelse 
 

Dette afsnit har til formål kort at beskrive PSEs historie og herefter foretage valg af de forretningsområder, 

der fremadrettet er fokus på i afhandlingen. 

 

2.1 Historie 
 

I 1992 blev Football Club København (FCK) dannet som en overbygning mellem de to daværende 

fodboldklubber KB og B1903. Baggrunden for dette var et ønske om at skabe en fodboldklub i 

København, der i større omfang end hidtil kunne skabe en tiltrækning på sponsorer og tilskuere for 

dermed at skabe et fortsat solidt grundlag for professionel fodbold. Opførelsen af Københavns 

Idrætspark, nu Parken - Danmarks Nationalstadion, var en af grundene til at etablere klubben, da 

opførelsen af et moderne stadion blev anset for at udgøre optimale betingelser for en samlet 

københavnsk klub. 

 

I 1997 blev selskabet introduceret på Københavns Fondsbørs, hvormed selskabet fik nyt 

kapitalgrundlag. Siden introduktionen lå ledelsens fokus på, at gøre selskabet uafhængigt af 

sportslige resultater ved at udvide aktiviteterne samt indtjeningsgrundlaget. En af disse 

efterfølgende dispositioner var erhvervelsen af Parken, det tidligere Idrætsparken, med tilhørende 

kontortårne, lounges og diverse sponsorfaciliteter. Med købet af Idrætsparken indebar 

indtjeningsgrundlaget nu bl.a. omsætning fra udlejning af kontorejendommene, indtjening fra café 

og restaurant samt diverse andre faciliteter. Af den samlede indtjening var det nu under halvdelen af 

omsætningen, der var direkte relateret til FCK. Derfor besluttede man i 1999 at ændre selskabets 

navn fra FCK til Parken Sport & Entertainment (PSE). Fodboldklubbens navn var dog fortsat FCK
5
. 

 

I dag fremstår PSE som et konglomerat med differentierede aktiviteter indenfor ferie- og oplevelser, 

fitness, håndbold og fodbold samt en række andre områder. 

 

                                                      
5
 www.parken.dk  

http://www.parken.dk/
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2.2 Overblik og valg af forretningsområder 

Idet PSE driver forretning på flere forskellige områder, er det fundet nødvendigt at klarlægge, hvor 

der er størst aktivitet. Med dette tages der udgangspunkt i årsrapporten 2006/07, hvor det af note 3 

fremgår, hvordan PSEs indtjening har været på baggrund af sine segmenter
6
. Det ses af 

segmentoplysningerne, at især tre områder skiller sig væsentligt ud fra de andre, når man se på hhv. 

indtjening og de respektive aktivsummer. Disse er forretningsområdet Parken, Fitness.dk og 

Lalandia. Derfor vil der fremadrettet i afhandlingen blive fokuseret på disse tre områder, hvormed 

de andre områder Transferaktiviteter, Andet og Ikke/fordelt vil blive berørt i meget begrænset 

omfang. De valgte forretningsområder indeholder: 

 

 Parken: Indeholder aktiviteter i relation til FC København, udlejning af Parken (stadion og 

kontortårne) og aktiviteter forbundet med disse områder 

 Fitness.dk: Indeholde aktiviteter i relation til Fitness.dk 

 Lalandia: Indeholder aktiviteter i relation til Lalandia 

 

Som nævnt ovenfor vil de andre forretningsområder blive berørt i begrænset omfang . For en god 

ordens skyld skal det nævnes, at forretningsområdet Andet bl.a. indeholder aktiviteter i relation til 

FCK Håndbold og Billetlugen A/S. 

 

3 Ekstern analyse – Makroanalyse 
 

Med henblik på at kunne danne realistiske forventninger til fremtiden og budgetteringen benyttes i 

det følgende PEST-modellen og Porters Five Forces for at kunne skabe et billede af den omverden 

og de faktorer heri, som påvirker PSE.  

 

3.1 PEST 
 

Når PSE udarbejder og justerer sin fremtidige strategi er det hele tiden med skelen til den 

omverden, som selskabet er en del af. PSE påvirkes af omverdenen og de faktorer, der hører under, 

hvorfor det er relevant at få klarlagt de forhold, der øver indflydelse på selskabet samt de kræfter, 

der ligger bag. Med henblik på at analysere disse forhold benyttes PEST-modellen, der bestemmes 

                                                      
6
 PSE Årsrapport 2006/07, side 48 
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som en checkliste for væsentlige politiske (Political), økonomiske (Economic), sociale (Social) og 

teknologiske (Technological) forholds betydning for selskabets strategiudvikling
7
.  

 

PSE opererer hovedsagligt kun på det danske marked. Indtægterne herfra vises i bilag 12 således 

med tal fra den nyeste årsrapport.  

 

Forretningsområdet Parken tegner sig for størstedelen af indtægterne, nemlig 44%. Dette 

forretningsområde indeholder indtægter, der både direkte og indirekte er relateret til Parkens drift. 

Dette inkluderer i det væsentligste entré-, TV- og præmieindtægter, sponsorindtægter, udlejning af 

stadion, udlejning af investeringsejendommene, merchandise og billetindtægter, mv
8
. Fitness.dk 

tegner sig for 32% af indtægterne, heri ligger, at størstedelen af disse indtægter består af 

medlemskontingenter. Dermed tegner indtægter fra Parken og Fitness.dk sig for over ¾ af de 

samlede indtægter, hvilket betyder, at eksterne faktorer, der kan påvirke disse områder spiller en 

vigtig rolle. Ser man nærmere på, hvilket overskud, der genereres fra ovenstående 

forretningsområder viser billedet følgende: 

 

Figur 3.1 – PSEs overskud fordelt på forretningsområder i 2006/2007 

  Nettoomsætning 
Primært 
resultat Overskudsgrad 

Parken 686.198 286.475 42 % 

Fitness.dk 503.360 -12.269 -2 % 

Lalandia 303.097 41.101 14 % 

Andet 57.486 -13.996 -24 % 
  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Årsrapporten 2006/2007, s. 48 

 

Tabellen viser, at især aktiviteter i relation til Parken i seneste regnskabsår har genereret et pænt 

overskud. Overskud i relation til Lalandia er endvidere pænt, hvorimod Fitness.dk, der tegner sig 

for en meget stor del af omsætningen, har haft underskud i seneste år. Kategorien Andet har haft 

væsentligt større underskud procentmæssigt, men posten er jf. afsnit 2 vurderet uvæsentlig. 

 

I det følgende gennemgåes hver af de fire faktorer under PEST-modellen.  

 

                                                      
7
 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 69 

8
 Årsrapport PSE 2006/2007, s. 50 
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3.1.1 Politiske faktorer 

Følgende politiske faktorer er vurderet væsentlige for PSE: 

 

 Skattesystem mht. forskerordningen 

 Mangel på arbejdskraft 

 Konkurrencefordele for andre steder der driver koncertvirksomhed 

 Infrastruktur 

 Politisk fokus på sundhed 

 

3.1.1.1 Skattesystem mht. forskerordningen 

Et af de største problemer for danske fodboldklubber er at være attraktiv og tiltrække de bedste 

danske og udenlandske fodboldspillere til den hjemlige liga. Dette skyldes på sin vis niveauet i 

ligaen, men også det høje danske skattetryk gør det umiddelbart svært at tiltrække og fastholde 

spillere. Fodboldspillere på topplan har en relativt begrænset periode, hvor de tjener penge på deres 

profession, hvorfor et højt skattetryk i den henseende ikke er attraktivt. 

 

Imidlertid benytter de fleste danske klubber en mulighed i skattelovgivningen – forskerordningen. 

Denne ordning medfører, at man i en 3-årig periode kan nøjes med at betale 25 % i skat af sin 

bruttoindkomst, der som minimum skal være på kr. 721.200
9
 om året (2007-tal). Betingelsen er, at 

man i minimum tre år inden ansættelsen, ikke har arbejdet i Danmark. Ordningen er under de 

nuværende betingelser meget attraktiv for de danske fodboldklubber, herunder FCK, idet de dermed 

kan tiltrække spillere, man under normale skatteforhold sandsynligvis ikke ville have kunne 

tiltrække. Hensigten med ordningen var oprindeligt at tiltrække forskere til Danmark, men 

ordningen bliver også udnyttet af sportsklubber. Politikere fra flere forskellige partier uden for 

regeringen har dog senest i 2007 offentligt kritiseret ordningen med udgangspunkt i, at den ikke kun 

benyttes af de personer, som det var til hensigten
10

. PSE vurderes at være en virksomhed, der i kraft 

af sin størrelse er i stand til at efterkomme høje lønkrav fra de bedste spillere, som vælger at spille 

for FCK, men det er oplagt, at dette også sker i kraft af forskerordningen. Bortfalder denne, vil 

lønkravene sandsynligvis blive endnu højere, idet spillerne vil kræve forholdsmæssig kompensation 

for at skulle betale en større del af indkomsten i skat. 

                                                      
9
 www.skat.dk, se skatter og afgifter 

10
 Artikel: Ingeniøren d. 14/6-07: "Forskerordningen er i virkeligheden for sportsstjerner"  

http://www.skat.dk/
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3.1.1.2 Mangel på arbejdskraft 

Som mange andre større virksomheder i Danmark er PSE ramt af manglen på kvalificeret 

arbejdskraft. Den lave arbejdsløshed har medført, at der er rift om mange veluddannede danskere. 

Virksomhederne vil gerne tiltrække den bedste danske arbejdskraft eller danskere, der arbejder i 

udlandet. Her er forskerordningen en vigtig brik vedr. udenlandsdanskere, hvilket er beskrevet jf. 

afsnit 3.1.1.1. Mange veluddannede danskere ser dog med stigende interesse mod udlandet, idet det 

af skattemæssige årsager bedre kan betale sig at arbejde mange andre steder end i Danmark grundet 

den høje danske marginalskat. Bestyrelsesformand Flemming Østergaard har været ude i 

offentligheden og kritisere disse danske forhold
11

. Dette kan på længere sigt påvirke PSEs 

vækstmuligheder, idet nye projekter og nye investeringer kan kræve særlig kompetence, som kan 

være svær at få.  

 

3.1.1.3 Konkurrencefordele til andre steder der driver koncertvirksomhed 

Der er visse konkurrenceforhold som PSE konkurrerer mod. Offentlige tilskud til kommende 

arenaer eller koncertsteder, herunder momsfritagelse er en konkurrenceforvridning, som kan være 

væsentlig for PSE med fremtidig tiltrækning af store koncertarrangementer for øje. Forum Horsens, 

der tidligere har afholdt bl.a. Madonna- og Rolling Stones-koncerter for op mod 80.000 mennesker 

er en væsentlig konkurrent. Koncertarrangøren bag disse koncerter vandt i december 2007 en sag 

over SKAT, der betyder, at de er momsfritaget for afholdelse af koncerter
12

.  

 

Konkurrenceforvridningen kan endvidere ske med baggrund i den lokalplan, som Københavns 

Borgerrepræsentation har vedtaget. Den seneste lokalplan fra ultimo 2005 medførte, at PSE 

maksimalt måtte afholde 65 arrangementer om året med over 8.500 tilskuere, og ud fra dette tal skal 

fratrækkes de hjemmekampe samt landskampe, som spilles i Parken, da de tiltrækker over 8.500 

tilskuere
13

. En kommende ændring af denne lokalplan kan altså have både positiv og negativ 

indflydelse på udnyttelse af Parkens kapacitet, og dermed PSEs indtjening, da den dermed er 

underlagt lokalpolitiske tiltag. 

 

                                                      
11

 Artikel: Berlingske Tidende d. 16/5-08: "Vi mister de bedste folk" 
12

 Artikel: Nyhedsavisen d. 18/12-07: "Musikforening slipper for at betale moms af Madonna"  
13

 www.kk.dk,  søg under "lokalplan nr. 410 Parken" 

http://www.kk.dk/
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3.1.1.4 Infrastruktur 

Med afholdelse af koncerter er Parkens beliggenhed en væsentlig fordel for PSE. Parken ligger 

centralt på Østerbro i København – et område, der sikrer og fortsat kan sikre væsentlig 

tilskuergrundlag til såvel koncerter som fodboldkampe, mv. Infrastrukturen i København medfører, 

at Parken er lettilgængelig for de fleste mennesker, der besøger stadion i forbindelse med de 

aktiviteter, der afholdes. Det vurderes, at beliggenheden fortsat vil være en væsentlig fordel for 

Parken – ikke mindst også, når den københavnske Metro i det kommende årti bliver udbygget i 

form af Metrocityringen
14

. Dette medfører, at Trianglen på Østerbro, der ligger få minutter fra 

Parken, får sin egen metro-station. Med andre ord vil nye potentielle tilskuere i københavnsområdet 

dermed komme tættere på Parken i den forstand, at de københavnske metrostationer hurtigt kan 

bringe passagerer rundt og gør byen "mindre". Dette øger mulighederne for tilskuerfremgang til de 

arrangementer, der foregår i Parken. 

 

3.1.1.5 Politisk fokus på sundhed 

I Danmark har der efterhånden igennem en årrække været yderligere fokus på folkesundheden. 

Dette har haft betydning for antallet af medlemmer i landets fitness-centre, hvor over 500.000
15

 

danskere i øjeblikket er medlem af en fitness-kæde. Fitnesskæderne, herunder Fitness.dk, er 

privatejede, hvorfor de ikke er sidestillet med traditionelle kommunale sportsklubber. En sag, der 

har været oppe at vende politisk i de senere år, er muligheden for at fitnesskæder kan momsfritages 

og dermed være på lige fod med kommunale motionsformer i form af fx badminton-, tennis-, og 

atletikklubber. SKAT har flere gange fået medhold i, at fitnesskæder fortsat skal betale moms af 

indtægter, idet privatejede fitnesskæder drives
16

 med "gevinst for øje" i modsætning til kommunale 

sportsforeninger og klubber, hvor formålet med drift af disse klubber typisk er styrkelse samt almen 

støtte til opretholdelse af foreningslivet. Med den fortsatte fokus på sundhed i det politiske liv kan 

reglerne på området ændres på relativt kort tid, hvorfor Fitness.dk igen vil være omfattet af en ny 

vurdering, der vedrører momsfritagelse. Dette kan medføre en forøgelse af PSEs 

indtjeningsmuligheder. 

 

                                                      
14

 www.m.dk/metro4  
15

 www.fitnessdk.dk  
16

 www.skat.dk, se afgørelse SKM2006.646.ØLR 

http://www.m.dk/metro4
http://www.fitnessdk.dk/
http://www.skat.dk/


Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment 

 13 

3.1.2 Økonomiske og demografiske faktorer 

Følgende økonomiske og demografiske faktorer er vurderet at have betydning for PSE: 

 

 Underholdningstilbud til befolkningen 

 Firmabetalte fitnessabonnementer 

 Ændringer i renteniveau - Investering 

 Økonomisk afmatning 

 

3.1.2.1 Underholdningstilbud til befolkningen 

PSEs aktiviteter indenfor underholdningsbranchen har appel til en bred gruppe af befolkningen. 

Koncertaktiviteter, fodbold og håndbold tiltrækker folk i alle aldre. Fodboldkampe, der afvikles i 

Parken, indrettes organisatorisk med fx fan-afsnit og familie-afsnit, hvilket skaber forskellige 

rammer for de mennesker, der overværer kampene. Samme princip gør sig gældende for 

håndboldkampene. Det er trendy at gå til fodbold i Parken, og PSE har opbygget et veletableret 

brand i det offentlige rum ved at kalde FCK for "Byens Hold". I fodboldinteresserede unge kredse i 

København kræves det næsten, at man skal tage stilling til, om ens sympati ligger hos FCK eller hos 

ærkerivalerne Brøndby IF. København tiltrækker generelt mange unge i kraft af de 

uddannelsesmæssige tilbud, som byen indeholder. Derfor vil byen fortsat tiltrække mange unge, 

hvormed denne befolkningssammensætning har en indflydelse på PSEs muligheder for at tiltrække 

flere tilskuere til fodbold, håndbold og andre arrangementer.  

 

3.1.2.2 Firmabetalte fitnessabonnementer 

Fitness har i de seneste ti år vundet voldsomt frem, og hvor det før i tiden mest var unge mennesker, 

der valgte at dyrke fitness, er motionsformen nu veletableret i samfundet. Debatten om fedme og 

inaktivitet blandt befolkningen har medført, at mange mennesker udover de unge har taget fitness til 

sig. Selvom et fitness-abonnement tidligere kunne være omkostningsfuldt, har især firmabetalte- 

eller støttede fitnessordninger vundet indpas ligesom priserne på medlemskaber generelt har været 

faldende, nu hvor konkurrencen for alvor har bidt sig fast mellem kæderne. Dette medfører, at en 

større og større del af befolkningen har støtte og incitament til at dyrke motion i et fitnesscenter. Det 

vurderes derfor, at der fortsat at gode vækstmuligheder for fitness-branchen generelt, herunder 

Fitness.dk. 
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3.1.2.3 Ændringer i renteniveau 

PSE kan på baggrund af sine aktiviteter, drift, investering og finansiering være udsat for ændringer i 

renteniveauet. Den danske rente har i de senere år været meget lav, men renten er siden starten af 

2007 hævet nogle gange. Stigning i renteniveauet betyder, at det koster mere at låne penge. En høj 

rente kan på sigt påvirke PSEs drift vedr. salg af ferieboliger i Lalandia, såfremt man beslutter at 

udvide kapaciteten – både på Lolland, men også ved Billund, hvor man i øjeblikket er ved at opføre 

knap 800 ferieboliger. Samtlige ferieboliger er dog allerede solgt
17

, så købelysten og interessen har 

tilsyneladende ikke været negativt påvirket.  

 

Renteudsving kan udover de allerede nævnte faktorer påvirke samfundsøkonomien negativt, 

hvorfor forbrug og købelyst kan have en negativ effekt på underholdning, herunder det at gå til 

fodbold, håndbold og koncerter.  

 

3.1.2.4 Økonomisk afmatning 

En længerevarende økonomisk afmatning eller lavkonjunktur vil sandsynligvis få virksomhederne 

såvel som forbrugerne til at rette fokus mod minimering af omkostninger. Dette vil betyde, at 

forbrugerne vil holde igen, hvorfor dette formentlig betyder, at PSE vil opleve fald i tilskuertal til 

aktiviteter i Parken, fald eller stagnation i salg af fitness-abonnementer og fald eller stagnation i 

solgte ferier. Det er dog uvist i hvor høj grad det vil ramme PSE, da underholdning kan være noget 

som forbrugerne i tilfælde af økonomisk afmatning ikke vil dæmpe forbrug på i forhold til fx 

indkøb af dagligvarer eller andre forbrugsgoder. 

 

3.1.3 Sociale faktorer 

Følgende sociale faktorer er vurderet at have betydning for PSE: 

 

 Livsstil og hooliganisme 

 Leveomkostninger i København  

 Betydningen af at bo i København 

 Feriemuligheder 

                                                      
17

 Årsrapport 2006/2007, s. 14 
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3.1.3.1 Livsstil og hooliganisme 

Hooliganisme er et stigende problem, der kaster mere og mere voldsomme reaktioner af sig med 

stigende uro, massivt politiopbud ved såkaldte højrisikokampe, som fx dem mod Brøndby, og 

omfattende hærværk både indenfor og udenfor stadion efter kampe. Der er indenfor de senere år i 

relation til FCK-kampe sket flere sammenstød mellem hooligangrupperinger og politi eller 

kontrollør-korps ansat af Parken ligesom hooligans har bekæmpet hinanden i umiddelbar nærhed af 

stadions i forbindelse med, at der skulle spilles kampe
18

. 

 

I en EM-kvalifikationskamp i sommeren 2007 mellem Danmark og Sverige i Parken, løb en beruset 

mand på banen og slog kampens dommer. Denne situation betød at DBU blev idømt en bøde på 

CHF 50.000 og at man samtidig skulle spille to kampe på andre stadions end Parken. Dette 

medførte at PSE, i kraft af tab på entreindtægter, besluttede at forlange kr. 7 mio. i erstatning af den 

fodboldfan, der overfaldt dommeren
19

. 

 

Sikkerhedsproblemer i forbindelse med fodboldkampe er et stort problem, og det vurderes, at PSE i 

høj grad fremover løbende skal overveje og vurdere tiltag, der kan minimere eller forhindre lignede 

episoder, som de nævnte. 

 

3.1.3.2 Leveomkostninger i København 

Det er generelt dyrt at bo i København, og boligpriserne er til trods for tidens stagnation og 

begyndende prisfald stadig i en høj ende. Dette skal sammenholdes med, at vi samtidig også er et af 

de lande i Europa med det største skattetryk. København er jf. en analyse foretaget af Mercer 

Worldwide Cost of Living den sjette dyreste by i verden at leve i
20

.  

 

Disse høje leveomkostninger har sandsynligvis en påvirkning på den enkeltes forbrug. 

Omkostninger ved at gå til fodbold vurderes dog i forhold til udlandet at være på et lavt niveau. 

Således koster en billet til Manchester Uniteds hjemmekampe fra 25£ op til 44£ (ca. 275 kr. – 485 

                                                      
18

 Artikel: Berlingske Tidende d. 18/5-08: "Don Ø: Jeg skammer mig" 
19

 Artikel: Politiken d. 28/8-07: "Parken forlanger syv mio. af fodboldfan" 
20

 Artikel: DR d. 17/6-07: "København er verdens sjettedyreste by" 
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kr.)
21

, mens billetter til FCKs hjemmekampe typisk ligger omkring 110 kr. op til 200 kr. Højere 

leveomkostninger i København kan derfor have negativ indvirkning på salg af billetter, hvis folk 

vælger at skære denne underholdningsydelse fra. 

 

3.1.3.3 Betydningen af at bo i København 

At have en bolig i København har som udgangspunkt betydning for de selskaber, der etablerer sig i 

København eller omegn (Storkøbenhavn). København er rig på uddannelsesmuligheder, hvilket 

tiltrækker unge både fra hele landet, men også fra udlandet, hvorfor selskaberne har mulighed for at 

trække på veluddannet arbejdskraft. Dette medfører, at selskaberne har et stort 

rekrutteringsgrundlag, når der skal findes nye ansatte. Derfor vælger mange virksomheder at have 

kontor i Storkøbenhavn. For PSE betyder dette større muligheder for at finde kvalificerede 

medarbejdere med henblik på ansættelse og dermed fortsat vækst i selskabet. 

 

3.1.3.4 Feriemuligheder 

Danskerne har i kraft af højkonjunkturerne i de senere år benyttet det større råderum i deres 

økonomi til at rejse mere end tidligere. I 2007 brugte danskerne 46 mia. kroner på at rejse, hvilket 

er en fordobling af forbruget på rejser og ferier i forhold til for 5 år siden
22

. Der er med andre ord 

stor villighed til at benytte personlig indkomst på oplevelser samt til afholdelse af rene 

afslapningsferier. Dette vidner salget af ferieboliger i Lalandia Billund også af, som nævnt jf. i 

afsnit 2.2 

 

PSE har formentlig gode markedsundersøgelser, der viser, hvad forbrugerne efterspørger – både i 

Danmark såvel som i udlandet. Således vil PSE etablere et ferieprojekt i Sydeuropa med 

ferielejligheder og sport- og fritidsfaciliteter
23

. Dette vurderes med baggrund i erfaringen fra 

Lalandia at være et tiltag, der kan skabe yderligere grobund for investeringsprojekter af lignende 

karakter i udlandet. 

 

3.1.4 Teknologiske faktorer 

Følgende teknologiske faktorer er vurderet at have betydning for PSE: 

                                                      
21

 www.manutd.com  
22

 Artikel: Berlingske Tidende d. 12/4.08: "Danskerne rejser formue op" 
23

 Artikel: Business.dk d. 19/5-08: "Parken vil etablere ferieprojekt i Sydeuropa" 

http://www.manutd.com/
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 Internet og det nye mediebillede 

3.1.4.1 Internet og det nye mediebillede 

Internettet er formentlig den største og mest nærværende teknologiske faktor, der kan tænkes at 

have indflydelse på PSE i nære fremtid. Udbredelsen af internettet samt ikke mindst de muligheder, 

der tilbydes og som stadig opstår, har bl.a. den betydning, at muligheden for at se 

fodbold/håndbold-kampe via internettet er til stede.  

 

Netop mediebilledet og eksponeringen af i særdeleshed fodboldklubber indenfor de seneste 10-20 år 

gjort tv-indtægter til en meget stor indtægtskilde for de klubber, der befinder sig i den bedste liga i 

de respektive lande
24

. Indtægter fra tv er typisk den væsentligste årsag til at klubberne kan bruge 

penge og vedligeholde et højt niveau af spillere. For PSE er tv-indtægter blot en indtægt af mange 

og derfor har man råderum til at spekulere i muligheden for eksponeringen af FCK på egen basis. 

Således har Flemming Østergaard luftet planer om at købe DK4 og dermed udvide 

indtjeningsmulighederne ved at drive egen tv-kanal
25

. Han har dermed formentlig skævet til 

fodboldklubber som fx Manchester United
26

 og Liverpool
27

, der begge har egne tv-kanaler som 

tilbydes til brugere i abonnementsform. Det vurderes, at der er et marked for tv-indtægter ved egen 

drevet kanal.  

 

Nye indtægtsmuligheder i forlængelse af en egen drevet tv-kanal, kan herefter være at sælge 

rettigheder videre til mobil-selskaber, således at man kan se fodbold live via mobilen eller se mål 

eller sammendrag. Det vurderes at muligheden er til stede allerede nu. 

 

 

3.2 Porter's Five Forces 
 

 

Porters Five Forces benyttes til at beskrive konkurrenceintensiteten i den branche PSE befinder sig i 

ud fra de fem kræfter, som påvirker selskabet. Ud fra figuren i bilag 2 ses det, at den vertikale linie 

viser, hvad der er kendetegnet for branchen som helhed, mens den horisontale linie viser, hvad der 
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kendetegner de selskabsspecifikke forhold. Det betyder, at konkurrence intensiteten i midten viser, 

hvorledes samspillet mellem de fire andre områder påvirker denne.  

 

Modellen er valgt, fordi den er internationalt anerkendt. Den diskuterer på en struktureret måde de 

faktorer, som er vigtige dele af selskabets nærmiljø. I og med PSE er aktør indenfor mange 

forskellige felter, vil der i den følgende analyse lægges konkret vægt på, hvilke faktorer, der skal til 

for at påvirke PSEs konkurrencemæssige evne indenfor forretningsområderne Lalandia, Fitness.dk 

og Parken.  

 

3.2.1 Adgangsbarrierer 

3.2.1.1 Lalandia 

Adgangsbarrierer ved drift og udlejning af feriehuse er kendetegnet ved væsentligt høje 

omkostninger. Selve etableringen kræver opførsel af ejendomme i form af små feriehuse samt 

tilhørende ferie- og fritidsfaciliteter. Udover selve byggeomkostningerne ifm. etablering af 

feriehusene kræver det, at lokalplanen tillader, at der kan opføres feriehuse. Der er udover 

byggeomkostninger dermed også betydelige administrationsomkostninger ifm. opførsel og drift af 

feriehuse. For PSE medførte overtagelsen af Lalandia en investering på ca. 100 mio. kr. og en 

overtaget gældsforpligtelse på ca. 100 mio. kr.
28

  

 

Ligeledes med opførsel af Lalandia Billund er byggeriet af et sådant omfang, at der er tale om en 

væsentlig omkostningstung investering. Jf. PSEs egen beretning ligger omkostningen ved opførslen 

af de 761 huse ved Lalandia samt oplevelsescenter og badeland på ca. en halv mia. kr., hvilket igen 

understreger, hvor stort omfanget af en anlægsinvestering af denne art er. Markedet er derfor 

rimeligt beskyttet af en stor adgangsbarriere på grund af de store anlægsinvesteringer. PSE har 

derfor en væsentlig konkurrencemæssig fordel, hvorfor de fremtidige indtjeningsmæssige forhold 

ikke vurderes at blive negativt påvirket. 

3.2.1.2 Fitness.dk 

Etablering af ét enkeltstående fitnesscenter vurderes ikke at være en speciel høj omkostning set i 

forhold til PSEs andre investeringer. Etablering af mange fitnesscentre vurderes at indebære en 

væsentlig høj omkostning. Ved overtagelse af 70 % af aktierne i Fitness.dk blev PSE ejer af 35 
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centre, hvilket som sagt anses for at være en væsentlig høj omkostning, såfremt man skulle starte 

alle på én gang. Købet af de 70 % af aktierne i Fitness.dk kostede PSE i omegnen af 300 mio. kr. 

 

Det må formodes, at opførelse og indretning af et fitness-center umiddelbart koster mere end køb af 

ejendomme til fx kontorbrug. Dette skal ses i lyset af, at fitness-centre stiller krav til plads, til 

træningsfaciliteter og –lokaler, til omklædningsfaciliteter herunder bad, sauna, spa med mere. 

Derfor vurderes det, at et enkeltstående fitnesscenter i samme kategori, som de der er ejet af PSE, 

koster op mod 6-7 mio. kr. i gennemsnit for at moderne og velfungerende center. Fx kostede det op 

imod fem mio. kr. at modernisere et fitnesscenter på Nørrebro
29

. Adgangsbarrierne ved opførsel af 

35 fitnesscentre ligger dermed groft sagt på op mod 250 mio. kr., hvilket dermed igen viser, at PSEs 

investeringer har været tunge og omkostningsfulde. 

 

Dog kan mindre fitnesscentre formentlig etableres for mindre beløb end det der kræves, for at 

etablere et center i en standard, som man har med en stor kæde som Fitness.dk. I realiteten kræver 

det ikke mere end et større lokale, omklædningsfaciliteter og så indkøb af diverse træningsudstyr. 

Kvaliteten og udbuddet er dog på den måde derefter. Som helhed vurderes barriererne at være 

væsentligt høje i forbindelse med den kvalitetsstandard som Fitness.dk har, men adgangsbarriererne 

er lavere i denne branche i forhold til fx byggebranchen. PSE er derfor i højere grad påvirket af 

konkurrencen indenfor denne branche, hvilket kan medføre udsving i den fremtidige indtjening. 

3.2.1.3 Parken 

Høje kapitalkrav er også en faktor indenfor underholdning. At bygge en arena med plads til op mod 

40.000 tilskuere med henblik på at kunne se fodbold, koncerter, speedway, mv. er også et forhold, 

der kræver høje omkostninger. Det kan dog påpeges, at Horsens har haft held med at lokke store 

internationale musikere til Jylland, hvor publikum ret beset har stået på en græsmark og set koncert, 

og hvor man dermed ikke har siddet på en tribune. Vedligeholdelsesomkostningerne må ligeledes 

formodes at være meget lavere ved et koncertsted som Horsens i forhold til Parken. Samlet set 

vurderes en indtræden på underholdningsscenen, hvad angår koncerter, ikke at betyde specielt høje 

omkostninger i forhold til investeringerne i ejendomme, fitnesscentre eller Lalandia. 

 

Adgangsbarriererne mht. FCK er umiddelbart svære at spå om. Om det kræver store investeringer 

eller andre barrierer at opnå sportslig succes som FCK har, er umiddelbart et forhold, der kan være 
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svært at afklare. Det kan dog med vis sikkerhed konkluderes, at uden kapital og investeringer kan 

en professionel klub ikke drives. Det er dog tidligere set, at små klubber med meget mindre 

budgetter i forhold til drift af fodboldklubber og spillerlønninger kan vinde det danske mesterskab i 

fodbold, hvilket man sidst så i forbindelse med Herfølges mesterskab i 2000
30

. Men alt i alt 

vurderes det med baggrund i al erfaring, at fuldtidsprofessionelle fodboldklubber vil overmatche de 

halvprofessionelle i det lange løb. Således er alle mesterskaber siden Herfølges mesterskab delt 

mellem FCK og Brøndby IF samt i år 2008 af AaB, der trods alt også vurderes som en væsentlig 

stor fodboldklub set med danske øjne. FCKs status som topklub i Danmark forventes derfor fortsat 

at indebære væsentlige indtjeningsmuligheder i fremtiden uden umiddelbare trusler fra nye 

konkurrenter. 

 

3.2.2 Leverandører 

3.2.2.1 Lalandia 

Ligeledes med Lalandia er man afhængig af bygherrer til at udforme og opbygge det ferieareal samt 

ferie, og oplevelsescenter med vandland, sports- og legepladser. Ved byggeprojekter i denne 

størrelse anses det for nødvendigt at benytte de store entreprenører. Det vurderes umiddelbart, at der 

hersker den samme situation heri, som jf. afsnit 3.2.2.1. at konkurrencen er hård indenfor disse 

projekter. Det er længerevarende projekter, som entreprenørerne byder på, hvilket skyldes den 

hårde konkurrence. Dermed er der igen tale om, at PSE har en fornuftig forhandlingsposition 

overfor potentielle bygherrer ved opførsel af nye ferieboliger. 

 

Når man taler om leverandører er det dermed entreprenørselskaber, der har til opgave at opføre 

projekterne. Der er flere store danske entreprenørselskaber at vælge i mellem. Dette kan fx være 

NCC og MT Højgaard.. Da konkurrencen er hård indenfor bygge- og anlægsbranchen, vil PSEs 

styrkeforhold over for leverandører til disse projekter være af mindre betydning. Omkostningerne 

kan derfor holdes på et konkurrencedygtigt niveau uden at risikere at betale overpris, hvilket er en 

fordel for PSE. 

3.2.2.2 Fitness.dk 

Ved opførsel eller renovering af fitnesscentrene landet over må det formodes, at der er tale om 

lokale håndværkere, der benyttes til dette formål. Da fitnesscentrene ligger i de større byer, må det 
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antages, at der her findes et større udbud af forskellige håndværkere, hvorfor konkurrencen 

medfører, at PSE ikke betaler for høje omkostninger i forhold til det udførte arbejde.  

 

De produkter, som Fitness.dk sælger, er ydelser i form af primært motions- og styrketræning, 

hvorfor man er afhængig af leverandører af produkter som løbebånd, håndvægte, diverse 

træningsmaskiner, m.m. Leverandører af disse er diverse distributører, der fx leverer udstyr fra en af 

verdens største producenter, Technogym
31

. Der er dog stor koncentration af leverandører i denne 

branche, og produkterne synes ikke at være væsentligt specialiserede, hvilket medfører, at 

omkostningerne ved at skifte distributør eller producent ikke vurderes at være uforholdsmæssigt 

høje. For Fitness.dk vil der dog være fornuft i at tilbyde mærkevarer for kunderne, hvorfor det ikke 

kan være alle producenter af fitnessudstyr, man umiddelbart kan skifte til. Markedet synes dog 

præget af utrolig mange producenter af dette udstyr, hvorfor det kan være svært at skelne, hvilket 

der er bedst. Samlet set vurderes det derfor, at leverandørernes styrkeforhold er lavt, hvilket 

medfører, at PSE ikke vurderes at have væsentlige omkostninger forbundet med fremtidig indkøb af 

disse produkter.  

3.2.2.3 Parken 

PSE ejer selv hele Parken, på nær det sydøstlige tårn som er blevet afhændet i 2007, jf. afsnit 2.3.2. 

Man er i gang med opførslen af en ny endetribune, man har talt om opførsel af et fjerde kontortårn, 

og man er desuden ved at lægge sidste hånd på udformning af et projekt, hvor man har til hensigt at 

opføre en ny hal, der hvor Østerbro Skøjtehal har beliggenhed
32

. PSE vurderes her at være i en 

fordelagtig position, idet Parken fortsat fremover vil være i stand til at tilbyde publikum store 

koncerter. Store koncertnavne kan dermed fortsat levere de koncerter, som PSE tilbyder. Udover at 

være et attraktivt koncertsted, skal København også fortsat være attraktiv som by i sig selv med 

henblik på at blive mål for en evt. verdensturné. PSEs forhandlingsposition vurderes at være 

væsentligt presset, når der tænkes på store navne.. Årsagen til dette skyldes, at navnene selv vælger 

destinationerne på deres verdensturneer, hvorfor Parken derfor kun kan byde ind på de kunstnere, 

som vælger Danmark som et land for en af deres destinationer. Men vælges Danmark som land, 

vurderes Parken som et naturligt valg til at huse en stor koncert, set med baggrund i de tidligere 

erfaringer med lignende arrangementer samt de gode faciliteter, samt beliggenheden i København. 
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Ved drift af en professionel fodbold- (og håndbold)klub er det nødvendigt med en lang række af 

leverandører. I denne forbindelse vil leverandører blive opfattet, som de klubber som leverer 

spillere til FCK. FCK har set tilbage i tiden hentet spillere fra mange forskellige klubber. Flere har 

været af egen avl fra moderklubben KB, men man har også haft fokus på at hente fx sydafrikanske 

spillere, hvilket Sibusiso Zuma er det bedste eksempel på
33

. Zuma kom fra en fodboldskole i 

Sydafrika, som FCK tidligere har været involveret i. 

 

FCK er i stor konkurrence om tilgang af de bedste spillere til sine hold fra såvel danske som 

udenlandske klubber. FCK er derfor udsat for et vist pres, når der skal forhandles kontrakter med 

spillerne og klubberne, da der oftest er flere klubber, der er interesseret i underskriften fra den 

samme spiller. Når klubberne tilmed hører, at FCK er interesseret i en given spiller bliver prisen for 

spilleren som udgangspunkt også skruet væsentligt op, så snart klubben erfarer, at FCK er 

interesseret. Således solgte OB i januar 2008 den 31-årige forsvarsspiller Ulrik Laursen til FCK for 

angiveligt 15 mio. kr., hvilket formentlig er den største handel mellem to danske klubber 

nogensinde
34

. Det interessante ved dette er, at Ulrik Laursens alder fodboldmæssigt er relativt høj, 

og at han formentlig ikke kan videresælges om nogle år med gevinst. PSE har derfor efter 

forholdene væsentlige overnormale omkostninger ved spillerindkøb, hvilket ikke anses for en 

fordel. 

 

3.2.3 Kunder 

3.2.3.1 Lalandia 

Kundernes forhandlingsstyrke overfor Lalandia må konstateres at være lav, selvom der er mange 

feriecentre i landet, og der dermed er en del at vælge imellem. Lalandia er meget besøgt, og man 

har i seneste regnskabsår oplevet en tilgang af besøgende på syv procent
35

. Priserne for leje af 

feriehus er fast, med høj pris i højsæsoner samt weekends og tilsvarende lidt lavere priser i 

hverdage. Lalandia har dermed en differentieret prisstrategi, og sammenligner man dette med 

konkurrenternes priser, ser man, at Lalandias priser er højere
36

.  

 

                                                      
33

 www.fck.dk  
34

 Artikel: Politiken 31/1-08: "FCK henter OB's Laursen i rekordhandel" 
35

 PSE Årsrapport 2006/2007, side 14 
36

 www.lalandia.dk sammenlignet med priser på hhv. www.danland.dk samt www.danparcs.dk  

http://www.fck.dk/
http://www.lalandia.dk/
http://www.danland.dk/
http://www.danparcs.dk/


Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment 

 23 

Selvom kunderne kan vende Lalandia ryggen og vælge andre ferietilbud, synes dette dog ikke at 

påvirke Lalandias udlejningsprocent synderligt. Lalandia har stadfæstet sig som en form for unikt 

feriecenter, det er et attraktivt feriemål, og selvom evt. prisfølsomme kunder skulle fravælge 

Lalandia, kan Lalandia henvende sig til andre interesserede købere uden at dette påvirker den 

samlede pris. Det vurderes, at Lalandia og dermed PSE har den største fordel i forhandlingerne 

mellem udbyder og køber. Den fremtidige indtjening forventes ikke at blive påvirket negativt på 

denne baggrund. 

3.2.3.2 Fitness.dk 

Fitness er et produkt, hvor kunderne umiddelbart har relativt høj forhandlingsstyrke. Såfremt man 

finder produktet for dyrt, kan man skifte til et andet center. Det er endda med de nyafskaffede 

bindingsregler blevet langt billigere at skifte til et andet fitnesscenter. Tidligere havde kunderne 

væsentligt omkostninger, som betød at man var bundet af et abonnement i op til 12 måneder.  

 

PSE har dermed ikke nogen særlig konkurrencemæssig fordel i forhold til andre udbydere, udover 

at man er størst i Danmark og at synligheden er større, fordi man sammenlagt har flere fitnesscentre 

end nummer to, som er Fitnessworld
37

. Fitness.dk har derudover også svært ved at konkurrere med 

de fitnesslokaler, som etableres i virksomheder, idet abonnementer heri ofte ligger på et noget 

lavere niveaus end hos Fitness.dk. Potentielle kunder vurderes at have større tilbøjelighed til at 

benytte fitnesslokaler ved deres egen arbejdsplads i forhold til at betale mere for at melde sig ind i 

en etableret kæde. Umiddelbart vurderes det derfor, at kundernes forhandlingsstyrke er høj indenfor 

fitnessbranchen. 

3.2.3.3 Parken 

Hvad angår koncerter såvel som fodbold, mv. har kunderne lav forhandlingsstyrke. PSE sælger en 

ydelse, der ikke umiddelbart fås andre steder (se dog afsnit 3.2.5.3). Det særlige ved fodbold er dog, 

at kunderne her – i dette tilfælde tilhængere – ser disse sportsgrene som et led i deres egen kultur og 

opfattelse af dem selv som tilhængere eller fans. Det er fx utænkeligt at en FCK-tilhænger pludselig 

skulle finde på at skifte "side" og begynde at holde med en anden københavnsk storklub, Brøndby 

IF. Dermed er det ikke de priser PSE forlanger i Parken, men nærmere underholdningsværdien i den 

fodboldkamp, der tilbydes, der tiltrækker tilskuere. En stor skare af de faste tilskuere er med andre 

ord loyale fans, der stort set altid bakker op om holdet. PSE har derfor en stabil indtjeningsmulighed 
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og qua det stigende tilskuerantal til FCKs hjemmekampe i de senere år, vurderes det derfor, at 

kunderne er relativt loyale overfor produktet sport i denne henseende. Det vurderes dermed, at PSE 

ikke vil opleve negative økonomiske konsekvenser i forhold til svigtende tilskuerantal i den 

nærmeste fremtid. 

 

Mht. koncerter har kunderne anderledes forhandlingsstyrke i forhold til den sportslige del. 

Kunderne følger kunstneren, der optræder, og dette forhold kan kunderne ikke påvirke, dog med 

undtagelse af om man fx tager til udlandet for at se en kunstner optræde. Men de danske billetpriser 

er høje
38

, og en vis mæthedsgrænse kan efterhånden være nået, når man ser på de jyske udbyderes 

problemer med at lokke publikum til deres koncerter
39

. Koncertsalg afhænger dog umiddelbart af 

tre ting: Forretningstalentet, hyppigheden af kunstnerens besøg i Danmark og ikke mindst selve 

kunstneren, der optræder. I 2007 har PSE afholdt 10 koncerter i Parken
40

 med bl.a. Justin 

Timberlake, Robbie Williams, Bruce Springsteen, George Michael og ikke mindst Rolling Stones. 

Koncerten med Justin Timberlake satte med PSEs egne ord publikumsrekord med overværelse af 

54.000 og sammenlagt havde Parken over 300.000 gæster til de 10 koncerter
41

. PSE oplyser ikke 

om det enkelte overskud ved disse koncerter, men ovenstående kunstnere vurderes alle at være 

blandt de ypperste kunstnere i verden, man kan lokke til Danmark. Med den historiske erfaring for 

afholdelse af koncerter vurderes PSE fortsat at være i stand til at prissætte billetterne fornuftigt i 

forhold til ovenstående tre faktorer, hvorfor indtjeningen fortsat vil være stabil afhængigt af 

koncertudbuddet i de kommende år. 

 

3.2.4 Substituerende produkter 

3.2.4.1 Lalandia 

Lalandia er et oplagt mål, hvis man skal arrangere en weekendtur eller ferie, især hvis man har børn. 

Feltet er dog meget bredt, og man er umiddelbart i skarp konkurrence med andre lignende 

feriecentre, som fx Danland 
42

og forskellige wellness-centre landet over. Børnefamilier har mange 

forskellige muligheder for ferier, men man kan dog sige, at hvis man fokuserer på udelukkende 
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feriecentre, hvor det omhandler aktivitet og samvær med familien, er dette et mere begrænset felt. 

Udbuddet af disse er ikke højt, men til gengæld er prisen lavere. 

 

Feriebranchen er præget af mange substituerende produkter, da der er tale om et forbrugsgode. 

Udover diverse centre i Danmark, konkurrerer Lalandia også med udlandsrejser, som dog alt andet 

lige er væsentligt dyrere end Lalandia. Ikke desto mindre tager et stort antal danskere til udlandet, 

når man har mulighed for det og dette tal er stigende
43

.  

 

Det handler dermed om at kunne differentiere sig og udnytte de styrker, man besidder. Lalandia 

vurderes at have mange forskellige tilbud til børnefamilier, hvormed det for kunderne må formodes 

at være et bevidst valg af Lalandia, da dette feriecenter tilbyder meget mere end det, man får på 

andre feriecentre. Lalandia vurderes at stå godt i danskernes bevidsthed fremover, hvilket er positivt 

for den fremtidige indtjening. 

3.2.4.2 Fitness.dk 

Af substituerende produkter relateret til fitness kan nævnes stort set alle former for 

motionsdyrkelse, både de, der indebærer en betaling i form af kontingent eller de, der blot kræver, 

at man køber fx et par løbesko og løber ud i det fri. Fitness konkurrerer så at sige med mange andre 

motionsformer. Dét, der gør fitness specielt, er, at det er individuel motion, og at man kan træne 

stort set, når man vil. Det er desuden typisk også muligt at tilmelde sig diverse hold såsom spinning 

og yoga, mv.  

 

Fitness.dk konkurrerer med andre ord med en stor skare af andre sportsgrene og motionsformer. 

Fitness er dog en innovativ branche og nye muligheder opstår jævnligt indenfor dette felt, således at 

udbuddet af aktiviteter øges og motion gøres mere alsidigt og sjovt at dyrke. Innovation heri 

vurderes ikke at være væsentligt omkostningskrævende. I denne branche handler det om at kunne 

tilbyde mest muligt til sine kunder og dermed differentiere sig. Hvis man sammenligner Fitness.dk 

med den største konkurrent Fitness World
44

 er der en vis forskel. Prisen for medlemskab i 

Fitness.dk er en anelse højere, men man tilbyder også mere. Fx er børnepasning en del af tilbuddet, 

hvilket man får med gratis ved medlemskab. Dermed kan mange forældre få trænet uden at skulle 

planlægge alternative pasningsmuligheder, når man vil dyrke motion. Fitness.dk vurderes at være 
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innovativ og at være blandt de mest attraktive udbydere af denne form for motion, hvorfor truslen 

fra direkte substituerende produkter ikke vurderes at være på et højt plan. 

3.2.4.3 Parken 

Substituerende produkter indenfor underholdning er mange. Dette kan både være forbrugsgoder 

såvel som oplevelser. Herunder kan nævnes kulturelle tilbud såsom teatre, biografer, lokale 

spillesteder. Med andre ord er PSE ikke specielt toneangivende, hvad angår muligheder indenfor 

underholdning i København. 

 

De mere direkte substituerende produkter i forhold til aktiviteterne i Parken, kan være andre 

fodboldklubber, som tilbyder samme form for underholdning på samme niveau. I eksemplet med 

fodbold fra afsnit 3.2.3.3 er der dog for hovedparten af kunderne det forhold, at man skal holde med 

en klub. Kunderne eller publikum skifter dermed ikke umiddelbart over til et andet produkt, fx 

fodboldkamp på Brøndby Stadion, hvis man først har besluttet sig for at være en loyal tilhænger af 

en given fodboldklub. FCK Fan Club
45

, der ikke er forbundet med PSE økonomisk, har vokset sig 

stor i takt med FCKs succes. Dette hjælper indirekte PSE med fortsat at have en base tilknyttet, som 

overværer FCKs hjemmekampe på det særlige fanafsnit Nedre C, der betegner et tribuneafsnit i 

Parken. Fanbasen og det samlede antal tilhængere forventes ikke at falde fremover. 

 

Hvad angår koncerter er der flere substituerende produkter end med fodbold. Parken er således i 

konkurrence med koncertsteder i København som Forum
46

, KB-hallen
47

 eller Vega
48

. I Danmark er 

koncertstederne med de store navne ellers koncentreret i forskellige jyske byer som Aalborg, 

Horsens og Århus. I forhold til de kunstnere som optræder i Parken er kunstnere, der optræder de 

nævnte steder dog for et lidt mere snævert publikum (dog med undtagelse af Horsens). PSE 

vurderes ikke at være væsentligt presset af substituerende produkter på koncertsiden. 
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3.2.5 Konkurrenceintensitet 

3.2.5.1 Lalandia 

I Danmark findes der mange feriecentre til familier, som tilbyder en kombination af ophold med 

egen feriebolig og så tilknyttede aktiviteter såsom swimming pools, vandland, tennisbaner, og 

golfbaner. Disse er fordelt over hele landet. Af umiddelbare konkurrenter til Lalandia kan man 

hermed nævne Danland
49

, Danparcs
50

 og Dansk Folkeferie
51

. I tillæg til disse kommer alle mindre 

feriecentre, som ikke er med i en større organisation. Alle disse tilbyder samme former for 

muligheder som Lalandia; boliger, fællesområder, serviceydelser, badefaciliteter. Udover disse 

centre er sommerhuse også en umiddelbar konkurrent til Lalandia – sommerhuse som enten ejes 

privat eller som privat udlejes igennem en organisation, fx Novasol
52

.  

 

Konkurrenceintensiteten synes dermed umiddelbart høj, men på trods af dette har PSE formået at 

sælge samtlige af de planlagte 761 feriehuse i Lalandia Billund til investorer, som nævnt tidligere. 

Populariteten af centrene har sandsynligvis noget at gøre dels med beliggenhed og dels med de 

muligheder, der opstår i forbindelse med et feriekøb.  

 

Lalandia Rødby befinder sig umiddelbart i et dansk befolkningstyndt område, men samtidig er der 

ingen direkte konkurrenter af samme størrelsesorden på Lolland. Mulighederne for tyske gæster er 

stor qua beliggenheden, og Lalandia Lolland har desuden været en stor spiller på markedet i flere 

årtier, hvorfor stedet eksisterer og har bidt sig fast folks bevidsthed. Man har samtidig været dygtig 

til at udnytte og udbygge stedet for at fastholde og tiltrække potentielt nye kunder.  

 

Lalandia Billund har i det store hele en del flere direkte konkurrenter grundet beliggenheden i det 

centrale Jylland. Fx ligger mange af Danlands centre langs den jyske vestkyst. Omvendt må 

beliggenheden siges at være genial set med PSEs øjne, idet man udnytter omgivelserne til at skabe 

en synergieffekt mellem Lalandia og de attraktioner i umiddelbar nærhed. Her tænkes især på 

Legoland
53

 og Givskud Zoo
54

.  
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I det store hele vurderes Lalandia at have gode konkurrencemæssige vilkår, da man er i stand til at 

tilbyde kunderne en pakke med muligheder, som man ikke umiddelbart får andre stedet i Danmark.  

3.2.5.2 Fitness.dk 

Konkurrenceintensiteten blandt fitnesscentre i Danmark må betegnes som værende høj. Som nævnt 

i afsnit 3.2.1.3 kræver det ikke specielt høj startkapital for at etablere et fitnesscenter. Fitness.dk har 

dermed konkurrence fra alle fitnesscentre i Danmark, såvel de større kæder som SATS
55

, 

Fitnessworld og Equinox
56

. Udover de etablerede kæder er der i mange danske virksomheder 

etableret fitnesslokaler til brug for selskabernes medarbejdere, hvorfor konkurrencen også omfatter 

disse.  

 

Fitnessbranchen har været et marked i stor vækst og nye koncepter har vundet indpas blandt de 

etablerede spillere på markedet. Tidligere har der været tale om, at kunderne typisk har bundet sig 

for et års abonnement og derefter betalt et fast månedligt beløb for at benytte træningsfaciliteterne.  

 

Den hårde konkurrence har dog banet vejen frem for nye koncepter. Fitness.dk's største konkurrent, 

Fitnessworld, lancerede en model, hvor man kunne betale én måned ad gangen for at få fuld adgang 

til alle faciliteter. Dette har betydet stor medlemstilgang til denne kæde. Fitness.dk har fulgt trop og 

lanceret samme model
57

.  

 

Med udsigten til at regeringen vil lempe skatten på fitness, således at fitness bliver skattefritaget 

både motion i virksomhedernes egne fitnesslokaler eller i de private kæder, vil 

konkurrencesituationen fortsat intensiveres blandt de etablerede spillere på markedet. Fitness.dk kan 

dermed føle sig tvunget til at skabe nye medlemsbetingelser, herunder prisændringer i 

abonnementer og tilbud, hvilket påvirker PSEs samlede indtjening i fremtiden. 

3.2.5.3 Underholdning 

Koncerter, der afholdes i Parken er ofte udsolgt, hvorfor der antages, at være mellem 40.000 til 

50.000 publikummer. Det er egentlig kun Horsens, der har præsteret at tiltrække flere mennesker til 

deres koncerter, men ret beset er der ikke flere steder i Danmark, der tiltrækker publikum i så stort 
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antal (med undtagelse af Roskilde Festival). Konkurrencen vurderes ikke, at være intens i relation 

til koncerter. 

 

Konkurrencen mht. fodbold er mere særpræget. Man skal igen tage i betragtning, at kunderne til 

sportsbegivenheder typisk er tilhængere af et hold. Konkurrencen handler derfor ikke direkte om, 

hvem der kan lokke flest tilskuere til, men hvilket hold, der ender højest i de respektive tabeller, 

hvilket deraf medfører fortsatte høje tilskuerantal. FCK har tilmed i takt med de mange 

mesterskaber siden 2001 overhalet Brøndby IF sportsligt og er nu det hold, som de fleste gerne vil 

slå. Dette skal dog også ses som en vis mulighed for at altid at blive udfordret mest muligt, hvilket 

er positivt for holdets samlede præstationer. Dermed vurderes FCK fortsat at være toneangivende på 

den danske fodboldscene i mange år fremover, hvilket sikrer opmærksomhed og fortsat indtjening.  

 

3.3 Delkonklusion 
 

I det ovenstående er det blevet belyst, hvilke faktorer på makro- og brancheniveau, der har 

betydning for PSE som selskab. Der er som beskrevet stor forskel på, hvordan faktorerne påvirker 

PSE. Således vil nogle faktorer være forhold, som PSE kan udnytte som muligheder for at fremme 

den fremtidige indtjening og vækst, mens andre vil udgøre en trussel mod netop disse muligheder. I 

det følgende vil muligheder og trusler blive samlet i en SWOT-analyse. Da den strategiske analyse 

har til formål at identificere ikke-finansielle valuedrivere til brug for værdiansættelsen, vil der af 

tabellen udover førnævnte muligheder og trusler også fremgå, om der er tale om indflydelse på 

selve værdiansættelsen og dernæst, hvilken post, der er påvirket. Det er vurderet, at de mest 

relevante valuedrivere er hhv. omsætning (oms.) og årets resultat før skat (EBIT). 
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Tabel 3.3 – Muligheder og trusler samlet i SWOT-analyse 

Muligheder 
Værdi-
ansættelse 

Value-
driver Trusler 

Værdi-
ansættelse 

Value-
driver 

Infrastruktur Ja Oms. Forskerordningen Ja EBIT 

Politisk fokus på sundhed Ja Oms. Mangel på arbejdskraft Ja EBIT 

Underholdningstilbud til befolkningen Ja Oms. Konk. til andre koncertvirks. Ja EBIT 

Firmabetalte fitness abonnementer Ja Oms. Ændring i renteniveau Ja EBIT 

Betydningen af at bo i København Ja EBIT Økonomisk afmatning Ja Oms. 

Feriemuligheder Ja Oms. Livsstil- og hooliganisme Ja EBIT 

Internet og mediebilledet Ja Oms. Leveomkostninger i KBH Ja Oms. 

         

Adgangsbarrierer Lalandia Ja EBIT Adgangsbarrierer Fitness.dk Ja EBIT 

Adgangsbarrierer Parken Ja EBIT Lev. forhandlingsstyrke Parken Ja EBIT 

Lev. forhandlingsstyrke Lalandia Ja EBIT Kund. forhandlingsstyrke Fitness.dk Ja Oms. 

Lev. forhandlingsstyrke Fitness.dk Ja EBIT Konkurrenceintensitet Fitness.dk Ja EBIT 

Kundernes forhandlingsstyrke Lalandia Ja Oms.     

Kundernes forhandlingsstyrke Parken Ja Oms.     

Substituerende produkter Lalandia Ja EBIT     

Substituerende produkter Fitness.dk Ja EBIT     

Substituerende produkter Parken Ja EBIT     

Konkurrenceintensitet Lalandia Ja Oms.     

Konkurrenceintensitet parken Ja Oms.       
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.3.1 SWOT – Muligheder 

En stor mulighed og stærk side er Parkens multifunktionalitet. Den kan bruges til mange forskellige 

arrangementer udover fodbold. Der har i Parken været afholdt koncerter, speedway, boksning, mv. 

Parken er attraktivt beliggende på Østerbro og vil i fremtiden fortsat være et centralt punkt indenfor 

underholdning. Ligeledes vil opførelse af en kommende multihal styrke Parkens muligheder for 

yderligere indtjening. Koncerter i Parken forventes fortsat at sikre et betydeligt indkomstgrundlag 

for PSE dels grundet det særlige udbud af store navne og dels grundet kapaciteten. 

 

Det vurderes, at det brede udbud af fodboldinteresserede mennesker i København og resten af 

landet kan danne basis for udvikling af en tv-kanal med yderlige indtægtsmuligheder til følge. 

Befolkningssammensætningen i København medfører endvidere, at der fortsat i mange år fremover 

vil være at publikum til stede til både fodbold, håndbold og koncerter samt andre aktiviteter. Dette 

hvad angår tilstrømning af indbyggere, men også tilstrømning af virksomheder, der vælger at have 

kontor i København. Dette lokker flere uddannede personer til København, hvilket er en fordel for 
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PSE. PSE er ikke presset mht. til svingende tilskuerantal, da tilskuerne som regel er tilhængere, der 

kun vil se et bestemt hold.  

 

Fitness.dk er Danmarks største fitnesskæde, og med den øgede politiske fokus på fitness er der 

fortsat muligheder for yderligere indtjening. En ting er at firmabetalte fitnessabonnementer vinder 

indpas, og ligeledes kan en kommende lempelse af moms på fitness medføre større medlemstilgang 

til alle kæder, herunder Fitness.dk. Branchen er innovativ og trods stor konkurrence blandt alle 

andre former for motion, vurderes vækstmuligheder fortsat at være til stede.  

 

Der har været store udgifter blandt befolkningen til ferier og rejser, og det er konstateret, at 

forbruget på disse goder er mere end fordoblet på bare fem år fra 23 til 46 mia. kr. Der er stor 

villighed til at opleve, hvilket ejerskabet af Lalandia kan drage fordel af. Lalandia er et attraktivt 

feriecenter uden umiddelbare konkurrenter på Lolland, og opbygningen af Lalandia Billund 

forventes at skabe betydeligt indtægtsmuligheder for PSE i fremtiden. Adgangsbarriererne i denne 

branche er høje, hvorfor Lalandia fortsat står stærkt som feriecenter med stort udbud af 

fritidsmuligheder. 

 

3.3.2 SWOT – Trusler 

Truslen mod alle disse muligheder vil først og fremmest ligge i konkurrenternes handling og 

påvirkning af markedet. Dog er der visse andre faktorer, der umiddelbart kan påvirke PSEs 

fremtidige indtjening negativt.  

 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan på sigt hæmme PSEs udviklingsmuligheder pga. de høje 

danske skatter. Skatteforhold er ofte også afgørende for, hvornår en fodboldspiller finder det 

attraktivt at spille for FCK. Bortfalder forskerordningen vil det gøre det endnu sværere at tiltrække 

og fastholde kvalificerede medarbejdere og spillere. Udover skattepolitiske forhold kan PSE også 

blive påvirket af stigninger i renteniveau samt forhold i bygge- og anlægssektoren, hvor 

entreprenører er svære at skaffe. 

 

Sikkerhedsproblemer mht. fodboldkampe har vist sig at skabe problemer i forbindelse med 

landskampe, men også i forbindelse med øget hooliganisme blandt befolkningen generelt. Dette kan 



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment 

 32 

medføre uforudsigelige uroligheder, hvilket kan medføre en karantæne for afholdelse af ligakampe 

såvel som landskampe med efterfølgende fald i indtægter.  

 

Konkurrencen i fitness-branchen ventes fortsat at tiltage. På grund af stor gennemsigtighed på 

markedet kan kunderne med relativ lethed – i modsætning til for et par år siden – skifte center uden 

at det kræver større omkostninger. Branchen konkurrerer desuden med mange andre motionsformer, 

hvorfor konkurrencen synes betydelig i denne henseende.  

 

Endeligt følger verdensøkonomien også ind, når der ses på trusler for PSE, idet en lavkonjunktur vil 

medføre falde omsætning. 

 

4 Intern analyse – mikroanalyse 
 

I det følgende gennemgåes de materielle og immaterielle ressourcer samt menneskelige ressourcer 

som PSE er i besiddelse af. Formålet med dette er, at udspecificere de væsentligste ressourcer som 

skaber værdi for PSE.  

 

4.1 Materielle ressourcer 
 

Til analysen af de interne forhold i PSE hører en analyse af de materielle ressourcer, som selskabet 

er i besiddelse af. Analysens første del handler om de fysiske materielle ressourcer, som afdækker 

områderne stadionanlægget Parken, øvrige grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, andre 

anlægs, driftsmateriel og inventar samt materielle anlæg underopførsel.  

 

Som det ses ud af common size-analysen af balancen
58

, udgør grunde og bygninger ca. en tredjedel 

af balancen. Dette stemmer godt overens med det faktum, at PSE er ejer af ejendomme i forskellige 

varianter. Tallet har ligget nogenlunde stabilt over de sidste 5 år, dog med undtagelse af det seneste 

regnskabsår 2006/2007, hvor man har udskilt aktiver, der er til salg. Investeringsejendommenes 

udvikling til 0 i seneste regnskabsår skyldes forskellige forhold, der har påvirket de tre kontortårne, 

der omkranser Parken. Regnskabsmæssigt er de overført til varebeholdninger, hvilket forklarer 

udviklingen på denne post. Det ene kontortårn er som tidligere nævnt solgt til et kommanditselskab, 
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det andet er bestemt for salg, mens det tredje regnskabsmæssigt er klassificeret under grunde og 

bygninger
59

. I årsrapporten for 2006/2007 nævnes ikke specifikt, hvorfor PSE har solgt et af 

kontortårnene og hvorfor man ønsker at sælge endnu et. Det fremgår dog af pressemeddelelser
60

, at 

PSE afhænder kontortårnene for at koncentrere sig om at udvikle forretningsområder, der er mere 

værdiskabende. Dette giver umiddelbart god mening, da man af årsrapporten 2006/2007 ser, at 

nettoomsætningen vedr. investeringsejendommene udgør 34 mio. kr. ud af sammenlagt 1.491 mio. 

kr. i samlet omsætning. Dermed kan PSE få frigivet likviditet med henblik på at fokusere på nye 

områder og dermed mindske risikoen. 

 

Udover de tre kontortårne er de væsentligste grunde og bygninger, som PSE ejer, Parken, Lalandia 

samt de respektive ejendomme rundt om i Danmark, der relaterer sig til Fitness.dk.  

 

4.1.2 Infrastruktur og teknologisk udvikling 

 

4.1.2.1 Parken 

Parken er et meget væsentligt aktiv, som danner grobund for store konkurrencemæssige fordele i 

forbindelse med underholdningsdelen. Dog er det i relation til fodboldkampe, at PSE har en 

væsentlig konkurrencemæssig fordel, da Parken er det største stadion i Danmark med en kommende 

tilskuerkapacitet på ca. 38.000. Opførelsen af Super Best-tribunen, der erstatter den gamle Coca-

cola tribune medfører et kapacitetsfald fra ca. 42.000 til 38.000, men PSE står med egne ord tilbage 

med en moderne tribune, der indeholder en lang række af nye muligheder. Tribunen er en såkaldt 

teleskoptribune
61

, der kan rulles ud fra en udgangsposition. Dette medfører en hurtigere omstilling 

og nye muligheder for diverse arrangementer, der afholdes i Parken. Tribunen omfatter etablering af 

en lang række nye faciliteter, herunder omklædningsrum, presserum, nye VIP-lokaler og 

kontorfaciliteter
62

. Det vurderes på denne baggrund, at Parken på trods af kapacitetsnedgangen har 

styrket sin status som et moderne stadion.  
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Parken er i forvejen et attraktivt stadion med mange muligheder for arrangementer udover fodbold. 

I forbindelse med at Danmark skulle være vært for det Internationale Melodi Grand Prix i maj 2001, 

blev det besluttede at tilføre Parken et skydetag, der kunne rulles henover tagryggen på stadionet, 

således at man efterfølgende var i stand til at afholde arrangementer i indendørs atmosfære. Dette 

tiltag har siden da skabt yderligere fordele for PSE, da udendørsarrangementer forholdsvist hurtigt 

kan overdækkes i tilfælde af udsigt til dårlig vejr.  

 

Fra 2010 bliver PSEs sportslige forretningsområder i øvrigt mere centraliseret idet PSE har indgået 

aftale med finansvirksomheden Capinordic om at opføre en multihal lige ved siden af Parken, 

ligesom virksomheden bliver hovedsponsor for FCK Håndbold og ydermere får arenaen opkaldt 

efter sig
63

. Denne nye multihal, der får plads til ca. 4.500 siddende gæster ved sportsarrangementer 

og plads til ca. 8.500 stående gæster ved koncerter, vurderes at skabe ny positiv synergieffekt 

omkring Parkens arrangementer som helhed. Man kunne fx forestille sig, at PSE kan sælge 

dobbeltbilletter således, at man kan se fodbold og herefter gå den meget korte afstand over til 

multihallen og se en håndboldkamp. 

 

En anden fordel ved Parken stadion er, at det i årevis har været hjemsted for fodboldlandsholdets 

hjemmekampe i kvalifikationssammenhæng. Landsholdet vil stadig spille sine kvalifikationskampe 

i Parken, selvom man så småt er begyndt at rykke venskabskampe rundt til andre stadions i landet 

såsom fx Brøndby Stadion eller SAS Arena i Herning
64

. De attraktive kampe mod de største 

modstandere forventes fortsat at blive spillet i Parken pga. ønsket om maksimal tilskuerkapacitet 

mod attraktive modstandere. Her står Parken med andre ord fortsat stærkt, da man har den største 

tilskuerkapacitet af alle stadions i Danmark. Parken er ligeledes rangeret som værende et 4-stjernet 

stadion af UEFA
65

, hvilket betyder, at man har mulighed for at arrangere UEFA Cup-finalen. Dette 

har været afholdt en gang tidligere, i 2000, og Parkens status medfører, at man fortsat er i 

betragtning til fremtidige finaler.  
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4.1.2.2 Lalandia 

Vedr. Lalandia er PSE i færd med at opbygge feriehuse i Billund såvel som opbygning af 

Nordeuropas største vandland, AquaDome
66

. Dette vandland vil ifølge Lalandias adm. dir. Jan 

Harrit
67

:  

 

"Sprænge rammerne for, hvad man hidtil har set af vandlande, og her tænker vi ikke bare 

størrelsesmæssigt, men også oplevelsesmæssigt".  

 

PSE har dermed fokus på at tilbyde sine gæster de nyeste teknologiske muligheder i relation til 

Lalandia. Lalandia tilbyder i det hele taget et væld af oplevelser for sine gæster, og nye tiltag tages, 

som det er nævnt, i brug for fortsat at fastholde jævnligt besøgende gæster samt tiltrække nye 

gæster. Lalandia tilbyder udover badelandet, som nok er det mest kendte anlæg, også flere former 

for sportsmuligheder såsom golf, tennis, skøjtehal, badminton, bowling og bueskydning m.m. 

Aktiviteternes alsidighed sikrer, at man kan tilbyde gæsterne aktive muligheder for oplevelser året 

rundt og i al slags vejr. 

 

Disse opførelser foretages med henblik på at udbygge PSEs position på markedet og for at tilbyde 

gæsterne noget, som man umiddelbart ikke finder andre steder. Ved disse investeringer kan man 

heri tilegne sig ny viden og teknologi, som kan bruges i fremtidige udvidelser.  

 

4.2 Immaterielle ressourcer 
 

En større del af balancen består af goodwill, som er et immaterielt aktiv. Denne post er vokset med 

ca. 370 mio. kr. fra 2005/2006 til 2006/2007 og kan henføres til erhvervelsen af Fitness.dk
68

. PSE 

nævner selv, at der er tale om kunderelationer samt ordrebeholdning på overtagelsestidspunktet, 

som er blevet identificeret i forbindelse med købet, men kommer ikke nærmere ind på, hvad denne 

goodwill præcis består af. Der er dermed tale om købt goodwill, hvilket betyder, at der ved købet af 

Fitness.dk er identificeret en overnormal indtjeningsevne. Denne overnormale indtjeningsevne er 

opgjort som en kapitalværdi, der dermed er indregnet som goodwill i PSEs regnskab. Man kan også 

sige at goodwill er værdien mellem de håndgribelige enkeltdele i forhold til helhedsvurderingen af 

Fitness.dk. Det må formodes, at når PSE nævner kunderelationer samt ordrebeholdning, er det fordi, 
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at Fitness.dk står stærkt i kundernes og potentielle kunders bevidsthed. Omdømmet af kæden er 

dermed vurderet at være højt, hvilket skaber fortsatte forretningsmæssige fordele i det samlede 

billede af kæden udadtil. 

 

Som det endvidere fremgår af balancen, er kontraktrettigheder også en relativ væsentlig post, og har 

udgjort gennemsnitlige 5-6 % henover de sidste fem år
69

. Kontraktrettighederne er indregnet på den 

baggrund, at det er kontraktspillernes værdi såfremt en af disse skulle blive solgt til andre klubber 

før kontraktudløb.  Disse kontraktrettigheder er indirekte en værdiskabende aktivitet for PSE. 

Selvom man ved spillersalg afstår en værdiskabende driver, bliver PSE ved en spillers 

kontraktrettigheder kompenseret herfor.  

 

I det følgende gennemgås de menneskelige ressourcer såsom spillere og ansatte nærmere.  

 

4.3 Menneskelige ressourcer 
 

Overordnet set består selskabet PSE i sin helhed af 781 medarbejdere som på kun 5 år er vokset fra 

150 medarbejdere
70

. Dette er hovedsagligt både ledelse, adm. medarbejdere, andre medarbejdere 

samt ikke mindst spillere og trænere. 

 

En vigtig og væsentlig valuedriver for PSE er at kunne tiltrække tilskuere, tv og sponsorer ved at 

tilbyde et attraktivt fodboldhold. FCK blev nr. 3 i SAS-ligaen i foråret 2008
71

. Den fodboldmæssige 

del af de sportslige aktiviteter overskygger håndbolden væsentligt både økonomisk og 

interessemæssigt, hvorfor det er mest relevant, at analysere nærmere på de menneskelige ressourcer 

i dette regi.  

 

FCK har i de senere år haft en positiv evne til at tiltrække attraktive spillere til klubben, kombineret 

med trænere, der har været med til at sikre FCK topresultater. FCK har i sin 16-årige levetid haft en 

forholdsvis negativ periode fra 1992 – 2000 med "kun" ét vundet mesterskab, og fra 2001 – 2008 en 

positiv periode med fem mesterskaber, to sølv- og en bronzemedalje
72

. Det er PSE-ledelsens 

filosofi, at den fortsatte vedligeholdelse og sportslige udvikling afhænger af evnen til at tiltrække 
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spillere, der kan skabe en forskel på FCKs hold. Hvis man ser på de spillere, man har tiltrukket i 

senere år er det bl.a. landsholdsspillerne Jesper Grønkjær, Marcus Allbäck fra Sverige, Libor 

Sionko fra Tjekkiet og Atiba Hutchinson fra Canada, der umiddelbart har været blandt de mest 

toneangivende på førsteholdet. Med spillere som disse, bliver der skabt stor opmærksomhed 

omkring klubben. Større fokus betyder flere tilskuere, større interesse fra medierne og dermed også 

flere og større sponsorkontrakter.  

 

PSE har i de seneste fem år haft følgende aktivitet på transfermarkedet
73

: 

 

Tabel 4.1 – Transferaktiviteter 2002-2007 

t.kr. 2006/07 18 mnd 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 Gennemsnit 

Indtægter 49.522 8.262 22.591 26.512 2.027 21.783 

Omkostninger -27.901 -11.557 -16.030 -12.246 -2.810 -14.109 

Amortiseringer af 
kontraktrettigheder -61.002 -30.369 -21.842 -32.392 -32.843 -35.690 

Transferakt. i alt -39.381 -33.664 -15.281 -18.126 -33.626 -28.016 
 

Kilde. Egen tilvirkning ud fra PSE årsrapporter 2002/03 – 2006/07 

 

Når FCK indgår en kontrakt med en ny spiller optages denne spiller som en kontraktrettighed under 

immaterielle aktiver. Spillerens værdi afskrives over driften under "amortiseringer af 

kontraktrettigheder" som set ovenfor. Med andre ord kan der i den regnskabsmæssige behandling 

ligge en forskel i måden at anskue en spillers værdi på set i forhold til de værdier, der på rygtebasis 

nævnes, når fx aviser beskriver, at en pågældende spiller nu er X mio. kr. værd. Disse skøn kan ikke 

aktiveres i balancen iht. IFRS, da der ikke er tale om pålidelig måling, selvom spilleren anskues 

som et aktiv, der giver fremtidige økonomiske fordele. 

 

Analyseres PSEs aktivitet på transferområdet, jf. tabel 4.1 ses det, at den samlede aktivitet i alle 

årene har været negativ. Selvom indtægterne i de fleste af årene, pånær 2005/06, overstiger 

omkostningerne på spillerne bliver det samlede resultat dog negativt, da spillernes værdier 

amortiseres i takt med at deres kontrakt går mod udløb. Ved udløb kan spilleren frit skifte til ny 

klub uden at PSE kan afkræve kompensation. At den samlede aktivitet er negativ i årene hænger 

godt sammen med, at PSE ikke er afhængig af at sælge spillere. Dette er i modsætning til visse 

SAS-klubber, som gør dette for ikke at ende med røde tal ved udgangen af året.  
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I forbindelse med køb og salg af spillere har PSE været involveret i en skattesag, hvor 

Ligningsrådet er blevet forespurgt om det rimelige i, at PSE betaler skat ved afståelse af 

kontraktrettigheder ved spillersalg
74

. PSE har argumenteret for, at der ikke er tale om næringssalg, 

men Ligningsrådet har hertil afvist PSEs forespørgsel. Sagen behandles i Landskatteretten og kan, 

hvis PSE får medhold, betyde at PSE får et ikke helt uvæsentligt millionbeløb på kr. 11. mio. ud af 

det. 

 

Omkostninger til spillere har til hensigt at give afkast i form af sportslig succes. Ser man på, hvilken 

sportslig succes, FCK har haft, har forstærkninger i form af spillerindkøb givet umiddelbart positivt 

afkast. Udover at have været en dominerende faktor i den hjemlige liga, er succesen så småt blevet 

overført til internationale turneringer. I efteråret 2006 deltog man for første gang i klubbens historie 

i gruppespillet i den særdeles prestigefyldte turnering UEFA Champions League og året efter i 

gruppespillet i UEFA Cuppen. Især førstnævnte er en særdeles attraktiv turnering, som allerede ved 

kvalifikation sikrer et minimumsindtægt på 5 mio. euro, svarende til ca. 35 mio. kr.
75

 PSE havde alt 

i alt merindtægter på baggrund af deltagelse i UEFA Champions League på 91 mio. kr.
76

 Hvis man 

ser på nettoomsætningen for 2006/07 ser man, at denne er vokset til 215 mio. kr. (for 18 mdr.) på 

entré-, tv- og præmieindtægter mod 40 mio. kr. (for 12 mdr.) i 2005/06. Indtægterne er vokset 

betydeligt bl.a. på baggrund af tre udsolgte hjemmekampe i Champions League mod hhv. 

Manchester United, Benfica og Celtic og hertil kommer transmissionen af disse kampe, som når ud 

til et betydeligt antal mennesker internationalt set.  

 

Det der er essentielt at tage i betragtning her er, at PSE ikke kan forudse, om FCK årligt kvalificerer 

sig til gruppespil i en af turneringerne og hvor langt man i givet fald kommer. Målsætningen er:  

"... at FC København kvalificerer sig til en af de europæiske turneringer hvert år." 
77

 

Det vurderes, at betingelserne for dette mål fortsat er til stede, og at man ikke mindst har styrket 

disse betingelser. Her kan nævnes det før omtalte forhold, at FCK sigter på at indkøbe 

landsholdspillere, men også hele organisationen omkring holdet, vurderes at være styrket betydeligt. 

Samtidig er den erfaring, man har opnået ved de seneste to års deltagelse i gruppespil en betydelig 
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fordel for klubben, da man derved fortsat har et grundlag, man kan bygge videre på. Ifølge 

fodboldøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte vurderes FCKs sportslige potentiale dog ikke at 

kunne blive meget større end det er i dag. Det er på nuværende tidspunkt svært at tiltrække bedre 

spillere til SAS-ligaen dels på baggrund af niveauet i ligaen, men også på baggrund af de lønninger, 

man kan tilbyde. 
78

 

 

Jf. Jesper Jørgensen har det ikke noget med størrelsen af Danmark at gøre. For hvis man 

sammenligner med Skotland – et land med 5,1 mio. indbyggere
79

 (2006-tal) mod Danmarks 5,5 

mio. indbyggere er forskellen den, at de to toneangivende skotske hold, Glasgow Rangers
80

 og 

Celtic
81

 til hver af deres hjemmekampe har tilskuerantal på mellem 50.000-60.000. I Skotland er 

mentaliteten omkring disse hold en helt anden end i Danmark, hvilket skyldes rivaliseringen mellem 

katolikker og protestanter. Celtics spillerlønbudget er fx større end alle de danske klubber 

tilsammen. Dette forhold skyldes, at man budgetterer med høje tilskuerantal samt ikke mindst, at 

man langt hyppigere kvalificerer sig og kommer langt i de europæiske turneringer.  

 

Udover dette vurderer Jesper Jørgensen det som relativt sikkert, at danske hold aldrig vil få en 

direkte kvalifikation til gruppespillet i UEFA Champions League. Dette understøttes også af, at 

norske Rosenborg, der har kvalificeret sig til UEFA Champions League flere gange, ikke har fået 

direkte adgang til gruppespillet trods gentagne kvalifikationer. Dette udsagn vurderes som rimeligt 

taget i betragtning, at spillerlønningerne er så forholdsvist lave i forhold til Skotland som nævnt før. 

Indimellem vil det dog ske, at et dansk mesterhold "rammer dagen" så kvalifikation til UEFA 

Champions League er muligt, hvilket man så, da FCK slog Ajax Amsterdam i 2006
82

 og dermed 

kvalificerede sig til UEFA Champions League. Så selvom FCK har det tungeste spillerbudget i 

SAS-ligaen rækker det ikke helt til absolut europæisk succes. 

 

4.3.1 Karismatisk ledelse 

Det er ingen offentlig hemmelighed, at PSE i kraft af sin bestyrelsesformand Flemming Østergaard, 

også kaldet Don Ø, har en særdeles karismatisk leder, der om nogen er personificeret omkring PSEs 
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succes og opblomstring til et stort og toneangivende selskab. Siden sin tiltrædelse i 1997 har 

Flemming Østergaard i kraft af sin status som adm. direktør, fuldstændigt reorganiseret 

virksomheden PSE, og bygget selskabet op fra en situation med kun syv ansatte og million-gæld
83

, 

til i dag at have flere hundrede medarbejdere og overskud på tre-cifret million beløb. Flemming 

Østergaard har siden 2002 haft en status som bestyrelsesformand, hvormed den operationelle del af 

PSEs drift er overladt til den nuværende adm. direktør Jørgen Glistrup
84

.  

 

Det vil næppe være nogen overdrivelse at kalde Flemming Østergaard for en folkelig person. Han 

deltager bl.a. i radioprogrammet "Mads & monopolet" på P3
85

, han har tidligere været central 

hovedperson i TV3-realityserien "Kontrakten med Don Ø" 
86

 og haft en birolle som sig selv i den 

populære tv-serie "Klovn" 
87

. Qua hans personlighed og væremåde fik han nogle år efter sin 

tiltræden i PSE tilnavnet Don Ø – et øgenavn, der er yderst populært blandt FCKs fans – og som 

offentligheden siden hen har taget til sig. Flemming Østergaard har efterfølgende beskyttet navnet 

som varemærke på patentkontoret
88

. Som nævnt i indledningen har aktiekurserne været påvirket af 

Flemmings Østergaards udtalelser i DRs magasin "Penge". Enten har aktierne været udsat for 

kursfald eller også har de været udsat for stigninger i kølvandet på udtalelserne, hvorfor 

Fondsbørsen fik lovning på, at han ville stoppe med udtale sig om aktier. Det er dermed ikke bare 

erhvervsfolk og professionelle investorer, der lytter med, når Flemming Østergaard ytrer sine 

meninger og holdninger. Manden er et ikon og brandet PSE hænger så tæt på ham, at de store 

beslutninger i selskabet aldrig tages uden ham, selvom han ikke sidder som den operationelle leder 

af PSE. Jf. Jesper Jørgensen fra Deloitte er det ikke hans opfattelse, at adm. dir. Jørgen Glistrup 

tager væsentlige beslutninger uden input fra Flemming Østergaard
89

.  

 

Dette understøttes endvidere af et interview i Business.dk, hvor Flemming Østergaard bliver 

forespurgt om det hensigtsmæssige i, at bestyrelsen er omfattet af et omfattende optionsprogram, 

hvori der venter bestyrelsen mange mio. kr. i yderligere honorar, hvis aktiekursen stiger. Dette 

understøtter tesen om, at Flemming Østergaard fortsat deltager i den operationelle del af PSE, idet 

han bliver honoreret for beføjelser, som normalt burde tilgå direktionen og ikke bestyrelsen, der har 
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til formål at overvåge denne
90

. Dermed kan det påpeges, at der heri ligger en governance-

problematik, som kan medføre negative konsekvenser i fremtiden i og med, at PSE er afhængig af 

Flemming Østergaards evner. 

 

Det problematiske for PSE i denne sammenhæng er yderligere hvad der sker den dag Flemming 

Østergaard forlader selskabet. Det kan som tidligere pointeret i høj grad tilskrives hans fortjeneste, 

at PSE befinder sig der, hvor de er lige nu. Man kan kun gætte sig til, hvordan situationen vil blive 

uden hans tilstedeværelse, men omvendt må man også konstatere, at PSEs ledelse og stab udover 

ham fremstår særdeles kompetent. Flemming Østergaard får jævnligt jobtilbud fra andre koncerner, 

hvor han efter eget udsagn kan tjene op til tre gange så meget, som han gør i PSE
91

. Der er derfor 

ingen tvivl om, at han er et stort aktiv og brand for PSE.  

 

PSEs status i dag kan dog logisk set ikke kun tilskrives én mand, især med baggrund i den ledelse, 

der udover Flemming Østergaard, står for administrationen og driften af PSE. Det vurderes derfor, 

at der ikke vil være væsentlige økonomiske konsekvenser for PSE i det tilfælde, at Flemming 

Østergaard fratræder indenfor den nærmeste fremtid. Nok vil der ikke være en person til at bære 

brandet Don Ø videre, men organisationen vurderes at kunne bære sig selv videre. 

 

4.4 PSEs produktportefølje 
 

PSE arbejder med en bred portefølje af produkter, der gør det væsentligt for vurderingen af 

selskabet at få analyseret, hvordan sammensætningen af disse er. Årsagen til dette skal ses i at netop 

denne sammensætning har stor indflydelse på omsætningen og dermed indtjening, som PSE kan 

generere.  

 

De fleste af selskabets produkter gennemløber den kendte PLC-kurve (Produkt Livs Cyklus
92

), som 

kan illustreres i figur 4.2. Modellen er meget generel, men det vurderes, at den giver et godt indtryk 

og forståelse for, hvilke faser PSEs produkter løber igennem. Som tidligere nævnt har PSE en bred 

række af forretningsområder. Den i afhandlingen tidligere foretagne segmentering af disse områder, 

vil fortsat blive benyttet i modellen. 
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Figur 4.2 – PLC-kurven for PSEs væsentligste produkter 

 

Kilde: Marketing Management, s. 304 + egen tilvirkning 

Ud fra figuren ses, at det akkumulerede cash flow er indtegnet, hvilket har til formål at vise, hvornår 

størstedelen af PSEs produkter bliver profitable, hvilket oftest er i vækst- eller modningsfasen. 

Købet af Parken, Fitness.dk og Lalandia var alle betydelige investeringer. 

 

Underholdningsdelen samt Lalandia har begge været forretningsområder, hvor man har haft stor 

indtjening. Potentialet i væksten er dog stadig til stede. PSE bygger ny multihal, hvilket baner vejen 

for nye underholdningsarrangementer, og ligeledes er man ved udbygning af Lalandia Billund 

fortsat i en vækstfase på dette område. Man kan dog påpege, at Lalandia Rødby længe har været en 

faktor i oplevelsesindustrien og alene kunne befinde sig et sted i mætningsboksen, men samlet set 

vurderes det altså, at der stadig er vækstpotentiale indenfor dette forretningsområde. 

 

Fitness.dk er stadig i betydeligt vækstpotentiale selvom man har rundet de 100.000 medlemmer
93

, 

og selvom der er hård konkurrence indenfor fitnessbranchen. Det vurderes, at det i en årrække 

endnu fortsat vil være væsentlig medlemstilstrømning til kæden, hvorfor vækstpotentialet fortsat er 

til stede.  
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Ud fra dette kan det konkluderes, at det er yderst vigtigt at have produkter i alle faserne af 

produktlivscyklusen, da de modne og etablerede produkter gerne skulle være med til at finansiere 

udviklingen og introduktionen af nye produkter. 

 

4.5 Boston-matricen 
 

Med henblik på at give bedre overblik samt en bedre forståelse for PSEs produkter samt for at 

foretage en sammenkobling med PLC-kurven, udarbejdes der nu en BCG-Matrice. Denne blev 

udviklet af Boston Consulting Group i 1960'erne
94

 og er en model, der sammenholder to variable 

med hinanden. Variablene er markedsvækst kontra markedsandel.  

 

4.5.1 Analyse af vækst for PSE 

PSE har indtil videre været præget af stor vækst i sin samlede indtjening. Det er dog svært at 

komme med kvalificerede gæt om fremtiden, dels grundet generel usikkerhed om fremtidige 

hændelser eller beslutninger, men også grundet manglende datamateriale. Derfor vil følgende 

væksttabel, være baseret på de udsagn som PSE kommer med i deres årsrapporter siden 2002/03 

under noteoplysningerne, hvor nettoomsætningen fra segmenter fremgår. Den vil indeholde 

nettoomsætningen for de fem analyse år, som er en af de direkte indikatorer for, hvordan væksten 

har været. Der vil blive fokuseret på de tre hovedområder indenfor PSEs aktiviteter indenfor 

underholdning (Parken), Fitness.dk og Lalandia.  

 

Tabel 4.2 – Vækstanalyse for PSE 

Nettoomsætning mio. kr. 
2006/07 /12 

mrd) 
 

2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 
Gns. årlig 

vækst 

Parken 457 259 233 241 175 31% 

Fitness.dk 336 106
95

 84 63 58 72% 

Lalandia 202 189 152 81 0 40% 

I alt 995 554 470 385 232 46% 
 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra PSE Årsrapporter 2002/03 – 2006/07 

 

Tabellen viser den gennemsnitlige vækst inden for de forskellige forretningsområder. PSE har efter 

overtagelsen af Fitness.dk valgt at omlægge regnskabsår, således at man nu gør status pr. 31. 
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december i modsætning til tidligere, hvor det var pr. 30 juni. Derfor viser PSEs seneste årsrapport 

2006/07 aflagt pr. 31. december tal ud fra 18 måneder. Da dette til analyseformål skaber en skæv 

vridning af sammenligningstallene, er der derfor valgt at korrigere for dette forhold ved at dele med 

18 måneder og gange med 12 måneder. Selvom dette forhold ikke er optimalt for den videre 

analyse, vurderes det alt andet lige som en holdbar løsning fremadrettet i afhandlingen. 

 

Parkens indtægter er vokset betydeligt i det seneste år, hvilket trækker den gennemsnitlige årlige 

vækst opad. Dette skyldes indtægter fra salg af kontortårnene samt ikke mindst de betydelige 

indtægter, der opstod i forbindelse med FCKs kvalifikation til gruppespillet i UEFA Champions 

League. Lalandia har også været i betydelig vækst set over årrækken. Selskabet blev overtaget i 

2003. Nettoomsætningstal fra 2002/03 er udeladt grundet usammenlignelighed med resten af årene. 

Det kan dog påpeges, at væksten er aftaget lidt i de senere år, idet der er en stigning på 13 mio. kr. 

fra 2005/06 til 2006/07 i forhold til 37 mio. fra 2004/05 til 2005/06. Alt i alt vurderes dette dog at 

ikke at give anledning til væsentlige faresignaler. 

 

Fitness.dk har vist størst vækst rent omsætningsmæssigt i perioden. Det er dog primært stigningen 

fra 2005/06 til 2006/07, der har størst indvirkning på stigningen. Dette skyldes, at Fitness.dk 

overtog to andre store fitness-selskaber i maj 2005. Disse var Hard Work Studio og Fin Form
96

, og 

indtægterne skabt på baggrund af disse er indregnet i det efterfølgende årsregnskab.  

 

4.5.2 Markedsanalyse 

PSE oplyser ikke om markedsandele på sine markeder jf. deres årsrapport og ligeledes vil det være 

uigennemskueligt, hvordan markedsandele ser ud det relativt diffuse billede af underholdning i 

Parken samt andele mht. oplevelser i Lalandia. Vedr. Fitness-branchen, har Idrættens 

Analyseinstitut dog lavet en markedsanalyse af de fem største fitnesskæder i Danmark pr. januar 

2008. Den fremstår som følgende: 

 

Tabel 4.3 – Markedsandele for Fitness.dk – og dens konkurrenter 

Kæde Medlemmer Andel af det kommercielle fitnessmarked 

Fitness.dk 95.000 23 % 
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Fitness World 57.500 14 % 

SATS 30.000 7 % 

Equinox 30.000 7 % 

Motion og trivsel 12.000 3 % 

 

Kilde: Idrættens analyseinstitut 

 

Som det ses af ovenstående tabel er PSE klart markedsledende med Fitness.dk i spidsen med mere 

end 30.000 medlemmer end nr. 2 på listen Fitness World. Fitness.dk er således større 

medlemsmæssigt end nr. 2 og nr. 3 til sammen.  

 

På trods af de manglende informationer om markedsandele på de andre områder end indenfor 

fitness-branchen, anses det nu for muligt at udarbejde en BCG-matrice ved hjælp af ovenstående to 

tabeller samt nettoomsætningen vist som figur 3.1. Grunden til at nettoomsætningen bruges som 

tredje variabel er, at den via sit areal af porteføljen giver et godt visuelt billede af, hvor stort hvert 

område er. Det er med til at give et bedre overblik og bedre forståelse for, hvordan PSEs portefølje 

er sammensat. 

 

Figur 4.3 – BCG-matricen for PSEs portefølje 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 84 

 

Ovenstående model viser, hvordan de tre hovedsegmenter er anført i en af de fire kategorier. I 

boksen Stars er Parken (underholdning) som den eneste anført. Det vurderes, at Parken i sin helhed 
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er en væsentlig Star for PSE. Der stilles ikke store krav til yderligere investeringer i driftsaktiver, 

idet man allerede har et velfungerende stadion og et skydetag, der skaber yderligere muligheder. 

Omvendt ønsker PSE fortsat at have høj vækst i dette område, hvorfor man ser, at de skal til at 

etablere en multihal lige ved siden af Parken. Modellens svaghed er, at underprodukterne (i dette 

tilfælde fodbold, håndbold, koncerter mv.) kan befinde sig andre steder end i boksen Star, hvor de 

alle sammen som helhed befinder sig. Man kan argumentere for, at fodbold og koncerter længe har 

været cash cows, idet de sikrer en stabil indtjening, mens håndbold kan være et question mark, der 

nok samler en vis interesse, men slet ikke er på samme niveau publikumsmæssigt såvel som 

indtjeningsmæssigt, som fodbold og koncerter.  

 

Lalandia vurderes at befinde sig mellem Stars og Cash Cows. Lalandia har i mange år rent faktisk 

været en cash cow, idet der er stort og stabilt overskud. At den er placeret i Stars skyldes, at PSE 

fortsat søger vækst indenfor dette marked grundet opbygningen af Lalandia Billund, hvor det 

allerede er bevist, at denne disposition har skabt betydelig opmærksomhed blandt private 

investorer
97

. Dermed vurderes væksten fortsat at være til stede, hvilket også harmonerer med PLC-

kurven. 

 

Fitness.dk er stadig i vækst, men indtjeningen rent overskudsmæssigt er ustabilt, hvorfor det kan 

udvikle sig til både en star eller en dog. Det må dog påpeges, at PSE har investeret betydeligt 

summer i at skabe profit på dette marked fremadrettet, hvorfor det vurderes, at det mest sandsynlige 

er, at Fitness.dk bevæger sig i retning mod at blive en Star. 

 

4.6 Delkonklusion 
 

Ovenstående faktorer har belyst, hvilke faktorer, der påvirker PSE på koncernniveau og inden for de 

enkelte forretningsområder. Ligesom med de eksterne forhold har disse faktorer forskellig 

indflydelse, hvilket betyder, at der er nogle af faktorerne, der er styrker for selskabet, mens andre 

fremstår som svagheder. Det er dermed væsentlig, at PSE formår at fastholde de faktorer, der 

styrker dem og samtidig prøver at forbedre de faktorer, som er selskabets svage sider. I følgende 

tabel opsummeres de identificerede styrker og svagheder, som i lighed med muligheder og trusler 

vil vise, hvilken indflydelse value driverne har på værdiansættelsen. 
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Tabel 4.4 – Styrker og svagheder samlet i SWOT-analyse 

Styrker 
Værdi-
ansættelse 

Value-
driver Svagheder 

Værdi-
ansættelse 

Value-
driver 

Frigør aktiver mhp. på nye 
fokusområder Ja EBIT Sportsligt højdepunkt er nået Ja EBIT 

Moderne stadion Ja Oms. Fodboldmæssigt lille land Nej   

Investering i ny multiarena Ja EBIT Bundet op om stærk leder Ja EBIT 

Parken er et attraktivt stadion Ja Oms. Mulig governance-problematik Nej   

Udbygning Lalandia Ja EBIT     

Fitness.dk er et stærkt brand Ja Oms.     

Spillersalg er værdiskabende Ja EBIT     

Tiltrækker gode spillere Ja Oms.     

Store spillerindkøb Ja EBIT     

Stærk ledelse Ja EBIT      

Karismatisk leder Ja EBIT      

Stærk organisation Ja EBIT      

Fitness.dk stærk markedsposition Nej       

Vækst i samlede forretningsområder Ja Oms.       
Kilde: Egen tilvirkning 

4.6.1 SWOT – Stærke sider 

Ejerskabet af Parken er en meget stærk side for PSE. Den danner grobund for væsentlige 

konkurrencemæssige fordele i forbindelse med underholdningsarrangementer. Tilskuerkapaciteten 

er stor og med ny ombygning af tribune og med tilføjelse af multihal i umiddelbar nærhed er der 

tale om et stort underholdningscentrum. Skydetaget har medført væsentlige nye muligheder for 

indtjening, hvilket PSE har udnyttet og værtskabet for landskampe samt afholdelse af store 

koncerter med internationale kunstnere er fortsat en væsentlig styrke. FCKs status som et af 

Danmarks bedste fodboldhold er bevaret og styrket. PSEs økonomiske formåen sikrer, at der fortsat 

kan indkøbes klassespillere med henblik på fortsat - efter danske forhold - at kunne tilbyde fodbold 

på højeste niveau ligesom man fortsat forsøger sig at kvalificere sig til europæiske turneringer. FCK 

kan - efter danske forhold - tiltrække dygtige spillere, hvorfor det fortsatte høje niveau af fodbold er 

sikret. 

 

PSEs ejerskab af Lalandia er også fortsat en væsentlig styrke. Feriecenteret tilbygger på Lolland og 

opfører ved Billund, hvilket tilsammen fortsat skaber et godt brand. Der er mange tilbud for 

feriegæster, hvilket medfører, at der er noget for enhver smag. Tilførsel af af nye aktiviteter i 

Lalandia sikrer, at man tilegner sig ny teknologi og viden, som fortsat kan benyttes i evt. fremtidige 

udvidelser.  
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Fitness.dk er en fitnesskæde i vækst. Brandet er stærkt og det anses for værende en betydelig styrke 

at selskabet står positivt i kunder og potentielle kunders bevidsthed. Kædens omdømme er dermed 

vurderet højt, hvorfor der fortsat er basis for positiv indtjening i fremtiden. 

 

PSE har i form af sin karismatiske bestyrelsesformand Flemming Østergaard et stærkt kort. Han er 

en folkelig person, og hans brandingværdi af PSE og FCK kan ikke måles. Befolkningens opfattelse 

af ham på godt eller ondt, skaber opmærksomhed til PSE, hvilket alt andet lige er en styrke. PSEs 

organisation er i sig selv stærk, og ledelsen vurderes kompetent. 

 

4.6.2 SWOT – Svage sider 

I forlængelse af styrkerne nævnes i det følgende PSEs svagheder.  

 

At Flemming Østergaard er et væsentligt aktiv for PSE er intet nyt, men hvad vil der ske den dag, 

han forsvinder fra PSE? Dette kan ikke måles, men fraværet af hans personlighed og ikke mindst 

kompetence kan medføre fald i brandingværdi og dermed samlede indtægter. Selvom Flemming 

Østergaard ikke er adm. dir. er det stadig opfattelsen i denne afhandling, at væsentlige beslutninger 

stadig beror på en vis stillingtagen fra ham.  

 

Det kan også på herudover på sigt være problematisk, at PSE dertil er PSE afhængig af ham, hvilket 

fremadrettet kan betyde problemer i relation til governance. Dette skal ses i lyset af, at 

dømmekraften i teorien kan blive svækket, når en person er performanceaflønnet, og hertil at 

Flemming Østergaard i mange henseender stadig tager del i den operationelle del af Parkens drift, 

hvilket ikke er hensigten, når man sidder som bestyrelsesformand. 

 

PSE er afhængig af sportslig succes for at opnå deltagelse i de europæiske klubturneringer, som er 

selskabets målsætning. I fodbold er bolden som bekendt rund, og man er ikke garanteret succes, 

selvom man på papiret har de bedste spillere. Sportslig succes avler høje tilskuerantal samt 

muligheder for spillersalg til udlandet. Der er dermed mest fokus på klubber, der klarer sig godt. 

Det sportslige højdepunkt efter dansk målestok vurderes at være nået, hvorfor man ikke længere 

kan sætte sin lid til, at man forøger sine chancer for at kvalificere sig hyppigere til den 

prestigefyldte europæiske turnering UEFA Champions League. Dertil er den danske brede interesse 

for lille set i forhold til fx Skotland. 
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5 Regnskabsanalyse 
 

PSEs regnskaber for de seneste fem år vil i det følgende afsnit blive analyseret. Dette gøres med 

henblik på at få overblik over den økonomiske situation i selskabet. Selvom årsrapporter er tidligere 

beskrivelse af et selskabs økonomiske forhold, kan det påpeges, at de fremtidige 

indtægtsmuligheder i et selskab er afhængige af handlinger, der er foretaget i tidligere perioder. Ud 

fra det opbyggede kapacitetsgrundlag samt konkurrencesituation indenfor for de brancher, hvor PSE 

agerer, er det muligt at udlede indikationer om den økonomiske udvikling samt niveau ud fra 

tidligere årsrapporter kombineret med den strategiske analyse.  

 

Aflæggelsen af årsrapporten skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og samtidig 

give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.  

 

5.1 Regnskabsgennemgang 
 

Gennemgangen af selskabets historiske regnskaber har til formål at afdække om, der har været 

eventuelle forhold ved fx anvendt regnskabspraksis eller indregningsmetoder, som kan skabe tvivl 

om kvaliteten af overskuddet. Denne kvalitet kan forplante sig i budgettet, der ligger til grund for 

den endelige værdiansættelse
98

. Gennemgang af selve regnskabets kvalitet er også et betydeligt 

punkt. Den største udfordring i budgetteringen er umiddelbart udformningen af et resultatbudget for 

PSE. Problemstillingen i dette bunder i, at en prognosticering ud fra de valgte forretningsområder 

indebærer en væsentlig sondring. PSE er et konglomerat med en ringe synergi imellem 

forretningsområderne. Det kan derfor påpeges, at en samlet værdiansættelse af konglomeratet PSE 

ikke er meningsfyldt. Her er der tale om et klassisk problem indenfor finansiel økonomi, nemlig 

hvorvidt diversifikation skaber eller destruerer værdi for selskabets aktionærer.  

 

Den ringe synergi bunder i, at de forbrugersegmenter, der køber PSEs ydelser, hvad enten der er 

tale om fodbold, koncerter, ferieoplevelser eller fitnessabonnement ikke er ens. Nedgang i vækst 

eller indtjening indenfor et forretningsområde har derfor begrænset indflydelse på de andre 

forretningsområder. Dette betyder at kravet til et realistisk resultatbudget skal bygge på en så 
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detaljeret opdeling i forretningsområderne som muligt. Der er derfor fx ikke realistisk at sige, at der 

vil forekomme en generel vækst i nettoomsætningen. Kompleksiteten og diversifikationen i 

forretningsområderne medfører, at man først må forstå forretningsområderne for derefter at 

budgettere ud fra dette. Heri befinder sig flere punkter, der bør overvejes.  

 

PSE oplyser i årsrapporten
99

 i note 3 omkring deres indhold af forretningsområderne, dette er 

benævnt "segmentoplysninger". I dette oplyses de indtægter og omkostninger, samt afskrivninger, 

for hvert segment. Segmenterne er Parken, Fitness.dk, Transferaktiviteter, Lalandia og Andet. 

Endeligt er der et segment kaldet Ikke fordelt/elimineret. Oplysninger viser, hvordan indtægter og 

omkostninger, mv. i forhold til årets resultat er fremkommet.  

 

Segmentoplysninger skal ses i forhold til note 4, hvor nettoomsætningens underliggende poster 

udspecificeres. Dette gøres dog ikke ud fra en segmentmæssig indgangsvinkel, men ud fra 

underklassifikationer på tværs af segmenter. Det er muligt at koble posterne sammen med de 

overordnede forretningsområder sammen med nogle af de underliggende poster (fx er 

medlemskontingenter alt andet lige tilknyttet Fitness.dk), men posterne kan ikke direkte tælles 

sammen og afstemmes segmentoplysningerne.  

 

Udover de forskellige forhold omkring præsentationen af indtægter og omkostninger, mv. i forhold 

til forretningsområderne, så er det væsentligt at hæfte sig ved, at PSE har omlagt regnskabsår, 

således at det følger kalenderåret. Seneste regnskabsår tæller derfor 18 måneder (fra 1/7 2006 til 

31/12 2007), som skal ses i forhold til de 12 måneder, der har været rapporteringsperioden i 

årrækken inden. Til analysemæssige og prognosemæssige formål er dette problematisk, da det 

skaber en skævridning ved sammenligning af de historiske tal samt ved budgetteringen. Selvom der 

kan korrigeres herfor ved kun at lade 2/3 af værdien af tallene indgå som sammenligningstal, kan 

det ikke udelukkes, at der forekommer mindre sæsonudsving i visse forretningsområder, hvilket 

dermed har haft indflydelse på den økonomiske udvikling i regnskabsåret. I afsnittet vedr. selve 

budgetteringen forklares yderligere omkring dette forhold. 
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De tre nævnte forhold må alle påpeges at have en vis indflydelse på en regnskabsbrugers 

beslutninger, jf. begrebsrammens
100

 (og regnskabslovgivningens) krav om retvisende billede. 

Årsrapporten skaber på den baggrund lav nytteværdi for regnskabslæser, fordi kvalitetskravenes 

primære egenskaber som prognose, kontrol, fordeling og feedback-værdi forekommer sløret på 

baggrund af den måde PSE præsenterer sin indtjening på. Forud for budgetteringen af 

proformaprognose for PSE vil der på baggrund af regnskabsgennemgangen og rentabilitetsanalysen 

vælges en løsning, der forekommer fornuftig, således at informationsværdien ved værdiansættelsen 

af PSE ikke forekommer som utilstrækkelig. 

 

I det følgende gennemgås regnskaber fra de seneste fem år med henblik på at kommentere 

væsentlige udsving i resultatopgørelsen eller balancen.  

 

5.2 Historisk regnskabsgennemgang 
 

I regnskabsåret 2002/03 steg indtægterne fra samarbejdspartnerne kraftigt. Dette skyldtes 

overtagelse af håndboldaktiviteterne i FIF, og en dertil tilknyttet samarbejdsaftale med Maersk 

Data. Udover dette blev hovedsponsoraftalen med Carlsberg fornyet. Året forinden havde PSE 

erhvervet de tre kontorejendomme, der omkranser Parken, hvorfor man først i 2002/03 fik fuldt 

udbytte af dette i form af stigning i lejeindtægterne. Året blev det første år, hvor PSE aflagde 

regnskab efter IFRS, hvilket medførte en ændring i regnskabspraksis i forhold til tidligere. PSE 

indtægtsførte således 20 mio. kr. over resultatopgørelsen, som følge af regulering af 

ejendomsværdien af investeringsejendommene
101

. 

 

Regnskabsåret 2003/04 bød primært på overtagelsen af de 75 % aktier i Lalandia. Overtagelsen 

medførte stigninger i indtægterne på ca. 110 mio. kr. Omkostninger i forbindelse med købet steg 

ligeledes, herunder steg alene personaleomkostningerne med 48 mio. kr. Investeringen blev 

finansieret med optagelse af gæld i Lalandia på 100 mio. kr., samtidig med at PSE måtte optage nye 

lån for samme beløb. Hertil medførte overtagelsen endeligt en aktivering af goodwill på 70 mio. 

kr.
102
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I det følgende regnskabsår 2004/05 indgik PSE en ny aftale med DBU om, at fodboldlandsholdets 

kampe også fremover spilles i Parken. Den nye aftale gælder til slutningen af 2009 og afløste en 

aftale tilbage fra 1992. Koncernens regnskabspraksis blev i året ændret, således at PSE 

implementerede IFRS 3. Dermed skulle der ikke længere afskrives på goodwill, men foretages 

regelmæssige nedskrivningstest af goodwill i overensstemmelse med IAS 36. PSE gennemførte i 

året endvidere investeringer på ca. 100 mio. kr. Disse investeringer var bl.a. 37 mio. kr. i 

aktivitetsmæssige udvidelser i Lalandia, hvilket havde til formål at markedsføre Lalandia som andet 

end et badeland. Ligeledes betød en del af den totale investering nye og renoverede faciliteter i 

Parken samt investering i bedre lydforhold til koncerter og ikke mindst investeringer i nye spillere 

til FCK. 
103

 

 

Nettoomsætningen i 2005/06 blev påvirket positivt af øgede indtægter fra bl.a. Lalandia, men også 

af øget salg af merchandise samt stigning af antallet af kommercielle samarbejdspartnere. Således 

oplevede PSE en stigning i denne post på ca. 13 % i forhold til året før. Personaleomkostningerne 

steg kraftigt med ca. 30 mio. kr. i forhold til året før, hvilket skyldtes forøgede ansættelser af 

medarbejdere samt stigning i honorar til modervirksomhedens bestyrelse på 5 mio. kr. 

Egenkapitalen faldt i året med ca. 100 mio. kr., hvilket skyldtes PSEs køb af egne aktier, hvilket 

fragik egenkapitalen selvom de primært var erhvervet i forbindelse med købet af Fitness.dk, der 

efter aflæggelsen af regnskabet dette år blev betalt. Egenkapitalen blev iht. IFRS nedskrevet
104

.  

 

I regnskabet for 2006/07 var den væsentligste begivenhed ændringen af regnskabsåret i forbindelse 

med opkøbet af Fitness.dk. Regnskabet dækker herved 18 måneder fra 30. juni 2006 til 31. 

december 2007. Dette har naturligvis skabt en stor stigning i de fleste poster, men også selve købet 

af Fitness.dk har hjulpet godt til. Således kunne 500 mio. kr. ud af 1,5 mia. kr. i nettoomsætning 

henføres til købet af Fitness.dk. Yderligere forøgelse af nettoomsætningen skyldtes FCKs deltagelse 

i UEFA Champions League med efterfølgende tv- og præmieindtægter. PSE startede i året opførelse 

af feriehusene i Lalandia Billund. Salget af disse feriehuse indtægtsføres i takt med leveringen fra 

maj 2008 og to år frem. PSE forlængede hovedsponsoratet med Carlsberg, så det løber frem til 30. 

juni 2012. PSE har i regnskabsåret dels solgt et kontortårn, men også sat de to andre til salg. 

Ydermere er der indgået aftaler med Københavns Kommune om opførsel af ny tribune samt et 

fjerde kontortårn. Dertil kommer opførsel af en ny multiarena ved siden af Parken. Alle opførsler 
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står klar i løbet af 2009 og arenaen i 2009/2010. Hertil kommer at PSE har betalt Københavns 

Kommune over 60 mio. kr. for at sikre sig alle rettigheder i forbindelse med de nye investeringer. 

Erhvervelsen af Fitness.dk har budt på samlet forøget omsætning, men PSE har lidt tab på baggrund 

af store afskrivninger på de immaterielle aktiver, hvorfor der har været underskud i Fitness.dk i året 

med ca. 12 mio. kr.
105

 

 

5.3 Revisionspåtegninger 
 

Revisorernes påtegninger har siden regnskabsåret 2002/03 frem til 2006/07 været blanke, dvs. uden 

supplerende oplysningen eller forbehold. Dermed kan det udledes, at der ikke har været nogen 

faresignaler i revisionspåtegningerne for de seneste fem regnskaber. Dermed antages det endvidere, 

at alle forhold omkring going concern, kontinuitet, forsigtighed og værdiansættelse er afdækket og 

opfyldt i forhold til den anvendte regnskabspraksis.  

 

5.4 Ledelsesberetninger 
 

Ledelsesberetninger i perioden 2002/03 frem til 2006/07 har i hovedtræk været meget identiske. 

Beretningerne er informative og der gives oplysninger om strukturelle ændringer, samt om 

hændelser, der er sket i løbet af de pågældende år. PSE sammenholder årets begivenheder med de 

den langsigtede strategi, og forklarer hertil, hvorfor man har opnået/ikke har opnået det givne mål.  

 

Endvidere giver PSE deres bud på fremtiden, og har trods mange strategiske tiltag i perioden haft en 

positiv evne til at forudse, hvad det efterfølgende år ville indebære. Blandt andet har der været stor 

usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af kontraktrettigheder og dertil hørende indtægter fra 

transferaktiviteter.  

 

PSE har i perioden udvidet sine forretninger betydeligt. Som nævnt i den strategiske analyse er 

forretningsområderne i perioden udvidet med overtagelsen af hhv. Fitness.dk og Lalandia ligesom 

det er konstateret, at væsentlige indtægter vil tilflyde PSE i takt med indregningen af salget af 

feriehuse vedr. Lalandia Billund. Dette er tidligere gennemgået, hvorfor der ikke kommes nærmere 

ind på dette i nærværende afsnit. Det kan dog påpeges, at PSE har tilgået store økonomiske 

forandringer i de seneste fem år, som vil få væsentlig indflydelse på selskabets fremtidige 

økonomiske stilling og formåen.  
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5.5 Anvendt regnskabspraksis 
 

For at give en mere retvisende analyse af PSE, er det nødvendigt at se på, om der har været nogle 

ændringer i anvendt regnskabspraksis eller om der er andre forhold, det kan være relevant at være 

opmærksom på. Den seneste årsrapport fra 2006/07 er sammenlignet med fire tidligere årsrapporter 

fra PSE tilbage til regnskabsperioden 2002/03.  

 

Årsrapporten for PSE er aflagt efter IFRS, regnskabsklasse D samt de af Københavns Fondsbørs 

stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder, som overordnet skal være med 

til at give et retvisende billede af PSE
106

. Årsrapporterne fra og med 2004/05 er aflagt udelukkende 

efter IFRS, mens de foregående har været aflagt i overensstemmelse med de danske 

regnskabsvejledninger, de internationale regnskabsstandarder (IFRS), årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse D-virksomheder samt de krav, Fondsbørsen i øvrigt stiller til 

regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der er dermed en forskel i regnskabspraksis 

mellem årsrapporterne fra 2002/03 og 2003/04 til de efterfølgende årsrapporter aflagt indtil dags 

dato. Det forudsættes ud fra dette fremadrettet i afhandlingen, at disse to årsrapporter fuldt ud har 

implementeret regelsættet, således at man kan sammenligne tallene i årsrapporten under lige 

omstændigheder. Dette skal ses i lyset af, at det er en betingelse for aflæggelse efter IFRS, at 

selskabet vælger fuld overholdelse af IFRS-reglerne
107

.  

 

I det følgende fremgår de særlige forhold ved PSEs årsrapport, hvor det i afhandlingen er fundet 

mest relevant at knytte en kommentar. 

5.5.1 Immaterielle aktiver (kontraktrettigheder) 

En regnskabspost, som er vanskelig at sætte en reel værdi på, er selskabets kontraktrettigheder 

vedrørende spillere i FCK og FCK Håndbold. Kontraktspillere optages til anskaffelsespris med 

fradrag for afskrivninger
108

. Der benyttes dermed en værdiansættelsesmetode, der anses for solid. 

Man kan dog diskutere, om målemetoden er relevant, da det er vanskeligt at fastsætte værdien på en 

spiller og hvad denne kan sælges for. En spiller, der købes, kan henover årene spille bedre og bedre 

og dermed blive mere og mere værd, hvorfor summen man har betalt bliver oversteget af den større 
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værdi. Det er svært at værdiansætte spillere, hvis ikke umuligt, hvorfor reglerne er som de er. 

Spillere der kommer fra klubbernes egne ungdomsafdelinger bliver ved benyttelse af 

anskaffelsespris ikke optaget til en regnskabsmæssig værdi. Selvom dette umiddelbart må 

konstateres som en svaghed er det fastlagt, at andre klubber i SAS-ligaen også benytter denne 

metode, hvorfor det må være betegnet som den korrekte regnskabsmæssige behandling
109

.  

5.5.2 Goodwill 

En vigtig forskel mellem Årsregnskabsloven og IFRS er behandlingen af goodwill. Jf. ÅRL skal 

goodwill afskrives over 20 år, mens IFRS foreskriver, at goodwill årligt skal underkastes en 

nedskrivningstest. PSE har ved købet af Fitness.dk optaget et væsentligt beløb i balancen på 366 

mio. kr.
110

 Dermed skal dette køb ikke afskrives, men dermed underkastes nedskrivningstest. Dette 

er en vigtig forudsætning forud for budgetteringen. Der vil ikke blive taget højde for nedskrivning 

af goodwillen, da den betegnes som en ikke-permanent post, der ikke skal budgetteres med.  

5.5.3 Investeringsejendomme 

Der er i den historiske regnskabsanalyse foretaget korrektion vedr. posten investeringsejendomme. 

PSE har jf. årsrapporten 2006/07 solgt et kontortårn. De to resterende kontortårne er reklassificeret 

til hhv. Aktiver bestemt for salg samt Grunde og bygninger
111

. I afhandlingen er det valgt at 

reklassificere disse regnskabsposter tilbage til deres oprindelige post. Dette er foretaget på den 

baggrund, at det er hensigten at give et mere klart billede af PSEs materielle anlægsaktiver set i 

forhold til tidligere års regnskaber. 

 

5.6 Analyse af rentabilitet og risiko
112

 
 

For at vurdere hvor effektiv et PSE har været mht. sine økonomiske præstationer, er det nødvendigt 

at gennemgå deres historiske regnskaber. Dette gøres gennem reformulering af det officielle 

årsregnskab. Formålet med dette er at kunne beregne nøgletal, der måler resultatet af 

virksomhedens aktiviteter. Da driftsaktiviteterne udgør den primære kilde til fremtidig 

værdiskabelse, reklassificeres alle posterne dermed i hhv. drifts- og finansieringsaktivitet. Samlet 

set har reformuleringen og den efterfølgende rentabilitetsanalyse til formål at klarlægge den 
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historiske værdiskabelse, som sammen med analysen af de ikke-finansielle værdidrivere kan skabe 

en prognose over den fremtidige udvikling. 

 

Reformuleringen af hhv. balance og resultatopgørelse fremgår af bilag 3. Reformuleringen 

reformulerer den officielle balance i nettodriftsaktiver (NDA), netto finansielle forpligtelser (NFF) 

samt egenkapital. Den officielle resultatopgørelse reformuleres, jf. bilag 3 i hhv. drift og 

finansiering. Herved skabes der en opgørelse på totalindkomstbasis af både overskuddet fra drift og 

finansiering. De skattemæssige konsekvenser er allokeret ud på begge komponenter.  

 

Med henblik på at lette overblikket over PSEs finansielle situation opsummeres de vigtigste 

hovedtal for PSE fra regnskabsåret 2002/03 til regnskabsåret 2006/07. Der skal igen fremadrettet 

gøres opmærksom på, at perioden 2006/07 dækker 18 måneder. Med henblik på at gøre denne 

periode så sammenlignelig som muligt med de foregående, er det for resultatopgørelsens 

vedkommende besluttet at dividere denne periode med 18 måneder og herefter gange den med 12 

måneder. Balancen forbliver som den er. 

 

Tabel 5.1 – Hovedtal for PSE 

T.DKK 2006/07 (18 mnd) 2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Nettoomsætning  994 504 447 370 233 

Resultat før fin. poster  149 76 72 55 21 

Resultat før skat  108 58 55 41 12 

Årets resultat  87 41 42 26 10 

Balancesum 2382  1.256 1.172 1.145 927 

Egenkapital 665  451 548 492 456 
 

Kilde: PSE Årsrapporter 2002/03 til 2006/07 samt egen tilvirkning 

 

Herefter følger en analyse af nøgletal til analyse af rentabiliteten hos PSE.  

 

5.6.1 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentningsprocent EKF sammenfatter den værdiskabende aktivitet for ejerne for 

året. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen (EKF), og de 

underliggende finansielle værdidrivere samt driftsmæssige værdidrivere. Egenkapitalforretningen 

dekomponeres efter principperne i den udvidede DuPont-pyramide
113

, der via dens systematik er i 
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stand til at dekomponere afkastningsgraden yderligere i overskudsgrad (OG) samt aktivernes 

omsætningshastighed (AO). Ved at foretage denne dekomponering muliggøres det, at analysere 

forholdet mellem selskabets indtægter og omkostninger (overskudsgraden) på den ene side og en 

analyse af aktivernes omsætningshastighed på den anden side. 

 

I følgende tabel vises, hvordan egenkapitalen er forrentet for PSE i analyseperioden. Det er den 

reformulerede resultatopgørelses totalindkomst, der danner udgangspunkt for analysen i forhold til 

den gennemsnitlige egenkapital mellem to perioder.  

 

Tabel 5.2 - Egenkapitalens forrentning  

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

EKF 10,66 % 5,86 % 5,92 % 3,70 % 0,78 % 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Ud fra tabel 5.7 ses, at egenkapitalens forretning har været utilfredsstillende i starten af perioden, 

hvor egenkapitalen ikke engang blev forrentet med 1 %. Den ender på et fornuftigt leje i 2006/07 på 

10,66 % for den 11 måneders periode. Det ses også, at forrentningen i 2006/07 ligger et godt stykke 

over den risikofrie rente på ca. 4,3 %. Den stigende nettoomsætning samt heraf stigende overskud 

har påvirket egenkapitalens forrentning i positiv retning henover årene. Men den altafgørende 

forklaring til det store spring må ses i den nettoomsætning PSE har opnået ved købet af Fitness.dk. 

Således stiger nettoomsætningen fra 500 mio. kr. til ca. 994 mio. kr. (12 mnd.) fra 2005/06 til 

2006/07. 

 

Samlet set har udviklingen i egenkapitalens forrentning været positiv. Det nuværende niveau synes 

på baggrund af de identificerede faktorer at blive fastholdt. For at analysere andre årsager til 

udviklingen i egenkapitalens forretning ses der i det følgende afsnit nærmere på de underliggende 

værdidrivere, som er den finansielle gearing (FGEAR), gearingen fra driftsforpligtelser (DGEAR), 

renten (r) og SPREAD.  

 

Tabel 5.3 – Finansiel gearing, driftsmæssig gearing, r samt SPREAD 

  2006/07 (18 mnd) 2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

FGEAR   1,39 0,77 0,61 0,52 0,40 

r   0,042 0,036 0,039 0,035 0,034 

SPREAD   6,2 % 2,7 % 2,6 % 1,4 % -1,2 % 

DGEAR  0,24 0,25 0,24 0,24 0,27 
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Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Som det ses ud fra tabellen har PSE finansieret en meget stor del af deres kapitalbehov ved hjælp af 

fremmedkapital i år 2006/07. Udviklingsmæssigt har dette vokset støt og roligt fra 2002/03 med 0,4 

i finansiel gearing til 1,39 i 2006/07 (12 mnd.). Sammenlignes det med udviklingen i 

egenkapitalforretningen jf. figur 5.2 ses, at den finansielle gearing følger udviklingen på 

egenkapitalens forrentning, hvilket umiddelbart kan være positivt, da PSE dermed drager nytte af 

sine optagede forpligtelser. Men da dette også skal ses i sammenhæng med væksten i den finansielle 

risiko, skal man dog være varsom med at konkludere dette så kategorisk. Den finansielle risiko er 

drevet af niveauet for FGEAR og spredningen på SPREAD. SPREAD, der angiver forskellen 

mellem afkastningsgraden og r, har haft en positiv indflydelse på egenkapitalens forrentning i 

2003/04 og seneste med det største spring voksende fra 2,7 % i 2005/06 til 6,2 % i 2006/07. Så 

længe SPREAD er positiv vokser EKF mere i forhold til afkastningsgraden.  

 

På samme måde som FGEAR kan løfte egenkapitalforrentningen over afkastningsgraden, kan 

driftsmæssige forpligtelser løfte afkastet på nettodriftsaktiver. Jo flere driftsforpligtelser PSE har i 

forhold til nettodriftsaktiverne, jo højere bliver afkastningsgraden forudsat at driftsoverskuddet ikke 

berøres. Ovenstående viser tabellen, at DGEAR har været rimelig stabil omkring forholdet mellem 

driftsaktiverne og driftsforpligtelserne i perioden. Der forekommer ikke væsentlige udsving. 

DGEAR har dermed ikke reduceret investering i netto driftsaktiver nævneværdigt. Som det også ses 

af følgende tabel har PSEs brug af både FGEAR og DGEAR til investering i driftsaktiver været 

meget beskeden: 

 

Tabel 5.4 – Egenkapitalforrentningens bestanddele 

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

EKF 10,66 % 5,86 % 5,92 % 3,70 % 0,78 % 

ROOA 5,31 % 4,57 % 4,86 % 3,34 % 1,69 % 

DGEAR 3,80 % 1,74 % 1,62 % 1,65 % 0,53 % 

FGEAR 1,55 % -0,45 % -0,56 % -1,29 % -1,44 % 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Den driftsmæssige gearings bidrag til afkastningsgraden er på et lavt niveau, ligeså med den 

finansielle gearing. Det største bidrag kommer af afkastet på driftsaktiver (ROOA). Der ses en 
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mindre stigning i DGEAR i seneste regnskabsår, men intet væsentligt. De finansielle forpligtelsers 

bidrag til afkastningsgradens udvikling er meget uanselig. Det kan dermed konkluderes, at PSEs 

EKF er dermed mere påvirket af gearing fra driftsmæssige forpligtelser end finansielle.  

 

5.6.2 Aktivernes omsætningshastighed 

Den driftsmæssige risiko i PSE gennemgås ved at se nærmere på risikoen i aktivernes 

omsætningshastighed. Dette analyseres som helhed, men også for separate grupper af aktiver. 

Nøgletallet udtrykker det forhold mellem nettoomsætningen, og den kapital som PSE har investeret 

for at skabe denne aktivitet. I følgende tabel ses udviklingen i nøgletallet: 

 

Tabel 5.5 – Aktivernes omsætningshastighed 

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Aktivernes oms. hast. 0,77 0,58 0,54 0,52 0,36 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel ligger aktivernes omsætningshastighed for PSE på et i 

2002/03 lavt niveau, men stiger støt frem til seneste regnskabsperiode i 2006/07. 

Omsætningshastigheden, der indikerer salget pr. krones investering, er i starten af perioden på et 

lavt niveau, hvilket må anslås som meget lidt acceptabelt, da aktiverne ikke engang omsættes én 

gang. Dette har betydet, at PSE har skullet benytte en stor mængde kapital for at skabe overskud. 

Tendensen ser dog bedre henover årene og lander i seneste regnskabsperiode på 0,77. PSE har 

dermed formået at øge aktivitetsniveauet uden at forøge kapitalforbruget tilsvarende, hvilket har 

betydet, at PSE har forbedret evnen til at forrente den investerede kapital.  

 

Imidlertid forklarer ovenstående tabel ikke, hvilke forretningsområder, der bidrager mest til den 

forbedrede omsætningshastighed. Hertil er det fundet relevant at opstille følgende tabel. Den viser 

omsætningshastighederne og de inverse omsætningshastigheder, hvor sidstnævnte udtrykker, hvor 

meget der er bundet i netto driftsaktiver for at skabe én krones salg. Tabellen for de tre 

forretningsområder er simpelt baseret på segmentoplysningerne jf. note 3 i årsrapporten og derfor 

ikke på baggrund af reformulering. Dette betyder bl.a. at tallene ikke er vist med baggrund i en 
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reformulering, men tabellens formål er at skabe overordnet klarhed over forretningsområdernes 

potentiale: 

 

Tabel 5.6 – Aktivernes omsætningshastighed og invers omsætningshastighed baseret på 

forretningsområder 

 AO 2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Parken 36,82 1,22 0,58 0,64 0,54 

Lalandia 0,36 1,03 2,35 0,53 - 

Fitness.dk 0,85 - - - - 

Invers AO 2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Parken 0,03 0,82 1,74 1,56 1,84 

Lalandia 2,77 0,97 0,43 1,9 - 

Fitness.dk 1,17 - - - - 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Ovenstående tabel viser nu samlet set et lidt bedre billede af PSEs omsætningshastigheder fordelt 

over en årrække på selskabets segmenter. Det ses, at forretningsområdet Parken i seneste 

regnskabsår har en imponerende høj omsætningshastighed. Den inverse AO viser således, at Parken 

i 2006/07 har brugt 3 øre for at skabe én krones salg. Tendensen i invers AO har siden 2002/03 

overordnet set været nedadgående, hvilket må betragtes som værende positivt. Springet er dog 

meget stort mellem 2005/06 og 2006/07, hvilket skal ses i lyset af at NDA har udviklet sig negativt, 

hvilket igen skyldes forøget driftsgæld på 300 mio. kr. mellem disse to perioder samt ikke mindst 

en positiv udvikling i nettoomsætningen.  

 

Anderledes ser det ud for Lalandia, der har oplevet negativ udvikling i omsætningshastigheder 

samlet set henover årene, dog med højere omsætningshastigheder i regnskabsårene 2004/05 og 

2005/06 end de to foregående år. Det antages, at dette skyldes PSEs investering i feriehuse at 

omsætningshastigheden i seneste regnskabsår falder til det laveste i alle perioder.  

 

For Fitness.dk er der ikke nogen år til sammenligning, men sammenlignes med de andre 

forretningsområder, placerer området sig midt i mellem de andre områder. PSE har i første år med 

Fitness.dk brugt 1,17 kr. for at skabe én krones salg. Dette kan være både positivt eller negativt, 

afhængigt af, hvordan udviklingen bliver i de kommende år. 
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I det følgende analyseres afkastningsgraden og overskudsgraden, der er tæt relateret til aktivernes 

omsætningshastighed: 

 

5.6.3 Afkastningsgraden og overskudsgraden 

Afkastningsgraden ikke tager hensyn til, hvordan PSE er finansieret, herunder kapitalstruktur og 

skattemæssige forhold. Afkastningsgraden viser det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone
114

. 

Det er vurderet, at det er PSEs primære driftsresultat, der er mest relevant og væsentlige at 

analysere, hvorfor der ikke analyseres på driftsresultatet efter de finansielle poster.  

 

Tabel 5.7 – Afkastningsgraden 

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Afkastningsgrad 9,11 % 6,31 % 6,48 % 4,99 % 2,22 % 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 

 

Gennem analyseperioden har PSE haft et meget beskedent afkast på baggrund af aktiviteterne. Der 

ses dog en positiv udvikling i procenterne således, at PSE har i de seneste tre år har oplevet et større 

afkast end i starten af perioden. Afkastet i 2006/07 (12 mnd.) er således ca. 7,3 %-point større end 

den risikofrie rente, hvilket er positivt. Det er dog svært at vurdere, hvad fremtiden vil bringe ud fra 

investors synspunkt, så niveauet synes ikke imponerende i forhold til den risiko, der er forbundet 

med at investere i selskabet. Hastigheden vurderes dog at være jævnt stigende i den kommende 

årrække. Ved simpel sammenholdelse i forhold til WACC'en (som er estimeret til 4,9 %, jf. afsnit 

6.4.2.1), ses dog at PSEs drift siden 2003/04 har formået at skabe værdi. 

 

Tabel 5.8 – Overskudgraden 

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Overskudsgrad fra salg 14,48 % 17,52 % 15,54 % 15,17 % 20,53 % 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3 og 4 
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Afkastningsgraden kan dog som nøgletal ikke stå af alene
115

.  Som det fremgår af tabel 5.8 har PSE 

i analyseperioden haft en forholdsvis stabil overskudsgrad, liggende i intervallet 14,5 - 20,5 %, dog 

samlet set et fald henover perioden. For den seneste periode er PSE dermed i stand til at generere 

ca. 14,5 kr. pr. omsat 100 kr. Overskudsgraden har dog været svingende, og det interessante er i den 

forbindelse, at PSE ikke har formået at fastholde den hidtil største overskudsgrad på 20,5 % som ses 

tilbage i 2002/03. Graden faldt drastisk med 5 % -point i 2003/04, men har herefter oplevet en 

stigning frem til 2005/6 som dog faldt med 3 % -point i seneste regnskabsperiode. Det er dermed 

svært at vurdere, om overskudsgraden vil stige eller falde i de kommende år.  

 

Med henblik på herefter at kunne vurdere, hvad der har haft betydning for udviklingen i 

overskudsgraden, er det muligt via indeks og common size-beregningerne, at udtage nogle poster, 

som synes at have en væsentlig indflydelse på resultatet. Ud fra et kvalitativt synspunkt vurderes 

eksterne omkostninger og af- og nedskrivninger at være de poster, der påvirker resultatet mest. Med 

det formål at give bedre overblik opsummeres disse i følgende figur: 

 

Tabel 5.9 – Indeksberegninger på udvalgte poster 

  2006/07 (12 mnd) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 

Nettoomsætning (indeks) 427 216 192 159 100 

Ekst. omk. (indeks) 430 205 183 148 100 

Af- og nedsk. (indeks) 456 195 184 168 100 

Ekst. omk. (common size) 46 44 44 43 46 
 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag 3, 6 og 11 

 

Ud fra ovenstående tabel ses det, at de store omkostningsposter følger indeksudviklingen i 

nettoomsætningen, hvilket fint afspejler sig i udsvingene jf. overskudsgraden fra salg tabel 5.8. Heri 

ligger bl.a. at afskrivningerne i 2003/04 og 2006/07 overstiger nettoomsætningens udvikling, i 

senest regnskabsperiode med 29 %-point. Eksterne omkostninger overstiger også nettoomsætningen 

i seneste regnskabsår med 3 %-point, hvilket antages at henføres til de forøgede driftomkostninger 

for ejendomme, hvilket ses af note 6 i seneste årsrapport. At bedømme ud fra begge poster må det 

dog siges at være afskrivningerne, der har været mest toneangivende omkostningsmæssigt, hvilket 

kan forklare faldet i overskudsgraden. Dette hænger alt andet lige også sammen med underskuddet 

fra driften i Fitness.dk. 
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På trods af udsvinget vurderes PSE dog alt i alt at være i stand til at styre deres store 

omkostningsposter set over hele perioden, så de ikke påvirker resultatet væsentligt i negativ retning.  

 

5.6.4 Nettoomsætning 

Som et sidste punkt i denne regnskabsanalyse er det fundet relevant at se på den historiske 

udvikling i selskabets nettoomsætning. Dette gøres, da det kan bidrage til en bedre forståelse for de 

områder, hvor Parken har sin indtjening, således at dette kan danne et mere solidt fundament for 

budgetteringen og de antagelser, der knyttes til dette. I bilag 7 er nettoomsætningen vist fordelt op 

på forskellige forretningsområder samt en indeksering af nettoomsætningen. Det ses, at der 

hovedsagligt har været en positiv salgsvækst indenfor alle områder. For entré, TV- og 

præmieindtægter har der været en voldsom udvikling fra 2005/06. Der har således været en positiv 

udvikling på langt over 100 mio. kr., hvilket alt andet lige må antages at skyldes deltagelse i UEFA 

Champions League. En anden umiddelbar udvikling, der falder i øjnene er F&B og 

Konkurrencecenter, mv., som har oplevet en pæn stigning igennem alle årene fra ca. 60 mio. kr. i 

2002/03 til 152 mio. kr. 2006/07. Provisioner og billetgebyrer samt øvrigt varesalg har herudover 

også oplevet en væsentlig stigning i nettoomsætningen. Disse poster kan henføres til Lalandia, hvor 

indtjeningen er vokset støt henover årene. Investeringsejendomme har haft en relativt lav 

nettoomsætning, der ikke har udviklet sig væsentlig hverken positivt eller negativ i løbet af årene.  

 

Samlet ses udviklingen i nettoomsætningen været særdeles positiv. Det er på den baggrund svært at 

være pessimistisk og tro, at udviklingen i nettoomsætningen stagnerer eller falder i de kommende 

år. 

  

5.7 Delkonklusion 
 

Den historiske regnskabsanalyse tog udgangspunkt PSEs årsrapporter i perioden 2006/07. Til dette 

var der enkelte kommentarer og korrektioner inden opstillingen af den reformulerede 

resultatopgørelse og balance. Gennemgangen af viste, at perioden har været præget af forskellige 

opkøb. Selskabet har i perioden erhvervet både Lalandia samt Fitness.dk, hvilket har påvirket de 

historiske regnskaber væsentligt. Overordnet set har udviklingen i nøgletallene vist, at PSE er en 

sund og veldreven forretning.  
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Egenkapitalens forrentning viste, at især i starten af perioden var denne forholdsvist lav, dog positiv 

men ikke over 6 % frem til 2005/06. I seneste regnskabsår udviklede denne sig dog til 10,66 %. 

PSEs overtagelse af indtjening vedr. Fitness.dk har dermed haft en positiv påvirkning af 

egenkapitalens forrentning. Udviklingen i den finansielle gearing har hovedsagligt fulgt udviklingen 

i egenkapitalens forretning. . Udviklingen i SPREAD viste, at PSEs egenkapitalforrentning har 

været positivt påvirket af den forøgede gæld. Analysen viste, at EKF er forholdsvist beskeden 

påvirket af den finansielle gearing samt gearingen fra driftsforpligtelser, men i højere grad af 

afkastet på driftsaktiver. 

 

Analyse af driften viste, at aktivernes omsætningshastighed har været i positiv udvikling. PSE har 

henover analyseårene forbedret sin evne til at forrente den investerede kapital. Analyse af 

afkastningsgraden viste, at PSE i perioden før 2006/07 ikke har genereret et tilfredsstillende afkast i 

forhold til, hvad der er indført af ressourcer og aktiver. Dog viser 2006/07 et positivt afkast på ca. 

9,11 %. Overskudsgraden fra salg har vist et svingende niveau, dog samlet faldende hvis man ser på 

udviklingen over hele perioden. Vha. af indekseringer af udvalgte omkostningsposter er det 

konstateret, at udviklingen vedr. eksterne omkostninger og afskrivninger har været højere end 

nettoomsætnings udvikling, hvorfor faldet i overskudsgraden fra salg kan henføres til dette. 

 

Som afslutning blev der foretaget en indeksering af nettoomsætningen for at danne et billede af 

udviklingen inden opstillingen af budget. Det blev konstateret, at salget hovedsagligt har været i 

fremgang indenfor alle områder, men især indenfor områderne entré, tv- og præmieindtægter var 

der en stor stigning fra pr 2005/06 til 2006/07, hvilket skyldtes FCKs deltagelse i UEFA Champions 

League. Ligeledes har udviklingen i F&B og konferencecenter m.v., været positiv ligesom 

provisioner og billetgebyrer også har oplevet en betydelig toneangivende salgsvækst i forhold til de 

andre områder. 

 

6 Værdiansættelse af PSE 
 

Dette kapitel har til formål at benytte de indsamlede informationer til at opstille et så realistisk 

budget som muligt med endelig henblik på at værdiansætte PSE. Indledningsvist vil afhandlingen 

argumentere for valg af værdiansættelsesmodel. Herefter følger selve budgetteringen og 
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værdiansættelsen. Endeligt vil kapitlet indeholde kommentarer omkring den fremfundne værdi, 

ligesom der udover dette vil blive foretaget en følsomhedsanalyse ud fra det udarbejdede resultat.  

 

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel 
 

I det følgende analyseres og vurderes de værdiansættelsesmodeller, der kan benyttes til at 

værdiansætte PSE. Formålet er, at finde frem til den model, der under de givne forudsætninger kan 

danne en mest realistisk værdi af PSE.  

 

Værdiansættelsesmodellerne kan overordnet inddeles i fire hovedgrupper: 

 Optionsmodeller 

 Substansmodeller 

 Relative værdiansættelsesmodeller 

 Kapitalværdibaserede modeller 

 

De to første modeller, options- og substansmodellerne, benyttes sjældent i praksis og har i det hele 

taget - set i forhold til de to nederste - været benyttet i ringe grad
116

. Brugen har mest været 

koncentreret om selskaber i økonomisk krise. Derfor vil disse modeller ikke blive yderligere omtalt 

i afhandlingen. 

 

De relative værdiansættelsesmodeller kræver, at man sammenligner et selskab med andre selskaber 

med henblik på at vurdere, om disse er relativt billigere eller dyrere
117

 Dette er en forholdsvis enkel 

proces, idet modellen typisk tager udgangspunkt i tal, der kendes fra den officielle årsrapport. 

Herefter skal der foretages enkelt beregninger for herefter at foretage den endelige værdiansættelse. 

Af relative modeller indgår bl.a. P/E, K/IB, K/IV og Price/sales, som dog ikke gennemgås her. Da 

PSE er et konglomerat med mange aktiviteter i forskellige brancher er det vurderet, at denne form 

for værdiansættelse vil være stort set umulig at foretage med rimelig sikkerhed. Forudsætningen 

bag modellerne er, at man sammenligner med andre selskaber, og denne forudsætning brydes i 

PSEs tilfælde. 

 

En kapitalværdibaseret model vurderes derfor umiddelbart mest egnet til at værdiansætte Parken. 
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Valget af endelig værdiansættelsesmodel beror derfor på, hvilken af de kapitalværdibaserede 

modeller, der forekommer mest hensigtsmæssig at benytte i forhold til PSE og dennes 

forretningsområder. Disse modeller er bl.a. følgende: 

 

 Dividendemodellen 

 DCF-modellen 

 RI-modellen 

 

Dividendemodellen antager fx, at virksomheden udbetaler en konstant dividende, men dette kan i 

sagens natur hurtigt ændre sig i forhold til den konkrete virksomhed og dennes udbyttepolitik. 

Modellen vurderes ikke i denne situation anvendelig
118

 set i forhold til PSE, da der ikke er 

tilstrækkelig kendskab til udbyttepolitikken og især, hvordan denne vil se ud i fremtiden. 

 

Herefter forekommer det endelig valg af model at stå mellem DCF-modellen og RI-modellen
119

, 

som præsenteres og vurderes i det følgende: 

 

6.1.1 DCF-modellen 

 

DCF-modellen er en udbredt model blandt aktieanalytikere. Dette er bl.a. fordi, den er uafhængig af 

anvendt regnskabspraksis. Det frie cash flow defineres, som det cash flow, der er til deling til 

långivere og ejere. Derfor skal det frie cash flow tilbagediskonteres med et afkastkrav, der afspejler 

långivers og ejers risikoopfattelse af cash flow. Værdiansættelsesprocessen fungerer i praksis ved at 

inddele budgettet i to perioder, hhv. den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden. DCF-

modellen skrives som følgende formel
120

: 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 47 
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 RI-modellen er en variant af EVA-modellen, men modellerne er i praksis stort set ens, hvorfor der tages 

udgangspunkt i RI-modellen 
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Som det ses af modellen tager den et indirekte udgangspunkt. Det forudsættes i den forbindelse, at 

PSE ikke skaber værdi via finansieringsaktivitet, hvorfor den driftsmæssige aktivitet har fokus. Den 

to-periodiske model er baseret på, at PSE i en periode har voldsomme eller høje vækstrater, mens 

væksten på længere sigt vil aftage og få et naturligt niveau. I den eksplicitte budgetperiode 

estimeres for hvert år en resultatopgørelse, en balance og pengestrømsopgørelse. Dette sker 

ligeledes i terminalperioden, men kun for første år, da terminalperioden kendetegnes ved konstant 

udvikling. Et vigtigt punkt i denne forbindelse er, at alle variable udvikler sig konstant i 

terminalperioden, da dette er en underliggende antagelse i den to-periodiske model. Hvis dette ikke 

forekommer, bør budgetperioden udvides indtil alle variable forventes at udvikle sig konstant. DCF-

modellen hviler på en forudsætning om, at al overskydende likviditet enten udloddes som udbytte 

eller investeres i projekter, som giver en nutidsværdi lig med nul, dvs. at afkastet af investeringen er 

lig afkastkravet.  

 

6.1.2 RI-modellen 

Denne model tager udgangspunkt i den bogført resultatopgørelse og balance og tilbagediskonterer 

virksomhedens nettooverskud (på basis af totalindkomst) efter fradrag for 

egenkapitalomkostningerne. Værdi for aktionærerne fremkommer når overskuddet er større end 

alternativafkastet. Overskuddet kaldes residualindkomst, mens det alternative afkast betegnes 

egenkapitalomkostninger. Fratrækkes egenkapitalomkostningerne nettooverskuddet fremkommer 

residualindkomst for ejerne. Modellen opstilles på følgende måde: 
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RI-modellen hviler på en forudsætning om at alle indtægter og omkostninger passerer 

resultatopgørelsen i budgetperioden. Overholdes forudsætningen gør dette RI-modellen ufølsom 

overfor valg af indregningsmetoder og valg af regnskabspraksis. Heri ligger endvidere, at RI-

modellen som tidligere nævnt tager udgangspunkt i den bogførte resultatopgørelse samt balance, og 

lader revisorernes og regnskabsudarbejdernes kompetencer være udslagsgivende for den eksterne 

analytikers analyser.  
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6.1.3 Valg af model 

Begge modeller er blandt de mest anvendte blandt analytikere og er teoretisk ækvivalente. 

Modellerne bør i teorien give samme aktieværdi, men i praksis kan en model under forskellige 

forudsætninger være mere hensigtsmæssig at anvende på bekostning af en anden. Der ligger dog 

flere problemstillinger i valget mellem disse modeller set i forhold til en værdiansættelse af PSE.  

 

RI-modellen adskiller sig fra DCF-modellen ved at tage udgangspunkt i det 

værdiansættelsesarbejde, som virksomheden sammen med revisorerne allerede har udført (den 

bogførte egenkapital). DCF-modellen skiller regnskabsposterne ad, og transformerer dem til cash 

flows. I RI-termer skal DCF-modellen dermed både estimere normalindkomst og samtidig den 

overnormale indkomst, målt som forskellen mellem periodens overskud og det forventede 

overskud. DCF-modellen forudsætter dermed et indgående kendskab til PSE for at kunne anvende 

modellen realistisk med fornuftigt resultat i forbindelse med opstilling af budget. Det gør den 

dermed langt mere sårbar overfor quick-and-dirty-værdiansættelse end RI-modellen. DCF-modellen 

anlægger et informationsperspektiv, idet den udelukkende bruger tal i årsrapport som rådata, hvilket 

betyder, at årsrapporten "blot" skal indeholde en vis mængde af relevante oplysninger. Dette ses i 

modsætning til RI-modellen, der anlægger et målingsperspektiv med hovedvægt på den bogførte 

resultatopgørelse og balance. 

 

RI-modellen behøver blot budgetdata for den periode, der har overnormal indtjening. 

Terminalværdien vil i DCF-modellens tilfælde ofte udgøre 56-125
121

 % af den estimerede værdi, 

mens det i RI-modellen vil udgøre langt mindre, da RI-modellen anerkender at perioderegnskabet 

allerede har udført en del af værdiansættelsen. Dette medfører, at usikkerheden ved 

terminalværdiens størrelse mindskes ved brug af RI-modellen.  

 

Det er afgørende i valg af model, at den endelige model er den model, der er mindst sårbar overfor 

"quick and dirty"-antagelser. Selvom det i en vis udstrækning i denne afhandling tilstræbes, at 

budgettet er foretaget med den største præcision ud fra de informationer PSE har meldt ud og 

selvom de i afhandlingen fremkomne resultater fra fundamentalanalysen også benyttes, forekommer 

der i budgettet visse antagelser og simplificerede forudsætninger.  

 

                                                      
121
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Heri ligger valg af RI-modellen som endelige model, hvilket begrundes med, at denne model er den 

mindst sårbare af modellerne overfor quick-and-dirty-antagelser. PSE er med sine 

forretningsområder meget kompleks at budgettere, selvom fundamentalanalysen med sit input 

minimerer denne kompleksitet. Men trods dette vil der blive foretaget flere simple antagelser pga 

manglende ekstern information, hvilket dermed medfører at RI-modellen i denne henseende 

vurderes at give det mest middelrette skøn over PSEs værdi. 

 

Til RI-værdiansættelsesmodellen er der derfor udarbejdet et budget for de kommende fem år 

startende fra regnskabsåret 2007/08 til 2012/13. Budgettet opstilles på baggrund af de input, der 

blev identificeret i den strategiske analyse.  

 

 

6.2 Resultatbudget 

 

Det opstillede budget fremgår af bilag 8. Budgetteringen vil tage højde for informationer som PSE 

har meldt ud om fremtidens investeringer og aktiviteter, og vil i det hele taget baseres på de enkelte 

betydningsfulde forretningsområder. Denne struktur er valgt, da der blev identificeret flere 

forskellige ikke-finansielle valuedrivere i den strategiske analyse. 

 

Nettoomsætningsposterne udgøres af mange poster, hvilket der kommes nærmere ind på i det 

følgende. Indledningsvist skal det slås fast, at som målestok for den historiske udvikling benyttes i 

dette afsnit udelukkende omregnede regnskabstal vedr. regnskabet 2006/07. Der tages endvidere 

ikke hensyn til, at PSE har omlagt regnskabsår til at følge kalenderåret og således vil 

budgetperioden fremadrettet være baseret på regnskab aflagt pr. 30. juni.  

 

For at budgetteringen af nettoomsætningen forekommer så realistisk som muligt, er det relevant at 

holde de i årsrapporten opstillede segmentoplysninger og udspecificering af nettoomsætningen op 

mod hinanden. En aggregeret prognose vil ikke være tilstrækkelig informativt til at se, hvordan 

udvikling i de respektive forretningsområder vil blive. I og med PSE ikke specifikt historisk 

forklarer, præcis hvilke indtægter, der tilgår de pågældende nettoomsætningsposter, er det via 

ræsonnement og afstemning fra segmentoplysningerne (note 3) til nettoomsætningsposterne (note 

4) skabt en indikation af, hvordan indtægterne er fordelt. Dette fremgår af bilag 13. I note 3 vises 

samtlige indtægter fordelt på segmenterne. Dette er dermed indtægter fra alle forretningsområder 
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inkl. det fravalgte forretningsområde Andet. I note 4 vises nettoomsætningen fordelt på 

underklassifikationer og i note 5 vises indtægter fra værdiregulering af ejendomme. Summen af 

note 4 og note 5 svarer til summen af note 3. Da Andet ikke skal budgetteres og da denne 

underkategori forekommer relativt lille set i forhold til fokusområderne er det valgt at lade denne 

kategori høre ind under forretningsområdet Parken.  

 

Dette forekommer dog stadig som en simpel løsning, idet det optimale havde været om PSE fx 

havde oplyst helt nøjagtigt, hvad forretningsområdet Parken har haft af indtægter set i forhold til at 

forretningsområdet indeholder FCK, koncertarrangementer, udlejning, mv. Men da dette skal holdes 

op mod en general budgettering af nettoomsætningen, mv. på tværs af alle forretningsområder 

forekommer en værdiansættelse på basis af en delvis disaggregeret opdeling mest hensigtsmæssig i 

denne situation og umiddelbart som den løsning, der under de givne forudsætninger udpensler 

værdiskabelsen i PSE mest muligt for den eksterne investor.  

 

Flere punkter har vist sig at være vigtige at have med i beregningerne. PSE er involveret i 

opbygning af Lalandia Billund, hvor indtægtsførslen i takt med levering af feriehuse vil ske i løbet 

af 2008 og 2009. Herefter vil indtægterne fra Lalandia Billund vedrøre brug af feriestedet i en 

kommende årrække. Ydermere er PSE lige nu involveret i projekt i Syditalien, hvor man vil bygge 

et ferie- og fritidsområde med 684 lejligheder
122

. Om dette projekt søsættes indenfor en fem års 

periode er sandsynligt, men da de eksterne informationer omkring projektet som helhed er 

utilstrækkelige, vælges der at se bort fra dette projekt. Endeligt forventes opførelsen af den nye 

Superbest-tribune samt nye fjerde kontortårn i Parken at være i brug i 2009, ligesom den nye 

Capinordic Arena ved siden af Parken forventes at medvirke til forøget nettoomsætning. I det 

følgende gennemgås den forventede udvikling på PSEs forretningsområder i relation til 

nettoomsætningen, 

 

6.2.1 Nettoomsætningen 

Lalandias nettoomsætning vil som helhed stige i de kommende år. Dels forventes det, at der fortsat 

vil være en jævn stigning af besøgende til Lalandia Rødby, grundet danskernes øgede forbrug på 

ferie og oplevelser, og trods risiko for økonomisk afmatning og ændring i renteniveau. Når Lalandia 

Billund er færdigt, vil nettoomsætning fra dette medføre et ryk i indtjeningen fra dette nye område. 
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Lalandia Billund er estimeret til at stå færdigt sommeren 2009
123

, hvorfor indtjening på baggrund af 

dette først vil påvirke regnskabet 2009/10. Den post som PSE normalt benytter til omsætning vedr. 

Lalandia er posten F&B og konferencecenter mv. I budgetteringen af omsætningen for denne post, 

er der derfor indregnet en stigning på 10 % i 2007/08 og fra 2008/09 forventes denne at stige med 

yderligere 50 %, når husene i Lalandia Billund, der er solgt indtægtsføres. Der tages herfra igen 

højde for en stigning på 50 % i 2009/10, da det forudsættes, at PSE overleverer halvdelen af husene 

i 2008 og den sidste halvdel i 2009. Herfra forventes en stigning på 15 % årligt. Dette skal ses på 

den baggrund, at antal feriehuse er på niveau med Rødby (Rødby har 741 huse, Billund får 761 

huse
124

), hvorfor indtjeningen i Billund ud fra dette synspunkt antages at blive på niveau med 

Rødby. Det antages endvidere, at prisfastsættelsen på baggrund af omkostningsstrukturen for de 

ydelser, der tilbydes i Billund ikke er væsentligt anderledes end i Rødby. Det antages dog, at de er 

lidt højere, hvorfor prisen afspejler sig i dette. Udover dette forventes det, at synergien med de 

andre aktiviteter i området skaber en positiv effekt, fx således at gæster, der camperer i området, 

besøger Legoland, Lalandia og Givskud Zoo, som en del af deres ophold. Med andre ord er der 

store forventninger til indtjeningen fra Lalandia i den kommende fremtid. 

 

For omsætningen vedr. Fitness.dk er der budgetteret med en stigning på 7,5 % årligt. Dette skal ses 

i lyset af dels den generelle prisudvikling, men også den hårde konkurrence, som Fitness.dk er i og 

ligeledes med baggrund i de øgede muligheder for motion samt ikke mindst fokus på motion, som 

danskerne oplever i disse år. Prisstrukturen for fitness-abonnementer forventes ikke at ændre sig i 

de kommende år, hvorfor Fitness.dk ikke vil opleve pres fra andre udbydere med nye lempelige 

abonnementsordninger, hvor folk ikke bindes i samme grad som tidligere. Dette begrundes med, at 

Fitness.dk i mange år har haft en solid base af kunder, der benytter centret. Desuden kan det tænkes, 

at Fitness.dk kan lave specielle abonnementsordninger til firmaer, der ønsker at tilbyde deres 

ansatte medarbejderfitness.  

 

Vedrørende koncertaktiviteterne forventes det, at disse i store træk kommer til at bidrage med stort 

set samme del, som man historisk har bidraget med. Man kan dog forestille sig at PSE, når 

opførelsen af Capinordic Arena er færdig vil afholde mindre arrangementer og hertil koncerter med 

ubetydeligere artister end dem, der normalt har kunnet fylde hele Parken. Derfor forventes der en 

stigning i nettoomsætningen på baggrund af koncertaktiviteterne fra regnskabsåret 2009/10. Disse 
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indtægter er indberegnet i provisioner og billetgebyrer, som dermed budgetteres med at stige 10 % 

årligt ud fra ovenstående forudsætninger.  

 

Den primære begivenhed i Parken er fodbold, og prognosticering af de fremtidige indtægter fra 

denne aktivitet er fundet mest realistisk ud fra en række forudsætninger. Det forventes, at FCK på 

baggrund af deres status som Danmarks rigeste klub vil fastholde og udvikle denne status. Som 

konkrete forudsigelser forventes det, at FCK bliver dansk mester tre gange indenfor de næste fem 

år, og de to resterende år vil FCK ende på en plads, der medfører kvalifikation til UEFA Cup'en. 

Mesterskaberne vil udløse kvalifikation til gruppespillet i UEFA Champions League én gang ud af 

tre forsøg. Som følge af dette vil FCK spille UEFA Cup hvert år, hvor man på baggrund af dette vil 

kvalificere sig til gruppespillet i denne to ud af fire gange. Ovenstående skal ses i lyset af de 

generelle usikkerheder ved forudsigelser omkring fodbold, men som helhed vurderes FCK fortsat at 

stå stærkt i den hjemlige liga, men også europæisk har man opnået erfaring, der kan gavne 

fremover. Tilskuerantallet forventes at stige på denne baggrund, pga. den generelle fremgang i 

tilskuerantallet, der er set over en årrække. Bedre infrastruktur i København vil også bidrage til 

dette. Også på baggrund af flere kampe i europæisk sammenhæng, hvor der typisk er stor 

kapacitetsudnyttelse af stadion, vil der ske forøget tilskuerantal. Som det ses i bilag 7 var PSEs 

indtægter fra 2006/07 på 143 mio. kr. i entré, tv- og præmieindtægter. Selvom der er foretaget 

korrektion af tallet så det udtrykker 1 års indtægter, skal man være opmærksom på, at dette dermed 

inkluderer indtægter vedr. UEFA Champions League i efteråret 2006 samt UEFA Cup.  

 

I 2007/08 forventes derfor et resultat på denne omsætningspost, der er lavere, hvorfor der 

budgetteres med godt 120 mio. kr. efter de angivne forudsætninger ovenfor. Efter dette vil der med 

udgangspunkt i de ovenstående antagelser om fremtidige fodboldmæssige resultater budgetteres 

med en stigning på 25 % i de to første år, og herfra en stigning på 15 % fremover. 

 

Merchandise, som relaterer sig til både fodbold- og håndboldforretningerne, budgetteres med en 

stigning på 5 %. Der forventes ikke de store udsving på denne post, så det er valgt at følge den 

generelle prisudvikling i denne sammenhæng. 

 

Investeringsejendommene er under afvikling, jf. PSEs egen årsrapport fra 2006/07, hvorfor der 

budgetteres med en nedgang mod nul i nettoomsætning fra år 2009/2010, da dette regnskabsår anses 
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for det år, hvor PSE har afhændet ejendomme til andre selskaber. Værdireguleringen af ejendomme 

budgetteres ligeledes også at gå mod nul. Når det fjerde kontortårn står færdigt forudsættes dette at 

indgå i Andre indtægter. Det forudsættes i den forbindelse, at PSE sælger dette kontortårn for 180 

mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at PSE i 2006/07 afhændede sit sydøstlige tårn for 135 

mio. kr.
125

 og i sammenhæng med at kontortårnet forventes at fremstå mere moderne og med bedre 

faciliteter end de "gamle" kontortårne. Derfor budgetteres med en stigning i 2010/11 på dette beløb, 

hvorefter dette falder året efter. 

 

Samarbejdsaftaler med eksterne parter forventes stige væsentligt i takt med de øgede kommercielle 

muligheder, dels i forbindelse med Lalandia Billund, men også i kraft af opførsel af ny moderne 

tribune i Parken og den nye arena i beliggenhed lige ved siden af Parken. Desuden kan købet af en 

tv-kanal skabe yderligere omsætning til PSE. Med denne baggrund er nettoomsætningen budgetteret 

til at stige med 20 % årligt, gradvist faldende til hhv. 15 % i sidste budget år og 10 % i 

terminalperiode. 

 

Udlejning af stadion forventes at udvikle sig på et stigende niveau i forhold til de seneste års 

indtægter herfra, hvorfor der budgetteres med en stigning på baggrund af nettoprisindekset på 5% i 

de kommende år. 

 

Som sidste punkt vedr. nettoomsætningen er der posterne Øvrigt varesalg samt Andre indtægter. 

Disse poster er umiddelbare indtægter fra poster, der ikke passer i ovenstående forretningsområder. 

Derfor budgetteres der umiddelbart med en 5 % stigning i omsætningen fremover. Dette begrundes 

med udviklingen i nettoprisindekset samt en forventning om, at PSEs forøgede aktiviteter på de 

andre områder medfører en mindre forøget stigning på dette område. 

 

Samlet set budgetteres der med nettoomsætning på 1.023 mio. kr. i 2007/08 og herfra en stigning til 

1,95 mia. kr. i 2012/13. Fra dette udgangspunkt budgetteres der med en årlig vækst i omsætningen 

på 7 %, som er den forventede stigning i terminalperioden på baggrund af en helhedsvurdering af 

PSEs historiske formåen og økonomiske situation. Selvom dette kan betragtes som værende højt, er 

det afhandlingens opfattelse at denne faktor er en konservativ vækstrate, særligt taget PSEs 

historiske vækstrater i betragtning. Således er fx gennemsnittet af væksten i budgetperioden opgjort 
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til 10 % p.a. Historiske salgsvækstrater for andre selskaber ligger tilsvarende i et spænd på 6%-

9%
126

. 

 

6.2.2 Omkostninger 

Indledningsvist så skal det bemærkes, at PSE i lighed med problematikken omkring 

nettoomsætningen ikke oplyser detaljeret om omkostningernes fordeling set over 

forretningsområder. Det ses af note 6 (eksterne omkostninger) og note 8 (personaleomkostninger) i 

årsrapporten 2006/07 at summen af disse stemmer overens med summen af omkostninger, der 

fremgår i note 3 segmentoplysninger. Det der er mere problematisk i denne henseende er, at 

personaleomkostninger på ingen måde kan afstemmes til forretningsområder, hvorfor dette 

budgetteres ud fra en helhed. Derfor forekommer budgetteringen af omkostninger samlet set mindre 

detaljeret end budgetteringen for nettoomsætningen.  

 

Det er især Eksterne omkostninger, som vurderes væsentlig for budgetteringen
127

. Men henblik på 

at danne det bedste grundlag for værdiansættelsen, er det fundet nødvendigt at analysere de 

underliggende omkostningsposter.  

 

Ser man på udviklingen for Driftsomkostninger ejendomme ses det, at posten har udviklet sig fra 

godt 50 mio. kr. til 200 mio. kr. i 2006/07. Det antages, at dette skyldes overtagelsen af Fitness.dk, 

hvorfor der ikke forventes en stigning i denne størrelsesorden i budgetperioden. Det forventes at 

PSE vil åbne flere centre i jævn fordelt strøm i de kommende år, hvorfor der budgetteres med en 

stigning i denne post med 5 % årligt.  

 

F&B og konferencecenter mv., der vedrører bl.a. Lalandia forventes at udvikle sig med en jævn 

stigning i de to førstkommende regnskabsperioder med 15 % årligt. Der budgetteres ligeledes i 

2009/10 med en stor stigning i omkostningerne pga. åbningen af Lalandia Billund. Denne sats er 

dog vurderet til at være 85 % og ikke 90 % som i nettoomsætningen. Det forventes, at PSE udnytter 

åbningssæsonen og efterspørgslen, således at priserne vil ligge et stykke over omkostningerne. Efter 

2009/10 budgetteres der igen med en årlig stigning på 10 %.  
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Administrationsomkostningerne, Salg- og markedsføringsomkostningerne og Andre omkostninger 

budgetteres med en svag stigning på 7,5 % i de første tre år pga. de øgede aktivitetsudbud, PSE er 

involveret i, herefter budgetteres med en steady state på 5 %.  

 

Transferindtægter eller -omkostninger er en meget usikker størrelse. FCK køber og sælger spillere, 

hvorfor det antages at disse køb og salg, vil udjævnes over tid, men samlet set stige fremover. Der 

budgetteres ud fra gennemsnitlig omkostning fra de sidste 5 år, hvilket er 26 mio. kr. og herfra med 

udvikling på 4 %, der svarer til nettoprisindekset. 

 

De resterende omkostningssarter under Eksterne omkostninger budgetteres alle med en jævn svag 

stigning på 5 %.  

 

Personaleomkostninger er steget voldsomt fra 2005/06 til 2006/07, hvilket skyldes købet af 

Fitness.dk. Det forventes ikke, at der vil ske så drastisk en stigning fremover. De indikatorer på 

medarbejdertilgang, der er i budgetperioden, er tilgang af medarbejdere til Lalandia Billund samt 

tilgang af medarbejdere til bemanding af den kommende multiarena. Da Lalandia Rødby blev købt i 

2003/04 steg antal ansatte fra 150 til 300
128

, hvilket medførte en meromkostning i forhold til 

2002/03 på 50 mio. kr. På den baggrund forventes det, at Lalandia Billund vil hyre umiddelbart 

samme antal ansatte, hvorfor der budgetteres med en stigning på 55 mio. fra denne aktivitet. 

Bemanding af multiarena er umiddelbart sværere at budgettere, men det må formodes, at PSE langt 

hen ad vejen benytter ansatte, der i forvejen har tilknytning til Parken til at bemande multiarenaen, 

når der afholdes aktiviteter. Der budgetteres her med en meromkostning på 5 mio. kr. Fitness.dk 

forventes at medføre en svag jævn tilgang af ansatte. På denne baggrund budgetteres med en 

stigning på 10 % i både 2007/08 og 2008/09, mens stigningen i 2009/10 budgetteres til 20% og 

herefter 10 % igen. 

 

Udviklingen indenfor afskrivninger, der i hovedtræk er fordoblet fra 2005/06 til 2006/07, er 

budgetteret med at stige væsentligt i budgetperioden. Dette skyldes, at PSE vil afskrive både på ny 

multihal, ny tribune, nyt fjerde kontortårn samt ikke mindst Lalandia Billund og endeligt nye 

fitness-centre, der etableres. Der budgetteres med ud fra en gennemsnitsvurdering af ovenstående 

faktorer, at afskrivningerne samlet set vil stige med 20 % årligt frem mod sidste år i 
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budgetperioden, hvorefter denne vil falde til 10% i sidste budgetperiode, hvilket også vil være 

satsen i terminalperioden. 

 

Amortiseringer er fastholdt med en faldende udvikling gennem perioden på -5%. Dette gøres ud fra 

en helhedsvurdering. Kapitalandele budgetteres til 0 i hele budgetperioden, da aktiviteten indenfor 

denne post vurderes yderst begrænset og derfor uvæsentligt. 

 

Selskabsskatten er med virkning fra 2007 ændret til 25 %
129

. PSE har i 2006/07 korrigeret 

selskabsskatten herfor, således at der er en mindre gevinst ved ændringen af denne. Skatten ender 

effektivt på ca. 20 %
130

. Skattesatsen på 25 % forudsættes ikke ændret i den nære fremtid, og 25 % 

anvendes derfor som procentsats. 

 

6.2.3 Finansielle poster 

De nettofinansielle omkostninger er beregnet som 5 % af den rentebærende gæld i de enkelte 

budgetår. Med det nuværende renteniveau for øje i Danmark og Europa, vurderes 5 % hverken for 

højt eller for lavt i budgetperioden.  

 

6.3 Balancen 
 

Goodwill, der især relaterer sig til købet af Fitness.dk, skal som bekendt udsættes for 

nedskrivningstest, jf. IFRS og som tidligere omtalt i afhandlingen. På den baggrund er det svært at 

vurdere, hvor meget værdien er i fremtiden. Som nævnt i afsnit 5.4.2 er det forudsat, at der er tale 

om en ikke-permanent post, hvorfor værdien i dette tilfælde ikke nedskrives i hverken 

budgetperiode eller terminalperiode.  

 

De resterende immaterielle aktiver, hvoraf kontrakt rettigheder på spillere er den væsentligste 

forudsættes at stige jævnt fremover. Historikken har vist sig, at spillere bliver dyrere og dyrere og i 

takt med de øgede priser på spillere, stiger kontraktrettighederne tilsvarende ved køb af spillere. Det 

vurderes, at en stigning på 5 % frem mod terminalværdien kan betragtes som rimelig. 
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Da Investeringsejendommene og Indretning af lejede lokaler, som vedrører 

investeringsejendommene, er under afvikling budgetteres der i lighed med udlejningen af 

investeringsejendommene med årligt fald i værdien på 25 %-point indtil værdien er nul. Det fjerde 

kontortårn antages at indgå under Grunde og bygninger til en værdi på 180 mio. kr. i 2009/10, for 

året efter at blive straksafskrevet på baggrund af forventet salg.  

 

Budgetteringen af grunde & bygninger relaterer sig især til den kommende multihal, men også 

opførelsen af Lalandia Billund og ny tribune. Der budgetteres med en stigning i anlægsaktiver på 

250 mio. kr., hvilket er ud fra PSEs eget skøn
131

. PSE nævner i den forbindelse intet omkring 

omkostninger for den kommende multihal, hvorfor aktiveringen af denne bygning vil blive 

budgetteret ud fra et skøn. Jf. et regnestykke foretaget af Carsten Lehrskov, stifter af 

Erhvervsejendom.dk, skønner han, at en multihal til 15.000 personer koster ca. 1 mia. kr.
132

 Da 

Capinordic Arenas kapacitet vil blive 4.500, dvs. ca. 1/3 af 15.000 plus dertilhørende diverse 

moderne faciliteter budgetteres med, at Capinordic Arena skønsmæssigt vil have en værdi på 300 

mio. kr., hvilket der budgetteres med. Den står færdig i 2009 og inkluderes dermed i regnskabet 

2009/10. Den samlede værdi af Grunde & bygninger budgetteres derfor til at blive 650 mio. 

startende fra regnskabet 2009/10. Herfra budgetteres med 20 års afskrivninger, hvilket svarer til 

værdifald på 5 % årligt. Inden 2009/10 budgetteres ligeså med værdifald på 5 % årligt.  

 

Varebeholdningerne består af Grunde og bygninger vedr. Lalandia Billund og disse forventes at 

fragå balancen i løbet af 2008 og 2009 pba. af salg af bygninger til private investorer. Der 

budgetteres med 50 % fald i 2007/08 og yderligere 50 % -points fald vedr. dette forretningsområde i 

2008/09, sådan at varebeholdningernes værdi er på et niveau som i 2005/06 fremadrettet. Herfra 

budgetteres med en stigning på 7,5 % årligt ud fra en helhedsvurdering af de forøgede aktiviteter. 

 

Materielle aktiver under opførsel henføres til byggeriet af Lalandia Billund samt Super Best-

tribune. Der budgetteres med 0 fra år 2009/10, da det antages, at byggeriet reklassificeres til grunde 

og bygninger, når de er færdige.  

 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar, der som helhed vedrører Fitness.dk, budgetteres med en 

stigende værdi på 5 % årligt, svarende til prisudviklingen, men også da det formodes, at PSE i 
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fremtiden aktiverer mere i takt med etableringerne af flere Fitness.dk-centre. Deposita, udskudt skat 

og periodeafgrænsningsposter budgetteres med en stigning svarende til nettoprisindekset på 4 %. 

 

Tilgodehavender forventes at fastholde sit nuværende udgangspunkt på 10 % af nettoomsætningen 

som i 2006/07. Det vurderes ikke realistisk, at PSE trods de forbedrede 

debitoromsætningshastigheder formår at bringe denne yderligere ned, også set med den 

nettoomsætningen, der er budgetteret med. Derfor budgetteres der med 10 % af nettoomsætningen, 

da det formodes at PSE er gearet til fremover at styre sine debitorer. 

 

Udskudt skat er fastholdt som en svag stigning på 4 %, da det formodes, at PSE kan foretage 

skattemæssige afskrivninger i investeringerne i ny tribune, multihal og Lalandia. Hensatte 

forpligtelser, deposita, anden gæld og periodeafgrænsningsposter budgetteres ud fra et 

gennemsnitsniveau fra de sidste fem år og med en stigning på 4 % svarende til nettoprisindekset, da 

der ikke er noget, der indikerer, at der vil forekomme større udsving. 

 

Afhandlingen har valgt at se bort fra transitoriske poster omkring ændring af regnskabspraksis, 

valutakursændringer i ass. og tilkn. virksomheder, samt handel med egne aktier mv., da disse samlet 

set vurderes uvæsentlige. Derfor er posteringerne på egenkapitalen blevet begrænset betydeligt, 

hvorfor der ikke forekommer en budgetteret egenkapitalopgørelse. 

 

Leverandørgælden forventes at falde jævnt med 3 % i takt med betalingerne for de forøgede 

byggeaktiviteter frem mod 2010/2011. Terminalperioden fastholder denne faldende rate. 

 

Der er i finansielle forpligtelser indregnet stigning i gæld, som de omtalte investeringer forventes at 

medføre. Endelig er der taget højde for minoritetsinteressernes andel af egenkapital, hvortil der på 

baggrund af den historiske udvikling er budgetteret med 3 % årlig stigning.  

 

Samlet set viser balancen ved udgangen af budgetårene en balancesum på 2,1 mia. kr.  

 

6.4 Pengestrømsopgørelsen 
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Den budgetterede pengestrømsopgørelse
133

 er påvirket af de ovenstående forventninger til 

driftsoverskud samt budgetteret balance, da der er en naturlig forbindelse mellem disse og 

pengestrømsopgørelsen. 

 

I den budgetterede pengestrømsopgørelse ses, at pengestrømmene stiger en smule i budgetperioden 

for derefter at aftage i takt med, at PSE udvider sine aktiviteter. Beholdningerne stiger ikke 

væsentligt, idet det forventes at afdrag på de store realkreditlån har større prioritet. Det er en 

forudsætning at PSE ikke udlodder historisk overskudslikviditet, men at de holder denne indenfor 

selskabet. Derfor er der ikke foretaget budgettering af udbytte. 

 

6.5 Værdiansættelse af PSE 

 

På baggrund af den strategiske analyse, den historiske regnskabsanalyse og den foretagne 

budgettering er der nu dannet grundlag for at foretage den endelige værdiansættelse af PSE. Som 

nævnt i metode-afsnittet vil afhandlingen til brug for den endelig værdiansættelse benytte DCF-

modellen. Værdien af PSE behandles dernæst i en følsomhedsanalyse og endelig foretages en 

sammenligning af værdien og den officielle kursværdi, jf. Københavns Fondsbørs.  

 

6.5.1 Aktieinformation 

Den aktuelle lukkekurs pr. 30.06.2008 var på Københavns Fondsbørs angivet til 1290 kr.
134

 PSE 

havde pr. 30.06.2008 2.468.800 aktier udestående af 20. kr. pr. stk.  

 

6.5.2 RI-modellen 

Denne model opstilles ud fra følgende formel
135

:  
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Af modellen fremgår det at flere beregninger skal foretages, inden den endelige værdi af PSE kan 

bestemmes. NDA er den bogførte værdi af nettodriftsaktiver på værdiansættelsestidspunktet og 

RIDO er residualindkomst fra driften. WACC'en er de gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

 

Beregningen fremgår af bilag 9 og vil blive gennemgået i det følgende. 

 

6.5.2.1 WACC 

WACC'en kan deles op i egen- og fremmedkapitalens afkastkrav, og vægter disse størrelser 

sammen til en samlet kapitalomkostning fratrukket skattefradraget ved at bruge gæld. Formlen for 

WACC kan udtrykkes således: 

 

 WACC = GA ∙ kd ∙ (1-t) + EKA ∙ ke
136

  

 

Ved hjælp fra budgetteringen kan enkelte elementer af WACC'en udledes direkte af budgetterne for 

hhv. resultat og balance, mens andre elementer kræver yderligere overvejelser, inden WACC kan 

estimeres. Ejerafkastkravet ke er fx nødvendig at fastlægge ud fra andre elementer: 

 

 ke = rf + β [E(rm)-rf]
137

 

 

Modellen kaldes også CAP
138

.  

 

Ved beregningen af ejerafkastkravet er det valgt at fastsætte den risikofrie rente, rf, til 4 %, som 

udtryk for den toneangivende 10-årige statsobligation
139

.  

 

Beta-værdien kan opgøres på mange måder, heriblandt ved sammenligninger med andre selskaber, 

beregning (ved fx regressionsmodel) eller ved at bruge common sense
140

. Afhandlingen har dog 

valgt at benytte beta-værdien opgjort af aktieanalytikerselskabet Euroinvestor, som angiver beta-

                                                      
136

 FSR, side 50, hvor GA: Gældsandel; EKA: Egenkapitalandel; kd: Fremmedkapitalomkostningerne; t = Den 

marginale skattesats; ke: Ejerafkastkravet 
137

 FSR, side 50, hvor rf: risikofri rente; β = beta (den systematiske risiko);  
138

 FSR, side 54 
139

 www.cse.dk   
140

 FSR, side 56 

http://www.cse.dk/
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værdien til 0,73
141

. Denne værdi indikerer, PSEs aktiekurs er lidt mindre risikabel end en 

investering i markedsporteføljen.  

 

Risikotillægget fastsættes til 5 % (3,75 % efter skat) og dette er fastsat på baggrund af 

rentestigninger samt historiske risikotillæg til investorer mellem 3 % – 5 %. Dermed bestemmes 

E(rm) til 7,75 %, opgjort som risikotillæg til den risikofrie rente (3,75 % + 4 %) Ejerafkastkravet 

kan hermed opgøres således: 

 

ke = rf + β [E(rm)-rf] 

↕ 

ke = 0,04 + 0,73 ∙ (0,0775 – 0,04) 

↕ 

ke = 0,067375 

  

Ejerafkastkravet, ke, er dermed opgjort til 6,74 %. 

 

Fastlæggelsen af egenkapitalandelen, gældsandelen og fremmedkapitalomkostningerne kan udledes 

af budgettet. Af bilag 8 kan det udledes, at egenkapitalandelen, EKA, kan anslås til 41 %, som er 

forudsat at være den del af balancen for første budgetår, som ikke vedrører forpligtelser. 

Gældsandelen, GA, må derfor være 59 %. Fremmedkapitalomkostningerne er opgjort som andelen 

af nettofinansielle omkostninger før skat ud af samlede netto finansielle forpligtelser. Her fås 5 %. 

Den marginale selskabsskat opgøres til 25 % fra og med 2007. WACC'en kan nu bestemmes ved at 

indsætte værdierne i formlen: 

 

WACC = GA ∙ kd ∙ (1-t) + EKA ∙ ke 

↕ 

WACC = 0,59 ∙ 5 % ∙ (1-0,25) + 0,41 ∙ 6,74 % 

↕ 

WACC = 0,0497488 

 

                                                      
141

 www.euroinvestor.dk pr. 30. juni 2008 

http://www.euroinvestor.dk/
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WACC'en er dermed bestemt til at være 4,97 procent. Resultatet benyttes til at estimere fremtidige 

residualindkomster. Denne bruges i den videre udregning og giver til sidst en kapitalværdi, som 

herefter sættes i forhold til PSEs samlede antal aktier. 

 

6.5.3 Endelig værdiansættelse 

PSEs udregnede kursværdi pr. aktie er på 1235
142

. Hvis man sammenligner med aktiekursen pr. 30. 

juni 2008 ses det, at denne værdi er på 1290, jf. afsnit 6.3.1. Kursudviklingen har fra 2. januar 2008 

til 30. juni 2008 udviklet sig fra kurs 1194 til kurs 1290 på et halvt år
143

. Dette svarer til en stigning 

på 8 %. Afhandlingens kurs er dermed lavere værdiansat end kursen på Københavns Fondsbørs, 

hvorfor det betyder, at kursværdien hermed er overvurderet. Denne overvurdering svarer til ca. 135 

mio. kr. eller ca. 4 %. Aktien kan dermed ikke anbefales. 

 

6.5.3.1 Mulige årsager til differencer 

Der kan være flere årsager til at den fundne kursværdi afviger fra den kurs som Københavns 

Fondsbørs kommer frem til. De enkelte elementer vedr. WACC og budgetteringen kan være 

forskellige fra de forudsætninger, der er opstillet i denne afhandling. Heri ligger, at forudsætninger 

for resultatopgørelse og balancen kan være anderledes, end de forudsætninger Københavns 

Fondsbørs har. 

 

Udover dette kan specielt det forhold at forudsætningerne omkring den fodboldmæssige del af PSE 

– FCK – være en del af forklaringen på den afvigende kursværdi samt den svingende værdi, som 

aktien har haft i løbet af det første halve år af 2008. Således kan det være forventninger til fx at 

FCK bliver danske mestre, kvalificerer sig til en europæisk turnering eller noget tredje, der ikke 

nødvendigvis relaterer sig til fodbold, som afgør hvor stor differencen er. Dette kunne fx være 

forventninger til Lalandia, forventninger til det kommende byggeprojekt i Italien eller forventninger 

til Fitness.dk samt ikke mindst samlede forventninger til et kommende regnskabsår. 

 

Afhandlingen har dog haft til formål at værdiansætte PSE ud fra de præmisser, der er fundet mest 

relevante og dette har medført at afhandlingen har fundet kursværdien overvurderet.  

                                                      
142

 Se bilag 9 
143

 Se bilag 10 
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6.5.4 Følsomhedsanalyse 

Ved udregningen af værdien for PSE vha. RI-modellen er der flere usikkerhedsmomenter. Derfor er 

det vigtigt at supplere beregningerne med en følsomhedsanalyse for derigennem at vurdere, hvordan 

ændringer i den vigtigste valuedriver, væksten i nettoomsætningen påvirker selskabets værdi: 

 

Tabel 6.1 Følsomhedsanalyse 

 

  Vækst           

WACC 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 

4,00% 1703 1718 1732 1747 1761 1776 

4,5% 1425 1437 1449 1461 1473 1485 

4,97% 1215 1225 1235 1245 1256 1066 

5,50% 1021 1030 1038 1047 1055 1064 

6% 870 877 885 892 899 906 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af tabel 6.1 er den fundne kursværdi placeret i midten med kurs 1235 med en WACC 

på 4,97 % samt vækst på 7 %. Umiddelbart ses det, at kurserne svinger relativt lidt med en 

forøgelse eller formindskelse med 1 % -point af væksten. Anderledes ser det ud med WACC'en 

hvor selv en mindre forskydning i denne giver voldsomt udsving på kursværdien. De enkelte 

delelementer i WACC'en påvirker dermed kursværdien meget, såfremt der havde været opstillet 

andre forudsætninger.  

 

Med dette i fokus kan det fx påpeges at en ændring i den risikofrie rente fra 4 % til 8 % ændrer 

WACC'en fra 4,97 % til 6,61 %. Ligeledes vil en forøgelse af risikotillægget før skat fra 5 % til 10 

% få WACC'en til at stige til 8,31 %. Disse store ændringer i WACC'en på baggrund af %-satserne 

skyldes, at PSEs gældsandel er større end egenkapitalandelen.  

 

Udover dette ses det endvidere, at væksten i forhold til WACC'en i begrænset omfang har 

indflydelse på PSEs værdi. Dette skal ses i lyset af, at budgetteringen styrer nettoomsætningen og at 

den fastsætte vækst i terminalperioden er fastsat som et vurderet estimat på baggrund af netop de 

forventninger, som er udsprunget af den strategiske analyse.  
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At finde en nøjagtig årsag til de faktorer, der har indflydelse er dog ikke, hvad målet med 

afhandlingen er. Det kan derfor endeligt konstateres, at PSEs aktie ud fra de givne forudsætninger i 

denne afhandling er overvurderet.  

 

7 Konklusion 
 

Den overordnede problemstilling, der er søgt besvaret i denne afhandling, er, hvilken kurs aktierne i 

Parken bør handles til og hvorvidt fastlæggelsen af denne har givet anledning til købsanbefaling i 

forhold til den officielle kurs pr. 30. juni 2008. De vigtigste elementer fra delkonklusionerne 

sammenfattes i denne konklusion: 

 

Det blev vurderet, at PSE med ejerskabet af Parken har en betydelig fordel i form af dens 

multifunktionalitet samt beliggenhed i København. Der kan arrangeres mange aktiviteter i Parken, 

herunder fodbold, koncerter, speedway, boksning, mv. Udover dette er det vurderet, at køb af en tv-

kanal kan skabe nye indtjeningsmuligheder i synergi med PSEs øvrige aktiviteter. Opførelsen af ny 

multihal i umiddelbar beliggenhed ved siden af Parken skaber nye muligheder for arrangementer af 

mindre størrelse. Det er vurderet, at tilskuerpotentialet til disse aktiviteter fremover vil være stabilt.  

Politiske omstændigheder omkring forskerordning mht. tiltrækning af fodboldspillere samt mangel 

på kvalificeret arbejdskraft set i bredt perspektiv kan dog hæmme PSEs udviklingsmuligheder. 

Samlet set forventes ejerskabet af Parken og multihallen fortsat at sikre et betydelig 

indkomstgrundlag fremover.  

 

PSE besidder en stor styrke i ejerskabet af Parken. Der er stor tilskuerkapacitet og med skydetag og 

kommende multihal, er PSE ejer af et stort underholdningscentrum. Den økonomiske formåen kan 

fortsat sikre køb af gode fodboldspillere til FCK, der er vurderet fortsat at være toneangivende på 

den sportslige scene. FCK vil dog til trods for den gode økonomi aldrig kunne komme på højde 

med fx. de skotske klubber Celtic og Glasgow Rangers, hvilket hovedsagligt skyldes disse klubbers 

evne til at lønne deres spillere meget højt på baggrund af store indtægter fra tilskuere.  

 

Fitness.dk er Danmarks største fitness-kæde. Det er vurderet, at med baggrund i den øgede politiske 

fokusering på sundhed og motion, vil der fortsat opstå muligheder for yderligere indtjening i 
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fremtiden. Firmabetalte fitnessabonnementer samt lempelse af moms er to muligheder, der kan 

skabe øget medlemstilgang og dermed øget indtjening. Branchen er meget konkurrencefyldt, og stor 

gennemsigtighed samt mange udbydere og substituerende produkter kan medføre yderligere 

udfordringer for Fitness.dk for at bevare sin status som den største kæde. Brandet er vurderet stærkt 

og med position som Danmarks største kæde, står kæden solidt i kundernes samt potentielle kunders 

bevidsthed.  

 

Danskernes forbrug af ferie og fritid er på fem år fordoblet fra 23 til 46 mia. kr., hvorfor det er 

vurderet, at ejerskabet af Lalandia fremover vil være profitabelt. Lalandia er et attraktivt feriecenter, 

der er store adgangsbarrierer i denne branche og det kommende center ved Billund forventes i høj 

grad at bidrage til forøget vækst i PSEs indtjening i kraft af synergieffekt, beliggenhed samt ikke 

mindst kundepotentiale. Feriecentret tilbyder moderne og attraktive muligheder for dets gæster og 

er et stærkt kort for PSE.  

 

Flemming Østergaard er i kraft af sin position som bestyrelsesformand et væsentligt aktiv for PSE 

og selskabets brandingværdi. Det anses dog ikke for en fordel, at han deltager i den operationelle 

drift, da hans dømmekraft kan være farvet i og med han til dels er aflønnet på baggrund af 

performance.  

 

Gennemgangen af de historiske regnskabstal viste, at de væsentligste begivenheder indenfor de 

sidste fem år hovedsagligt omfatter køb af hhv. Lalandia og Fitness.dk. Regnskabsanalysen viste, at 

PSE er en koncern med positiv udvikling. Hertil kommer at udviklingen i egenkapitalen har været 

positiv i alle årene. Analyse af afkastningsgraden viste, at PSE i starten af den historiske periode 

ikke har genereret at tilfredsstillende afkast i forhold til, hvad der er indført af ressourcer og aktiver. 

Først i sidste periode ses dog endeligt at positivt afkast. Overskudsgraden fra salg viste i perioden et 

svingende niveau, men samlet set faldende over perioden. Det blev identificeret, at eksterne 

omkostninger og afskrivninger har været højere set i forhold til udviklingen i nettoomsætningen, 

hvorfor faldet kan henføres til dette.  

 

Endeligt blev der foretaget en vækstanalyse, herunder indeksering af nettoomsætningen for at danne 

et billede af udviklingen inden opstillingen af budgettet. Der blev konstateret fremgang på alle 

områder, men især indenfor områderne entré, tv- og præmieindtægter var der en stor stigning 
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2005/06 til 2006/07, hvilket skyldes FCKs deltagelse i UEFA Champions League. Udover dette 

blev det konstateret, at der har været positiv udvikling i posten F&B og konferencecenter samt 

provisioner og billetgebyrer i forhold til de andre områder.  

 

PSE fremstår som et konglomerat med ringe synergi mellem forretningsområderne. Det blev 

konstateret, at PSEs måde at præsentere sine indtægter på, skabte et diffust billede af, hvordan 

værdiskabelsen har fundet sted. Ligeledes har skævridning i omlagt regnskabsår været med til at 

sløre billedet af, hvordan PSEs økonomiske præstation internt i selskabet i virkeligheden har været. 

 

Til brug for værdiansættelsen blev RI-modellen således benyttet på baggrund af et detaljeret budget. 

Forskellige modeller blev overordnet vurderet og diskuteret. Argumentet for valg af RI-modellen på 

bekostning af andre værdiansættelsesmodeller var, at modellen var en kapitalværdibaseret model og 

ikke en relativ model, at modellen var mindre sårbar overfor quick-and-dirty-værdiansættelse og at 

modellen tog et målingsperspektiv. Da PSEs indtjeningsgrundlag forekom svært at gennemskue, 

blev RI-modellen fundet mest hensigtsmæssig at anvende i denne forbindelse. 

 

De væsentligste elementer i budgettet var bl.a. forudsætninger omkring FCKs deltagelse i 

europæiske turneringer fremadrettet. Der blev hermed budgetteret med væsentlig fremgang i 

nettoomsætningen på baggrund af sportslig succes, men også fremgang i indtjeningen indenfor 

Lalandia og Fitness.dk. 

 

Udviklingen i omkostningerne samt balancen blev ligeledes budgetteret og til brug for 

værdiansættelsen blev WACC ligeledes udregnet, hvor denne blev estimeret til 4,97 %. PSE 

handledes med kurs 1290 pr. 30.06.2008. Det vurderes dermed, at der ikke er et kurspotentiale i 

aktien, idet RI-modellen indikerer en pris pr. aktie på 1235 kr., hvilket er under den førnævnte 

dagskurs.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at aktien samlet set ikke kan anbefales for en professionel 

investor.  
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Bilag 1 - Interview 
 

Resumé og hovedpunkter af interview med fodboldøkonom Jesper Jørgensen, fredag d. 20.06.08 

 

 
1. 

PSE er vokset sig meget stor de senere år. Flemming Østergaard (F.Ø). havde fra starten en idé om at FCK 

skulle være uafhængig af sportslige resultater. Dette er lykkedes i høj grad. Er dette en strategi man fortsat 

benytter? Hvor længe?  

 

Dette har været strategien fra dag 1. Forretningsområderne skal klare sig selv. PSE er ikke en fodboldklub. 

Da F.Ø. tiltrådte sagde han PSE skulle være en underholdningskoncern.  

 

2. PSE er alt andet lige et konglomerat. Hvis man har overskydende penge, hvorfor så investere i andre 

virksomheder i stedet for at lade investere pengene finansielt? 

 

Brand skal kæde hele forretningen sammen. Sammenhæng mellem alle forretningsområder. Synergieffekt 

mellem områderne. PSE er ikke en finansiel virksomhed og vil heller ikke være det. 

 

3. Sammenligning med Skotland; Hvorfor kan FCK og Brøndby ikke nå op på niveau med Celtic og 

Rangers? Hvad sker der til?  

 

Celtic og Glasgow Rangers har mellem 50.000 og 60.000 tilskuere til HVER hjemmekamp. Alene dette 

forhold gør, at de kan lønne deres spillere højere og dermed tiltrække bedre spillere end FCK. Alene Celtics 

lønbudget er på størrelse med alle danske SAS-liga spilleres tilsammen. Desuden har man rivalisering 

mellem katolikker og protestanter, hvilket skaber stor opmærksomhed.  

 

4. Hvad sker der den dag Flemming Østergaard stopper i PSE?  

 

Der er ingen til at bære brandet videre. Organisationen er i stand til at bære sig selv videre. Effekten kan 

både være positiv, men også negativ. I dag kan væsentlige operationelle beslutninger næppes tages uden 

indvolvering af Flemming Østergaard. 

 

5. Hvor mange penge tjener man som udgangspunkt på kvalifikation til CL og UEFA Cup? 

 

CL-Kval sikrer 5 mio euro. 7 mio euro præmie penge = 12 mio. euro. 

Præmiepenge fra uefa i forbindelse med FCKs kvalifikation til CL i 2006: Et stede mellem 90-100 mio. + 

entre indtægter – driftsudgifter. Tv-selskaber er den største interesseskaber for CL, tv-rettigheder globalt, 

70-80 % af indtægter. UEFA Cup er ikke lige så attraktivt, turneringen giver et sted mellem 3 og 4 gange 

mindre end CL. 
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Bilag 2 – Porter's Five Forces 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang.  
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Bilag 3 – Reformuleret resultatopgørelse og balance 
 

 

   

Reformuleret resultatopgørelse 

  

   

06/07 12 mnd 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 

 

Nettoomsætning 

 

994 504 447 370 233 196 

 

Værdiregulering af ejendomme 

 

39 35 15 10 20 0 

 

Personaleomkostninger 

 

-319 -185 -157 -128 -80 -71 

Bruttoresultat 

 

714 354 305 252 173 124 

 

Eksterne omkostninger 

 

-461 -220 -196 -159 -107 -99 

 

Af- og nedskrivninger 

 

-53 -23 -21 -19 -12 -10 

 

Amortiseringer 

 

-26 -2 0 0 0 0 

Driftsoverskud fra salg (før skat) 

 

175 110 87 73 55 16 

 

Skat herpå 

 

-21 -16 -13 -14 -4 -18 

 

Skattefordel 

 

-10 -5 -5 -4 -3 -2 

Driftsoverskud fra salg   

 

144 88 69 56 48 -4 

 

Resultat af transferaktiviteter 

 

-26 -34 -15 -18 -34 42 

 

Andel af resultat e.s. i ass. virksomheder 

 

0 0 0 -2 0 0 

Driftsoverskud i alt 

 

118 55 54 36 14 38 

 

Finansielle indtægter 

 

5 6 7 7 7 2 

 

Finansielle omkostninger 

 

-46 -25 -24 -20 -16 -7 

Netto finansielle omk. før skat 

 

-41 -19 -17 -12 -9 -6 

 

skattefordel fra netto finansielle omk. 

 

10 5 5 4 3 2 

Netto finansielle omk. efter skat 

 

-31 -13 -12 -9 -6 -4 

 

Minoriteternes andel af resultat 

 

0 0 0 -1 2 2 

Totalindkomst 

 

56 28 30 17 4 32 
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Bilag 3 fortsat 

         

         

   

Reformuleret balance 

    DRIFTSAKTIVER 06/07 06/07 12 mnd 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 

  Goodwill 449 

 

83 80 80 9 8 

  Lejeret 1 

 

0 0 0 0 0 

  Kontraktrettigheder 123 

 

101 57 43 61 66 

  Patenter og varemærker 2 

 

2 0 0 0 0 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 3 

 

3 4 4 5 2 

  Andre immaterielle aktiver 22 

 

0 0 0 0 0 

  Investeringsejendomme 243 

 

393 357 340 330 310 

  Grunde og bygninger 454 

 

432 416 390 256 259 

  Indretning af lejede lokaler 60 

 

0 39 34 15 0 

  Andre anlæg, driftsmidler og inventar 116 

 

45 0 0 0 10 

  Materielle aktiver under opførelse og 0 

 

0 0 0 0 0 

  forudbetaling for materielle aktiver 243 

 

0 0 0 0 1 

  Kapitalandele i dattervirksomheder 0 

 

0 0 0 12 11 

  Deposita 19 

 

0 0 0 0 0 

  Udskudt skat 5 

 

6 3 3 2 0 

  Varebeholdninger 312 

 

17 14 11 5 2 

  Tilgodehavender 152 

 

108 127 160 146 112 

  Periodeafgrænsningsposter 13 

 

5 7 6 2 1 

  Aktiver bestemt for salg 0 

 

0 0 0 0 0 

  Driftslikviditet 1 

 

1 0 0 0 0 

DRIFTSAKTIVER I ALT 2.219 

 

1.195 1.105 1.072 844 781 

DRIFTSFORPLIGTELSER 

     

  0 

  Udskudt skat 132 

 

75 55 45 18 13 

  Hensatte forpligtelser 25 

 

8 1 5 15 14 

  Anden gæld 4 

 

4 0 0 0 0 

  Deposita 1 

 

5 5 5 6 6 

  Hensatte forpligtelser 9 

 

12 8 6 5 4 

  

Leverandørgæld og andre 

gældsforpligtelser 304 

 

136 145 29 13 31 

  Selsskabsskat 3 

 

0 5 12 1 5 

  Periodeafgrænsningsposter 45 

 

62 45 43 26 16 

  Anden gæld 0 

 

0 0 110 141 28 

  Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 

 

0 0 0 0 0 

DRIFTSFORPLIGTELSER I ALT 524 

 

304 264 256 225 117 

NETTO DRIFTSAKTIVER I ALT 1.694 

 

891 841 816 619 664 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 

     

  0 

  Kreditinstitutter 223 

 

138 298 252 243 245 

  Kreditinstitutter 913 

 

364 62 145 2 0 

  Værdipapirer -8 

 

-8 -45 -32 -62 0 

  Likvide beholdninger -101 

 

-54 -23 -42 -21 -44 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER I 

ALT 1.028 

 

440 293 323 162 201 

    

     

  0 

Minoritetsinteresser 34 

 

24 20 16 1 2 

    

     

  0 

Egenkapital i alt 630 

 

426 527 476 456 460 
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Bilag 4 – Beregnede nøgletal 
 

 

 Nøgletalsanalyse 2006/07 12 mnd 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 

EKF (ROE) 10,66% 5,86% 5,92% 3,70% 0,78% 

Agnda (ROIC) 9,11% 6,31% 6,48% 4,99% 2,22% 

OGsalg 14,48% 17,52% 15,54% 15,17% 20,53% 

FGEAR 1,39 0,77 0,61 0,52 0,40 

DGEAR 0,24 0,25 0,24 0,24 0,27 

AOH 0,77 0,58 0,54 0,52 0,36 

Agnfa (RNFA) 0,83% 1,63% 3,25% 2,83% 8,73% 

r 0,0419 0,0364 0,0389 0,0355 0,0345 

Spread 4,92% 2,67% 2,59% 1,44% -1,23% 

ROOA 5,31% 4,57% 4,86% 3,34% 1,69% 

            

Effekt af brug af DGEAR:           

EKF 10,66% 5,86% 5,92% 3,70% 0,78% 

ROOA 5,31% 4,57% 4,86% 3,34% 1,69% 

DGEAR 3,80% 1,74% 1,62% 1,65% 0,53% 

FGEAR 1,55% -0,45% -0,56% -1,29% -1,44% 

       AO 2006/07 12 mnd 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 

Parken 36,82 1,22 0,58 0,64 0,54 

Lalandia 0,36 1,03 2,35 0,53 - 

Fitness.dk 0,85 - - - - 

Invers AO 2006/07 12 mnd 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 

Parken 0,03 0,82 1,74 1,56 1,84 

Lalandia 2,77 0,97 0,43 1,9 - 

Fitness.dk 1,17 - - - - 
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Bilag 5 – Risikofrie rente 
 

Effektiv rente af statsobligationer efter land og tid  

  

  

 2007 

Danmark 4,29 

  

  

Kilde: IMF, International Financial Statistics.   

 



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment 

96 

 

Bilag 6 – Indekstal 
 

  

06/07 18 

mnd 

06/07 12 

mnd 05/06 04/05 03/04 ´02/03 

Resultatopgørelse             

Nettoomsætning  427 216 192 159 100 

Værdiregulering af ejendomme  194 175 76 49 100 

Indtægter i alt  408 213 183 150 100 

Eksterne omkostninger  430 205 183 148 100 

Personaleomkostninger  400 232 197 160 100 

Af- og nedskrivninger  456 195 184 168 100 

Primært resultat før amortiseringer            

og transfer aktiviteter  368 205 160 134 100 

Amortiseringer            

Resultat af transferaktiviteter  78 100 45 54 100 

Primært resultat    712 365 345 264 100 

Andel af resultat e.s. i ass. virksomheder  0 0 

-

4436 

-

20155 100 

Finansielle indtægter  77 88 104 105 100 

Finansielle omkostninger  289 154 150 123 100 

Finansielle poster i alt  458 207 191 162 100 

Resultat før skat  903 483 461 340 100 

Skat af årets resultat  525 412 335 339 100 

Årets resultat efter skat  1092 518 523 341 100 

Minoriteternes andel af resultat  0 0 0 -69 100 

Årets resultat  883 419 423 262 100 

              

Aktiver             

Immaterielle aktiver             

Goodwill 5048  927 899 895 100 

Lejeret            

Kontraktrettigheder 202  165 93 71 100 

Patenter og varemærker            

Færdiggjorte udviklingsprojekter 71  73 81 85 100 

Andre immaterielle aktiver            

  803  252 188 170 100 

Materielle aktiver            

Investeringsejendomme 74  119 108 103 100 

Grunde og bygninger 177  169 163 153 100 

Indretning af lejede lokaler 391  0 251 221 100 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar            

Materielle aktiver under opførelse og            

forudbetaling for materielle aktiver            

Andre langfristede aktiver 186  145 135 127 100 

Kapitalandele i dattervirksomheder 0  0 0 0 100 

Deposita            

Udskudt skat 227  276 148 126 100 

  164  39 21 18 100 

Langfristede aktiver i alt 252  154 139 129 100 

Kortfristede aktiver            

Varebeholdninger 5848  322 270 215 100 
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Tilgodehavender 104  74 87 110 100 

Periodeafgrænsningsposter 671  270 351 321 100 

Værdipapirer 12  13 72 51 100 

Likvide beholdninger 473  251 105 195 100 

  248  81 91 106 100 

Aktiver bestemt for salg            

Kortfristede aktiver i alt 248  81 91 106 100 

Aktiver i alt 251  135 126 123 100 

             

             

Passiver            

Aktiekapital 100  100 100 100 100 

Overkurs ved emission 0  0 0 0 100 

Opskrivninger            

Overført resultat 692  419 554 514 100 

Foreslået udbytte            

Aktionærerne i PSEs andel af EK 138  94 116 104 100 

Minoritetsinteresser 3708  2599 2187 1738 100 

Egenkapital i alt 146  99 120 108 100 

             

Forpligtelser            

Langfristede forpligtelser            

Udskudt skat 729  415 301 249 100 

Hensatte forpligtelser 166  53 6 33 100 

Kreditinstitutter 92  57 123 103 100 

Anden gæld            

Deposita 21  82 85 87 100 

Langfristede forpligtelser i alt 137  81 127 109 100 

             

Kortfristede forpligtelser            

Hensatte forpligtelser 176  245 167 112 100 

Kreditinstitutter 37314  14866 2520 5916 100 

Leverandørgæld og andre 

gældsforpligtelser 2362  1059 1125 228 100 

Selsskabsskat 504  26 995 2312 100 

Periodeafgrænsningsposter 177  241 176 169 100 

Anden gæld 0  0 0 78 100 

  679  306 141 184 100 

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg            

Kortfristede forpligtelser i alt 679  306 141 184 100 

Forpligtelser i alt 353  171 133 139 100 

Passiver i alt 251  135 126 123 100 
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Bilag 7 – Nettoomsætning fra note 4 i årsrapporten 
 

 

t.kr.        

06/07 12 

mnd 05/06 04/05 03/04 02/03 
 

Entré-, TV- og 

præmieindtægter  143.102 40.252 38.775 32.956 27.818 
 

Samarbejdspartnere   102.195 99.033 82.975 74.929 67.823  

Udlejning af stadion   27.509 33.020 32.799 32.145 29.114  

Udlejning af 

investeringsejendomme 22.917 20.999 20.816 21.759 22.322 
 

F&B og 

konferencecenter m.v.  151.576 124.085 118.495 104.984 61.264 
 

Merchandise   36.835 25.823 20.914 23.798 0  

Provisioner og 

billetgebyrer  111.066 102.142 83.428 42.678 0 
 

Øvrigt varesalg   53.847 41.888 34.215 17.134 0  

Medlemskontingenter  327.145 0 0 0 0  

Andre indtægter     18.284 16.734 14.621 19.532 24.724  

Sum       994.476 503.976 447.038 369.915 233.065  

            

                   

Indeksering af 

nettoomsætning 

06/07 12 

mnd 05/06 04/05 03/04 02/03 
 

Entré-, TV- og 

præmieindtægter   514 145 139 118 100 
 

Samarbejdspartnere    151 146 122 110 100  

Udlejning af stadion    94 113 113 110 100  

Udlejning af 

investeringsejendomme 103 94 93 97 100 
 

F&B og 

konferencecenter m.v.   247 203 193 171 100 
 

Merchandise    155 109 88 100 0  

Provisioner og 

billetgebyrer   260 239 195 100 0 
 

Øvrigt varesalg    314 244 200 100 0  

Medlemskontingenter   67 0 0 0 0 

Andre indtægter     74 68 59 79 100  

Sum       427 216 192 159 100  
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Bilag 8 – Budget 
 

 

Opstilling af budget                               

  

 

Historisk periode 

     

Budgetperiode 

 

Terminalværdi   

  

              

  

T.KR. 

 

02/03 03/04 04/05 05/06 

06/07 12 

mnd 07/08E 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 

 

F.O.   

Entré-, TV- og præmieindtægter 

 

27.818 32.956 38.775 40.252 143.102 121.637 152.046 190.057 237.572 296.965 356.358 

 

Parken 

Samarbejdspartnere 

 

67.823 74.929 82.975 99.033 102.195 122.634 147.161 176.594 211.912 243.699 268.069 

 

Parken 

Udlejning af stadion 

 

29.114 32.145 32.799 33.020 27.509 30.260 33.285 36.614 40.275 44.303 48.733 

 

Parken 

Udlejning af investeringsejendomme 

 

22.322 21.759 20.816 20.999 22.917 17.188 8.594 2.148 0 0 0 

 

Parken 

F&B og konferencecenter m.v. 

 

61.264 104.984 118.495 124.085 151.576 174.312 261.469 392.203 451.033 518.688 596.492 

 

Lalandia 

Merchandise 

 

0 23.798 20.914 25.823 36.835 38.677 40.611 42.642 44.774 47.012 49.363 

 

Parken 

Provisioner og billetgebyrer 

 

0 42.678 83.428 102.142 111.066 122.173 134.390 147.829 162.612 178.873 196.760 

 

Parken 

Øvrigt varesalg 

 

0 17.134 34.215 41.888 53.847 56.540 59.367 62.335 65.452 68.724 72.161 

 

Lalandia 

Medlemskontingenter 

 

0 0 0 0 327.145 351.681 378.057 406.411 436.892 469.658 504.883 

 

Fitness.dk 

Andre indtægter 

 

24.724 19.532 14.621 16.734 18.284 20.112 22.124 24.336 219.024 26.283 28.911 

 

Parken 

Nettoomsætning, sum 

 

233.065 369.915 447.038 503.976 994.476 1.055.213 1.237.103 1.481.168 1.869.545 1.894.206 2.121.729 

 

    

  

 

  59% 21% 13% 97% 6% 17% 20% 26% 1% 12% 

 

    

  

 

  

   

    

    

  

 

    

Entré-, TV- og præmieindtægter 

 

27.818 32.956 38.775 40.252 143.102 -85,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 20,0% 

 

Parken 

Samarbejdspartnere 

 

67.823 74.929 82.975 99.033 102.195 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 10,0% 

 

Parken 

Udlejning af stadion 

 

29.114 32.145 32.799 33.020 27.509 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

 

Parken 

Udlejning af investeringsejendomme 

 

22.322 21.759 20.816 20.999 22.917 -25,0% -50,0% -75,0% -100,0% -100,0% -100,0% 

 

Parken 

F&B og konferencecenter m.v. 

 

61.264 104.984 118.495 124.085 151.576 15,0% 50,0% 50,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

 

Lalandia 

Merchandise 

 

0 23.798 20.914 25.823 36.835 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 

Parken 

Provisioner og billetgebyrer 

 

0 42.678 83.428 102.142 111.066 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

 

Parken 

Øvrigt varesalg 

 

0 17.134 34.215 41.888 53.847 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 

Lalandia 

Medlemskontingenter 

 

0 0 0 0 327.145 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

 

Fitness.dk 

Andre indtægter 

 

24.724 19.532 14.621 16.734 18.284 10,0% 10,0% 10,0% 800,0% -88,0% 10,0% 

 

Parken 

Nettoomsætning, sum 

 

233.065 369.915 447.038 503.976 994.476             
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Eksterne omkostninger 

 

  

   

    

    

  

  

  

Driftsomkostninger ejendomme 

 

-16.392 -34.929 -47.033 -52.605 -202.149 -212.257 -222.870 -234.013 -245.714 -257.999 -270.899 

  

  

Kamp- og spilleomkostninger 

 

-9.865 -13.255 -10.531 -6.664 -13.313 -13.978 -14.677 -15.411 -16.182 -16.991 -17.840 

  

  

F&B og konferencecenter mv. 

 

-18.854 -34.265 -36.600 -39.748 -45.776 -50.354 -55.389 -102.470 -112.717 -123.988 -136.387 

  

  

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

 

-15.837 -13.858 -19.227 -27.991 -44.041 -46.243 -48.555 -50.983 -53.532 -56.208 -59.019 

  

  

Administrationsomkostninger 

 

-11.562 -19.932 -21.842 -23.644 -44.746 -48.102 -51.710 -55.588 -58.367 -61.286 -64.350 

  

  

Vareforbrug, m.v. merchandise 

 

-1.918 -8.984 -8.740 -10.639 -15.387 -16.157 -16.965 -17.813 -18.703 -19.639 -20.620 

  

  

Vareforbrug, m.v. øvrigt varesalg 

 

0 -9.742 -19.873 -22.089 -35.078 -36.832 -38.673 -40.607 -42.638 -44.769 -47.008 

  

  

Andre omkostninger 

 

-32.785 -23.997 -32.235 -36.219 -60.165 -63.173 -66.332 -69.648 -73.131 -76.787 -80.626 

  

  

Eksterne omkostninger sum 

 

-

107.213 -158.962 -196.081 -219.599 -460.655 -487.095 -515.170 -586.532 -620.982 -657.667 -696.750 

  

  

  

 

  

   

    

    

  

  

  

Driftsomkostninger ejendomme 

 

-16.392 -34.929 -47.033 -52.605 -202.149 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Kamp- og spilleomkostninger 

 

-9.865 -13.255 -10.531 -6.664 -13.313 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

F&B og konferencecenter mv. 

 

-18.854 -34.265 -36.600 -39.748 -45.776 10,0% 10,0% 85,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

  

  

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

 

-15.837 -13.858 -19.227 -27.991 -44.041 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Administrationsomkostninger 

 

-11.562 -19.932 -21.842 -23.644 -44.746 7,5% 7,5% 7,5% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Vareforbrug, m.v. merchandise 

 

-1.918 -8.984 -8.740 -10.639 -15.387 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Vareforbrug, m.v. øvrigt varesalg 

 

0 -9.742 -19.873 -22.089 -35.078 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Andre omkostninger 

 

-32.785 -23.997 -32.235 -36.219 -60.165 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  

  

Eksterne omkostninger sum   

-

107.213 -158.962 -196.081 -219.599 -460.655                   

                    Historisk periode           Budgetperiode   Terminalværdi   

  

              

  

  01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

06/07 12 

mnd 07/08E 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 

 

    

    

    

    

    

  

 

BP TV 

Nettoomsætning 196 233 370 447 504 994 1055 1237 1481 1870 1894 2122 

 

  9% 

Værdiregulering af ejendomme 0 20 10 15 35 39 29 15 4 0 0 0 

 

    

Personaleomkostninger -71 -80 -128 -157 -185 -319 -351 -386 -463 -510 -561 -617 

 

20% 10% 

Bruttoresultat 124 173 252 305 354 714 733 866 1021 1360 1334 1505 

 

    

Eksterne omkostninger -99 -107 -159 -196 -220 -461 -487 -515 -587 -621 -658 -697 

 

    

Af- og nedskrivninger -10 -12 -19 -21 -23 -53 -63 -76 -91 -259 -285 -314 

 

20% 10% 

Amortiseringer 0 0 0 0 -2 -26 -24 -23 -22 -21 -20 -19 

 

-5%   

Driftsoverskud fra salg (før skat) 16 55 73 87 110 175 159 251 322 458 371 475 

 

    



Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment 

101 

 

Skat herpå -18 -4 -14 -13 -16 -21 -40 -63 -80 -115 -93 -119 

 

    

Skattefordel -2 -3 -4 -5 -5 -10 0 0 0 0 0 0 

 

    

Driftsoverskud fra salg   -4 48 56 69 88 144 119 188 241 344 278 357 

 

    

Resultat af transferaktiviteter 42 -34 -18 -15 -34 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -33 

 

4%   

Andel af resultat e.s. i ass. virksomheder 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

    

Driftsoverskud i alt 38 14 36 54 55 118 92 160 212 313 246 323 

 

    

Finansielle indtægter 2 7 7 7 6 5   

    

  

 

    

Finansielle omkostninger -7 -16 -20 -24 -25 -46 -29 -26 -25 -21 -18 -15 

 

5%   

Netto finansielle omk. før skat -6 -9 -12 -17 -19 -41 -29 -26 -25 -21 -18 -15 

 

    

skattefordel fra netto finansielle omk. 2 3 4 5 5 10 8 7 7 6 5 4 

 

    

Netto finansielle omk. efter skat -4 -6 -9 -12 -13 -31 -21 -19 -18 -15 -13 -11 

 

    

Minoriteternes andel af resultat 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

    

Totalindkomst 32 4 17 30 28 56 50 123 176 283 221 302 

 

    

  

              

  

  

 

Historisk periode 

     

Budgetperiode 

 

Terminalværdi   

DRIFTSAKTIVER 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

06/07 18 

mnd 07/08E 08/09E 09/10E 10/11E 11/12E 12/13E 

  

  

Goodwill 8 9 80 80 83 449 449 449 449 449 449 449 

  

  

Lejeret 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

0%   

Kontraktrettigheder 66 61 43 57 101 123 129 136 142 149 157 165 

 

5%   

Patenter og varemærker 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

0%   

Færdiggjorte udviklingsprojekter 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

0%   

Andre immaterielle aktiver 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 

 

0%   

Investeringsejendomme 310 330 340 357 393 243 182 91 23 0 0 0 

 

-

25%   

Grunde og bygninger 259 256 390 416 432 454 431 659 1107 1051 999 949 

 

-5%   

Indretning af lejede lokaler 0 15 34 39 0 60 45 23 6 0 0 0 

 

-

25%   

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 10 0 0 0 45 116 122 128 134 141 148 155 

 

5%   

Materielle aktiver under opførelse og 0 0 0 0 0 0   

   

    

  

  

forudbetaling for materielle aktiver 1 0 0 0 0 243 162 162 0 0 0 0 

 

4%   

Kapitalandele i dattervirksomheder 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4%   

Deposita 0 0 0 0 0 19 20 20 21 22 23 24 

 

4%   

Udskudt skat 0 2 3 3 6 5 5 5 5 5 6 6 

 

4%   

Varebeholdninger 2 5 11 14 17 312 156 18 20 21 23 24 

 

7,5%   

Tilgodehavender 112 146 160 127 108 152 160 168 176 185 194 204 

 

5%   
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Periodeafgrænsningsposter 1 2 6 7 5 13 14 14 15 15 16 17 

 

4%   

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4%   

Driftslikviditet 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

4%   

DRIFTSAKTIVER I ALT 781 844 1.072 1.105 1.195 2.219 1.904 1.903 2.127 2.069 2.044 2.023 

  

  

DRIFTSFORPLIGTELSER 0 

     

  

   

    

  

  

Udskudt skat 13 18 45 55 75 132 95 100 103 106 109 112 

 

3,0%   

Hensatte forpligtelser 14 15 5 1 8 25 26 27 29 30 31 32 

 

4%   

Anden gæld 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 5 6 

 

4%   

Deposita 6 6 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 

 

4%   

Hensatte forpligtelser 4 5 6 8 12 9 9 10 10 10 11 11 

 

4%   

Leverandørgæld og andre gældsforpl. 31 13 29 145 136 304 295 286 278 269 261 253 

 

-3%   

Selsskabsskat 5 1 12 5 0 3   

   

    

  

  

Periodeafgrænsningsposter 16 26 43 45 62 45 47 49 51 53 55 58 

 

4%   

Anden gæld 28 141 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0%   

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0%   

DRIFTSFORPLIGTELSER I ALT 117 225 256 264 304 524 479 478 476 475 474 474 

  

  

NETTO DRIFTSAKTIVER I ALT 664 619 816 841 891 1.694 1.425 1.425 1.651 1.594 1.570 1.549 

  

  

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER   

     

  

   

    

  

  

Kreditinstitutter 245 243 252 298 138 223 205 189 174 160 147 135 

 

-8%   

Kreditinstitutter 0 2 145 62 364 913 548 469 401 343 293 250 

 

-

40% 14,5% 

Værdipapirer 0 -62 -32 -45 -8 -8 -30 -32 -33 -35 -36 -38 

 

5%   

Likvide beholdninger -44 -21 -42 -23 -54 -101 -146 -112 -46 -48 -51 -51 

  

  

NETTO FINANSIELLE FORPL. I ALT 201 162 323 293 440 1.028 577 514 495 420 353 297 

  

  

    

     

  

   

    

  

  

Minoritetsinteresser 2 1 16 20 24 34 35 37 38 39 40 41 

 

3%   

    

     

  

   

    

  

  

Egenkapital i alt 460 456 476 527 426 630 812 874 1.118 1.136 1.177 1.211 

  

  

  

      

  

   

    

  

  

Egenkapitalandel   54% 44% 48% 36% 28% 43% 46% 53% 55% 58% 60% 

  

  

  

              

  

Pengestrømsopgørelse                         

  

  

FCF (DO - Delta NDA) 

 

60 -161 29 4 -686 361 160 -15 370 270 344 

  

  

  

 

49 -179 5 -22 -747 319 123 -50 339 245 323 

  

  

Nøgletal 

           

  

  

  

Egenkapitalforrening   0,78% 3,70% 5,92% 5,86% 10,66% 6,93% 14,59% 17,68% 25,11% 19,07% 25,28% 
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Overskudsgrad 

 

21% 15% 16% 18% 14% 11% 15% 16% 18% 15% 17% 

  

  

Afkastningsgrad 

 

7% 8% 8% 10% 11% 8% 13% 16% 21% 18% 23% 

  

  

AOH   0,36 0,52 0,54 0,58 0,77 0,68 0,87 0,96 1,15 1,20 1,36 

  

  

Forklaring: BP: Budgetperiode; TV: Terminalværdi; F.O. Forretningsområde                       

Bilag 9 – Beregning af værdi 
 

      Nuværende periode     Budgetperiode   Terminalværdi 

RId - modellen :     2006/07 12 mnd 2007/08E 2008/09E 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 

Periode 

 

  0 1 2 3 4 5 6 

DO 

 

                            118            92          160             212              313          246          323  

NDA 

 

891 1.694 1.425 1.425 1.651 1.594 1.570 1.549 

ROIC 

 

  9% 6% 11% 14% 19% 16% 21% 

RIDO (DO - WACC*NDAprimo) 

 

                              73              7            89             141              231          167          178  

Diskonteringsfaktor (1,07) (Vækst) 7%     1,07 1,14 1,23 1,31 1,40   

PV af RIDO 

 

                7            81             122              190          131          133  

Samlet PV af budgetperioden  

 

          531  

      

  

Terminalværdi 

 

  

     

     3.589    

PV af terminalværdi 

 

       2.816  

      

  

Virksomhedsværdi 

 

       4.238  

      

  

Bogført værdi af NFF 

 

1.028 

 

WACC :           

Værdi af egenkapital 

 

       3.210  

 

  

   

    

Værdi af minoritetsinteresser 

 

162 

 

Skatteprocenten 

  

0,2500   

Værdi af egenkapital, moder 

 

       3.048  

 

Risikofri rente (rf) 

  

0,0400   

  

 

  

 

Risikotillæg 

  

0,0500   

Antal aktier 2.468.000   

 

Risikotillæg efter skat 

 

0,0375   

Værdi pr. aktie 

 

1235 
 

Markedsrisikopræmie 

 

0,0775   

  

 

  

 

FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0375   

Bogført værdi af minoritetsinteresser 34   

 

Afkast på markedsportefølje (Rm) 

 

0,0700   

Bogført værdi NDA 891   

 

Beta 

   

0,7300   

Andel af minoritetsinteresser 0,038   

 

EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0674   
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Værdi af NDA(virksomhedens værdi) 4238   

 

EK-andel 

   

0,4100   

Estmeret værdi af minoritetsinteresser 162   

 

WAAC =       4,97%   
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Bilag 10 – Kursudvikling PSE-aktie ultimo 2007 – ultimo juni 
2008 
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Kilde: www.cse.dk  

http://www.cse.dk/
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Bilag 11 – Common size-analyse 
 

Common size analyse           

  Udregninger       

            

  06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 

Resultatopgørelse           

Nettoomsætning 100 100 100 100 100 

Værdiregulering af ejendomme 4 7 3 3 9 

Indtægter i alt 104 107 103 103 109 

Eksterne omkostninger 46 44 44 43 46 

Personaleomkostninger 32 37 35 35 34 

Af- og nedskrivninger 5 4 5 5 5 

Primært resultat før amortiseringer 0 0 0 0 0 

og transfer aktiviteter 20 22 20 20 23 

Amortiseringer 3 0 0 0 0 

Resultat af transferaktiviteter 3 7 3 5 14 

Primært resultat   15 15 16 15 9 

2Andel af resultat e.s. i ass. virksomheder 0 0 0 1 0 

Finansielle indtægter 1 1 2 2 3 

Finansielle omkostninger 5 5 5 5 7 

Finansielle poster i alt 4 4 4 4 4 

Resultat før skat 11 11 12 11 5 

Skat af årets resultat 2 3 3 4 2 

Årets resultat efter skat 9 8 9 7 3 

Minoriteternes andel af resultat 0 0 0 0 1 

Årets resultat 9 8 9 7 4 

         

Aktiver        

Immaterielle aktiver        

Goodwill 19 7 7 7 1 
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Lejeret 0 0 0 0 0 

Kontraktrettigheder 5 8 5 4 7 

Patenter og varemærker 0 0 0 0 0 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 0 0 1 

Andre immaterielle aktiver 1 0 0 0 0 

  26 15 12 11 8 

Materielle aktiver        

Investeringsejendomme 10 31 30 30 36 

Grunde og bygninger 20 34 36 34 28 

Indretning af lejede lokaler 3 0 3 3 2 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5 4 0 0 0 

Materielle aktiver under opførelse og 0 0 0 0 0 

forudbetaling for materielle aktiver 10 0 0 0 0 

Andre langfristede aktiver 48 69 69 67 65 

Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 0 0 1 

Deposita 1 0 0 0 0 

Udskudt skat 0 0 0 0 0 

  1 0 0 0 2 

Langfristede aktiver i alt 75 85 82 78 74 

Kortfristede aktiver 0 0 0 0 0 

Varebeholdninger 13 1 1 1 1 

Tilgodehavender 7 9 11 14 16 

Periodeafgrænsningsposter 1 0 1 1 0 

Værdipapirer 0 1 4 3 7 

Likvide beholdninger 4 4 2 4 2 

  25 15 18 22 26 

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 

Kortfristede aktiver i alt 25 15 18 22 26 

Aktiver i alt 100 100 100 100 100 

         

         

Passiver        
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Aktiekapital 2 4 4 4 5 

Overkurs ved emission 0 0 0 0 35 

Opskrivninger 2 4 2 3 0 

Overført resultat 23 26 37 35 8 

Foreslået udbytte 0 0 2 0 0 

Aktionærerne i PSEs andel af EK 27 34 45 42 49 

Minoritetsinteresser 1 2 2 1 0 

Egenkapital i alt 29 36 47 43 49 

  0 0 0 0 0 

Forpligtelser 0 0 0 0 0 

Langfristede forpligtelser 0 0 0 0 0 

Udskudt skat 6 6 5 4 2 

Hensatte forpligtelser 1 1 0 0 2 

Kreditinstitutter 10 11 25 22 26 

Anden gæld 0 0 0 0 0 

Deposita 0 0 0 0 1 

Langfristede forpligtelser i alt 17 18 31 27 30 

  0 0 0 0 0 

Kortfristede forpligtelser 0 0 0 0 0 

Hensatte forpligtelser 0 1 1 0 1 

Kreditinstitutter 39 29 5 13 0 

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 13 11 12 3 1 

Selsskabsskat 0 0 0 1 0 

Periodeafgrænsningsposter 2 5 4 4 3 

Anden gæld 0 0 0 10 15 

  55 46 23 30 20 

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 

Kortfristede forpligtelser i alt 55 46 23 30 20 

Forpligtelser i alt 71 64 53 57 51 

Passiver i alt 100 100 100 100 100 
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Bilag 12 – PSEs indtægter fordelt på forretningsområder 
 

44%

32%

20%

4%

Parken (44%)

Fitness.dk (32%)

Lalandia (20%)

Andet (4%)

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Årsrapporten 2006/2007, s. 48 
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Bilag 13 – Nettoomsætningens bestanddele set i forhold til 
forretningsområder 
 

PSEs regnskab er som nævnt i afhandlingen ikke hensigtsmæssig oplysende vedrørende de forhold, der 

ligger til grund for nettoomsætningen. Der vises i regnskabet indtægter og omkostninger vedr. 

forretningsområderne, mens der ikke dybdegående forklares, hvilke indtægter, der kan henføres til 

indregning af omsætning. Dette forsøges der at afdækkes i følgende tabel: 

 

 

Note 3 Segmentoplysninger - officiel 

     

            

2006/07 12 

mnd 

2006/07 18 

mnd 

 Indtægter     

   

    

   Parken 

    

457.465 686.198 

   Fitness.dk 

   

335.573 503.360 

   Lalandia 

    

202.065 303.097 

   Andet 

    

38.324 57.486 

 

  

Ikke 

fordelt/elimineret 

   

0 0 

   I alt         1.033.427 1.550.141 

 

         Note 3 Segmentoplysninger - korrigeret 

     

            

2006/07 12 

mnd 

2006/07 18 

mnd 

 Indtægter     

   

    

   Parken 

    

495.789 743.684 

   Fitness.dk 

   

335.573 503.360 

   Lalandia 

    

202.065 303.097 

 

  

Ikke 

fordelt/elimineret 

   

0 0 

   I alt         1.033.427 1.550.141 

 

         

Note 4 Officiel         

2006/07 12 

mnd 

2006/07 18 

mnd Forr. område 

Entré-, TV- og præmieindtægter       143.102 214.653 Parken 

Samarbejdspartnere 

    

102.195 153.293 Parken 

Udlejning af stadion 

    

27.509 41.263 Parken 

Udlejning af investeringsejendomme 

  

22.917 34.375 Parken 

F&B og konferencecenter m.v. 

   

151.576 227.364 Lalandia 

Merchandise 

    

36.835 55.253 Parken 

Provisioner og billetgebyrer 

   

111.066 166.599 Parken 

Øvrigt varesalg 

    

53.847 80.771 Lalandia 

Medlemskontingenter 

   

327.145 490.717 Fitness.dk 

Andre indtægter 

    

18.284 27.426 Parken 

Nettoomsætning, sum       994.476 1.491.714   

Værdiregulering af ejendomme, jf. note 5, sum 

 

38951 58.427 Parken 

Samlet sum 

    

1.033.427 1.550.141 
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Sum af forretningsområder jf. note 4 sammenlignet med 

segmentoplysninger   

 

Jf. note 4 - officiel           

2006/07 12 

mnd 

2006/07 18 

mnd 

 Parken 

     

500.859 751.289 

 Lalandia 

     

327.145 490.717 

 Fitness.dk 

    

205.423 308.135 

 Sum 

     

1.033.427 1.550.141 

 Jf. note 3 - korrigeret               

 Parken 

     

495.789 743.684 

 Fitness.dk 

    

335.573 503.360 

 Lalandia 

     

202.065 303.097 

 Sum 

     

1.033.427 1.550.141 

 Differencer mellem note 4 og note 3:         

 Parken 

     

5.070 7.605 

 Lalandia 

     

-8.429 -12.643 

 Fitness.dk 

    

3.359 5.038 

 Kontrolsum:         0 0 

  

 

 

 

 

 

 

 


