
...................................................................................
Christian Rohde   

Copenhagen Business School 2010
Institut for Revision og Regnskab

Cand.merc.aud.
Kandidatafhanding

Afleveringsdato:
12. juli 2010

 Vejleder:
 Carsten Kyhnauv

Censor:

............................................................

Strategisk regnskabsanalyse 
og værdiansættelse

af 

Parken Sport & Entertainment A/S



 
 

1 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
By fall 2009 it became obvious that rumors regarding the economic unstable situation were 

true. Parken Sport & Entertainment A/S was no longer able to hide the fact that a severe 

depreciation of assets was necessary to deliver an annual report that would live up to certain 

standards. This, combined with a forthcoming reduction of sales from “cottages” in Lalandia, 

made shareholders concerned.  

The aim of this master thesis is therefore to valuate Parken Sports & Entertainment through a 

strategic analysis and set an aim for the share value. To do this the thesis is divided in tree 

steps; a fundamental analysis, budgeting and valuation. These tree steps individually analyze 

specific topics that will contribute to setting an aim for the share value. 

The fundamental analysis contained both a strategic and an accounting analysis that show 

different essential factors. By the usage of relevant economic accepted models such as PEST, 

Porter Five Forces and SWOT the strategic conclusion were that each business area were 

affected by different factors and there was a definite potential to gain a positive cash flow.  

The accounting analysis is to show historical trends through relevant key measurements in the 

last five years annual reports by making both income statement and the statement of the 

financial position reformed for analysis purpose. The general trends were a high financial 

gearing and a negative development in almost every aspect.  

The conclusion from the fundamental analysis is the key input in making the five year 

forecast of both the income statement and the statement of the financial position. By 

evaluating factors of both financial and non-financial a forecast was made to usage in the last 

step regarding the actual setting of the share value. 

The final object was to evaluate a given share value by using the above fundamental analysis 

and budget. By using the DCF-model it was possible to estimate a given share value.  

The conclusion was that Parken Sport and Entertainment A/S at present time is overrated and 

from that conclusion it is not possible to give a recommendation to buy shares at Parken Sport 

& Entertainment A/S.  
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 
En global lavkonjunktur har i høj grad påvirket PARKEN Sport & Entertainment (herefter 

PSE), der gennem flere år har levet højt på et konjunkturopsving, som også omfattede 

betydelige investeringer i ejendomme. 

Forud for denne lavkonjunktur har PSE skabt, gennem investeringer, et langt større 

rådighedsbeløb til den sportslige sektor, F. C. København (herefter FCK), set i forhold til sine 

konkurrenter i SAS-ligaen.  

I 2009 startede der en begyndende usikkerhed omkring PSEs økonomi som følge af en række 

kritiske artikler. Dette har betydet, at PSE i 2009 flere gange har lavet fondsbørsmeddelelser 

for at give svar på tiltale.  

Spekulationerne blev ikke mindre efter offentliggørelsen af 3. kvartalsrapport 2009. Det blev 

på daværende tidspunkt kendt for alle, at økonomien for PSE ikke var, hvad den havde været. 

Store nedskrivninger og forventede underskud frem til 2011 samt en stigende gæld ville 

betyde starten på et nyt kapitel i PSEs relativ korte historie.  

Uvisheden omkring PSEs fremtid kan også aflæses i aktiekursen over en længere periode. 

Efter at have toppet i maj 2007 med en kurs på kr. 1.989, har den været faldende lige siden, 

hvilket også kan ses af nedenstående tabel.  

Kursudvikling for PSE i perioden januar 1998 til marts 2010 

 
Kilde: Egen tilvirkning samt euroinvestor.dk 
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1.1 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående og dermed den aktuelle krise, som PSE står i på nuværende 

tidspunkt, vil det være interessant at se på aktiernes værdiansættelse ud fra et teoretisk 

synspunkt med en værdiansættelsesmodel. Med baggrund i en strategisk og regnskabsmæssig 

analyse danner det følgende problemformulering:  

Hvad er værdien af koncernen PARKEN Sport & Entertainment A/S, og er denne værdi 
større end den aktuelle værdi af selskabet og dermed potentiale for en investering? 

1.1.1 Uddybning af problemformulering 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering tages der udgangspunkt i følgende 

underspørgsmål. Disse spørgsmål vil desuden danne afhandlingens forestående kapitler og 

dermed afhandlingens delelementer 

- Hvilke markeder opererer PSE på?  
- Hvordan er den strategiske situation på markederne? 
- Hvordan har den regnskabsmæssige udvikling været? 
- Hvordan forventes PSE fremtidige situation af udvikle sig? 
- Hvad er værdien af PSE? 

1.2 Metode  
For at kunne besvare de enkelte spørgsmål vurderes det nødvendigt at belyse den anvendte 

metode og bevæggrundene hertil.  

1.2.1 Overordnet metode 
En strategisk regnskabsanalyse foretages for at kunne give en kvalificeret vurdering af 

koncernens værdi. Til dette er det nødvendigt at foretage en fundamentalanalyse, der 

indeholder både en strategisk og regnskabsmæssig vurdering af koncernens 

indtjeningsmuligheder.  

Ved brug af disse to delelementer tages der højde for, at PSE ikke opererer på et statisk 

marked, men et dynamisk marked hvor der er mange faktorer at tage højde for. Der tages 

derfor både hensyn til finansielle og ikke-finansielle faktorer, der påvirker værdiansættelsen 

af PSE.  
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1.2.2 Strategisk analyse 
Den strategiske analyse indeholder en analyse af PSE på samfunds-, branche- og internt 

niveau. I den strategiske analyse anvendes der en række teoretiske værktøjer, som udmønter 

sig i en PEST, Porters Five Forces, værdikæde og SWOT analyse.  

Idet der søges at skabe en forståelse for PSEs forretningsområder, og de markeder PSE operer 

på, er disse analysemodeller anvendelige. Værktøjerne anvendes for at kunne analysere og 

belyse de ikke-finansielle værdidrivere som PSE har undergået og stadig undergår. Hvad 

disse værktøjer består af uddybes i selve analysen.  

Den strategiske analyse er dermed anvendelig i værdiansættelsen, da den giver kendskab til 

virksomhedens eksterne og interne forhold. Dette er vigtigt for en værdiansættelse, da dette 

giver et billede af en mulig fremtidig udvikling. 

1.2.3 Regnskabsanalyse 
Idet årsrapporterne opdeler posterne i to forskellige kilder, er det nødvendigt at reformulere 

årsrapporterne, så de fremstår anvendelige til analyseformål. Her bliver en regnskabsanalyse 

relevant.  

Den regnskabsmæssige analyse indeholder en vurdering af relevante finansielle nøgletal, der 

giver udtryk for den historiske værdiskabelse. Som teoretisk værktøj anvendes der en 

rentabilitetsmodel (denne bliver uddybet i selve analysen). Værdi skabes på baggrund af 

PSE’s drifts- og finansieringsaktivitet, og en analyse af disse er derfor nødvendigt.  

Gennem en historisk analyse af tidligere årsrapporter giver regnskabsanalysen stor nytte til 

den fremtidige værdiansættelse.  

1.2.4 Budgettering 
Forud for værdiansættelsen er det nødvendigt at opstille en række estimater, og til dette er det 

nødvendigt at foretage en budgettering.  

Til fastlæggelse af budgettet anvendes der forudgående konklusioner i den allerede udførte 

fundamentalanalyse. Det fremtidige budget estimeres; både enkelte poster og værdidrivere, 

der dermed vil udgøre det fremtidige resultat- og balancebudget. 
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1.2.5 Værdiansættelse 
Værdiansættelsesmodellen tager udgangspunkt i foregående analyse til at estimere værdien. 

Den fremtidige indtjening estimeres ud fra det fastlagte budget.  

Da værdien fastsættes ud fra en række estimater, foretages der afslutningsvis en følsomheds-

analyse for at vurdere, hvorledes ændringer i udvalgte poster kan påvirke den forventede 

værdi.  

1.3 Afhandlingens struktur 
Afsnit 1.2 beskrev hvilke elementer afhandlingen vil indeholde. For at strukturere bedst 

muligt er afhandlingen inddelt i 8 kapitler. Struktureringen af afhandlingen kan ses i figur 1.1 

herunder. Derefter vil der være en uddybende beskrivelse af de enkelte kapitler. 

Figur 1.1 - Struktur  
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Kapitel 1 danner rammerne for problemformulering, der uddybes, metodevalg, afgrænsninger 

og kildekritik. Dette skal sikre, at læser får en forståelse af problemstillingen. Uddybningen af 

problemformuleringen skal sikre, at afhandlingen vil afdække alle nødvendige faktorer til at 

foretage en kvalificeret vurdering af PSE. 

Med en afgrænsning sikres det, at der stilles skarpt på problemstillingen, og at det dermed kun 

er faktorer, som påvirker PSEs værdi, der analyseres. Afslutningsvis foretages der en 

kildekritik af valgte modeller. 

Kapitel 2 indeholder en præsentation af PSE, fra stiftelsen af FCK til dags dato. Dette kapitel 

er relevant, idet det giver læseren et grundigt indblik i PSE som virksomhed, og dermed ruster 

læseren til at sætte sig ind i afhandlingens fundamentalanalyse. 

Kapitel 3 er den strategiske analyse og den første del af fundamentalanalysen. Til at besvare 

underspørgsmålene i problemstillingen anvendes der bredt anerkendte modeller til analyse af 

faktorer, der kan have indvirkning på PSE. 

Afdækkede forretningsområder bliver belyst i kapitlet og vil desuden danne grundlag for, 

hvorledes strukturen er opbygget i kapitlet.  

Kapitel 4 er den regnskabsmæssige analyse og den anden del af fundamentalanalysen. Der 

tages udgangspunkt i præsentationen af PSE, og ud fra dette udarbejdes en vurdering af de 

historiske årsrapporter. 

Kapitel 5 indeholder en fremtidig budgettering. Til estimering af det fremtidige budget 

inddrages de tre foregående kapitler til at understøtte estimaterne.  

Vurderingen af de enkelte estimater vil dermed blive foretaget på en så kvalificeret måde som 

muligt.  

Ud fra fundamentalanalysens konklusioner og budgetteringen vil det være muligt at udarbejde 

en værdifastsættelse i kapitel 6, herunder budgettering og en følsomhedsanalyse.  

I kapitel 7 vil der blive konkluderet på den ovenstående værdiansættelse af virksomheden og 

dermed svare på afhandlingens overordnede problemformulering om, hvorvidt PSE-aktien har 

potentiale som investering. Konklusionen er endvidere inddelt i de fem underspørgsmål, og 

disse bliver derved samtidigt besvaret. På den måde vil den røde tråd fastholdes på bedst 

mulig vis gennem hele afhandlingen. 
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1.4 Afgrænsning 
Der er forskellige forhold under udarbejdelse af en afhandling, som gør det nødvendigt at 

foretage afgrænsninger. Derfor vil der i det følgende redegøres for de elementer, som 

afhandlingen ikke vil afdække.  

Konstante ændringer i og omkring PSE har betydning for værdiskabelsen og er derved 

relevant at inddrage. Dette afgrænser afhandlingen sig dog fra, og for at imødekomme dette 

afgrænses der fra alle begivenheder, der er forekommet kort tid efter udgivelsen af 

årsrapporten 2009. Alle begivenheder efter 1. marts 2010 vil kun blive belyst i 

perspektiveringen vedrørende efterfølgende begivenheder. Dette gælder også efterfølgende 

delårsrapporter udgivet af PSE. 

PSE består primært af tre forretningsområder, der hver især vil blive analyseret. Der er dog 

underelementer i de enkelte forretningsområder, som anses som havende lav værdi for 

værdiskabelsen, hvorfor det ikke anses som relevant at afdække. Et sådan underelement i PSE 

kan f.eks. være FCK Håndbold.  

Afhandlingens indsamlede materiale er offentligt tilgængeligt. Dette indebærer årsrapporter, 

artikler, pressemeddelelser og litteratur.  

Alle anvendte modeller vil blive præsenteret kort for læseren, men det antages, at læser i 

forvejen har kendskab til anvendt teori. 
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KAPITEL 2 – PRÆSENTATION AF PSE 
Dette kapitel giver en introduktion af koncernen PSE for læser. Til dette er der valgt at belyse 

følgende områder. 

Indledningsvis vil der være en historisk gennemgang af PSE. Starttidspunktet er valgt til at 

være fusionen mellem to københavnske fodboldklubber samt bevæggrundene dertil.  

Efterfølgende vil PSEs nuværende situation blive belyst. Dette vil være en præsentation af 

koncernens nuværende struktur og økonomiske hovedtal. 

2.1 Fusionen 
I 1992 blev FCK en realitet efter en fusion mellem de to københavnske fodboldklubber B1903 

og Kjøbenhavns Boldklub (KB) 1

B1903 var på daværende tidspunkt en etableret topklub, men fundamentet var ikke derefter. 

Kampene blev spillet i Gentofte, hvor tilskuertallet ikke var stort. B1903 var derfor afhængige 

af økonomisk støtte fra Alex Friedmann

. De to fodboldklubber, som på daværende tidspunkt havde 

stået for 25 % af de danske mesterskaber, stod med hver deres problemstillinger og 

muligheder, hvorfor årsagerne til fusionen var flere.  

2. Støtten fra Alex Friedmann så ud til at forsvinde, og 

i 1989 annoncerede han, at hans økonomiske støtte ville stoppe, og i de efterfølgende to år 

kun ville dække et eventuelt underskud i B19033. B1903 begynder allerede her at lede efter en 

mere permanent løsning4

KB havde derimod længe haft ønske om et professionelt hold, men havde indtil videre ikke 

haft den fornødne økonomiske opbakning. Klubben var beliggende på Frederiksberg, hvor 

faciliteterne er væsentligt bedre end B1903’s.  

. B1903 havde topholdet og superligalicensen, men de økonomiske 

udsigter så ikke lovende ud. 

 

                                                
1 FCK (2010a) 
2 Tidligere landsholdsspiller og advokat, med 104 førsteholdskampe for B1903. Hans mange penge blev primært  
   tjent på ejendomsspekulation 
3 EKS (1989) 
4 Rasmussen (2008) 
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På daværende tidspunkt stod det renoverede ”Idrætsparken” og nationalstadion også klar på 

Østerbro. Et topmoderne stadion med det nye navn PARKEN. Ejerne bag det nye station var 

interesseret i mere end bare landskampe, og var derfor interesseret i at få en Superligaklub 

tilknyttet faciliteterne. Mulighederne for at skabe et samlet københavnsk fodboldhold lå klar, 

og 1. juli 1992 blev Football Club København A/S grundlagt. 

2.2 De magre år 
Det blev til et dansk mesterskab allerede i FCK’s debutår, men dette blev svært at følge op på, 

og de store sportslige ambitioner blev hurtigt gjort til skamme. De efterfølgende år blev 

præget af primært 7. og 8. pladser med nogle pokaltriumfer derimellem. 

Ud over den sportslige deroute blev det også til en økonomisk nedgang. Der blev talt om 

økonomisk kaos i FCK efter udsigten til et underskud på 2,3 – 2,5 mio. kroner i regnskabsåret 

1. juli 1994 – 30. juni 19955. Efter en fyring af daværende direktør Peter Berg i 1995 og den 

pludselige opsigelse i december 1996 af efterfølgeren, Karsten Aabrink, blev Flemming 

Østergaard (herefter FØ) ansat som direktør d. 1. marts 19976

2.3 Børsintroduktion  

. FØ kom fra Lyngby Boldklub, 

og med sig tog han sig andre ledende skikkelser både på og uden for banen. Det skulle vise 

sig at være starten på en ny tid i FCK. 

Behovet for et større kapitalgrundlag og ønsket om at være nordens største klub var nogle af 

argumenterne for, at FCK valgte at gå på Børsen i slutningen af 19977. Tidspunktet var 

velvalgt, klubben toppede ligaen, og den 10. november blev FCK ca. 80 mio. kr. rigere8

Pengene blev brugt til investering i stadionanlægget PARKEN til en pris på 138 mio. kr. En 

pris, som af nogen blev karakteriseret som værende et røverkøb

. 

Kapitalgrundlaget for selskabet blev derfor betydeligt styrket.  

9

Sportsligt var historien stadig den samme, så et udsving i den positive retning med en 3. plads 

i sæsonen 97/98 blev hurtigt erstattet af 7. og 8. pladser de efterfølgende år.   

.  

                                                
5 Pihl (1995) 
6 Monty (1997) 
7 BT (1997) 
8 Petersen (1997) 
9 Juul (1998) 
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2.4 Årtusindeskiftet 
Kort før årtusindeskiftet skifter Football Club København A/S navn til Parken Sport & 

Entertainment A/S, og dette skulle blive startskuddet til en hektisk periode både på og uden 

for banen. Det fornuftige kapitalgrundlag begyndte at bære frugt. I sæsonen 00/01 kunne FCK 

fejre sit blot andet mesterskab, men det første af flere i det nye årti.  

Starten på dette årtusinde var også en tid, hvor fodboldklubberne i Europa havde rigeligt med 

penge. Fodboldindustrien var blevet yderst populær, og pengene strømmede ind fra sponsorer 

og tv-indtægter. Dette medførte også store overgangssummer klubberne imellem, når der 

skulle købes og sælges spillere. Dette kunne blandt andet ses af salget af Christian Poulsen, et 

beløb der estimeres til at være på omkring 60 mio. kroner, en medieestimeret værdi på 

baggrund af en opjustering i PSEs regnskab10

2.4.1 Investeringer  

.  

Uden for banen blev der foretaget betydelige investeringer. 2002 blev året, hvor de tilhørende 

tre kontortårne i PARKEN blev købt af Jeudan for 310 mio. kroner11

 ”omdrejningspunktet for publikumssport og underholdningsbegivenheder i 
Øresundsregionen”

. Derudover blev købet af 

E-billetter (billetlugen.dk) også en realitet. Dette skulle ses som et led i målsætningen om at 

være: 

12

2002 blev også året, hvor FØ skiftede fra stillingen som direktør til Bestyrelsesformand.  

 

Endnu en væsentlig aktivitet blev erhvervet i 2004. Her blev købet af Lalandia i Rødby en 

realitet. Købet skulle være med til at sikre en øget omsætning ud over de eksisterende 

aktiviteter, der stadig var koncentreret omkring FCK og aktiviteter i PARKEN.  

De næste store investeringer skulle finde sted i 2006. Valget var faldet på fitnesskæden 

Fitness dk A/S. En rammeaftale med aktionærerne i Fitness dk gav PSE lov til at overtage 

aktiemajoriteten, og dermed 36 centre placeret i hele Danmark og en kundedatabase på 85.000 

personer13. PSE købte sig også ind i opførelsen af Lalandia Billund, en investering der, i 

fuldudbygget tilstand, vil være på 2 mia. kroner14

                                                
10 Parkens fondsbørsmeddelse (2001a) 

.  

11 Parkens fondsbørsmeddelse (2002a) 
12 Parkens fondsbørsmeddelse (2002b) 
13 Parkens fondsbørsmeddelse (2006a) 
14 Parkens fondsbørsmeddelse (2006b) 
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Det lykkes PSE at sælge 761 sommerhuse på en uge, med option for at sælge yderligere 700 

som en ”etape 2”. Alle sommerhuse blev solgt med bankgaranti.  

2.4.2 Projekt Sportscenter 
I 2008 indledte PSE forhandlinger omkring ”Projekt Sportscenter”. PSE opkøbte en andel i et 

nystartet italiensk selskab, som skulle stå for opførelsen af over 700 feriehuse, beliggende i 

det sydlige Italien. Tilknyttet feriehusene ville være et sports- og fritidscenter. Argumenterne 

bag var blandt andet PSEs erfaring med opførelsen af Lalandia Billund med tilhørende 

feriehuse. Projektets færdiggørelse var, på daværende tidspunkt, sat til 2012.  

Fodboldklubben - og dermed PSE - var særligt i starten af årtusindet på toppen af dansk 

fodbold. Dette blev også tydeliggjort, da FCK vandt 0-2 ude mod Ajax Amsterdam, hvilket 

gav adgang til det forjættede land – Champions League. Deltagelsen, som både bød på besøg 

af store europæiske hold som Manchester United og Celtic FC samt en indtægt på millioner af 

kroner, gav indtryk af, at PSE både sportsligt og økonomisk var ved at sætte sig tungt på 

dansk fodbold.  

2.4.3 Opførelse af multiarena og nedrivning af den gamle tribune 
På tegnebrættet var også opførelsen af en ny tribune, som skulle erstatte den sidste af 

tribunerne fra det gamle ”Idrætsparken” samt en opførelse af en multiarena i stedet for den 

daværende Østerbro Skøjtehal15

Den nye tribune, SuperBest tribunen, blev senere færdiggjort og var klar til sæsonåbningen 

for FCK i juli 2009. Nedrivningen af Østerbro skøjtehal blev varetaget af de daværende ejere, 

Københavns Kommune, og blev påbegyndt medio 2008. Og først efter nedrivningen af 

skøjtehallen og udrensning af grunden ville grunden blive overdraget til PSE

. Nedrivningen af den gamle tribune startede i slutningen af 

2007, og arbejdet med opbygning af den nye tribune startede herefter.  

16

2.5 Krisen 

. 

Hvad der startede som en boligkrise i USA, blev hurtigt en international finanskrise, med 

efterfølgende lavkonjunktur. Regeringen udstedte blandt andet bankpakker for at komme de 

lidende banker til hjælp, og ord som fyringer og recession blev hurtigt meget anvendte ord. 

                                                
15 Parkens fondsbørsmeddelse (2006c) 
16 Københavns Kommune (2008)  
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PSE er heller ikke sluppet uden om krisen – tværtimod. De store avancer på ejendomme, som 

PSE har tjent millioner på, stod til at forsvinde.  

Der har derfor været optræk til PSE´s nuværende krise, som for alvor er kommet i 

offentlighedens søgelys efter offentliggørelsen af 3. kvartalsregnskab i 2009. Faresignalerne 

er dog kommet langt før, hvor særligt det Berlingske Hus har stået for en stor del af 

mediedækningen af dette. Efterfølgende vil der være en kort gennemgang startende oktober 

2008. Derudover er kursudviklingen medtaget for at illustrere det seneste års turbulens. 

19. oktober 2008: De første indikationer  

Kurs: kr. 984,- 

To uger efter PSE’s opjustering af årets resultat fra 100 mio. kroner til 120 mio. kroner 

bringer Business.dk, og dermed Det Berlingske Hus PSE’s, økonomi op i medierne. Det 

udledes af PSE’s halvårsregnskab, at salg af ferieejendomme har været det bærende element i 

driftsindtægterne. Med den verserende finanskrise, der særligt ses på boligmarkedet, kan 

omsætningen være en saga blot med de nye dystre udsigter. Der bliver også sat 

spørgsmålstegn ved Projekt Sportscenter, da boligkrisen hærger over hele Europa17

19. november 2008: Offentliggørelse af 3. kvartalsregnskab 2008  

.  

Kurs: kr. 570,- 

Ledelsesberetning af 3. kvartalsregnskab giver ikke udtryk for nogen særlige økonomiske 

vanskeligheder. Ledelsesberetningen beretter dog om udskydelsen af mulitarenaen i 12 

måneder. Udskydelsen er begrundet ved ”grundige økonomiske overvejelser” og ”selskabet 

forventer et ikke uvæsentligt fald i bygge- og materialepriser på baggrund af afmatningen i 

byggebranchen”. Et fald i bygge- og materialepriser for beslutningen om udskydelse til at 

fremstå som en god forretning. Derudover fastholdes resultatet på et overskud på 120 mio. 

kroner.  

I kølvandet på kvartalsregnskabet kommer der dog en række kritiske artikler, som igen stiller 

spørgsmålstegn til PSE’s økonomi. Denne gang bliver den markante stigning i den store gæld 

taget op. I løbet af 12 måneder er den steget fra ca. 700 mio. kroner til 1,3 mia. kroner. Den 

vil derfor nedbringes i takt med levering af sommerhusene.  

                                                
17 Erhardtsen (2008) 
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Derudover bliver der også taget notits af PSE’s likviditet. Likviditeten er faldet fra en primo 

saldo på 101 mio. kroner til 13,5 mio. kroner. Den stigende gæld og faldende likviditet menes 

også at være skyld i et kursfald på næsten 60 % på en måned18

19. december 2008 – PSE svarer igen 

.  

Kurs: kr. 421,- 

Det hastigt faldende byggemarked er ikke kun til bekymring for PSE alene, men også for 

storaktionær i PSE, nemlig SH Finans A/S, der ejes af Patrick Vela. Bekymringen består i, at 

såfremt bankerne ønsker, at SH Finans skal realisere likvider, vil det betyde tvangssalg af PSE 

aktier, der så skulle sælges på et i forvejen bekymret marked19

Dagen efter tager bestyrelsesformand FØ dog til genmæle overfor mediernes 

”udokumenterede og fejlagtige rygter”. FØ beskriver selskabets stærke cash flow fra driften 

og henviser til seneste opjustering (som tidligere beskrevet). Den høje kortfristede gæld 

begrundes med forventningen om rentefald og vil først på et senere tidspunkt blive 

konverteret til langfristet gæld

. Dette kunne få kursen til at 

dykke yderligere.  

20

22. januar 2009 – Investering i lånte midler og kursmanipulation 

.  

Kurs: kr. 460,- 

Business.dk kommer med endnu en artikel omkring PSE. Denne gang spås koncernen som 

værende ”på kanten af afgrunden”21

Som nævnt tidligere kan den kortfristede gæld henvises til Lalandia Billund, og der betales i 

takt med levering af sommerhusene sikret via en bankgaranti.  

. Journalisterne har denne gang allieret sig med to 

uafhængige stat. aut. revisorer. Parken betænkes at have investeret alt for voldsomt for lånte 

midler, hvilket kan give bagslag. Desuden nævnes det endnu en gang, at PSE er presset på 

likviditeten. PSE kan derfor stå over for at lide rentedøden lyder det. Det menes derfor ikke at 

være muligt at kunne betale afdrag og renter på lånene. Andre revisorer mener dog ikke, at 

scenariet er helt så slemt, som det muligvis gøres til.  

                                                
18 Bentow &Kronenberg (2008) 
19 Kronenberg (2008) 
20 Parkens fondsbørsmeddelelse (2008a) 
21 Johnsen & Kronenberg (2009) 
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En bankgaranti der blev yderligere sikret af regeringens bankpakke, og dermed er der 

sikkerhed for at PSEs store debitorer også betaler22

Ovenstående postulater får endnu en gang bestyrelsesformand FØ til at udstede en 

fondsbørsmeddelelse, hvori FØ finder niveauet i artiklerne overraskende lavt. Det pointeres, 

at PSEs økonomi er sund, men at finanskrisen selvfølgelig også har betydning for den 

offensive ekspansionsplan, som PSE har brugt.  

.  

24. marts 2009 – Steen Patrick Vela sælger sin aktiepost 

Kurs: 425,- 

Efter en del spekulationer modtager PSE meddelelsen om, at storaktionær Steen Patrick Vela 

har solgt sin sidste andel i selskabet. På grund af øget pres fra banken vedrørende likvider 

blev salget en nødvendighed. Salget er sket over tre gange startende 20. februar 2009. 

Køberne af aktierne er henholdsvis KPS Invest A/S og Erik Skæjbæk.  

26. marts 2009 – Årsrapport 2008 og Nordea tager pant i Parken 

Kurs: 475,- 

Udgivelsen af årsrapporten får en lunken modtagelse. Kommentarerne går på, at PSE lever af 

sommerhussalg i Billund, og den underliggende drift fremstår svag. Af årsrapporten ses det 

også, at bankforbindelsen, Nordea, søger sikkerhed for den lånte kapital. Dette gøres ved at 

tage pant i samtlige af PSEs datterselskaber. Derudover skrives det, at  

”væsentlige ændringer i investeringsniveauet kræver hovedbankforbindelsens accept”23

26. august 2009 – FCK taber ude mod Apoel Nicosia 

 

Kurs: 700,- 

Efter en smal hjemmesejr på 1-0 nogle dage forinden, tegner alt til, at FCK endnu en gang 

skal spille i Champions League, hvor pengene er store og drømmene ligeså. Et veloplagt 

Cypriotisk hold sætter dog en stopper for det hele og tager pladsen med en 3-1 sejr. Kursen, 

der havde haft en opadgående kurve i takt med FCK’s mesterskab og pokaltitel samt den 

tilsyneladende lette vej til Champions League, falder til kurs kr. 550,- på kun fem dage. 

Udsigten til at skulle spille i den mindre prestigefyldte turnering Europa League, med 

væsentligt lavere pengepræmier bliver ikke godt modtaget af investorerne.  

19. november 2009 – Delårsrapport 3. kvartal 
                                                
22 Mortensen (2009): 
23 PSE Årsrapport (2008) s. 12 
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Kurs: 461,- 

Dette blev årsrapporten, hvor PSE ikke længere kunne skjule den skrantende økonomi. Fra et 

forventet positivt resultat før amortiseringer og transferudgifter var udsigten nu et forventet 

resultat på -245 til -255 mio. kroner før skat.  

Det store fald skulle omhandlede følgende: nedskrivningen af goodwill i Fitness dk på 164 

mio. kroner, nedskrivning af projektomkostninger på Projekt Sports Center (der skrinlægges), 

og datterselskabet Global Goal på 69 mio. kroner. Derudover var den negative udvikling i 

transferudgifterne, der beløber sig til 69 mio. kroner. Udviklingen forventes desuden ikke at 

kunne løses alene i 2009, og forventningerne til 2010 er derfor sat til et resultat på -100 mio. 

kroner. Ud over dette var der ønske fra bestyrelsen om en aktieemission, der skulle styrke 

koncernens kapitalgrundlag. Dette offentliggøres få dage senere. 

Udover aktieemissionen blev der også iværksat en strategiplan, som  

”såvel vores (PSE red.) tre største aktionærer som væres bankforbindelse har fuld tillid til.”24

Strategiplanen havde følgende fokusområder: 

 

- FØ vil udelukkende koncentrere sig om hvervet som bestyrelsesformand og ikke 

længere udføre ekstraordinære opgaver for koncernen 

- Udstedelse af aktieoptioner og bonusser til bestyrelsen vil ikke længere blive udstedt 

- Aktieemission med fortegningsret for koncernens aktionærer 

o Hertil har de tre største aktionærer (ca. 60 % af aktieandelen) allerede afgivet 

forhåndstilsagn om tegning af aktier 

- Bankforbindelsen har indvilget i en refinansiering af bankaftalen med længere 

commitment 

- Endelig afklaring omkring arenaprojekt senest foråret 2010 

- FCK Håndbolds fremtid skal afklares, da der skal være sammenhæng mellem 

omkostninger og indtægter i håndboldklubben 

Kort efter offentliggørelsen af kvartalsrapporten er FCK Håndbolds herreafdeling solgt fra 

koncernen. Køberen er ejeren af AG Håndbold, snart AG København, Jesper Nielsen også 

kendt som Kasi Jesper, og storsponsor for ærkerivalerne til FCK, Brøndby IF.  

 

                                                
24 Parkens fondsbørsmeddelelse (2009a) 
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26. marts 2010 – Årsrapport for 2009 

Kurs: 286,- 

Udgivelsen af årsrapporten medførte ingen ændringer i forhold til sidt udmeldte af PSE, 

hvorfor årets resultat blev det hidtil dårligste. 

Det blev desuden udmeldt af FØ ikke ville genopstille til hvervet som bestyrelsesformand for 

PSE.  

2.6 Koncernstruktur 
Det vil her være en kort præsentation af PSEs struktur. Der vil desuden også være en 

præsentation af de tre primære forretningsområder der gennem hele afhandlingen.  

2.6.1 PSE A/S 
Det overordnede selskab, der er omdrejningspunkt for hele koncernen, er PSE A/S. 

Hovedsædet er beliggende i et Parkens kontortårne på Østerbro i København. Koncernens 

aktivitetsområder begrænser sig til tre hovedområder og forretningsområder. Dette kan 

overordnet set illustreret på følgende måde. De enkelte forretningsområder er yderligere 

inddelt, som det fremgår af bilag 1.  

Figur. 2.1 Illustration af PSEs overordnede koncernstruktur 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

2.6.2 PARKEN 
Driften af PARKEN indeholder flere elementer. PARKEN omhandler for det første den 

sportslige sektor der omfatter FCK og FCK Håndbold, hvoraf sidstnævnte kun det kvindelige 

holdboldhold. 

For det andet er driften af stadionanlægget PARKEN ligger også her. Udover FCK’s 

hjemmekampe i både den hjemlige liga og de europæiske turneringer, spilles landsholdets 

hjemmekampe også på stadion. Stadion bliver også udlejet til diverse andre aktiviteter end 

fodbold.  

PARKEN Sport & Entertainment

PARKEN Fitness dk Lalandia
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For det tredje er der de tilstødende kontortårne. Udover anvendelse som hovedsæde, udlejes 

kontorarealerne også til eksterne selskaber. 

2.6.3 Fitness dk 
Denne aktivitet er driften af fitness centeret Fitness dk. Fitnesskæden består af 39 centre og et 

medlemstal på 116.000 medlemmer25

Alle fitness centre er geografisk spredt ud over det meste af Danmark, dog er der flere centre 

placeret i København.  

.  

2.6.4 Lalandia 
Drift af de to ferie- og aktivitetscentre i henholdsvis Rødby og Billund med tilhørende 

udlejning af feriehuse.  

Driften består af overnattende gæster i badelandet og dertilhørende feriehuse. De seneste år 

har en stor del af omsætningen bestået af salg af feriehuse i Lalandia Billund. 

2.7 Udvikling i Omsætning 
Som det sidste i præsentationen PSE ses herunder udviklingen i omsætningen og EBIT. Dette 

giver indtryk af den udvikling som PSE har gennemgået bare de seneste fem år. 

Figur 2.2 – Omsætning og EBIT i perioden på koncern og segment niveau  

i perioden 2004/05 til 2009 

 
Kilde: PSE årsrapport 2004/05 til 2009 

                                                
25 PSE årsrapport, 2008 s. 16 
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KAPITEL 3 – STRATEGISK ANALYSE 
I det foregående afsnit blev PSE præsenteret med et historisk perspektiv og et overblik af 

koncernen. Den strategiske analyse er den første del af fundamentalanalysen og vil tage 

udgangspunkt i de tre identificerede forretningsområder, PARKEN, Fitness dk og Lalandia.  

Derfor vil der i det følgende kapitel foretages en analyse af de samfundsfaktorer, der påvirker 

PSE via en PEST analyse. Efterfølgende vil afhandlingen analysere de samme tre 

forretningsområder på brancheniveau via en Porters Five Forces. Til slut vil de interne forhold 

analyseres herunder PSEs ressourcer og en værdikædeanalyse. Fundamentalanalysen vil 

sammenfattes i en SWOT analyse, hvor der konkluderes på de aspekter, der kan påvirke PSE i 

en positiv eller negativ grad.  

3.1 PEST analyse 
I det følgende vil afhandlingen behandle PSE’s omgivelser på samfundsniveau. Dette forstås 

ved de overordnede faktorer, som har betydning for koncernens værdiskabelse, og som man 

kun i begrænset omfang har mulighed for at påvirke. Til dette anvendes PEST modellen, som 

indeholder fire følgende elementer: Politiske og lovmæssige faktorer, økonomiske og 

demografiske faktorer, teknologiske og miljømæssige faktorer og sociale og kulturelle 

faktorer26

3.1.1 Politiske og lovmæssige faktorer 

. Modellen kan ses i bilag 2. 

Det første element i PEST analysen er de politiske og lovmæssige faktorer. Disse er primært 

styret af den danske regering, men som medlem af EU er Danmark, og dermed PSE, i 

stigende grad styret af EU-lovgivning. Dog vil dele af PSEs forretningsområder også været 

styret af andre lovbestemmende organisationer.  

3.1.1.1 Det danske skattesystem, herunder forskerordningen 
Den danske Superliga har aldrig været kendetegnet som værende blandt de førende ligaer i 

Europa. Den har været betragtet, af fodboldspillere, som værende en udviklingsliga, et skridt 

på vejen mod en international karriere i en af de større ligaer i Europa. Dette har gjort det 

svært for klubberne at tiltrække udenlandske spillere for at hæve ligaens niveau.  

                                                
26 Elling & Sørensen, 2005 s. 69 
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De danske superligaklubber har desuden svært ved at følge med lønniveauet, som også er en 

stor faktor i valg af klub for en fodboldspiller.  

Klubberne har dog kunnet benytte sig af en fordelagtig metode fra det danske skattesystem – 

den såkaldte forskerordning. Fra at have en af verdens højeste trækprocent kan udenlandske 

(eller udenlandsdanskere), slippe med en trækprocent på 25 % i 36 måneder via denne 

ordning27. Der er nogle gængse forudsætninger, som skal overholdes for at denne ordning kan 

bruges. Dette er: en bruttoindkomst på minimum kr. 765.600 samt ikke at have arbejdet i 

Danmark i en periode på minimum tre år28

Denne ordning er dog blevet udsat for en del kritik fra forskellige politiske organer, der mener 

at forskerordningen bliver udnyttet af sportsfolk og erhvervsfolk og ikke af forskere, som 

oprindeligt var hensigten

.  

29

3.1.1.2 FIFA og UEFA 

. FCK har i mange år haft indtil flere udlændinge i klubben, og en 

ændring af denne lov vil derfor betyde, at FCK vil få sværere ved til tiltrække gode 

udenlandske spillere.  

Under det Internationale fodboldforbund FIFA ligger både DBU og det europæiske 

fodboldforbund UEFA. Organisationer kan især kan udstede regler, som kan påvirke FCK. De 

to organisationer kan dog også påvirkes af ovenstående instanser såsom regulativer udstedt af 

EU. Bedste eksempel på dette er EU lov om fri bevægelighed indenfor EU, der medførte en 

regelændring fra maksimalt tre udlændinge på et hold på banen ad gangen, til maksimalt tre 

ikke EU borgere ad gangen. 

DBU har også nyligt indført ændring i regelsættet for at ”fastholde et tydeligt dansk islæt i 

spillertruppen”30

I 2008 lavede UEFA en ændring i reglerne omhandlende kvalifikationen til de Europæiske 

klubturneringer. Ændringerne betød, at det ville være væsentligt nemmere for mesterholdene i 

de mindre ligaer at kvalificere sig til Champions League.  

 der skal tilskynde brugen af ungdomsspillere i Superligaen. Dette er gjort 

via en regulering der betyder at den samlede trup skal indeholde otte hjemmeudviklede 

spillere. Dette vil ikke blive beskrevet yderligere da det ikke anses som værende relevant for 

afhandlingen. 

                                                
27 SKAT, 2010 
28 Skatteministeriet, 2009 
29 Ritzau, 2007 
30 DBU, 2009 s. 1 
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Ændringen gjorde, kort fortalt, at de ”små” mesterhold undgår europæiske storhold i 

kvalifikationsrunderne, hvilket tidligere har været årsag til at kvalifikation til Champions 

League har været svær. 

3.1.1.3 Københavns kommune 
Bygningen af en mulitarena har længe været et ønske for Københavns kommune. Forslagene 

har været mange, men den løsning, der er tættest på begyndelse, er på nuværende tidspunkt 

PSE.  

København kommune har indvilliget at stille et rente- og afdragsfrit lån til rådighed til 

opførelse af en multiarena for en anden eventuel investor med planer om at bygge en 

multiarena. Et sådant lån kan virke konkurrenceforvridende for PSE og dermed skabe en øget 

konkurrence for arrangementer i København og omegn31

3.1.2 Økonomiske og demografiske faktorer 

.  

De økonomiske og demografiske faktorer koncentrer sig om de konjunkturer der er på både 

verdensplan og på brancheplan. Dermed kan det analyseres om hvorvidt 

forretningsområdernes vækst er baseret på eventuelle konjunkturudsving. Danmarks 

demografi kan også have betydning for PSE, dette kan eksempelvis gælde for arbejdskraft, 

mobilitet eller geografisk spredning.  

3.1.2.1 Finanskrise 
Den nuværende lavkonjunktur vil få betydning for stort set samtlige markeder. Deriblandt 

også de markeder PSE opererer på. Med en faldende investeringsaktivitet kan dette betyde en 

nedgang i sponsorindtægter for særlig PARKEN.  

Det usikre boligmarked påvirker også PSE, da det både vil betyde regnskabsmæssige 

afskrivninger på bygninger, og investeringsejendomme vil have en lavere værdi end hidtil.  

En finanskrise vil også påvirke befolkningen. Krisen kan betyde fyringer, hvilket påvirker 

danskerne disponible realindkomst. Der fokuseres mere på opsparing end forbrug, og dette 

kan have betydning for underholdningsindustrien og det potentielle indtjeningsgrundlag.  

 
 
 
 

                                                
31 Børsen, 2009 
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3.1.2.2 Udlejning af kontorarealer 
Med henblik på PSE’s udlejning af nuværende kontorarealer samt de nye kontorarealer i 

forbindelse med den nye tribune kan udviklingen i lejemarkedet have stor indflydelse på 

mulig fremtidig indtjening på udlejningsmarkedet.  

Lejeniveauet har haft en faldende tendens siden starten af 2009 samt, at tomgangsraten 

(ledighed af kontorarealer) har været stigende i samme periode. Forventningerne er desuden, 

at denne tendens vil fortsætte i 201032

3.1.2.3 Renteudvikling 

. Det faktum at PSE står til at udvide det samlede 

udlejningsareal af kontorarealerne med 7.000 kvm. og den stigende tomgang kan dette 

påvirke PSE i en negativ grad, da det ikke vil være sikkert at PSE vil kunne få belagt alle de 

kvadratmeter de har til udlejning. En figur over udviklingen kan ses i bilag 3. 

Udviklingen i renteniveauet er interessant for PSE i det omfang, at det giver indikationer 

omkring den generelle økonomiske situation, men også et overblik over de renteomkostninger 

PSE har. På baggrund af PSEs mange investeringer kan dette betyde en væsentlig ændring i 

deres renteudgifter. Særligt investeringerne i feriehusene, som har været til megen diskussion, 

kan blive påvirket af denne rentesats.  

Som det ses af nedenstående renteudvikling har Nationalbanken, siden oktober 2008 sænket 

renten til et nuværende niveau på 0,75 %.  

Figur 3.2 – Nationalbankens diskonto rente i perioden 

januar 2004 til og med februar 2010 

 
Kilde: Statistikbanken, 2010 

                                                
32 Nybolig, (2009) s. 9 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

ja
n-

00

ju
l-0

0

ja
n-

01

ju
l-0

1

ja
n-

02

ju
l-0

2

ja
n-

03

ju
l-0

3

ja
n-

04

ju
l-0

4

ja
n-

05

ju
l-0

5

ja
n-

06

ju
l-0

6

ja
n-

07

ju
l-0

7

ja
n-

08

ju
l-0

8

ja
n-

09

ju
l-0

9

Rentesats



 
 

25 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

3.1.3 Sociale faktorer og kulturelle faktorer 
I forlængelse af de økonomiske og demografiske faktorer vil afhandlingen nu belyse det 

tredje element i PEST-analysen, nemlig de sociale og kulturelle faktorer. De økonomiske 

tendenser påvirker også de sociale og kulturelle faktorer. Når befolkningen har en lavere 

disponibel realindkomst, ville dette eksempelvis påvirke de to faktorer. 

3.1.3.1 Livsstil 
Fodbold i Danmark har de seneste ti år gennemgået en stor udvikling. Tilskuergennemsnittet 

er steget fra steget fra 4.974 tilskuere i sæsonen 98/99 til et gennemsnit på 8.812 tilskuere i 

sæsonen 08/09. FCK har det højeste gennemsnit af alle med et snit i sæsonen 08/09 på 15.284 

tilskuere33

Populariteten har dog også betydet en stigning af vold i forbindelse med fodboldkampe. Dette 

har stor medieovervågenhed, særligt i det lokale ”Derby” FCK – Brøndby I.F., hvor der ofte 

både er ballade op til, under og efter kampen. Dette kan skræmme mere moderate tilskuere 

væk i frygt for at blive fanget midt i et opgør mellem to fangrupper af mere rabiat karakter. 

For meget ballade kan betyde, at fodbold bliver associeret med vold, hvilket kan skræmme 

både normale tilskuere samt sponsorer væk.  

.  

3.1.3.2 Brugen af fitness centre 
Fokus på folkesundheden gennem længere tid har gjort, at en stor del af den danske 

befolkning i dag er meget beviste omkring deres egen sundhed.  

På baggrund af dette er der også sket en ændring i brugen af Fitnesscentrene. Motion skal 

gøres effektivt og på bedst mulige måde. Fitnesscentre blev tidligere brugt som grundtræning 

i forbindelse med andre sportsgrene, men er nu mere en træningsform i sig selv34

I dag er der estimerede medlemstal i fitnesskæder på en halv million

. 

Fitnesscentre er i dag præget af mange forskellige typer. Det er et sted, hvor der både er plads 

til moren med fuldtidsarbejde og børn til den hårdtpumpede bodybuilder.  

35

 

. Et tal der aldrig har 

været højere, og dermed vidner det om en potentiel stor kundegruppe.  

 
 

                                                
33 Dansk Fodbold, 2010a 
34 Funch, 2009 
35 Thomsen et al, 2010 
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3.1.3.3 Danskernes ferie 
En opgørelse fra Danmarks statistik36

Der var dog endnu flere, der tog på udenlandsrejse, omkring 3,9 millioner rejser med flere end 

fire overnatninger. Der er for dog væsentlig forskel på ferieomkostningerne. Den 

gennemsnitlige rejseudgift var på kr. 2.534,- per rejse i Danmark mod kr. 8.709 per rejse i 

udlandet. Et mindre rådighedsbeløb hos danskere kan betyde at der fravælges udlandsrejser til 

fordel for indlandsrejser. 

 viser, at danskerne, i 2008 havde cirka 2,2 millioner 

rejser med over fire overnatninger i Danmark. Af disse var 43 % enten betegnet som 

sommerhus- eller badeferie.  

3.1.4 Teknologiske og miljømæssige faktorer 
Som det sidste element i PEST-analysen, udover det allerede nævnte faktorer, er der det fjerde 

og sidste: de teknologiske og miljømæssige faktorer.  

3.1.4.1 3D teknologi 
Efter Avatar filmen er 3D igen blev et højaktuelt emne. Dette kan blandt andet ses i 

forbindelse med visningen af det store engelske opgør Arsenal vs. Manchester United i januar 

2010 i 3D37

Effekterne for FCK kan både være positive og negative. På den ene side kan det afholde 

potentielle tilskuere fra at møde op på stadion grundet den øgede oplevelse på TV, og på den 

anden side kunne det betyde en øget interesse for sporten generelt og dermed større 

eksponering i medierne. 

. 3D er ikke noget nyt fænomen, men tiden har gjort det lettere og billigere at 

producere og dermed mere attraktivt for medierne at benytte sig af. Noget der på sigt kan få 

betydning for måden at se fodbold på. 

3.1.4.2 ProZone 
Træning af fodboldspillere i dag er et samspil af forskellige redskaber, der skal skabe de 

bedste vilkår for træneren for at gøre spillerne så gode som muligt. Et af disse redskaber 

kunne være ProZone.  

 

                                                
36 Danmarks statistik, 2008 
37 Sweney, 2010 
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Redskabet giver træneren indsigt i spillernes løbemønstre, kondition og taktiske formåen, og 

bruges i dag af storklubber som Arsenal og Real Madrid38

På nuværende tidspunkt der er ikke nogen klubber i den bedste danske række, der benytter sig 

af dette redskab, og FCK vil derfor have en fordel ved at være de første på markedet og 

dermed opnå en konkurrencemæssig fordel for PSE.  

. Gennem ProZones forskellige 

analysemetoder får træneren et bedre overblik over hver enkelt spiller og kan derfor rette 

træningen derefter.  

3.2 Porters Five Forces 
I det foregående afsnit har afhandlingen beskrevet de samfundsmæssige faktorer, der kan 

påvirke PSE gennem de fire elementer i PEST-analysen. Bilag 4 viser en illustrativ 

beskrivelse af modellen.  

Efter fastlæggelsen af ovenstående faktorer vil der følgende blive foretaget en analyse af PSE 

på brancheniveau. Dette gøres gennem en Portes Five Forces, som er et værktøj til at 

analysere konkurrencesituationen i en branche. Den er delt op i fem forskellige 

markedskræfter, der påvirker konkurrencesituationen i den pågældende branche. De fem 

markedskræfter er Konkurrenceintensiteten i branchen, truslen for nye udbydere, 

leverandørernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter og købernes 

forhandlingsstyrke.  

Som udledt af afsnit 2.6 befinder PSE sig primært på tre forskellige forretningsområder; 

PARKEN, Fitness dk og Lalandia. Det vil derfor være nødvendigt at analyse hver af de fem 

markedskræfter på de enkelte forretningsområder.  

3.2.1 Konkurrenceintensiteten i branchen 
Den første del omhandler den altafgørende konkurrenceintensitet i branchen. Det centrale 

element i Porters Five Forces analysen omhandler konkurrenceintensiteten i de tre brancher. I 

alle nævnte brancher er der en konstant rivalisering mellem udbyderne, der hver især 

fokuserer på forskellige konkurrenceparametre. 

 
 
 
                                                
38 ProZone, 2009 
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3.2.1.1 PARKEN 
PARKEN beskæftiger sig primært med arrangementer på stadionanlægget PARKEN, 

fodboldholdet FCK og udlejning af kontorlokaler. Sekundært er der også FCK Håndbold, der 

dog er delvist afviklet.  

Størrelsesmæssigt er der ikke mange steder i Danmark, som kan hamle op med PARKEN i 

forbindelse med koncerter. Til de store koncerter i Parken kan der være op i mod 50.000 

tilskuere alt efter sceneforhold.  

Der findes få andre steder der er i stand til at afholde arrangementer i denne størrelse. Som to 

konkurrenter kan nævnes Horsens, hvor det lykkes at tiltrække Madonna med 85.000 tilskuere 

i 200639 og Brøndby Stadion med Monster Jam monstertruck med 28.000 betalende gæster40

Det vurderes derfor, at konkurrencen på nuværende tidspunkt er ikke er hård på markedet for 

koncerter samt andre arrangementer i en størrelsesorden på over 25.000 tilskuere, da udbuddet 

af alternativer er få, og PARKEN gennem sine mange arrangementer har lykkedes med at 

markere sig som værende blandt de førende på markedet. 

.  

Som den andel den af PARKEN er den sportslige sektor. Der er flere elementer heri, hvori 

konkurrenceintensiteten finder sted.  

For det første er der kampen om det danske mesterskab. I de seneste 9 år har FCK vundet 

dette mesterskab seks gange og er med i kapløbet igen i 09/10 sæsonen. Der er flere klubber, 

der udfordrer FCK, som nærmeste konkurrent er OB. Derudover viser den historiske udviking 

at der fra sæson til sæson ofte er andre udfordrere på kort sig. Her vurderes det, at FCK fortsat 

vil være med helt fremme, om end konkurrencen er hård.  

For det andet er der kampen om de europæiske pladser, som på nuværende tidspunkt er 

placeringerne 1-3 samt vinderen af pokalturneringen. Som situationen er nu, må FCK 

vurderes til være en fast bestanddel af disse pladser, og konkurrenceintensiteten vurderes 

derfor til at være lav.  

For det tredje er der kampen på spillermarkedet. Evnen til at finde spillermateriale, der både 

kan hæve niveauet samt være et godt salgspotentiale til større europæiske klubber er stor. 

                                                
39 Horsens Kommune et. al, 2006  
40 Brøndby IF, 2008  
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FCK har primært fokuseret på det skandinaviske marked. Konkurrenceintensiteten her er høj, 

da der er mange klubber om buddet på spillere med et stort potentiale.  

For det fjerde er der kampen om tilskuerne, som primært finder sted i Københavnsområdet og 

sekundært i resten af Danmark. På baggrund af de seneste års gode resultater har FCK vundet 

en stor fast tilskuerskare og har også Danmarks højeste tilskuersnit. Det vurderes derfor, at de 

fortsat gode placeringer vil FCK fortsat have en høj tilslutning af fans både i 

Københavnsområdet og resten af Danmark. 

PARKENs udlejningslokaler er i hård konkurrence, grundet den stigende tomgangsrate, som 

nævnt i afsnit 3.1.2.2. 

3.2.1.2 Fitness dk 
Branchen er, udover Fitness dk, præget af både små enkeltstående fitnesscentre samt 

fitnesskæderne SATS og Fitness World, hvor Fitness World er Danmarks største med 200.000 

medlemmer41. Udover fitnesscentre i al almindelighed er store virksomheder også begyndt at 

have egne centre tilknyttet virksomheden. Et eksempel på dette er Novo Gruppen Fitness med 

over 4.500 medlemmer42

Den største differentiering er for langt størstedelen medlemmerne prisen, som derfor hurtigt 

bliver en vigtig parameter. En hård priskonkurrence er noget, der direkte går ud over 

indtjeningsmulighederne for fitness dk, hvis fitness dk ikke følger prisniveauet.  

. Der er derfor mange konkurrenter på markedet, der kæmper om 

medlemmerne.  

På trods af den hårde priskonkurrence er der stadig nogle medlemmer, der ønsker bedre 

forhold og eksempelvis VIP faciliteter, som Fitness dk er den eneste af de tre kæder, der 

udbyder43

Konkurrencen på fitnessmarkedet vurderes på baggrund af ovenstående til at være meget høj. 

Det er en branche, hvor der både er store og små aktører at tage højde for, samt hvor 

differentieringsmulighederne, udover pris, ikke påvirker den største del af fitnessmedlemmer.  

.  

 
 
 
 
                                                
41 Fitness World, 2010 
42 NGFP, 2010  
43 Fitness DK, 2010 
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3.2.1.3 Lalandia 
Lalandia betegnes som et feriecenter, der er karakteriseret ved at tilbyde, typisk børnefamilier 

en feriebolig, hvor mulighederne er mange og inden for kort afstand. Der er en række af 

forskellige aktiviteter tilknyttet feriecentrene såsom badeland/svømmebassin, minigolf, 

legeland, restauranter for at nævne nogle få. Dette har betydet, at udbuddet af feriecentre i 

Danmark et stort. Lalandias konkurrenter er præget af både større og mindre centre.  

Branchen er mest præget af organisationer, som varetager salget af enkeltstående feriecentre. 

Eksempler på dette er Feline og Dansk Folkeferie, som har tilknyttet en række feriecentre, der 

hver især har eget navn. Derudover er der Danland med en kæde af feriecentre spredt ud over 

Danmark. Antallet af konkurrenter er derfor mange, og den økonomiske krise har også 

betydning i denne branche. Dette er senest set med lukningen af Rønbjerg Feriecenter, der var 

et af to centre i Danparcs kæden, der indgav en konkursbegæring december 200944

Lalandia Rødby har eksisteret siden 1988

.  

45

Lalandia Billund er derimod netop åbnet i et område, hvor antallet af feriecentre er mange. 

Geografisk set ligger Lalandia tæt op ad LEGOLAND

, og er dermed et veletableret feriecenter. Det 

ligger tæt op ad Tysklands grænse og dermed også let tilgængelig for mange nordtyskere. Den 

lange levetid har dog også gjort Lalandia Rødby til et velbesøgt feriecenter af svenskerne. 

Desuden er langt de fleste centre placeret i Jylland og særligt langs den jyske vestkyst og 

dermed geografisk set langt fra Lalandia Rødby.  

46

Branchen er dermed præget af mange konkurrenter, men begge Lalandias centre har 

differentieret sig på forskellige områder, hvoraf den ene har det historiske og geografiske 

perspektiv, og det andet har særligt nærliggende aktiviteter som et særligt ekstra aktiv. 

, hvilket vil give særligt 

børnefamilierne incitament til at vælge netop Lalandia Billund, hvilket også kan ses af deres 

markedsføring på Lalandias hjemmeside. 

3.2.2 Adgangsbarrierer  
Truslen fra nye udbydere i de forskellige brancher afhænger ofte af den nødvendige 

startkapital, og hvor kapitalintensiv branchen er som helhed samt om der særlige præferencer 

hos kunderne. 

                                                
44 Pedersen, 2009 
45 Lalandia, 2009a 
46 Lalandia, 2009b 



 
 

31 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

3.2.2.1 PARKEN 
Som tidligere nævnt har PARKEN’s stadion en vis kapacitet til både koncerter og andre 

arrangementer. Derfor skal nye konkurrenter have en betydelig kapital tilknyttet for at kunne 

bygge en arena eller multihal. Dog har Københavns Kommune, som allerede nævnt, stillet 

fordelagtige lån til rådighed, hvilket kan lette konkurrenters indtræden i det Københavnske 

område.  

Udnyttelsesgraden af en sådan arena er af stor betydning for driften for at kunne sikre det 

økonomiske fundament. PARKEN har her en stor fordel med FCK tilknyttet, da FCK er med 

til at sikre faste indtægter i form af billetsalg, salg i forbindelse med afvikling af 

hjemmekampe.  

Der vil altid være kamp i toppen af den bedste danske række, hvor FCK har befundet sig i de 

seneste ni år. FCK har overordnet set, med sit store kapitale bagland, kunnet være en 

magtfaktor i dansk fodbold.  

Truslerne fra nye udbydere, om det er en ny arena eller en ny direkte konkurrent, er derfor 

ikke store. Der er barrierer på begge områder, som besværliggøres på baggrund af den 

nødvendige kapital for at kunne opretholde en status som en reel konkurrent til PARKEN, og 

dermed er indtjeningsmulighederne sikret i forhold til truslen fra nye udbydere. Byggeriet til 

eksempelvis kontorlokaler er også stagneret som følge af krisen omfang, hvilket gør at der 

aktuelt set ikke er en stor trussel for nybyggeri med henblik på udlejning.  

3.2.2.2 Fitness dk 
Der er flere forskellige typer af nye udbydere og den største indtrængningsbarriere er kapital. 

Nye fitnesscentre kan ofte starte op i lokalområder, hvor der ikke er et center i forvejen for at 

undgå hård konkurrence. Investeringssummen vil være forskellig alt efter størrelse på 

centeret. Derudover er der mange faste udgifter i et fitnesscenter til personale, leje af lokaler 

samt vedligeholdelsesomkostninger. Et nystartet fitnesscenter vil derfor hurtigt have behov 

for kunder blot for at kunne dække de faste udgifter.  

Udover størrelsen på fitnesscenteret har kvaliteten også betydning for centeret. Fitness dk 

tilbyder eksempelvis holdtræning, kostvejledning, fysioterapi, børnepasning og meget andet47

                                                
47 Fitness DK, 2010 

. 

Dette er ting, som udviser kvalitet og dermed yderligere investeringer, men ikke nødvendigvis 

et krav.  
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De store fitnesskæder kræver endnu større kapital. PSE’s overtagelse af Fitness dk udgjorde, 

som nævnt i afsnit 2.4.1, 310 mio. kroner. Dermed er truslen væsentligt mindre med hensyn 

til nye kæder, men dertil skal det nævnes, at der stadig ikke er nogle særlige 

indtrængningsbarrierer udover kapital.  

Adgangsbarriererne for nye fitnesskæder er primært koncentreret omkring startkapital. De 

større kæder kræver større kapital, og med den nuværende afmatning i økonomien samt det 

store udbud af fitnesscentre fremstår det som en meget risikabel investering.  

3.2.2.3 Lalandia 
Som adgangsbarriere står anlægsomkostningerne som en stor af slagsen. Som eksempel kan 

nævnes PSEs erhvervelse af Lalandia. Den endelige købesum er ikke blevet opgjort, men 

indikationer kan dog stadig udledes af årsregnskabet I regnskabsåret 2004/05 var der en 

forøgelse af balancesummen på 160 mio. kroner, hvoraf 100 mio. kroner udgør værdien af 

sports- og aktivitetscenteret, hvilket giver indtryk af en stor investeringskapital48

Når anlægsomkostningen ses sammen med den aktuelle lav konjunktur, anses det ikke for 

sandsynligt, at der kommer nybyggerier, som kan påvirke den nuværende konkurrence på 

markedet.  

.  

3.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Hvorvidt der er mange eller få leverandører i brancherne er af stor betydning. Antallet har 

betydning for muligheden for at presse leverandørerne på priserne. 

3.2.3.1 PARKEN 
Leverandørerne til PARKEN er mange og udvalgte leverandører med størst betydning vil i 

dette vurderes. 

Koncerter, der ligger vejen forbi PARKEN, kan anses som værende en vigtig leverandør i 

form af underholdning. Begrundelserne for valg af København afhænger af flere for skellige 

faktorer.  

Forventningerne til et udsolgt stadion, PARKEN’s faciliteter generelt og København som 

værtsby er alle vigtige incitamenter. Kunstnerne skal derfor også være store kendte navne for 

at kunne fylde PARKEN – dette begrænser udbuddet af leverandører.  

                                                
48 Parkens fondsbørsmeddelse, 2004 
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Set over en årrække skal FCK konstant forny truppen af fodboldspillere; både for at hæve 

niveauet og som en del af en naturlig udskiftning med nye spillere, der ser udfordring og 

potentiale i klubben. FCK henter spillermateriale hos enten den, forholdsvis, nyoprettet FC 

Copenhagen School of Excellence (startet 1. januar 200949

School of Excellence er, hvad er betegnes som hjemmeudviklede spillere. Konceptet er 

bygget op omkring gode forhold for unge spillere, for at kunne tiltrække unge spillere til 

klubben. FCK kan dermed undgå transferudgifter på sigt. 

) eller ved spillerkøb.  

Køb af spillere på transfermarkedet der ligger i vinter- og sommerpausen. Leverandørerne kan 

både være andre klubber og spillere. Er kontrakten mindre end seks måneder fra udløb kan 

der handles direkte med spilleren.  

Den økonomiske krise har senest vist et meget stille transfervindue i vinterpausen. FCK har 

dermed svært ved at afgive spillere. Dette ændrer dog ikke på, at FCK er i stor konkurrence 

omkring spillere der kan vælge klub ud fra dennes præferencer, som typisk er løn og 

udfordringer.  

3.2.3.2 Fitness dk 
Leverandørerne til Fitness består primært af levering af materiel og udstyr brugt i forbindelse 

med træning såsom spiningcykler, løbebånd og håndvægte. Sekundært er der salg af 

kosttilskud der bruges før, under og efter træning.  

Udbuddet af træningsudstyr er stort, dog er der nogle leverandører der leverer en bred vifte, 

hvoraf den mest kendte er Technogym, der også er blandt de mærker der findes i Fitness dk. 

Af andre mærker kan nævnes Pavigym, Bodybike og Concept 2 Rowing, som alle har en 

mindre produktserie.  

Kvalitet, holdbarhed og pris vigtige parametre og har stor indflydelse på valg af leverandør. 

Dog har Technogym en fordel da det, med dem som leverandør, begrænser antallet af 

leverandører, som forenkler processen for Fitness dk.  

Udbuddet er kosttilskud er stor, hvilket kan forvirre slutbrugeren. En leverandør aftale med 

Fitness giver vil dermed give leverandøren et blåstempl, hvilket gør en sådan aftale attraktiv. 

Sådan en aftale vil dermed forbedre forhandlingsstyrken for Fitness dk. 

                                                
49 FCK, (2010b)  
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Fitness dk bliver derfor ikke presset på prisen af leverandørerne, da udbuddet af både materiel 

og kosttilskud er stort. Leverandørerne skal give gode tilbud for at komme ind i et 

fitnesscenter, og det påvirker forhandlingsstyrken betydeligt.  

3.2.3.3 Lalandia 
Lalandias leverandører består af de entreprenører, der har været med til opførelsen af Lalandia 

Billund samt de byggematerialer, der er knyttet dertil. Derudover er der også materialer der 

bruges til driften i de to feriecentre. 

Det er ikke alle entreprenører, der kan håndtere projekter af denne størrelse, hvilket 

formindsker udbuddet af leverandører. Dog er leverandørerne presset på økonomien på 

nuværende tidspunkt. Dette kan også ses ud med hensyn til byggematerialer. I forbindelse 

med udskydelsen af PSE’s mulitiarena var en af grundene et ”ikke uvæsentligt fald i 

byggematerialer” som nævnt i afsnit 2.5. 

Driften af Lalandia består leverandørerne af mange forskellige. Lalandia anses som værende 

en attraktiv kunde, hvorfor de dermed også vil have en forhandlingsstyrke i forhold til 

leverandørerne. 

Lalandia står derfor godt rustet, såfremt det besluttes at opføre yderligere feriehuse i 

henholdsvis Rødby eller Billund, mens leverandørernes forhandlingsstyrke er svag i den 

nuværende byggebranche, der er hårdt plaget af finanskrisen. 

3.2.4 Substituerende produkter 
Såfremt kunder har nemt ved at finde produkter, der kan erstatte, hvad PSE leverer, har dette 

betydning for indtjeningen og dermed værdiskabelsen. Sådanne produkter kan være mange og 

kan ofte være en konsekvens af den teknologiske udvikling.  

3.2.4.1 PARKEN 
Mulighederne for underholdning og kulturoplevelser i hovedstadsområdet er stort, og 

substituerende produkter kan derfor være mange. Andre former for underholdning og dermed 

substituerende kunne være teater, museer og andre musikoplevelser. Medmindre oplevelserne 

ligger på samme dag, behøver det ene dog ikke at udelukke det andet.  

Det vurderes, at de kunstnernavne, som PSE kan tiltrække, ikke er påvirket af andre 

underholdningsmuligheder i København, og derfor ikke er at stor betydning for PSE’s 

indtjeningsgrundlag.  



 
 

35 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

Fanbasen i PARKEN er en vigtig del at holde fast på. Det er dog sjældent fans skifter 

tilhørsforhold fodboldklubberne imellem. Substituerende fodboldklubber virker ikke 

umiddelbart attraktive, når fans først har fået et tilhørsforhold. Rekrutteringen af nye fans kan 

dog godt påvirkes, hvor særligt succes tiltrækker nye fans. Det kan udledes af den det 

stigende tilskuersnit i PARKEN i takt med at de sportslige resultater har været gode. Dertil 

skal det nævnes, at mange unge tilhængere følger succes, og der vil dermed fortsat være en 

fremgang i fanskaren for FCK. 

3.2.4.2 Fitness dk 
De substituerende produkter for Fitness dk kan betegnes som værende alle former for motion 

både med og uden betaling som grundlag. Motion kan foregå i klubber, såsom golf, fodbold 

og yoga. Motion kan også dyrkes uden at være tilknyttet en klub såsom løb eller 

træningsmaskiner i hjemmet. Alt sammen sportsgrene der mere eller mindre kan erstatte den 

træning, der typisk tilbydes i et fitnesscenter. 

Der er dog ingen af disse forskellige typer af motion, der er nyskabende, og de har derfor hele 

tiden været en mulig substitut til fitnesscenteret. Dermed har der været en tendens til, at man 

rykker ind i træningscentrene frem for ud af centrene. Der er ingen indikationer på, at dette 

skulle ændre sig. 

Et valg af en form for motion betyder ikke nødvendigvis fravalg af en anden. Fitnesscenteret 

kan anvendes til at forbedre præstationer i en sportsgren ved at udbygge den nødvendige 

fysik. Dette er blandt andet set med både fodbold og golf.  

De substituerende motionsformer vurderes dermed ikke til at bevirke, at indtjenings-

grundlaget forsvinder fra Fitness dk i høj grad, såfremt nogle sportsgrene begynder at opnå 

popularitet. 

3.2.4.3 Lalandia 
Et ferieophold i Lalandia er typisk være af typen ”familieferie”, men også det at have 

overskydende kapital der skal bruges til fornøjelse.  

En substitut er udlandsrejser. De senere år har mange flyselskaber tilbudt danskerne billige 

udlandsrejser til europæiske storbyer. Eksempler på disse kan være Cimper Sterling og 

Ryanair, der begge fremstår som lavprisflyselskaber, som flyver danskere rundt i Europa for 

billige penge. Sædvanligvis vil sådanne rejser være en smule dyrere, men fremstår som et 

alternativ til weekendrejser med familien.  
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Det skal ikke nødvendigvis kunne være andre rejseformer der fremstår som substituerende 

produkter i forhold til en ferie i Lalandia. Alternative køb kunne være et nyt fladskærms TV 

op til VM-slutrunden og dermed slet ikke direkte relativeret til rejser eller ferie. 

De substituerende produkter fremstår som et godt alternativ til et ophold i Lalandia, og 

konkurrencen intensiteten i flybranchen kan betyde lavere priser på flyrejser og dermed en 

øget konkurrence som substitut til weekendophold. De mere alternative køb kan have en 

effekt og er ofte nem tilgængelig, hvilket kan påvirke Lalandia. 

3.2.5 Købernes forhandlingsstyrke 
3.2.5.1 PARKEN 
Kunderne til PARKEN består primært at billetkøbere og selskaber med behov for leje af 

kontorlokaler i København 

PARKEN’s afholdelse af forskellige koncerter må ofte betragtes som unikke oplevelser da 

kunstnere, der optræder i PARKEN, ofte er blandt de største af slagsen og derfor vil være 

sjældne gæster i Danmark. Dette kan også ses af de mange udsolgte koncerter i PARKEN, 

som eksempelvis AC/DC50 og Bruce Springsteen51

Mens koncerterne er for stort set fuldt hus, så spiller FCK størstedelen af tiden på et halvfyldt 

stadion. Efter mange års opadgående formkurve, der topper i 06/07 sæsonen med 23.792 

tilskuere

, der begge blev udsolgt på under et døgn. 

Dette gør forhandlingsstyrken for billetkøberne dårlig, og såfremt PARKEN fortsat vil kunne 

tiltrække denne slags kunstnere, ser dette ikke ud til at ændre sig i en nær fremtid.  

52

Kundegrundlaget for kontorudlejning har en anden tilgang. Udlejning af kontorlokaler er 

vigtige parametre såsom funktionalitet, prestige ved en attraktiv adresse og lejepris betydning 

for en lejekontrakt.  

, har den ligget omkring de 20.000 tilskuere de senere år. På trods af dette er det 

stadig langt det højeste tilskuersnit i ligaen. Dette på trods af at udbuddet af kampe vist på TV 

har været støt stigende de sidste mange år, og som sådan kan anses som et alternativ til at se 

kampen live på stadion.  

                                                
50 Schollert, 2008   
51 Vestergaard, 2006 
52 Dansk Fodbold, 2010  
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Det store udbud giver kunderne en god forhandlingsstyrke, som kun bliver styrket af PSE’s 

offentlig kendte dårlige økonomi. PARKEN har brug for at kunne udleje lokalerne - og det er 

lejerne klar over.  

Samlet set har PARKEN god forhandlingsstyrke overfor de fleste af deres kunder. En vigtig 

faktor kan Dog blive presset på udlejningsprisen. Et vigtig element der skulle sikre faste 

indtægter på stadionanlægget.  

3.2.5.2 Fitness dk 
Fitnessbranchen er kendetegnet ved en hård konkurrence. Fitness dk har tidligere kunnet 

binde kunderne i en længere periode, men denne mulighed blev afskaffet i 2007 i takt med 

den stigende konkurrence.. Denne bindingsperiode har gjort det muligt for kunderne at 

”shoppe” rundt mellem de forskellige centre og dermed opnå de bedste tilbud.  

Det vurderes derfor, at Fitness dk har en dårlig forhandlingsstyrke til deres kunder. Den den 

korte bindingsperiode er med til at give kunderne muligheden for at skifte center uden større 

omkostninger og det har stor betydning. 

3.2.5.3 Lalandia 
På trods af et forholdsvis stort udbud af feriecentre har Lalandia stadig en markedsandel på 29 

% på markedet53. Dog oplevede Lalandia i 2009 en negativ udvikling i antal besøgende i 

Lalandia Rødby. Dette som begrundes med den svage svenske valuta og nuværende 

lavkonjunktur54

Lalandia er kendt som et stort badeland, og med åbningen er Lalandia Billund stadfæster de 

denne position. Udover det store badeland er Lalandia Billund en del af ”Billund Resort”, der 

består af LEGOLAND og Lalandia, med Givskud Zoo liggende tæt ved

.  

55

Samlet set vurderes det, at Lalandia har en god forhandlingsstyrke i forhold til deres kunder. 

Den store markedsandel vidner om et marked, hvor kunderne er tilfredse med Lalandias 

feriecentre.  

. Dermed fremstår 

Lalandia som noget mere unikt i forhold til konkurrenterne, og dermed noget kunderne ikke 

kan få andre steder. Dette vil være med til at sikre en god forhandlingsstyrke overfor 

kunderne.  

                                                
53 PSE årsrapport, 2009 s. 5 
54 PSE årsrapport, 2009 s. 11 
55 Billund Resort, 2009  
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3.3 PSEs ressourcer 
De ovenstående afsnit med Portes Five Forces og PEST-modellen har begge omhandlet PSEs 

omverden. En analyse af PSE ressourcer fokuserer på virksomhedens interne forhold. De 

interne forhold vil også, som nævnt, blive belyst i en værdikæde analyse, som følger efter 

analysen af PSEs ressourcer.  

Som det første led i den interne analyse vil PSEs ressourcebase kortlægges. Ressourcerne kan 

deles op i tre forskellige faktorer; de materielle, de immaterielle og de menneskelige 

ressourcer. Der fokuseres på at belyse de ressourcer, der indeholder konkurrencemæssige 

fordele samt hvor ressourcebasen er værdiskabende i forhold til konkurrenterne. 

3.3.1 Materielle anlægsressourcer 
Der skrives her om de ressourcer PSE besidder. Ressourcerne kan fordeles på hvert af de tre 

tidligere omtalte forretningsområder, som alle tre indeholder vigtige anlægsressourcer, der 

livsnødvendige for eksistensgrundlaget for hele virksomheden.  

Stadionanlægget PARKEN står som det mest centrale aktiv i hele koncernen. Udover 

afholdelse af tidligere nævnte aktiviteter har koncernen desuden sit hovedsæde her. Stadionet 

er det største af sin slags i Danmark og med mulighed for overdækning besidder det en stor 

fleksibilitet til både indendørs og udendørs anvendelsesmuligheder. Qua sin status som 

nationalstadion og størrelse skaber det dermed en klar konkurrencefordel set i forhold til 

konkurrenter. 

Udover stadionanlægget har FCK også tilknyttet et træningsanlæg placeret på Peter Bangs 

Allé på Frederiksberg, kaldet ”Nummer 10”56

Udover selve træningsanlægget er der tilknyttet kunststofbaner, som kan forhindre aflyste 

træningspas. Klimaet har tidligere være med til at forringe forberedelserne efter en 

vinterpause på tre måneder, senest set i de første måneder af 2010, hvor AGF beklagede sig 

over ”ekstremt dårlige træningsforhold”

. Et træningsanlæg, der blev indviet for fire år 

siden, og som har alt, hvad spillere og trænere skal bruge i forbindelse med træning, taktik, 

afslapning og behandling.  

57

                                                
56 FCK, 2010c  

. Faciliteterne er dermed med til at sikre FCK og 

PSE bedre forhold end konkurrenterne og dermed en konkurrencemæssig fordel. 

57 Kvols, 2010 
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Lalandia Rødby er et feriecenter af ældre dato, og vil dermed have behov for en del 

vedligeholdelse, modsat Lalandia Billund der er nyopført. Samlet set er kapaciteten også stor 

set i forhold til konkurrenterne samt desuden centralt placeret rundt omkring i Danmark, så 

der opnås såvel nationale som internationale fordele geografisk set. Særligt det nye center 

giver Lalandia god mulighed for at styrke positionen på markedet med nye og spændende 

faciliteter. 

PSE besidder derudover en række fitness centre. Hvorvidt centrene er udlejningsejendomme 

eller ejede bygninger fremgår ikke af årsrapporterne, hvorfor det ikke er muligt at vurdere om 

det er tale om et anlægsaktiv eller lejede lokaler. 

3.3.2 Immaterielle anlægsaktiver 
De immaterielle anlægsaktiver kan være en række af forskellige ting. Det kan være patenter, 

men også goodwill der er opkøbt i andre virksomheder. Ud fra PSEs regnskab er den samlede 

værdi af immaterielle aktiver på 416 mio. kroner. Denne post primært udgøres af to dele - 

goodwill og kontraktrettigheder.  

Kontraktrettigheder består af 118 mio. kroner og er, i regnskabet, indregnet: 

”til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og eventuelle nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.”58

Her ligger dermed alle indgået spillerkontrakter. Posten skal derfor ses som at hver spiller 

repræsenterer en værdi der indregnes i balancen.  

 

Den anden store post af immaterielle aktiver er goodwill, der er angivet til at være 289 mio. 

kroner. Denne goodwill er primært opstået i forbindelsen med opkøbet af fitness dk.  

Nedskrivningen af goodwill på i fitness dk er på 163 mio. kr. og dermed en stor årsag til 

årsresultatet på -254 mio. kr.  i 2009 regnskabet. Goodwill på fitness dk er opkøbt goodwill, 

og PSE beskriver aktivet til at være: 

”kunderelationer samt ordrebeholdningen på overtagelsestidspunktet”, 

og nedskrivelsen blev foretaget 

”som en konsekvens af den foretagne værdiforringelsestest”  

samt ”forventning til et lavere omsætningsniveau” 59

 

  

                                                
58 PSE årsrapport 2009 note 38 s. 88 
59 PSE årsrapport, 2009 s. 63 
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Denne nedskrivning vil også gøre den samlede værdi væsentligt mindre og kan dermed være 

med til at friste mulige købere, såfremt PSE vælger at sælge ud af aktiviteterne. 

3.3.3 Menneskelige ressourcer  
Det sidste led i analysen af PSEs ressourcer er de menneskelige ressourcer. Værdidriveren er 

medarbejdernes færdigheder, loyalitet og kompetencer set i forhold til konkurrenternes og 

dermed deres evne til at skabe en konkurrencefordel60

Ud fra årsrapporten ses det at PSE i gennemsnit har 983 medarbejder, mod 764 i 2008, hvor 

den store stigning skal ses som følge af åbningen af Lalandia Billund

. 

61

PARKEN er, modsat de øvrige forretningsaktiviteter, i høj grad afhængige af de 

menneskelige ressourcer. Gennem resultaterne skabes der entreindtægter, præmiepenge og tv-

indtægter.  Trænere og spillere fremstår dermed som værdidriverne.  

. Langt de fleste 

medarbejdere består af medarbejdere i fitness dk og Lalandia. Både fitness dk og Lalandia kan 

desuden betegnes som aktiviteter, hvor det ikke er medarbejdere der er det primære parameter 

set i forhold til indtjening og værdiskabelse. 

FCKs spillermateriel har, historisk set, haft de nødvendige kompetencer og samt en 

professionalisme, der er ført til både mesterskaber og europæisk succes. En blanding af både 

unge og mere rutinerede kræfter har dermed opnået en klar konkurrencefordel i forhold til - i 

hvert fald - nationale konkurrenter.   

Et andet aspekt er loyalitet og i dette tilfælde klubfølelse. Vurderingen af dette er svær. 

Såfremt en spiller skifter til en rivaliserende klub kan det diskuteres hvorvidt spilleren har 

handlet loyalt overfor klubben. Såfremt en given spiller ikke fornyer sin kontrakt for at opnå 

en større bonus kan også betragtes som illoyalt.  

Der er eksempler på begge i FCK. Dette har betydning for fans, men også for den potentielle 

indtjening såfremt en spiller fortsætter til kontraktudløb. En sådan handling vil dermed få 

betydning for de immaterielle anlægsressourcer, som er beskrevet i afsnit 3.3.2  

 

                                                
60 Elling & Sørensen, 2005 s. 76 
61 PSE årsrapport, 2009 s. 37 
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På ledelsesplan har, den nu afgående bestyrelsesformand, FØ, længe være en del af det brand, 

der er opbygget. FØ blev af fans døbt Don Ø, et navn han siden har taget til sig og sidenhen 

taget patent på, har længe været indbegrebet af koncernen.62

FØ har på mange måder været med til at skabe identitet omkring både PSE og FCK i de 13 år, 

han har været en del af PSE. FØ blev betragtet som en visionær igangsætter, og da han kom til 

FCK bestod den af syv medarbejdere, så han har haft stor indflydelse på, at virksomheden er 

hvor den er i dag.  

  

I de dele af PSE hvor de menneskelige ressourcer har stor betydning er de godt stillet. Vigtige 

spillere på vigtige pladser er altafgørende. Dette kan dog hurtigt ændres, såfremt nogle af 

disse spillere ønsker en karriere et andet sted, hvor det hele tiden er vigtigt at have alternativer 

både i og ude for truppen klar.  

3.4 Værdikæde analyse  
Af tidligere analyser er det udledt, at PSE har tre betydelige forretningsområder, der opererer 

på hvert sit marked. Hvert af de tre forretningsområder og deres værdibidrag er interessante i 

belysningen af, hvordan dette værdibidrag skabes på i de enkelte forretningsområder. Dette er 

gjort via en værdikædeanalyse. Værdikæden tager udgangspunkt i de tre forretningsområder, 

der hver især skaber værdi på hver deres måde.  

Værdikædeanalysen er normalt brugt i forbindelse med produktionsselskaber og er derfor 

tilrettet med egen tilvirkning med hensyn til de elementer værdikæden indeholder. Det menes 

dog stadig, at den kan være med til at belyse nogle af de interne værdidrivere, der er i 

koncernen.  

Værdikæden er opbygget via en række primære aktiviteter med tilknyttede støttefunktioner 

der ligger i virksomheden, hvilket også kan ses af modellen herunder. 

3.4.1 Værdikædeanalyse af PARKEN 
Herunder følger en analyse af PARKEN og dets forretningsaktiviteter set ud fra Porters 

værdikæde med egen tilvirkning.  

 

                                                
62 Kronenberg, 2008b 
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Figur 3.3 – Værdikæde for PARKEN 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

3.4.1.1 Indkøb 
Da PARKEN har flere forskellige segmenter, indgår der derfor også flere forskellige salgs 

indkøb alt efter hvilket segment, der fokuseres på.  

Fodboldholdet FCK, handler indkøb primært med indkøb af spillere til at forstærke eller 

vedligeholde den nuværende trupstyrke. Indkøbene kan ske både gennem netværk og scouting 

af klubbens eget personale. Spillere har desuden agenter tilknyttet, og indkøb kan dermed 

både ske med push- og pullstrategi, alt efter om det er agent eller klub tager kontakt til 

modparten. 

De indkøbte spillere skal integreres i den nuværende trup for at kunne præstere på højeste 

niveau, og her gøres der brug af virksomhedens støttefunktioner såsom uddannelse af 

personlige kompetencer samt HR management. Såfremt en spiller der ikke følger sig godt 

behandlet, kan det afspejles på banen og dermed FCKs præstationer. 

Der er også indkøb af de forskellige materialer, som FCK benytter sig af såsom 

træningsredskaber og anlæg. Ting som bliver brugt sammen med spillerne i ”udviklingen og 

investering”. 

3.4.1.2 Udvikling og investering 
Værdikædens andet element er udvikling og investering. Det skal ses som et led i den proces, 

der er det endelige produkt, hvad enten der er tale om et fodboldhold eller et station med 

forskellige anvendelsesmuligheder. 

Støttefunktioner

- Uddannelse af personlige kompetencer

- HR management

- Teknologisk udvikling

- Indkøb til værdikæden 

- PSEs infrasturktur

Indkøb Udvikling og 
investering Marketing Salg
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Som nævnt ovenfor omkring indkøb til PARKEN anskaffer FCK sig spillere til truppen. Disse 

spillere skal videreudvikle både personlige og taktiske kompetencer i samspil med den 

eksisterende trup i samarbejde med træningsteamet, der fremstår som en del af 

støtteaktiviteterne63

Den eksisterende trup kan bestå af to forskellige elementer – allerede indkøbte spillere og 

spillere af betegnelsen ”hjemmeudviklede spillere”. Omtalte regelændringer af DBU, som 

nævnt i afsnit 3.1.1.2, skaber øget fokus på den interne udvikling. Til dette formål har FCK 

deres relativt nystartet og tidligere omtalte - School of Excellence, som fungerer som en 

støttefunktion.  

. 

FCK har dog førhen også haft ungdomsafdeling, der har leveret talenter til FCK’s 1. 

holdstrup. Blandt de mest kendte og aktuelle er William Kvist og Hjalte Nørregaard. 

PARKEN som stadion har også haft en del produktion og videreudviklet allerede indkøbt 

stadionanlæg og kontortårne. Med byggeriet af den nye tribune samt tagkonstruktionen, der 

muliggør indendørs arrangementer, har PARKEN videreudviklet på det produkt, de besad, og 

dermed udbygget mulighederne for lejemål samt anvendelsesmulighederne af 

stadionanlægget.  

3.4.1.3 Marketing 
PAKREN har flere gange benyttet sig af forskellige former for markedsføring af både 

stadionanlægget og FCK.  

Et eksempel er et samarbejde med metroXpress, der gav synergi for begge parter med 

fodboldlæsestof til læseren samt eksponering af FCK’s hjemmekampe til potentielle tilskuere 

i København og omegn64

FCK har også gjort sig med reklamer over flere perioder. Der har været kampagnen, der kørte 

under sloganet ”Du må godt i PARKEN” samt reklamer for de nye lejemål i den nye tribune, 

hvor der også lægges vægt på at, i lejemålet, er der oplevelser inkluderet i form af FCKs 

kampe. 

. En optakt til weekendens kamp der var derfor at finde i avisens 

weekendoplag. 

                                                
63 En træner kan også indkøbes på lige fod med spillere men ses i dette tilfælde som en støtteaktivitet. Spillerne   
   ses som en del af den primære aktivitet, mens træner teamet ses som en del af udviklingen af det endelige  
   produkt og dermed en støtteaktivitet.” 
64 FCK, 2002  
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3.4.1.4 Salg 
Spillerne - indkøbte som hjemmeudviklede – leverer spil og resultater på banen, der skal 

retfærdiggøre den billetpris, det koster at komme i Parken. Dermed afspejler disse resultater 

tilskuerantallet, tv-indtægter og salg af merchandise, som fremstår som det egentlige salg. 

Spillerne kan også sælges. Er der tale om indkøbte spillere og har disse leveret på et højere 

plan, end da de startede, kan der opnås indtjening på dette salg..  

Udlejningen af kontortårnene udbydes primært med argumentet om faciliteterne og 

lokaliteten. Prisen er sat derefter og kan derfor være sat for højt. Dette kan dog også være 

påvirket af eksterne forhold.  

3.4.2 Værdikædeanalyse for Fitness dk 
Overordnet set er den værdi, der skabes i salget den oplevelse som kunderne i Fitness dk 

opleverer, når de dyrker fitness i et af centrene. Det endelige produkt er derfor at skabe et 

miljø, hvor kunderne kan opnå deres individuelle målsætninger gennem forskellig træning.  

Figur 3.4 for Fitness dk 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
3.4.2.1 Indkøb 
Med købet af Fitness dk erhvervede PSE retten til brug af en række centre. Disse centre skal 

alle indeholde maskiner, træningsudstyr og faciliteter. Da Fitness dk ikke selv står for 

produktionen af den form for udstyr er det nødvendigt for Fitness dk, at alle elementer 

tilegnes gennem leverandører, som allerede er beskrevet i afsnit 3.2.3.2 

Støttefunktioner

- Uddannelse af personlige kompetencer

- HR management

- Online bookingsystem

- Indkøb til værdikæden

- PSEs infrasturktur

Indkøb Produktion Marketing Salg
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En vigtig del af Fitness dk er den kommunikation, der er mellem kunden og selskabet. 

Kommunikation er to-vejs og kan bruges i forbindelse med booking til holdundervisning og 

pludselige ændringer. Indkøb og implementeringen af et bookingsystem er dermed en 

nødvendighed for at kunne levere denne service til kunden. 

3.4.2.2 Produktion 
Sammen med det indkøbte træningsudstyr er personalet en vigtig, dog erstattelig, del af det 

samlede produkt, som Fitness dk leverer. Personalet står for uddannelse af kunder i brug af 

maskinerne, holdundervisninger og fremstår ofte som selskabets ansigt udadtil. De er dermed 

en del af værdiskabelsen og har derfor brug for den rette uddannelse til at varetage denne 

opgave.  

Det produkt som Fitness dk leverer, handler om at tilrettelægge og udvikle 

holdundervisningen, så det tiltaler en bred vifte af mulige kunder. Dette sker gennem brug af 

træningsudstyret til eksempelvis spinning, der foregår på en bodybike og uddannet personale 

til at klare undervisningen, som det fremstår som et samlet produkt.  

3.4.2.3Marketing 
Fitness dks marketingstrategi tager udgangspunkt i markedsføring via både TV, Internet, 

magasiner og i koncernens øvrige faciliteter. 

Kampagner omkring nytår har de seneste år været en del af Fitness dks marketingstrategi. 

Kampagnen tager bestik af, at mange ønsker at starte på fitness i forbindelse med et 

nytårsforsæt. Fitness dk giver derfor gode tilbud, med hvad der betegnes som ” et nyt 

priskoncept” i denne periode, som har betydet en stigning af antal medlemskaber på 9.00065

Udover kampagnestrategien benytter PSE muligheden for at reklamere for Fitness dk i 

forbindelse med FCK’s hjemmekampe med store reklamer på bygningsværket samt reklamer 

på storskærmen i pauserne. Der skabes dermed en synergi mellem de to forretningsområder 

på baggrund af infrastrukturen. 

. 

Denne kampagne kører i TV og diverse motionsmagasiner. 

 

 

 
                                                
65 PSE årsrapport, 2009 s. 16 
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3.4.2.4 Salg 
Det egentlige salg foregår både i centrene og over nettet, hvor tilmelding også er mulig.  

Da kundernes behov og råderum ofte er forskellige i Fitness dk, leveres der flere forskellige 

slags medlemskaber udover diverse kampagnetilbud. I Fitness dk tilbydes der blandt andet 

medlemskaber, som f.eks. henvender sig til studerende og folk, der ønsker at tabe i vægt eller 

ønsker særlige VIP-faciliteter66

Hvert medlemskab giver kunderne forskellige muligheder, men også en forskellige pris. 

Priserne varierer, og hvis der ses bort for kampagnetilbud, mellem kr. 2.959 og kr. 7.359 på 

årsbasis

.  

67

3.4.3 Værdikædeanalyse for Lalandia 

.  

Lalandia står for at levere en samlet oplevelse til gæsterne i deres to feriecentre. Oplevelserne 

er en kombination af en slags ”all inclusive”, der indebærer underholdning, overnatning, 

spisning, der skal udmønte sig en succesfuld ferie for en eventuel familie på weekend tur.  

Figur 3.5 Værdikæde for Lalandia 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 
                                                
66 Fitness dk (2010a) 
67 Fitness dk (2010b) 
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3.4.3.1 Indkøb 
Udgangspunktet for indkøb er, at Lalandia har en færdigt center klar til brug og selve 

byggeomkostningerne ikke skal ses som indkøb, da dette foregår mere på koncernniveau og 

ikke har en direkte sammenhæng til det produkt, som Lalandia leverer til gæsterne.  

For at kunne give gæsterne den bedst mulige oplevelse og udnyttelse af feriecenterets 

muligheder består indkøb af mad- og drikkevarer til de mange spisesteder eller udstyr til 

badeland via den tilknyttede shop68. Det kan også bestå af indkøb til de forskellige 

arrangementer, der afholdes som eksempelvis halloween-arrangementer69

Da meget booking foregår via Internettet er det derfor nødvendigt for Lalandia at have et 

brugbart online bookingsystem. 

. 

3.4.3.2 Produktion 
Næste led er at formidle indkøbene, så det skaber en øget værdi for Lalandia. Dette gøres 

eksempelvis via forarbejdning af maden på restauranterne med personalet i de mange 

spisesteder.  

Personalet skal også levere tryghed for gæsterne. Forældre skal føle sig trygge når børnene 

befinder sig rundt omkring i badeland eller en af alle de andre aktiviteter. Trygheden bliver 

dermed en del af det samlede produkt der leveres til gæsterne.  

Værdiskabelsen i produktionen foregår dermed på to forskellige plan. Den direkte er når 

forskellige indkøb videreformidles som mad eller udstyr. Det andet plan er mere værdi-

skabende i den samlede oplevelse for gæsterne, hvor der skabes en sikkerhed under opholdet.  

3.4.3.3 Marketing 
Det er nødvendigt for Lalandia at markedsføre sig på flere forskellige tidspunkter, alt efter 

hvad der ønskes at opnå for gæsten. Primært handler det om at markedsføre sig på to primære 

områder – salg af ophold i en given periode og mersalg, når gæsten opholder sig i Lalandias 

feriecentre.  

Den form for marketing, der omhandler salg af ferieophold, er meget lig den strategi som 

Fitness dk anvender. Dermed sagt, at reklamationen eksempelvis foregår til FCKs hjemme-

kampe på storskærmen, men også via reklamer i både TV og diverse magasiner. 

                                                
68 Lalandia, 2009c 
69 Lalandia, 2010 
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Derudover er der en øget fokus på mersalg i forbindelse med selve opholdene. Dette gøres 

gennem forskellige tiltag. Før opholdet foregår meget af salget via Lalandias hjemmeside, 

gennem deres eget online magasin – Lalandia Magasinet – der beskriver både aktiviteter samt 

reklamerer for diverse spisesteder og aktiviteter, der er tilgængelige. Aktiviteterne omfatter 

både hvad Lalandia selv tilbyder, men også de omkringliggende aktiviteter såsom LEGO-

Land, Knuthenborg Safaripark for blot at nævne nogle få. 

3.4.3.4 Salg 
Det endelige salg af den samlede oplevelse foregår både som direkte kontakt med 

feriecentrene og via Internettet.  

Et velintegreret online bookingsystem sikrer, at gæsterne har et overblik over ledigheden i et 

selvvalgt tidsrum. Prisen for et typehus med plads til fire personer i Rødby, med tre 

overnatninger, kan variere mellem kr. 1.700 og kr. 2.130.  

Som nævnt ovenfor er der kampagnetilbud i forsøg på at imødekomme en lav 

belægningsprocent. Dette skal også ses i lyset af at feriecenteret har sæsonudsving, der både 

er påvirket af klimaet, men også af indlagte skoleferie i løbet af året. 

3.5 SWOT analyse 
Som afslutning på den strategiske analyse vil ovenstående interne og eksterne analyse 

konkluderes i en SWOT-analyse. Der tages dermed udgangspunkt i de fundne punkter der kan 

have indflydelse på PSE og dens ter forretningsområder.  

Den er udarbejdet i punktform for at anskueliggøre de forskellige parametre der gør sig 

gældende. 

  



 
 

49 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

Figur 3.6 SW-analyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.5.1 Strenghts 
PSEs stærke sider består meget af de anlægsaktiver som er tilknyttet, heriblandt 

stadionanlægget PARKEN samt Lalandias to feriecentre. Stadionanlægget er desuden en godt 

udstillingsvindue for koncernens andre forretningsområder der eksponeres derigennem. 

PSE besidder tre stærke brands. Dette sikrer popularitet blandt samarbejdspartnere. Dette vil  

Med deres nye tiltag, School of Excellence kan denne popularitet opnås til at tiltrække 

talenter og dermed, på sigt. Dette kan betyde færre omkostninger vedrørende køb af spillere 

der de senere år har betydet et negativ resultat af transferaktiviteter. 

Disse stærke sider indeholder vigtige værdidrivere både på kort og lang sigt, hvor særligt 

PARKENs og de tilhørende segmenter er blandt de vigtigste. 

3.5.2 Weaknesses 
Den dårlige økonomi og lavkonjunkturen er gået hårdt ud over PSE. Fra kontorlokaler der 

ikke kan udlejes til investeringsprojektor der er blevet skrinlagt giver indtryk af at den ellers 

så stærke økonomi ikke nyder tidligere styrke.  

 

Strenghts

- PARKEN stadion fremstår alsidigt
- FCKs trup er landet bedste
- Gode træningsfaciliteter for FCK
- Stabil fanbase  i FCK
- Høj kendskabsgrad af Lalandia     
Billund grundet stærkt brand

- PSE har en god infrastruktur
- Der er synergi mellem PSE 
forretningsområder

- Fitness dk har et stærkt brand
- School of Excellence  

Weaknesses

- Fitness dk er ikke landet største 
kæde

- Udlejningslokaler står tomme
- FCK køber sig til spillermateriale
- Spillersalg med profit er sjælden
- FCK spillere fokuseret på egen 
vinding

- Økonomisk usikkerhed
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Nedskrivningen af goodwill af Fitness dk på 160 mio. kroner kan give indtryk af at, på trods 

af høje medlemstal om mange centre rundt omkring i landet ligger der en usikkerhed i dette 

forretningsområde. En usikkerhed om indtjeningsgrundlaget med også hvorvidt PSE er 

interesseret i at sælge Fitness dk. 

Til slut, forsvinder en vigtig personlighed i PSE, nemlig afgående bestyrelsesformand FØ. 

Han er blevet personificeret med PSE og har også været en af hovedårsagerne både til at PSE 

er blevet så store som de er, men også at PSE står i en økonomisk krise i dag..  

Figur 3.6 OT-analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Opportunities

- Regelændringer af FIFA, UEFA eller   
DBU

- Lettere adgang for FCK til 
Champions League

- Fordelagtig skatteordning
- Lav rente
- Europæisk succes styrker fanbasen
- Flere indlandsferier pga. faldende
rådighedsbeløb

- Ny TV teknologi
- Nye træningsredskaber til FCK
- Kundernes forhandlingsstyrke: 
PARKEN og Lalandia

- Konkurrenceintensiteten:
PARKEN og Lalandia

- Adgangsbarrierer:
PARKEN, Fitness dk og Lalandia

- Leverandørernes forhandlingsstyrke:

PARKEN, Lalandia og Fitness dk
- Substituerende produkter: 
PARKEN, Fitness dk og Lalandia

Threats

- Regelændringer af FIFA, 
UEFA eller DBU

- Indskrænkning af antal tilladte
arrangementer i PARKEN

- Finanskrise
- Stigende tomgang på kontorlokaler
- Faldende udlejningspriser på
kontorlokaler

- Lånemuligheder fra konkurrende        
multiarena

- Ny TV teknologi
- Konkurrenceintensiteten: 
Fitness dk

- Substituerende produkter:
Lalandia 

- Købernes forhandlingsstyrke:
Fitness dk
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3.5.3 Opportunities 
En af PSEs store værdidrivere er FCKs muligheder for europæisk succes. En mulighed der er 

blevet væsentligt lettere på baggrund af ændringer i regelsættet. Europæisk succes vil både 

sikre PSE en stor mængde penge, men også sikre at FCK fortsat fastholder en position som 

Danmark største fodboldklub i folks bevidsthed.  

Med nye teknologiske virkemidler kan FCK skabe bedre resultater og større interesse. Det vil 

kræve investeringer, som nok ikke er af højeste prioritet med det nuværende økonomiske 

grundlag, men stadig en potentiel mulighed der vil give FCK en fordel i forhold til nationale 

konkurrenter.  

Da både PARKEN og Lalandia har gode faciliteter samt står stærkt i folks bevidsthed er de 

ikke nødsaget til at blive presset på prisen set i forhold til kunderne. Det giver dem 

muligheden for at fastholde priserne, dog med undtagelse af udlejning af kontorlokaler, som 

er et segment der fortsat er hårdt plaget af finanskrisen.  

Den gode forhandlingsstyrke kommer også af konkurrenceintensiteten i de to 

forretningsområder. På trods af stor konkurrence står de begge stærkt i forhold til 

konkurrenterne. Dette er blandt andet fordi der har været det nødvendige økonomiske 

råderum til at udvikle de to forretningsområder. 

PSEs befinder sig på nogle forretningsområder der alle er kendetegnet ved nogle høje 

økonomiske adgangsbarrierer ligesom forhandlingsstyrken også er god. Dette sikrer både dem 

både i forhold til nye konkurrenter og mulighed for at presse på priserne til de forskellige 

leverandører.  

PSE har tre forskellige forretningsområder der er meget populære i befolkningen. Dette gør, 

at substitutterne ikke fremstår som en stor trussel. Fodbold er nationalsport, fitness benytter 

en stor del sig af og ferieweekenden har altid været en populær billig rejseform for danskerne.  

3.5.4 Threats 
På trods af at nogle regelændringer af lovbestemmende instanser kan betyde en fordel for 

FCK eller PARKEN er det ikke ensbetydende med at alle regelændringer vil gøre det. Det vil 

altid være en trussel, såfremt nogle regler iværksættes på områder hvor FCK står til tabt 

fortjeneste eller ved andre eksempelvis for bedre lånemuligheder stillet til rådighed. 
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De udlejede kontorlokaler vil sikre PSE en fast indkomst, der skulle have været med til at 

betale for nybyggerier. En finanskrise og et stort udbud af kontorlokaler i København generelt 

har gjort dette til en trussel da den manglende indtjening vil mangle til afbetaling af 

låneoptagelser i forbindelse med PSEs byggerier. 

Fitness er populært. Den popularitet har medført at Fitness dk befinder sig i en branche der 

har en høj konkurrenceintensitet. den høje konkurrenceintensitet har betydet at Fitness dk har 

været nødsaget til at imødekomme kundernes ønsker og har en dårlig forhandlingsstyrke 

overfor kunderne. Dette har betydet ændringer der direkte påvirker indtjeningsevnen for 

Fitness dk. 
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KAPITEL 4 – REGNSKABSANALYSE 
Efter den strategiske analyse vil der nu blive udarbejdet den anden del af fundamental-

analysen. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i PSEs koncernregnskaber i perioden 

2004/05 til og med 2009.  

Formålet med regnskabsanalysen er at skabe et overblik over de finansielle værdidrivere og 

deres betydning for den fremtidige indtjening. Sammen med den strategiske analyse inddrages 

regnskabsanalysen som prognose til budgetteringen af PSE, der umiddelbart følger efter i 

kapitel 5. 

I dette kapitel vil der blive foretaget en regnskabsgennemgang samt en nøgletalsanalyse, som 

tager udgangspunkt i de officielle årsrapporter.  

4.1 Regnskabsgennemgang 
Et regnskab har til formål at give et retvisende billede af koncernen. Dette er for at sikre, at 

både eksterne og interne brugere af regnskabet får mest mulig nytte af det. Det er derfor 

vigtigt at analysere regnskabskvaliteten, der kan defineres som følgende. 

”God regnskabskvalitet defineres derfor i denne sammenhæng som den  
rapportering, der leverer det input, der bedst understøtter den eller de 

beslutningsmodeller der anvendes i praksis”.70

Med udgangspunkt i ovenstående definition vil der blive taget udgangspunkt i udvalgte 

områder i PSEs regnskab, der har betydning for værdiansættelsen af PSE. Der vil være fokus 

på den anvendte regnskabspraksis samt de tilbagevendende versus transitoriske 

regnskabsposter, herunder udvalgte poster i regnskabet.  

 

  

                                                
70 Plenborg et. Petersen, 2005 s. 281 
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4.1.1 Anvendt regnskabspraksis 
En gennemgang af ledelsens påtegning i den valgte regnskabsperiode fortæller, at  

”årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International  
Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU”71

af PSE med KPMG som revisionsselskab. Med en fast regnskabsstandard gennem hele 

perioden sikrer det sammenlignelighed set ud fra en analytikers perspektiv og højner 

regnskabskvaliteten.  

 

Udover ledelsens egen påtegning udarbejder revisionsselskabet KPMG også en påtegning. 

Revisorpåtegningen er taget uden forbehold i hele perioden, hvilket indebærer, at KPMG 

opfatter at årsrapporterne er udarbejdet inden for gældende regnskabspraksis samt giver et 

retvisende indtryk af PSE. Dette indebærer blandt andet hensyntagen til risiko for 

fejlinformation på baggrund af fejl, besvigelser samt en vurdering af de interne kontroller. 

I forbindelse med købet af Fitness dk i 2006 valgte PSE at skifte regnskabsår, til at følge 

kalenderåret. Årsrapporten for 2006/07 indeholder således en regnskabsperiode på 18 

måneder, modsat de resterende regnskabsår på 12 måneder.  

En ændring der skaber støj på baggrund af en længere indtjeningsperiode. Dette kan 

imødekommes, rent analytisk, ved at ændre på regnskabstallene, så der kun indgår 2/3 og 

dermed kun fremstår som en regnskabsperiode på 12 måneder.  

Det vil dog stadig være karakteriseret som værende støj. Sæsonudsving og lignende kan have 

været med til at påvirke større indtjening i nogle tidsintervaller, hvorfor nye regnskabstal til 

analyseformål kun vil være tilnærmet. Det vurderes dog fortsat, at give et bedre billede ved 

denne indregning i, hvorfor dette benyttes fremadrettet.  

4.1.1.1 Segmentoplysninger 
I analyseperioden er PSE løbende overgået til forskellige IAS standarder. Langt de fleste har 

dog ingen direkte indvirkning på PSE’s indregningsmetoder og værdiansættelse og anses 

derfor som værende ubetydelige.  

Som eksempel er der med implementeringen af IAS 8 i 200972

                                                
71 PSE årsrapport 2004/05 – 2009, ”Ledelsespåtegning” 

 sket en ændring i, hvorledes 

segmentoplysningerne præsenteres.  

72 PSE årsrapport, 2009 s. 83 
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Ændringernes betydning ligger udelukkende i måden, hvorpå de præsenteres. Ændringen har 

dog betydning for de muligheder, som en analytiker har for en vurdering af de enkelte 

segmenter, da kontinuiteten svækkes.  

PSE har desuden foretaget ikke oplyste ændringer i segmentoplysninger. Fra regnskabsåret 

2005/06 til 2006/07 er der en stor ændring i gældsforpligtigelsen af de enkelte segmenter. 

Forpligtigelsen går fra at være segmentfordelt til at være ikke fordelt, hvor det skaber støj i 

forhold til vurderingen af de enkelte segmenter.  

4.1.2 Regnskabsmanipulation 
Incitamenter til regnskabsmanipulation kan være mange og er af stor betydning for 

regnskabskvaliteten. Med PSE’s nuværende økonomiske situation in mente, med udskiftning 

på bestyrelsesposten samt forestående aktieemission med formål at nedbringe gælden73

4.1.2.1 Sløring af dårlig ledelse 

, er der 

nogle former for regnskabsmanipulation, som det kan være af relevante at fokusere på.  

Da offentligheden første gang blev bekendt med den økonomiske situation, skete det i 

forbindelse med 3. kvartalsårsrapport for 2009. Nedskrivningen af goodwill, som følge af 

nedskrivningstest gav indtryk af, at dette aktiv tidligere har været værdiansat for højt. 

Ledelsen kan dermed, i en årrække, have forsøgt at skabe et bedre billede af selskabet, end 

hvad der egentlig var tilfældet. Årsagerne dertil kan være at fremme egne interesser, som at 

øge jobsikkerhed74

Usikkerheden bliver også styrket af, at bestyrelsesformand FØ efter en længere årrække ikke 

genopstiller til posten som bestyrelsesformand som følge af det dårlige resultat i årsrapporten 

for 2009.  

.  

Nedskrivningen af goodwill kan også skabe tvivl om PSE’s værdiansættelse af koncernens 

resterende aktiver og dermed pålideligheden af årsrapporterne. 

  

                                                
73 PSE årsrapport 2009 s. 18 
74 Plenborg et. Petersen, 2005 s. 287 
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4.1.2.2 Kapitalmarkedsovervejelser 
PSE har udtrykt ønske om aktieemission i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten 

for 200975. For at PSE kan opnå bedst muligt resultat af emissionen, skal koncernen fremstå 

så positivt som muligt. Dette kan give incitament til regnskabsmanipulation ved at benytte 

indtjeningsfremmende principper76

På baggrund af de to ovenstående afsnit er det derfor vigtigt for analytiker at have fokus på, 

både hvorledes aktiverne er værdiansat og indregningsforventningerne og de principper, der 

benyttes i den forbindelse. 

.   

4.1.3 Tilbagevendende versus transitoriske regnskabsposter 
For at opnå bedst muligt gennemskuelighed som analytiker skal der, i regnskabet, sondres 

mellem tilbagevendende og transitoriske regnskabsposter77

I 2008 afhændende PSE 55 % af aktiekapitalen i Billetlugen A/S

. En gennemgang af årsrapporterne 

har medført ar der foretages en analyse af salget af billetlugen. 

78

I forbindelse med salget af Billetlugen A/S i 2008, er der som nævnt sket en ophørende 

aktivitet. Salget resulterede i en regnskabsmæssig avance på 29,4 mio. kr., og salget er opgjort 

med en negativ pengestrøm på 41 mio. kr., som loven foreskriver skal oplyses

, hvilket bevirker, at 

billetsalg bliver en ophørende aktivitet, som kan komplicere værdiansættelsen.  

79

Et sådan salg skaber støj i regnskabet, da fremtidige indtægter og udgifter forsvinder fra 

regnskabet.  

.  

Da salg af billetter via Billetlugen A/S ikke fremstår som en af PSE’s væsentlige forretnings-

områder, vurderes graden af støj som uvæsentligt og der er derfor ikke korrigeret for salget.  

4.2 Rentabilitetsanalyse 
En måling af PSEs rentabilitet er et vigtigt redskab i forhold til at kunne værdiansætte 

koncernen. Analysen tager udgangspunkt i relevante nøgletal, der er opbygget i figur 4.1, som 

ses nedenfor. De forskellige nøgletal dekomponeres i tre niveauer med udgangspunkt i ROE 

for at kunne analysere de bagvedliggende drivere. 
                                                
75 PSE årsrapport 2009 s. 3 
76 Plenborg et. Petersen, 2005 s.289 
77 Plenborg et. Petersen, 2005 s. 297 
78 PSE årsrapport, 2008 s. 6 
79 PSE årsrapport, 2008 s. 69 
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Nøgletallene er udarbejdet ud fra en reformulering af årsrapporterne 2004/05 til 2009. 

Reformuleringen er foretaget med formål at adskille drifts- og finansieringsaktiviteten. Der er 

foretaget en reformulering af resultatopgørelse, balancen samt egenkapitalopgørelsen. I bilag 

5 og 6 ses både den officielle resultatopgørelse og balance samt reformuleret resultatopgørelse 

og balance.  

Figur 4.1- Struktur over rentabilitetsanalyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

4.2.1 Analyse af Return On Invested Capital  
Return On Invested Capital (herefter ROIC) anvendes til at sætte et mål for driften, og viser 

hvorledes PSE er i stand til at udnytte den investerede kapital. Som sammenligningsgrundlag 

er der medtaget afkastkravet også benævnt Weighted Average Cost of Capital (herefter 

WACC). WACC vil blive yderligere beskrevet i kapitel 6 – Værdiansættelse.  
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Figur 4.2 ROIC og WACC for PSE i perioden 2005/06-2009 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Til at vurdere niveauet på ROIC er WACC inkluderet i figur 4.2 for at kunne analysere, 

hvorvidt ROIC kan betegnes som værende tilfredsstillende. 

Estimeringen af WACC vil blive gennemgået i kapitel 7 – værdiansættelse og vil derfor ikke 

behandles yderligere i dette kapitel.  

Som det ses af Figur 4.4 har ROIC og WACC ligget relativt tæt på hinanden. Ud fra dette kan 

det derfor konkluderes at PSE har formodet at skabe aktionærværdi i 2006/07 og 200880

4.2.2 Analyse af overskudsgraden 

. Det 

negative resultat har naturligt nok resulteret i at WACC lå væsentligt højere end ROIC. 

Ved at dekomponere ROIC kan der udledes tendenser og forståelse af rentabiliteten. Dette 

gøres ved at beregne overskudsgraden (herefter OG) og aktivernes omsætningshastighed 

(herefter AOH).  

OG er udtryk for driftsresultatet pr. omsat krone og forholdet mellem indtægter og 

omkostninger. Da PSE består af tre forskellige forretningsområder, er det derfor også relevant 

at analysere enkelte forretningsområders OG. Udviklingen i OG på koncern niveau samt 

forretningsområder ses i figur 4.3 

 

                                                
80 Elling, 2005 s. 83 

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2005-06 2006-07 2008 2009

ROIC

WACC



 
 

59 | Værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S 
 

Figur 4.3 – OG på koncern niveau samt forretningsområder i perioden 2004/05-2009 
(Fitness dk i perioden 2006/07-2009) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses ud af figur 4.3 er der en generelt faldende tendens fra og med 2006/07. En 

faldende tendens der i 2008 og 2008 er af negativ værdi.  

Den faldende overskudgrad skal blandt andet findes i den øgede gældsætning. Der er en 

særlig stor stigning i eksterne omkostninger, som følge af bygning af feriehuse i Lalandia 

Billund81

En dekompering af OG på de tre forretningsområder viser, at der stor forskel på, hvor stor 

indvirkning de har på den samlede OG. Ens for alle er dog, at de, overordnet set, samlet har 

den samme tendens med en negativ udvikling siden 2006/07. Dette er dog ikke ensbetydende 

med, at alle har en negativ udvikling, men mere at det samlede resultat for koncernen er 

negativt.  

 og dermed et øget gældsbyrde. Omsætningen har, i samme periode, været stigende. 

Dog har stigningen ikke kunne følge med omkostningerne, som det set ud af OG udviklingen. 

Overordnet set er forholdet mellem indtægterne og omkostningerne væsentligt forringet.  

PARKEN har i 2006/07 en meget stor indtjening. Dette er, udover et 18 mdr. regnskab, også 

resultatet af FCK’s første deltagelse i Champions League, hvor entréindtægterne og 

præmiepenge er væsentligt større i forhold til andre år i analyseperioden. Med de nye 

muligheder for adgang til Champions League kan dette derfor være med til at sikre adgangen 

til store pengesummer.  

                                                
81 PSE årsrapport, 2008 side 51 
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Lalandia er det forretningsområde der har haft den bedste indvirkning, hvilket blandt andet 

skal ses i forhold til, at det er feriehussalget, der har tegnet sig for en stor del af omsætningen. 

Den omsætning skal på sigt erstattes af driften i Lalandia Billund.  

Fitness dk har, på trods af den hårde konkurrence oplevet en stigning i omsætningen siden 

PSE erhvervede sig aktiemajoriteten i 2006, hvilket giver udtryk for, at Fitness dk fortsat 

oplever en vækst.  

Det vurderes, at overskudsgraden fortsat vil være negativ i de næste år. Den store afskrivning 

kan ikke forventes, at være af så stor størrelse fremover, hvilket vil forbedre OG. De enkelte 

forretningsområder har alle har en stigende omsætning, hvilket også forventes af PARKEN og 

Fitness dk. Lalandia kan med afslutningen af salg af feriehuse ikke forvente en lige så stor 

omsætning, dette vil der dog også være færre omkostninger forbundet med.  

4.2.3 Analyse af aktivernes omsætningshastighed 
Som den anden del af dekomponeringen af ROIC er AOH. En vurdering af AOH er for at 

vurdere PSEs evne til at tilpasse den investerede kapital til omsætningen. AOH beskriver, 

hvor kapitaltung PSE fremstår og hvorledes PSE er i stand til at genere omsætning ud fra 

investeringerne.   

Figur 4.4 – AOH på koncern niveau samt forretningsområder i perioden 2004/05-2009 
(Fitness dk i perioden 2008-2009) 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående figur 4.4 ses en omsætningshastighed, der har oplevet sået fald gennem hele 

perioden. Det ses dog at AOH ligger på et stabilt niveau fra 2006/07 til 2009. Dette må anses 

som værende langt fra tilfredsstillende.  
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For at skabe et større overblik for AOH, kan denne dekomponeres yderligere, hvilket kan ses i 

tabel 4.1. Denne tabel viser den inverse AOH, der dermed viser, hvor meget kapital der er 

bundet i de enkelte forretningsområder for at skabe én krones salg set ud fra den samlede 

omsætning.  Der er i denne tabel taget udgangspunkt i de enkelte ”segmentaktiver” i 

årsrapporterne. 

Tabel 4.1 – Invers AOH på forretningsniveau i perioden 2005/06-2009 (Fitness dk i perioden 
2008-2009) 
  2005-06 2006-07 2008 2009 
AOH - PARKEN 2,01 1,01 0,73 0,75 
AOH - Fitness dk     0,35 0,26 
AOH - Lalandia 0,28 0,47 0,65 0,72 
Kilde: Egen tilvirkning  

PARKEN har meget kapital bundet med store anlægsaktiver. Af tabel 4.1 ses det, at den 

inverse AOG for PARKEN viser at mængden af kapital der er nødvendig for at skabe en 

krones salg er faldende.  

Modsat PARKEN har Lalandia en i samme periode haft en stigende invers AOH. Dette skal 

ses i lyset af opførelsen af det nye Lalandia Billund og dermed en stor stigning i aktiver. Da 

Lalandia Billund er nyopført vil indtjeningen som følge af investeringen endnu ikke kunne 

aflæses i årsrapporten. 

Fitness dk repræsenterer en relativ lille del af den samlede mængde af aktiver, set i forhold til 

de øvrige to forretningsområder.  Derudover indgår Fitness dk kun med en relativ lille 

mængde talmæssige data, hvilket gør, at udviklingen derfor også svær at tolke. I perioden kan 

det dog ses, at Fitness dk har haft et lille fald i bindingen af kapital. 

Det vurderes at PSE har en langt fra tilfredsstillende AOH på nuværende tidspunkt. PSE har 

haft store investeringer i analyseperioden. Dermed skal PSE udnytte aktiverne i højere grad, 

hvilket også er muligt med blandt andet opførelsen af Lalandia Billund.  
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4.2.4 Analyse af Return On Equity 
Foregående analyse af ROIC, OG og AOH er alle sammen analyser med henblik på en 

vurdering af driftens rentabilitet. Return On Equity (herefter ROE) udtrykker, hvorledes PSE 

har forrentet aktionærernes investering med hensyntagen til både driftens rentabilitet samt den 

finansielle rentabilitet og fremstår dermed som et overordnet nøgletal, som det også ses ud af 

figur 4.1.  

ROE tager udgangspunkt i tre faktorer, der kan påvirke niveauet. Disse tre niveauer er driftens 

rentabilitet, der måles via ROIC, lånerenten (herefter r), den finansielle gearing (herefter 

FGEAR) og forskellen mellem afkastningsgraden og lånerenten (herefter SPREAD). Alle 

nøgletallene kan ses i tabel 4.2 

Tabel 4.2- ROE og underliggende drivere i perioden 2005/06-2009 
  2005-06 2006-07 2008 2009 
ROE i % 4,93 9,41 5,07 -29,45 
ROIC i % 6,23 8,82 7,18 -4,36 
FGEAR 0,71 1,30 2,26 4,27 
r i % 2,17 2,38 4,18 2,24 
SPREAD 0,04 0,06 0,03 -0,07 
Kilde: Egen tilvirkning  

FGEAR har i hele perioden været stigende som følge af investeringer.. Denne høje FGEAR 

vil betyde en høj risiko pga. de store rente- og afdragsforpligtelser, der er forbundet med 

investeringerne. I sammen forbindelse vil det være relevant at anskue SPREAD. Med en 

negativ SPREAD, som er tilfældet i 2009, vil det betyde, at den finansielle gearing medfører 

en lavere ROE, hvilket også svarer godt overens med udviklingen i ROE. 

Af ovenstående tabel kan det aflæsses, at ROE har været af negativ værdi 2009. ROE er 

dermed i høj grad både påvirket af den faldende ROIC samt den høje finansielle gearing.  

4.3 Finansiel risikoanalyse 
Grundet den usikre situation med stigende fremmedkapital kombineret med en forestående 

aktieemission er der en øget fokus på den finansielle risiko i PSE. Den øgede fokus skal ses i 

forhold til, at den stigende fremmedkapital må tilgodeses, før ejere kan tilgodeses.  
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Dette øger forventningen fra ejere om et højere ROIC82

Den forestående aktieemission skal sikre en bedre likviditet og påvirker dermed likviditeten 

på kort sigt, hvorfor en vurdering af PSEs likviditetsgrad klarlægges. Herunder ses en 

udvikling i PSEs likviditetsgrad 

. Der vil derfor både blive taget højde 

for den kortfristede og den langfristede risiko i følgende afsnit. 

Figur 4.5 – PSEs Likviditetsgrad i perioden 2004/05-2009  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående figur 4.5 fremgår det, at PSEs likviditetsgrad ligger under 100 % i hele 

perioden. Dette kan ikke anses som tilfredsstillende, da PSE dermed ikke er i stand til at 

imødekomme umiddelbart gældskrav på kort sigt. Den høje mængde af fremmedkapital finder 

særlig sted i forbindelsen med opførelsen af Lalandia Billund, hvor en stor del af gælden blev 

optaget som en kortfristet gæld. Dette vil en ny bankaftale og en omlægning af lånet dog 

kunne ændre på, hvilket vil forbedre likviditetsgraden væsentligt.  

Som mål for den langfristede finansielle risiko vurderes denne ud fra selvfinansieringsgraden, 

der tager udgangspunkt i pengestrømmen fra driften og anlægsinvesteringerne. Grundet PSEs 

store gældsoptagelse er det derfor relevant for analysen, om der er mulighed for, at PSE 

generer likviditet, som kan medføre, at der afdrages på den optagede gæld.  

Tabel 4.3 Selvfinansieringsgrad for PSE i perioden 2005/06-2009 
 t. kr. 2004-05 2005-06 2006-07 2008 2009 
Pengestrømme fra driften 115,70 78,50 69,30 -8,90 584,80 
Anlægsinvesteringer -107,60 -51,60 -426,60 -752,00 -579,60 
Selvfinansieringsgrad -1,08 -1,52 -0,16 0,01 -1,01 
Kilde: PSE årsrapport, 2009 s. 10 samt egen tilvirkning  
                                                
82 Plenborg et Petersen, 2005 s. 233 
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Ovenstående nøgletal giver udtryk for store udsving gennem perioden. Generelt set må en 

selvfinansieringsgrad på over 1 tolkes som en tilfredsstillende, især når der tages hensyn til de 

store investeringer, som er foretaget i samme periode. PSE har dog ikke i hele perioden været 

i stand til at finansiere anlægsinvesteringer via driften, da udviklingen har haft en negativ 

indvirkning på pengestrømmen. 

4.4 Delkonklusion 
Med IFRS som anvendt regnskabsstand og KPMG i hele perioden for PSE sikrer dette høj 

sammenlignelighed for analytikeren. Der er dog et udsving i årsrapporten 2006/07, da dette 

løber over 18 måneder, modsat 12 måneder som de resterende perioder. Dette kan give 

afvigelser og støj set i forbindelse med sæsonudsving. Med købet af Fitness dk er der også en 

betragtelig ændring, da der tilføjes endnu et forretningsområde.  

Med forestående udskiftning på bestyrelsesposten og de tilstedeværende incitamenter til 

regnskabsmanipulation er vurderingen af årsrapporterne foretaget med forbehold for, at 

regnskabet kan indeholde disse elementer. Det skal dertil nævnes, at samtlige årsrapporter alle 

er underskrevet af revisor uden forbehold, hvilket dog øger regnskabskvaliteten.  

Af rentabilitetsanalysen fremgår det, at PSE siden 2008 har haft en generel negativ udvikling i 

stort set samtlige nøgletal. Særligt udviklingen i både ROE samt ROIC giver indtryk af, at 

PSE har foretaget investeringer, der endnu ikke har genereret positive afkast. Dette, 

sammenholdt med en FGEAR der anses som værende meget høj, giver indtryk af, at 

udviklingen i PSE på nuværende tidspunkt ikke er positiv.  

En dekomponering af overstående på de tre forskellige forretningsområder giver indtryk af, at 

AOH for Fitness dk er væsentligt lavere end de resterende to forretningsområder og dermed 

ikke binder meget kapital for pr. tjent krone. Dertil kommer der OG, hvor Lalandia leverer det 

bedste nøgletal, da indtægter set i forhold til omkostningerne er bedst her. Den samlede OG er 

dog fortsat i en negativ udvikling.  

En vurdering af den finansielle risiko af PSE giver udtryk for en likviditetsgrad, at PSE har 

udfordringer i forhold til betaling af gæld på kort sig. Der er dog forhold, som fremadrettet vil 

kunne ændre denne likviditetsgrad i en positiv retning med en omlægning af den kortfristede 

gæld.  
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På lang sigt har PSE en selvfinansieringsgrad, der udtrykker en negativ udvikling over hele 

perioden, og PSE fremstår derved ikke til at kunne foretage anlægsinvesteringer gennem 

driften på nuværende tidspunkt. 
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KAPITEL 5 – BUDGETTERING 
Som input til værdiansættelsen foretages der en budgettering. Denne budgettering danner 

dermed grundlag for værdiansættelsen af PSE. Der tages udgangspunkt i foregående 

strategiske analyse samt regnskabsanalyse, hvor de faktorer, som påvirker de fremtidige 

budgetteringsestimater, inddrages. Dermed tages der udgangspunkt i PSE’s udmeldinger, 

udefrakommende forhold og historiske data, der kan påvirke PSE. 

I denne budgettering fortages der estimater, som går fem år frem i tiden. Det valgte 

tidsinterval er ud fra, at der er usikkerhed omkring aktien på nuværende tidspunkt. En længere 

periode vurderes til at være unuanceret. Dertil være der være et estimat i terminalperioden. 

Dette uddybes i kapitel 6 – Værdiansættelse. 

Der vil, i det følgende, estimeres et budget for resultatopgørelsen og balancen til brug i det 

følgende kapital 6 – Værdiansættelse. Det samlede budget for både resultatopgørelsen og 

balancen kan ses i bilag 7 

5.1 Budget for resultatopgørelse 
Til udarbejdelse af et budget for resultatopgørelsen tages der hensyn til fundne værdidrivere, 

som påvirker PSE som helhed eller de enkelte forretningsområder. Det samlede budget vil 

tage udgangspunkt i den reformulerede resultatopgørelse og balance.  

5.1.1 Omsætning 
Af noterne ”segmentoplysning” og ”nettoomsætning” ses det, at omsætningen illustreres på to 

forskellige måder; efter segment og type af indkomst. Da omsætningstype (som eksempelvis 

posten ”F&B og konferencecenter m.v.”) kan være flere forretningsområders samlede 

indtjening, er det dermed ikke muligt at udlede den eksakte fordeling af omsætningen på 

segmentniveau. Nogle poster i nettoomsætningen er dog mulige at overføre direkte til de 

forskellige segmenter, hvorfor disse poster kan inddrages til budgetteringen. 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at estimeringen foretaget på forretningsniveau giver 

det bedste grundlag for fastsættelse af budgettet.  
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På baggrund af den strategiske analyse vurderes det, at FCK fortsat vil kunne opnå en god 

indtjening. Dette skal ses ud fra forventede europæisk succes og topplaceringer i den 

nationale liga.  

PARKENs udlejningslokaler har også betydning for den fremtidige indtjening. Den 

strategiske analyse viste, at særligt nuværende konjunkturforhold har stor indvirkning på den 

fremtidige indtjening. Det vurderes dog stadig, at det vil give en stigning i omsætningen, og at 

de fleste lejemål vil afsættes i løbet af 2010, hvorefter omsætningen vil ligge på et relativt 

stabilt niveau. 

Stadionanlægget PARKEN har de seneste år haft en god belægning på udlejning til aktiviteter 

udover fodbolden. Det vurderes derfor, at kunstnere forsat vil benytte PARKEN som et af de 

fortrukne koncertsteder, bl.a. i forbindelse med at København som værtsby også fremstår som 

en attraktiv by. 

En stor del af PARKENs indtjening kommer fra samarbejdspartnerne via sponsorater af 

forskellige størrelser. Grundet den nuværende lavkonjunktur, må der forventes en betydelig 

nedgang i antallet af sponsorater og dermed en reduceret indtjening. 

Samlet set vurderes det, at PARKEN i 2010 vil opleve et betydeligt fald i omsætningen. Dette 

skal primært ses i lyset af manglende sponsorindtægter. De resterende indtjeningsmuligheder 

vil dog medføre, at der fra 2011 igen vil være en stigning i omsætningen.  

Fitness dk konkurrerer på et marked, der er præget af megen konkurrence. Generelt fremstår 

fitness stadig som en populær motionsform i befolkningen. Der er dog en fortsat vækst, hvor 

PSE har iværksat nye strategier for at imødekomme potentielle kunder. 

Det vurderes, at den fremtidige omsætning vil vise en lav stigning, som dog vil være lidt 

højere end inflationsniveauet, der antages at være 3 %. 

Lalandia står, med åbningen i april 2009 af det nye feriecenter, klar til en væsentlig stigning i 

driften, da 2009 bliver det første år, hvor driften af Lalandia Billund vil indgå fuldt ud i hele 

perioden..  

Overdragelsen af feriehuse er stort set afsluttet; en omsætning der i 2008 og 2009 generede  

73 % og 62 % af Lalandias samlede omsætning.  Der vil i 2010 være et meget lille salg af 

feriehuse, hvilket har væsentlig betydning for den fremtidige indtjening.  
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Grundet den store historiske vægtning af salg af feriehuse vurderes det, at medføre et fald    

60 % i omsætningen, som følge af manglende salg af feriehuse.  

Af ovenstående vurdering af omsætningsdrivere for de tre forretningsområder estimeres 

omsætningen at have følgende udvikling: 

Derudover fastsættes terminalperioden til 3 %. Dette er samlet omsætningsvækst for PSE. 

Tabel 5.1 Udvikling i omsætningen for PSE’s tre forretningsområder i perioden 2010 til 2014 

 i % 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Omsætningsvækst           
PARKEN -12 8 8 8 8 
Fitness dk 3 3 3 3 3 
Lalandia -60 6 4 4 4 
Kilde: Egen tilvirkning 

5.1.2 Budgettering af omkostninger på forretningsområder 
Fordeling af omkostninger har den samme analytiske udfordring som omsætningen, da en 

specificering af eksterne omkostninger og personaleomkostninger på de enkelte 

forretningsområder ikke er oplyst. I segmentoplysningerne i perioden 2004/05 til 2006/07 er 

det desuden ikke udspecificeret, hvorvidt omkostningerne kan henføres til eksterne 

omkostninger eller personaleomkostninger. Dette gør det sværere som analytiker at vurdere 

årsrapporten.   

Estimeringen af det kommende omkostningsniveau vil blive foretaget på de enkelte 

forretningsområder fordelt på både eksterne omkostninger og personaleomkostninger, med 

stor hensyntagen til de talmæssige udfordringer. Der vil blive taget udgangspunkt i den 

historiske udvikling i både segmentoplysningerne og specificeringen af omkostninger samt 

den strategiske analyse. Grundet mangelfulde segmentoplysninger vil der af historiske data 

kun tages udgangspunkt i omkostninger i 2008 og 2009, hvor omkostningerne er ekstern- og 

personalefordelt. 

PARKENs eksterne omkostninger består blandt andet af kamp- og spilleomkostninger samt 

merchandise og driftsomkostninger til stadionanlægget. Af de eksterne omkostninger til 

PARKEN ses der i segmentoplysningerne en svag stigning fra 2008 til 2009. Der fremstår 

ikke umiddelbart at være betydelige fremtidige faktorer, som har indvirkning på denne, 

hvorfor det vurderes til at have en svag stigning fremadrettet.  
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Personaleomkostningerne for PARKEN har - med FCK og nu delvist afviklede FCK 

Håndbold - haft en stor post afsat til gager og lønninger. Afviklingen af FCK Håndbold 

forventes ikke at have betydelig indflydelse, da lønningsniveauet er væsentligt højere i 

fodbold end i håndbold. Lønniveauet forventes at blive på nuværende niveau med en 

beskeden jævn stigning. 

På baggrund af den strategiske analyse budgetteres der med en formindsket ekstern 

omkostning, mens personaleomkostningerne vil følge inflationsniveauet for Fitness dk. Fra 

2011 og fremefter vil der, med PSEs ønske om at styrke medlemstallet, budgetteres med 

vækst i begge omkostningstyper. 

Omkostningerne fra Lalandia vurderes til at følge niveauet for omsætningen. Dette gælder for 

såvel tidligere omkostninger i forbindelse med opførelsen af feriehuse som for driften. Der 

vurderes dog at være stordriftsfordele med de to centre, hvorfor omkostningsniveauet ikke vil 

stige med samme procentvise sats som ovenstående omsætningsniveau.  

Det estimeres at der, efter i fald i eksterne omkostninger i 2010, herefter vil kunne budgetteres 

med moderate stigninger i omkostningen som følge af et stigende aktivitets niveau.  

På baggrund af ovenstående er det forventede omkostningsniveau vurderet til følgende: 

Tabel 5.2 – Budgettering af eksterne omkostninger og personaleomkostninger i perioden 2010 
til 2014 

 i % 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Eksterne omkostninger           
PARKEN -1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Fitness dk -1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Lalandia -70,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Personaleomkostninger           
PARKEN -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Fitness dk -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Lalandia -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.3 Budgettering af andre omkostninger 
Der foretages afskrivninger af PSEs anlægsaktiver. Til at illustrere niveauet af afskrivninger i 

procent af anlægsaktiverne er der foretaget en beregning herpå. Niveauet ligger mellem 2 % 

og 5 %, med et gennemsnit på 3,12 %.  

Der forekommer ingen ændringer, som vil påvirke dette af signifikant betydning, hvorfor 

afskrivningerne fastsættes til at være 3,12 % af anlægsaktiverne fremadrettet.  

I forbindelse med PARKENs aktiviteter på transfermarkedet kategoriseres denne post to 

forskellige steder i den reformulerede resultatopgørelse. Overordnet set har de to poster 

”amortisering af kontraktrettigheder” og ”resultat af transferudgifter” historisk set givet et 

negativt resultat.  

Enkelte spillersalg vil medføre udsalgsgivne ændringer og er derfor svære at vurdere. FCK 

har iværksat forskellige tiltag, der fremadrettet forventes at medføre et positivt afkast på sigt. 

Den forventede udvikling kan ses i tabel 5.3. Forventningen om en positiv udvikling i 

transferudgifterne lægger grund til vurderingen i 201083

Tabel 5.3 - Resultat af transferaktiviteter 

. Da fremtiden er svær at estimere, 

budgetteres der med en steady state fra 2011 og et endnu lavere niveau i terminalperioden. 

 i % 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal-

periode 
Udvikling i resultat af transferaktiviteter -50 10 10 10 10 5 
Amortisering af kontraktrettigheder -50 10 10 10 10 5 
Kilde: Egen tilvirkning 

Andre amortiseringer har i perioden haft en meget skiftende værdi, hvilket gør den svær at 

estimere. Amortiseringerne har dog holdt et relativt stabilt niveau i de seneste to år, hvor der 

budgetteres med et fald på 1 % i hele budgetteringsperioden.  

Selskabsskattesatsen i Danmark er på 25 %, hvilket ikke forventes at ændre sig foreløbig. 

Dette vil differentiere sig fra, hvad der bliver den effektive skattesats, som i perioden 2004/05 

til 2008 har ligget mellem 19 og 28 %. Dertil er lånerenten, der anvendes til estimering af de 

finansielle poster af den rentebærende gæld, sat til 5 %, som er et estimat set ud fra den 

historiske udvikling. 

                                                
83 PSE årsrapport, 2009 s. 20 
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5.2 Balancebudget 
Viden om PSEs balance er begrænset, da udmeldinger omkring investeringsaktiviteter næsten 

aldrig udmeldes officielt. Der er dog indikationer fra PSE, som vidner om, at tidligere 

investeringsniveau vil blive erstattet af fokus på nuværende driftsindtægter for at dække den 

stigende gældsbyrde.  

Estimering af budgettet vil derfor anvende taldata, den strategiske analyse samt relevante 

omsætningshastigheder til fastlæggelse af den fremtidige balance.  

Driftsaktiverne kan opdeles i fire forskellige aktiver; immaterielle aktiver, materielle 

anlægsaktiver, tilgodehavende og andre. Nogle af følgende aktiver er allerede behandlet i 

afsnit 5.1, og vil ikke blive vurderet yderligere. 

Immaterielle aktiver består hovedsagligt af goodwill og kontraktrettigheder. Da kontrakt-

rettighederne er estimeret i afsnit 5.1.3, vil de ikke blive behandlet yderligere. Goodwill 

nedskrives ikke over tid men efter nedskrivningstest. Estimeringen af immaterielle aktiver er 

derfor svær at vurdere. Det vurderes derfor, at immaterielle aktiver fastholdes på nuværende 

niveau, da der ikke foreligger oplysninger eller indikationer om ændringer.  

I 2009 blev både den nye tribune samt feriecenteret, der er tilknyttet Lalandia Billund, 

overført fra bygninger under opførelse til PSEs øvrige grunde og bygninger samt 

investeringsejendomme. Som følge af den økonomiske lavkonjunktur blev der nedskrevet på 

både bygninger og grunde samt investeringsejendomme på henholdsvis kr. 12 mio. og kr. 38 

mio.84

De resterende poster i balancen forventes fremadrettet at følge den historiske udvikling. Der 

er derfor budgetteret med at den vil følge udviklingen i omsætningen. Det er dermed den 

procentvise andel der udgør hvorledes posterne vil udvikle sig. 

. Grundet den forventede økonomiske situation og stigende tomgangsrate af 

kontorlokaler estimeres der en nedskrivning i 2010 og 2011 på 5 % af de materielle 

anlægsaktiver, hvorefter værdien vil kunne fastholdes.  

                                                
84 PSE årsrapport, 2009 s. 14 
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Den nettorentebærende gæld er af stor betydning for estimeringen af PSE. En ny bankaftale 

og aktieaftale, der primært skal anvendes til nedbringelse af gælden, skal fremadrettet vende 

den økonomiske negative udvikling.  

Der tages i det følgende udgangspunkt i bankaftalen udarbejdet med hovedbankforbindelsen. 

Den resterende gæld vil afdrages med anvendt lånerente på 5 %. På baggrund af den 

økonomiske situation forventes det ikke, at der foretages investeringer i analyseperioden. 

Gælden ultimo 2009 udgør kr. 2,3 mia. Den nye bankaftale indeholder et scenarie for 

nedbringelse af kr. 1,9 mia., der er fordelt på to lån hos hovedbankforbindelsen: 

- Lån 1: kr. 387 mio., 2 års afdragsfrihed, afvikles fra 2012 - 2015  

- Lån 2: kr. 770 mio., 5 års afdragsfrihed, 20-årigt realkreditlån  

Sammenholdt med forestående aktieemission med et forventet bruttoprovenu på kr. 500 mio., 

hvoraf 90 % skal bruges til gældsnedbringelse, vil den rentebærende gæld for PSE være 

følgende: 

Tabel 5.5 – Udvikling i rentebærende gæld i perioden 2010 til 2014 

  Primo 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Gæld til 
hovedbankforbindelse 1.857.000  1.407.000  1.407.000  1.310.250  1.213.500  1.116.750  

Anden gæld 530.365  503.847  478.654  454.722  431.986  410.386  
Aktieemission -500.000            
Rest af aktieemission 
efter afdrag 50.000            
Lån 1 - årligt afdrag fra 
2012 96.750            
Kilde: Egen tilvirkning 

Den resterende samlede driftsgæld fastsættes med udgangspunkt i den historiske udvikling, da 

der ikke fremgår nogle særlige forhold vedrørende disse poster. Denne post er fastsat til at 

udgøre 23 % af omsætningen.  
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5.3 Delkonklusion 
Via estimater på baggrund af foregående analyser er der herunder opstillet udvalgte poster fra 

henholdsvis resultatopgørelsen samt balancen.  

Tabel 5.6 – Udvalgte estimerede poster i perioden 2010 til 2014 
t. kr.  2010E   2011E   2012E   2013E   2014E  
Omsætningsvækst i %           
PARKEN -12 8 8 8 8 
Fitness dk 3 3 3 3 3 
Lalandia  -60 6 4 4 4 
Samlet for PSE -31 5 5 5 5 
EBIT        44.312          84.423        116.613        151.056        187.893  
NOPAT        33.234          63.317          87.460        113.292        140.920  
Driftsaktiver    2.546.332     2.456.085     2.463.851     2.472.038     2.480.674  
Driftsforpligtelser       270.073        284.229        297.459        311.409        326.121  
Netto rentebærende gæld    1.910.847     1.885.654     1.764.972     1.645.486     1.527.136  
Investeret kapital    2.276.260     2.171.856     2.166.391     2.160.630     2.154.553  
ROIC i %   2,79 3,85 4,91 6,04 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af tabel 5.6 kan det ses, at omsætningen vil have et betydeligt fald i 2010. Dette skal primært 

henføres til manglende salg af feriehuse, da overleveringen i forbindelse med Lalandia 

Billund er tæt på at være afsluttet. Dog er der også faldende omsætning fra PARKEN, da 

nuværende lavkonjunktur vil forventes at påvirke sponsorindtægterne.  

Da der ikke forventes store nedskrivninger af hverken materielle eller immaterielle aktiver, 

forventes det også, at der vil kunne genereres et positivt resultat af driften.  

Efter en årrække med stigende investeringer, er der budgetteret med små stigninger. Tidligere 

års stigning i driftsaktiver vil derfor ikke kunne forventes fremadrettet. 

ROIC vil dermed også på sigt igen kunne fremstå som positiv, og det forventes at den stiger 

løbende.  
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KAPITEL 6 – VÆRDIANSÆTTELSE 
I dette kapitel foretages en værdiansættelse af PSE. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i 

foregående kapitel, hvor der blev udarbejdet et fremtidigt budget ud fra såvel finansielle som 

ikke-finansielle værdidrivere.  

Værdiansættelsen af PSE vil blive opdelt i to dele.  

Kapitlet vil først beregne værdien af PSE. Dette gøres via en værdiansættelsesmodel, der 

anses for bedst egnet i forhold til PSE. Modellen indeholder en række forskellige variabler, 

der vil være nødvendige at estimere, hvorfor dette foretages umiddelbart efter beskrivelsen af 

den valgte værdiansættelsesmodel. 

Da budgetperioden er udarbejdet for en femårig periode, vil der afslutningsvis i kapitlet blive 

foretaget en følsomhedsanalyse. Værdiansættelsen bygger på en række skøn, og det er derfor 

en vurdering og ikke fakta, som ligger til grund for den endelige værdi. En følsomhedsanalyse 

vil derfor påvise, hvorledes ændringer i estimerede skøn påvirker den endelig kurs.  

6.1 – Værdiansættelse af PSE 
I dette afsnit vil den endelige værdi af PSE fastlægges. Dette gøres via den kapitalbaserede 

værdiansættelsesmodel DCF. Da modellen indeholder en række forskellige variabler, som 

skal beregnes, vil det teoretiske perspektiv bag modellen blive beskrevet først.  

6.1.1 – Valg af model  
DCF står for Discounted Cash Flow. DCF-modellen tager udgangspunkt i de fremtidige 

pengestrømme, der tilbagediskonteres til nutidsværdier og derigennem estimerer PSEs 

markedsværdi. DCF-modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis, hvorfor den har 

vundet stor indpas hos mange aktieanalytikere85

Modellen er udtrykt som følgende

.  

86

                                                
85 FSR, 2003 s. 43 

: 

 

86 FSR, 2003 s. 43 

   = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld) 
FCF      = Frit cash flow til selskabet (både ejere og långivere) 
WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
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DCF-modellen tager hensyn til to vigtige aktører i PSE: långiver og ejere. Det fremtidige frie 

cash flow fremstår som hvad der er til deling mellem de to aktører, som begge har en 

forventning til afkastet.  

DCF-modellen er bygget op af to perioder; budget- og terminalperioden. Budgetperioden er 

estimeret i foregående kapitel 5. Der blev her budgetteret for en femårig periode med 

begrundelsen om, at en længere periode kunne forekomme unuanceret, da både interne og 

eksterne forhold vil kunne ændre sig markant over længere tid. Terminalperioden anvendes 

som et estimat, da det antages, at PSE vil eksistere på ubestemt tid.  

Ved brug af disse to perioder bliver modellen omskrevet, så den ser ud som følger87

 

: 

 

 

Som et vigtigt led i DCF-modellen og dermed beregningen af PSE fortages der en estimering 

af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (herefter WACC), som allerede er anvendt 

tidligere i afsnit 4.2.1. WACC fremstår som et essentielt begreb i DCF-modellen og vil blive 

beskrevet herefter. 

6.1.2 WACC 
I det følgende foretages en præsentation samt beregning af WACC og de variabler som den 

indeholder. Det essentielle i WACC er, at der tages hensyn til såvel ejernes som långivernes 

forventninger om afkast og kan defineres ved følgende formel: 

  
 

 

Af ovenstående formel kan det ses, at WACC indeholder de to variabler; ejernes afkastkrav 

og de finansielle omkostninger efter skat. Disse to vil efterfølgende blive estimeret og er 

fremadrettet benævnt fremmedkapitalomkostninger og ejernes afkastkrav.  

                                                
87 FSR, 2004 s. 44 

  = markedsværdi af egenkapitalen 
  = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

       = ejernes afkastkrav 
 = fremmedkapitalomkostninger 

 

 = konstant vækst i terminalperioden  
  = antal år med vækst i budgetperioden  
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6.1.3 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 
Fremmedkapitalomkostningerne kan anses som en risikovurdering foretaget af långiver. Med 

afsæt i følgende formel kan fremmedkapitalomkostningerne estimeres: 

 

Der er i ovenstående to satser, som kræver yderligere specificering; den risikofrie rente og den 

selskabsspecifikke risiko.  

Den risikofrie rente er kendetegnet ved en langsigtet rente, der fremstår så risikofrit som 

muligt. Til dette anvendes den toneangivende 10-årige danske statsobligation. Den benyttede 

rentesats for 2009 er dermed 3,59 %.  

Risikotillægget er en samlet risikovurdering af selskabet. Dette risikotillæg skal ses som en 

sats, långiver fastsætter ud fra truslen om, at PSE ikke vil kunne tilbagebetale lånet.  

Med udgangspunkt i den historiske udvikling er denne sat til 4,4 %. Dette er konklusionen 

efter undersøgelse udarbejdet af PwC88

Skattesatsen er som tidligere beskrevet fastsat til 25 %. 

 i markedsrisikopræmien i perioden 1998 til 2004.  

Det er nu muligt at estimere fremmedkapitalomkostningerne, som ses nedenfor: 

 

 

 5,99 % 

6.1.4 Estimering af ejernes afkastkrav 
Med afsæt i følgende formel kan estimeringen af ejernes afkastkrav udledes. Dette gøres ved 

brug af Capital Asset Pricing-modellen (herefter CAPM). 

, 

Ejernes afkastkrav estimerer værdien af egenkapitalen, der udregnes via CAPM. Modellen 

udregner ejernes forventning med udgangspunkt i afkastet i PSE sammenlignet med afkastet 

på det generelle aktiemarked.  

                                                
88 PWC, 2005 s. 2 

  = risikofri rente 
       = selskabsspecifik risiko 
 = skattesats 

 

       = systematisk risiko 
 = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 
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Som i estimeringen af fremmedkapitalomkostningerne anvendes der fortsat den 10-årige 

statsobligation, som den risikofri rente, da det anses at give det mest retvisende billede.  

Den systematiske risiko beta (herefter β) opgøres ud fra common sense metoden. Der tages 

her udgangspunkt i den driftsmæssige og finansielle risiko.  

Den driftsmæssige risiko kan deles op i eksterne, strategiske og operationelle risici89

Den finansielle risiko kan aflæsses ud fra den udarbejdede regnskabsanalyse. Af denne 

analyse ses det, at de fleste nøgletal de seneste år har haft en negativ udvikling. Dertil 

kommer også en høj gearing af koncernen som følge af de intense investeringer.  

. Samlet 

set vurderes risikoen til at være høj set ud fra den historiske udvikling. Det er her konkluderet, 

at PSE’s forretningsområder generelt vurderes til at have lave risici. Dog er usikkerheden 

omkring ledelsen på det operationelle niveau med til at skabe en hvis usikkerhed. Den 

overordnede driftsmæssige risiko vurderes til høj. 

Med en høj driftsmæssig og finansiel risiko kan det antages - ud fra common sense – at PSE 

vil have en β over 1,490

Udover den systematiske risiko indeholder CAPM desuden også ejernes forventede afkast, 

såfremt der investeres i markedsporteføljen.  

. Det vurderes, at den systematiske risiko for PSE er 1,60, da aktien 

anses som værende meget risikofyldt. 

Til at beregne denne værdi anvendes der en artikel, udarbejdet af Nationalbanken, som 

fastlægger risikopræmien på aktier ud fra historiske betragtninger91. Værdien er beregnet ud 

fra det merafkast, der kan opnås i forhold til renten på den 10-årige statsobligation. 

Merafkastet og dermed det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen er sat til 

7,2 %, hvilket svarer til merafkast ifølge PwC i perioden 1983 til 200292

Det er nu muligt at beregne ejernes afkastkrav på baggrund af ovenstående estimater: 

 

 

 

. 

                                                
89 Plenborg et. Petersen, 2005 s. 233 
90 FSR, 2002 s. 59 
91 Saabye, 2003 s. 81 
92 PWC, 2005 s. 2 
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6.1.5 Estimering af kapitalstrukturen  
Da WACC er det vægtede gennemsnit mellem ejernes afkastkrav og fremmedkapitalomkost-

ningerne, vil der være en vurdering af kapitalstrukturen. Kapitalstrukturen fremstår dermed 

som den fordeling, der er mellem egenkapitalen og gælden.  

I kapitel 5 er der udarbejdet et fremtidigt budget. Det er dette budget, som anvendes til 

fastsættelsen af kapitalstrukturen. Dette kaldes for iterationsmetoden93

Tabel 6.1 – Den budgetterede kapitalstruktur 

. Beregningen 

kapitalstrukturen er foretaget ved at tage udgangspunkt i det fremtidige budget og aflede det 

vægtede gennemsnit heraf. 

  
Gennem-
snit 

Kapital-
struktur i % 

Egenkapital 344.802  16,48 
Netto rente-bærende gæld   1.746.819  83,53 
I alt   2.091.620  100 
Kilde: Egen tilvirkning 

Det giver følgende fordeling af kapitalstruktur: Egenkapital vægtes med 16 %, og gælden 

vægtes med 84 %.  

En anden metode ville være at benytte den kapitalstruktur, som PSE fremsætter som mål. 

Målsætningen for PSE er at have en egenkapital, der minimum udgør 30 %, hvor den i 2009 

var på 10,9 %94

6.1.6 Estimering af WACC 

. Da den på nuværende tidspunkt ligger langt fra målsætningen, vurderes det, 

at ovenstående tabel 6.1 giver et bedre billede af, hvorfor denne fortsat anvendes.  

Med estimeringen af fremmedkapitalomkostningerne, ejernes afkastkrav samt 

kapitalstrukturen er det muligt at estimere WACC. Dette gøres med tidligere viste formel: 

  

 

 

 

Den udregnede WACC vil herefter blive brugt i den videre værdiansættelse.  

                                                
93 Plenborg et. Petersen, 2005 s. 243 
94 PSE årsrapport, 2009 s. 69 
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6.1.7 Estimering af terminalværdien 
Som tidligere nævnt er det nødvendigt at estimere en terminalværdi ud fra forventningerne 

om, at PSE vil fortsætte på ubestemt tid. Terminalværdien arbejder dermed ud fra en 

normalisering af de fremtidige cash flows, og det vil derfor være nødvendigt at estimere den 

fremtidige vækst.  

Til estimeringen af den fremtidige vækst er det nødvendigt at fokusere på både interne og 

eksterne forhold. 

Inflationsniveauet er en vigtig parameter i estimeringen af vækstraten, da denne giver 

indikation om væksten i samfundet. En estimering - af højere værdi en inflationsniveauet - 

betyder, at det forventes, at PSE har et vækstpotentiale, der ligger over det. Det skal dermed 

vurderes, hvorvidt PSE som koncern kan forventes at have en vækst, der er højere end det 

generelle niveau i økonomien. 

Vurderingen sker på baggrund af den udarbejdede fundamentalanalyse, hvor der både tages 

hensyn til eksterne faktorer og interne forhold.  

Samlet set vurderes PSE at have et vækstpotentiale, der er større end den generelle vækst. 

Dette er blandt andet på baggrund af, at PSE historisk set har oplevet en stor vækst i driften 

som følge af investeringerne.  

Inflationsniveauet har historisk set ligget på ca. 2 %, hvorfor vækstraten må forventes at ligge 

højere end det. Den vil dog ikke ligge væsentligt højere, da det reelt vil betyde, at PSE på sigt 

vil få betydelig indflydelse på økonomien. Estimeringen er på baggrund af ovenstående sat til 

3 %.  

6.1.8 Estimeringen af det frie cash flow 
Med udgangspunkt i det opstillede resultatbudget og balance vil det nu være muligt at 

estimere det fremtidige frie cash flow. Det frie cash flow er det beløb, der deles mellem ejere 

og långivere.  

Det frie cash flow benytter NOPAT, der kan aflæsses i resultatbudgettet. NOPAT er 

driftsoverskuddet fratrukket afskrivninger og nedskrivninger.  
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Dertil skal fratrækkes ændringen i nettodriftsaktiverne for at udlede det frie cash flow. Det 

fremtidige frie cash flow kan ses i nedenstående tabel 6.2, hvor den egentlige værdiansættelse 

også fremgår. 

6.1.9 Værdiansættelse af PSE 
Efter estimering i ovenstående afsnit af samtlige variable vil det nu være muligt at estimere 

markedsværdien af PSE.  

Beregningerne af WACC samt det frie cash flow vil blive tilbagediskonteret for at finde en 

nutidsværdi. Dette gælder for både budgetperioden og terminalperioden.  

Tabel 6.2 – Værdiansættelse af PSE i DCF-modellen 

 t. kr. 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal
-værdi 

                
NOPAT  33.234  63.317  87.460  113.292  140.920  153.127  
NDA (Netto drifts aktiver) 2.337.452  2.276.260  2.171.856  2.166.391  2.160.630  2.154.553  2.202.568  
FCF   94.427  167.721  92.925  119.054  146.996  105.112  
WACC i % 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 
Nutidsværdi af FCF   88.624  147.742  76.826  92.380  107.053    
                
Samlet nutidsværdi af FCF 512.626              
Terminalværdi              2.963.384  
        
Nutidsværdi af 
Terminalværdien 2.025.535              

Virksomhedsværdi 2.538.160              
Bogført værdi af netto 
finansielle forpligtelser 2.018.997              

Værdi af egenkapital  519.163          
Antal aktier 2.468.800              
Værdi pr. aktie 210          
Kilde: Egen tilvirkning 

Af tabel 6.2 ses det, at kursen ud fra DCF-modellen giver en samlet pris pr. aktie på kr. 210,-. 

Denne vurdering ligger væsentligt under kursen pr. 1. marts 2010, der er kr. 295,-. Ifølge 

ovenstående estimater er PSEs aktiekurs derfor væsentligt overvurderet.  

Med udgangspunkt i ovenstående vil dette betyde, at aktiekursen for PSE er overvurderet, da 

den aktuelle aktiekurs ligger væsentligt over den estimerede. 
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6.2 Følsomhedsanalyse af PSE 
I foregående afsnit er der foretaget en række estimater ud fra forskellige forudsætninger, som 

alle påvirker fremtidige cash flow og dermed værdien af PSE. Som konsekvens af dette vil 

der i følgende afsnit blive foretaget en analyse, som vil vise påvirkningen af aktiekursen, 

såfremt nogle af de estimerede variabler skulle variere.  

6.2.1 Følsomhedsanalyse af omsætningsvækst og β  
Både omsætningsvæksten og β er to variabler, der har stor betydning for kursen, hvorfor det 

vurderes relevant at undersøge følsomheden deraf.  

Den estimerede β er taget ud fra udgangspunktet omkring den risiko, der ligger i PSE aktien. 

Denne værdi bygger på antagelser. I analysen går ændringerne i β fra 1,2 til 2,0 (1,6 er målet i 

værdiansættelsen). β påvirker WACC, hvorfor det er valgt at angive virkningen af WACC i 

nedenstående tabel 6.3. Det er derfor muligt at aflæse påvirkning af WACC ved en ændring i 

β.  

Som med β er omsætningsvæksten bygget ud fra en række antagelser og vurderinger foretaget 

i fundamentalanalysen. Estimeringerne er bygget på skøn og kan ændre sig på både internt og 

eksternt niveau. Omsætningsvæksten spænder fra +/- 2 % i budgetperioden og ses ligeledes i 

nedenstående tabel. 

Tabel 6.3 – Følsomhedsanalyse ved ændring af β og omsætningsvækst 

  Omsætningsvækst i % 
  -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

WACC 

6,31 212 230 247 265 283 301 320 339 358 
6.37 197 213 230 246 264 281 299 317 335 
6.43 182 197 213 229 245 262 279 296 313 
6,49 167 182 197 212 227 243 259 275 291 
6,55 153 167 181 196 210 225 240 256 271 
6,61 139 152 166 180 194 208 222 237 251 
6,67 126 138 151 164 178 191 205 218 232 
6,73 113 125 137 150 162 175 188 201 214 
6,79 100 112 123 135 147 159 171 183 196 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående tabel ses det, at selv små ændringer i henholdsvis omsætningsvæksten og β 

har stor betydning for kursværdien af PSE. En ændring på +/- 2 % i omsætningsvæksten vil 

kunne betyde en forventet kursændring mellem kr. 153,- og kr. 271,-. 
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Sammenholdes ændringen i omsætningsvæksten med ændringen i β, øges påvirkningen af 

kursen yderligere. Kursen kan nu variere mellem kr. 100,- og kr. 358,-. Dette viser 

vigtigheden af, at fastsætte variabler så realistisk som muligt, da ændringer kan få stor 

betydning for værdien af aktien.  

I tabel 6.3 er der et tydeligt markeret område med et relativt lille spænd. Inden for dette spænd 

varierer aktiekursen mellem kr. 180,- og kr. 243,-. Dette spænd ligger stadig væsentligt under 

den aktuelle kurs, hvilket fastholder, at kursen anses som værende overvurderet.  

6.3 Delkonklusion 
Via en fundamentalanalyse og budgettering heraf er der foretaget en egentlig værdiansættelse 

af PSE. Dette er gjort via den kapitalbaserede værdiansættelses DCF-model, som fastsætter 

værdien af PSE gennem det fremtidige frie cash flow.  

DCF-modellen er opbygget omkring to perioder: en budget- og en terminalperiode. Til at 

fastlægge værdien af disse to perioder blev der foretaget en række estimater.  

WACC er et meget centralt element i DCF-modellen. Denne værdi blev anslået til at være 

6,55 %. WACC tager udgangspunkt i ejernes afkastkrav samt fremmedkapitalomkostninger, 

der også er blevet estimeret.  

Fremmedkapitalomkostningerne giver udtryk for långivernes forventning til afkast med 

hensyntagen til blandt andet den risikofrie rente. Værdien af denne er opgjort til 4,4 %.  

Som det andet centrale element i estimeringen af WACC er ejernes afkastkrav. Denne værdi 

blev angivet ved benyttelse af CAPM. Her tages der højde for afkastet i den forventede 

markedsportefølje samt en estimering af selskabets systematiske risiko, kaldet β. Da PSE 

anses som værende en risikofyldt aktie, betød det, at ejernes afkastkrav blev estimeret til at 

være 9,37 % med en β -værdi på 1,6, hvilket rangerer den væsentligt højere end 

markedsporteføljen.  

Efter estimeringen af de to afkastkrav blev der foretaget en vurdering af selskabets 

kapitalstruktur til at estimere WACC. Med et fremtidigt budget var det muligt at beregne 

forholdet mellem egenkapitalen og den rentebærende gæld. Denne er vurderet til at være 

henholdsvis 16 % for egenkapitalen og 84 % for den rentebærende gæld.  
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Et andet centralt element i DCF-modellen er estimeringen af det frie cash flow. Det fremtidige 

cash flow afhænger af resultatbudgettet og viste en generel fremgang i det frie cash flow.  

Efter denne fastlæggelse kunne den egentlige værdi af PSE estimeres. Ud fra de givne forud-

sætninger blev PSE fastsat til en aktiepris pr. aktie på kr. 210, hvilket er væsentligt under den 

aktuelle aktiekurs.  

Da baggrunden for en række variabler er baseret på skøn via fundamentalanalysen, er det 

fundet nødvendigt at foretage en følsomhedsanalyse på udvalgte parametre.  

Med en variabel β og omsætningsvækst kunne det ses, at selv små ændringer kunne få 

betydelig indflydelse på regnskabet. Det vurderes dog fortsat, trods følsomhedsanalysen, at 

PSE aktien på nuværende tidspunkt er overvurderet.  
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KAPITEL 7 - KONKLUSION 
Formålet med indeværende afsnit er dels at besvare den stillede problemformulering, der 

lyder:  

Hvad er værdien af koncernen PARKEN Sport & Entertainment A/S, og er denne værdi større 

end den aktuelle værdi af selskabet og dermed potentiale for en investering? 

Til at besvare denne problemstilling blev foretaget en uddybende problemformulering, hvor 

der blev konstrueret en række underspørgsmål, der ligeledes skulle besvares. Det er disse 

spørgsmål der besvares i følgende konklusion. 

Hvilke markeder opererer PSE på?  
Indledningsvis blev der foretaget en præsentation af PSE. Heri blev læser bekendt med PSE’s 

koncernstruktur samt de forretningsområder, PSE hovedsagligt opererer på. Disse tre områder 

var PARKEN - der omfatter den sportslige sektor samt byggerier i og omkring 

stadionanlægget med dertilhørende kontorarealer. Det andet forretningsområde er Lalandia – 

et feriecenter med et center i Rødby og et netop færdiggjort center i Billund. Det sidste 

område er Fitness dk, en fitnesskæde der blev opkøbt i 2006. 

Hvordan er den strategiske situation på markederne? 
Efterfølgende redegjorde opgaven for de relevante faktorer, der påvirker PSE. Dette blev 

udarbejdet via PEST-analyse, Porters Five Forces og afslutningsvis en intern analyse med en 

værdikædemodel. Dette er desuden den første af to dele i fundamentalanalysen. Som 

konklusion på dette blev der foretaget en SWOT-analyse til at synliggøre, hvilken betydning 

de enkelte faktorer har for PSE.  

Disse analyser viste, at der på trods af en lavkonjunktur fortsat er et væsentligt 

vækstpotentiale for PSE som helhed. Dernæst viste analyserne, at de forskellige 

forretningsområder opererer under vidt forskellige forhold.  

Da PARKEN både har en sportslig sektor og ejendomsbesiddelser, har en række uafhængige 

faktorer påvirket dette forretningsområde. Den sportslige sektor er på nuværende tidspunkt 

godt stillet med hensyn til konkurrencen samt vækstpotentialet med tiltag, der på sigt vil 

kunne give afkast. 
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Det har dog vist sig, at udlejningen af kontorejendomme i den nyopførte tribune kan vise sig 

mere besværlig end først antaget grundet svære konjunkturforhold og en derfor stigende 

tomgangsrate i udlejningsarealer i København. 

Lalandia har gennem mange år opbygget et stærkt brand, hvilket gør implementeringen af det 

nye feriecenter i Billund lettere. Analysen viste derudover, at Lalandia har gode 

konkurrenceforhold, men kan blive påvirket af et generelt lavere rådighedsbeløb grundet den 

nuværende lavkonjunktur.  

Analysen viste desuden, at Fitness dk opererer på et marked med en høj 

konkurrenceintensitet, hvor mulighederne for fitnesstræning udbydes af en bred række af 

aktører. Denne konkurrenceintensitet har også medført gode forhold for kunderne, hvilket har 

medført et stigende pres på prisen. 

Hvordan har den regnskabsmæssige udvikling været? 
Som den anden del af fundamentalanalysen blev der efterfølgende foretaget en 

regnskabsanalyse for at belyse udvalgte nøgletal. Dette blev gjort via en analyse af PSE’s 

årsrapporter fem år tilbage i tiden.  

Generelt vurderes det, at PSE har en høj regnskabskvalitet. De seneste fem års årsrapporter er 

alle udført af revisionsselskabet KPGM efter IFRS regnskabsstandarder. Da incitaments-

grundlag for regnskabsmanipulation er til stede, er det dog vigtigt, at analytiker forholder sig 

kritisk til fastsættelse af PSE’s aktiver.  

Som en del af regnskabsanalysen blev der foretaget en rentabilitetsanalyse til at vurdere 

PSE’s regnskabsanalyse ud fra en række nøgletal. Det overstående resultat ROE foreviste, at 

udviklingen i 2009 var negativ. En dekomponering af dette nøgletal viste samtidig, at de 

underliggende AOH og OG også er påvirket af den negative tendens i PSE.  

Afslutningsvis i regnskabsanalysen blev den finansielle risiko vurderet. Her kunne det 

aflæses, at likviditetsgraden også har været faldende set over hele perioden.  

Hvordan forventes PSE fremtidige situation af udvikle sig? 
Med input fra den udarbejdede fundamentalanalyse kunne der udarbejdes et resultat- og 

balancebudget. Budgetteringen blev fastsat til en femårig periode, da denne vurderes til at 

give den bedst mulige validitet.  
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2010 forventes fortsat at være påvirket af lavkonjunktur og dermed et negativt resultat. Dette 

skyldes primært en nedgang i indtjeningen på PSE’s forretningsområder. På sigt forventes 

PSE dog at udvikle sig i en positiv retning, hvilket vil betyde, at egenkapitalen igen kan have 

en positiv udvikling.  

PSEs aktiver forventes ikke at følge den historiske udvikling, da fokus ikke ligger på 

fremtidige investeringer.  

Hvad er værdien af PSE? 
Afslutningsvis har det, med input fra fundamentalanalysen samt budgetteringen, været muligt 

at foretage en værdiansættelse af PSE. 

Til estimeringen er det valgt at benytte DCF-modellen, som fremstår som en af flere kapital-

baserede værdiansættelsesmodeller. Formålet med DCF-modellen er at estimere de fremtidige 

cash flow. Til udregningen af værdien var det nødvendigt at foretage en række estimeringer af 

ejernes afkastkrav (9,37 %) og fremmedkapitalomkostningerne (4,4 %) med dertilhørende 

underliggende drivere.  

Til DCF-modellen hører også vurderingen af det fremtidige cash flow, og disse blev udledt af 

den forudgående budgettering.  

Efter fastlæggelsen af de tre variabler kunne PSEs aktiekurs estimeres til en værdi på kr. 210,- 

pr. aktie. Denne værdi lå væsentligt under kursen, der per 1. marts 2010 havde en værdi på kr. 

295 pr. aktie. Dette ledte til den konklusion, at aktien var overvurderet under de udarbejdede 

forudsætninger.  

Da værdiansættelsen bygger på en række estimater, blev der som en del af værdiansættelsen 

foretaget en følsomhedsanalyse af den budgetterede omsætningsvækst samt β. Konklusionen 

af denne analyse blev, at selv små ændringer kan have store indvirkninger på aktiekursen 

uden at det ændrede på, at kursen anses som overvurderet. 

På baggrund af ovenstående kan den overordnede problemformulering hermed besvares. Da 

PSEs kursværdi er højere end den, i afhandlingen, beregnede værdi, anses PSE ikke at være 

potentiel som en investering.  
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KAPITEL 8 - PERSPEKTIVERING 
Med udgivelsen af årsrapporten 2009 i februar 2010 stoppede informationssøgningen i hoved-

opgaven jævnfør afgræsningerne. 

Sidenhen er der dog en række uforudsete hændelser, der har påvirket aktiekursen, hvorfor de 

herefter gennemgås. Aktiekursen har, per 5. juli 2010, en værdi på kr. 79,- per aktie. Dette er 

betydeligt under kursmålet på kr. 210,-, som blev resultatet af værdiansættelsen.  

En vellykket aktieemission, der gav det nødvendige kapital, udskiftning på formandsposten 

samt udmeldinger om, at der var udarbejdet en handlingsplan til at genoprette økonomien i 

PSE, gav indtryk af, at der ville være ro omkring PSE.  

Denne ro blev der hurtigt erstattet af forlydender om, at der var splittelse i bestyrelsen. På den 

ene side var de to bestyrelsesmedlemmer og storaktionærer Erik Skjærbæk og Karl Peter 

Korsgaard Sørensen og på den anden side var bestyrelsesformand Lars Johansen.  

Dette kunne blandt andet ses, da Karl Sørensen udtalte, at et salg af FCK var en mulighed, 

hvilket var stik imod bestyrelsesformand Lars Johansens tidligere udmeldinger.  

Denne uro førte til sidst til, at Lars Johansen, blot to måneder efter tiltrædelse som 

Bestyrelsesformand, fratrådte sin stilling. Ny bestyrelsesformand blev 

hovedbankforbindelsens mandat i bestyrelsen, Hans Munk Nielsen.  

I samme periode har Erik Skjærbæk påbegyndt opkøb af aktier. Dette har skabt tvivl om, 

hvorvidt Erik Skjærbæk er interesseret i at købe sig betydelig mere indflydelse i PSE. Dette 

kan have betydning for den nyindgåede bankaftale, da hovedbankforbindelsen kan opsige 

denne, såfremt Erik Skærbæk opnår kontrol over PSE sammen med anden storaktionær.  

Derudover har der været andre forhold som giver indtryk af, at PSE ikke fremstår som en 

stabil koncern på nuværende tidspunkt. Dette er forhold som f.eks. at FØ er frataget sin 

æresmedlemstitel og et erstatningskrav fra Erik Skjærbæk mod både PSE og FØ på grund 

tilsyneladende manglende information forud for købet af aktieposten. 

Disse forhold er alle noget, der vil have betydning for aktiekursen i negativ retning og skal 

derfor ses som årsag til, at aktien er faldet mere end kursmålet fastsat i værdiansættelsen. 
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BILAG 1 – KONCERNSTRUKTUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: PSE årsrapport 2009 s. 122 
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BILAG 2 - PEST MODELLEN 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt Elling, 2005 s. 69 
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BILAG 3 – UDVIKLING I LEJENIVEAU 
 

 

Kilde: Nybolig markedsrapport, Efterår 2009 
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BILAG 4 – PORTERS FIVE FORCES 

Kilde: Egen tilvirkning samt Elling, 2005 s. 73 
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BILAG 5 – RESULTATOPGØRELSE OG 
BALANCE 
Resultatopgørelse 

t. kr. 2004/05 2005/06 2006/07 2008 2009 

            
Nettoomsætning     447.038  503.976  1.491.714  1.597.904  1.752.192  
Værdiregulering af 
investeringsejendomme 15.251  35.065          58.427                -           -38.000  

Indtægter i alt   462.289    539.041    1.550.141    1.597.904    1.714.192  

            
Eksterne omkostninger    -196.081     -219.599       -690.982       -978.578       -990.804  
Personaleomkostninger    -157.425     -185.211       -478.690       -378.444       -459.091  
Afskrivninger     -21.314      -24.342         -79.195         -62.962         -83.328  
Resultat før transferaktiviteter og 
amortiseringer      87.469    109.889       301.274       177.920       180.969  

            
Amortiseringer         -1.695         -38.551           -4.982           -5.378  
Resultat af transferaktiviteter     -15.281      -33.664         -39.381         -18.453         -86.412  
Særlige poster             -                -                   -            13.827       -242.955  

Primært resultat     72.188      74.530       223.342       168.312      -153.776  

            
Finansielle poster           
Andel af resultat efter skat i associerede 
virksomheder          -488              -                   -                   -                   -    
Finansielle indtægter        7.383         6.213            8.182            3.525          15.187  
Finansielle omkostninger     -24.029      -24.753         -69.619       -125.206       -108.251  

Finansielle poster i alt    -17.134     -18.540        -61.437      -121.681        -93.064  

Result før skat     55.054      55.990       161.905         46.631      -246.840  

            
Skat af årets resultat     -13.355      -16.406         -31.361         -13.005            7.826  

Årets resultat     41.699      39.584       130.544         33.626      -239.014  

            
Fordeles således           
Aktionærerne i PARKEN Sport & 
Entertainment A/S       37.757        33.888        122.638          30.417       -238.821  
Minoritetsinteresserne        3.942         7.391            7.906            3.209             -193  

 Årets resultat     41.699      41.279       130.544         33.626      -239.014  
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Balancen - Aktiver 

t. kr. 2004-05 2005-06 2006-07 2008 2009 
Anlægsaktiver           

Immatrielle anlægsaktiver           
Kontraktrettigheder 56.620  100.560  122.989  178.419  115.554  

Deposita               -                  -    18.943  17.850  18.373  
Goodwill 80.020  82.518  449.463  452.367  288.534  

Patenter og varemærker               -    1.509  1.678  1.657                -    
Lejeret               -                  -    812  609                -    

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.908  3.498  3.428                -                  -    
Andre immaterielle aktiver               -                  -    21.810  17.202  12.594  

            
Materielle anlægsaktiver           

Driftsmateriel og inventar 38.621  44.910  115.972  122.769  202.018  
Grunde og ejendomme 416.481  432.312  553.739  613.780  1.366.505  

Investeringsejendomme 357.289  392.837                -                  -    428.836  
Indretning af lejede lokaler     60.037  59.326  56.789  

Materielle aktiver under opførelse og 
forudbetalinger for materielle aktiver     242.808  764.135  13.225  

            
Finansielle anlægsaktiver           

Kapitalandele i associerede virksomheder               -                  -                  -             7.500           7.500  
Udskudt skatteaktiv 2.994  5.585  4.588  3.758  3.063  

Andre langfristede aktiver (lån ydet til 
Billetlugen)               -                  -                  -             5.445           5.445  

Anlægsaktiver i alt     955.933   1.063.729   1.596.267   2.244.817   2.518.436  

Omsætningsaktiver           
Varebeholdninger 14.446  17.187  312.357  315.647  106.147  

Værdipapirer 44.515  7.950  7.520  7.950  9.000  
Aktiver bestemt for salg               -                  -    199.576  199.227                -    

            
Tilgodehavende           

Tilgodehavende fra salg af varer og 
tjenesteydelser        94.265         72.250         63.468         60.892         45.672  

Andre tilgodehavende 28.411  29.145  75.742  230.712  51.242  
Tilgodehavende selskabsskat 4.475  6.422  13.114                -                  -    

            
Periodeafgrænsningsposter 6.914  5.315  13.206  15.601  9.086  

            
Likvide beholdninger           

Bankindestående 22.561  53.651  101.133  122.554  172.607  

Omsætningsaktiver i alt  
215.587  191.920   

786.116  952.583  393.754  

Aktiver i alt  1.171.520   1.255.649   2.382.383   3.197.400   2.912.190  
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Balancen – Passiver 

t. kr. 2004-05 2005-06 2006-07 2008 2009 
Egenkapital           
Aktiekapital 49.376  49.376  49.376  49.376  49.376  
Overkurs ved emission               -                  -                  -    279.411  279.411  
Reserve for dagsværdi på 
investeringsaktiver 27.567  52.813  46.222  46.222                -    

Reserve for sikringstransaktioner               -                  -                  -    -1.134  -917  
Reserve for valutakursreguleringer               -                  -                  -    -928  -928  
Reserve for egne aktier               -                  -                  -    -128.183  -128.443  
Foreslået udbytte 22.219                -                  -                  -                  -    
Overført resultat 428.059  324.227  534.552  306.259  119.956  
Aktionærernes andel af 
egenkapitalen     527.221      426.416  630.150  551.023  318.455  

            
Minoritetsinteresser 20.295  24.119  34.408  193                -    

Egenkapital i alt     547.516      450.535  664.558  551.216      318.455  

Forpligtelser           
Hensættelser           
Udskudt skat 54.639  75.247  132.321  126.319  112.412  
Andre hensatte forpligtelser 9.344  20.470  34.255  47.067  61.318  
            
Gæld           
Langfristet gæld           
Kreditinstitut 298.103  137.618  223.296  1.114.301  1.016.336  
Deposita 5.042  4.879  1.232  1.042  4.100  
Anden gæld               -    4.455  4.455  75.905  79.161  
            
Kortfristet gæld           
Bankgæld og kreditinstitutter 61.682  363.913  913.436  964.921  1.101.007  
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 144.892  136.424  304.141  259.690  170.328  

Skyldig selsskabsskat 5.013  131  2.538  7.038  5.842  
Periodeafgræsningsposter 45.289  61.977  45.469  43.316  43.231  
            
Forpligtelser vedrørende aktiver 
bestemt for salg               -                  -    56.682  6.585                -    

Gæld i alt     560.021      709.397   1.551.249  2.472.798   2.420.005  

Forpligtelser i alt 624.004      805.114   1.717.825  2.646.184   2.593.735  

Passiver i alt  1.171.520   1.255.649   2.382.383  3.197.400   2.912.190  
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BILAG 6 - REFORMULERET 
RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 

t. kr. 2004/05 2005/06 2006/07 2008 2009 

Nettoomsætning 447.038  503.976  1.491.714  1.597.904  1.752.192  
Værdiregulering af 
investeringsejendomme 15.251  35.065  58.427                -    -38.000  

Eksterne omkostninger -196.081  -219.599  -690.982  -978.578  -990.804  

Personaleomkostninger -157.425  -185.211  -478.690  -378.444  -459.091  

EBITDA 108.783  134.231  380.469  240.882  264.297  

Af- og nedskrivninger -21.314  -24.342  -79.195  -64.962  -83.328  
Akskrivning/Amortiseringer af 
kontraktrettigheder -21.842  -30.269  -61.002  -62.962  -82.579  

Amortiseringer af andre immaterielle 
aktiver -    -1.695  -38.551  -4.982  -5.378  

EBIT 65.627  77.925  201.721  107.976  93.012  

Skat på driftoverskud -17.464  -21.140  -46.127  -27.553  -15.028  

NOPAT 48.163  56.785  155.594  80.423  77.985  

            

Andet driftoverskud           

Resultat af transferaktivitet 6.561  -3.395  21.621  44.509  -3.833  

Betaling for afståelse af lejemål -    -    -    13.608  -    

Hensættelse af huslejeforpligtelser -    -    -    -    -23.695  

Særlig nedskrivning af goodwill         -219.260  

Andet driftsoverskud i alt 6.561  -3.395  21.621  58.117  -246.788  

Skat på andet driftoverskud -1.837  951  -5.405  -14.529  61.697  

I alt 4.724  -2.444  16.216  43.588  -185.091  

            

Andel af resultat efter skat i associerede 
virksomheder 

-488  -     -   -  -    

Gevinst ved salg af Billetlugen  -    -    -           29.435                -    

Totalindkomst fra driften       52.399        54.341      171.810  153.446  -107.107  

Finansielle omkostninger -24.029  -24.753  -69.619  -125.206  -108.251  

Finansielle indtægter 7.383  6.213  8.182  3.525  15.187  

Skatteeffekt          5.439           5.581         16.527         15.321  25.079  

Netto finansielle omkostninger efter skat -11.207  -12.959  -44.911  -106.360  -67.985  

Koncernresultat 41.192  41.382  126.899  47.086  -175.092  

Minoritetinteresser -3.942  -7.391  -7.906  -3.209  193  

Totalindkomst       37.250        33.991      118.993        43.877     -174.899  
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t. kr 2004-05 2005-06 2006-07 2008 2009 

            

Langfristede aktiver           

Immaterielle anlægsaktiver           

Kontraktrettigheder   56.620  100.560  122.989  178.419  115.554  

Goodwill 80.020  82.518  449.463  452.367  288.534  

Patenter og varemærker -    1.509  1.678  1.657                -    

Lejeret               -                  -    812  609                -    

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.908  3.498  3.428                -                  -    

Andre immaterielle aktiver               -                  -    21.810  17.202  12.594  

            

Materielle anlægsaktiver           

Driftsmateriel og inventar 38.621  44.910  115.972  122.769  202.018  

Grunde og ejendomme 416.481  432.312  553.739  613.780  1.366.505  

Indretning af lejede lokaler               -                  -    60.037  59.326  56.789  

Investeringsejendomme 357.289  392.837  199.576  199.227  428.836  

Kapitalandele i associerede virksomheder -    -    -    7.500  7.500  

Materielle aktiver under opførelse og 
forudbetalinger for materielle aktiver 

-    -    242.808  764.135  13.225  

            

Tilgodehavende           

Tilgodehavende fra salg af varer og 
tjenesteydelser 

94.265  72.250  63.468  60.892  45.672  

Tilgodehavende selskabsskat 4.475  6.422  13.114                -                  -    

Andre tilgodehavende 28.411  29.145  75.742  236.157  56.687  

            

Andre langfristede aktiver           

Deposita -    -    18.943  17.850  18.373  

Periodeafgrænsningsposter 6.914  5.315  13.206  15.601  9.086  

Udskudt skatteaktiv 2.994  5.585  4.588  3.758  3.063  

Varebeholdninger 14.446  17.187  312.357  315.647  106.147  

Driftsaktiver i alt  1.104.444   1.194.048   2.273.730   3.066.896   2.730.583  

            

Udskudt skat 54.639  75.247  132.321  126.319  112.412  

Andre hensatte forpligtelser 9.344  20.470  34.255  47.067  61.318  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 144.892  136.424  304.141  259.690  170.328  

Skyldig selsskabsskat 5.013  131  2.538  7.038  5.842  

Periodeafgræsningsposter 45.289  61.977  45.469  43.316  43.231  

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt 
for salg 

              -                  -    56.682  6.585  -    

Driftsforpligtelser     259.177      294.249      575.406      490.015      393.131  

            

Netto driftsaktiver (NDA)     845.267      899.799   1.698.324   2.576.881   2.337.452  
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Finansielle forpligtelser           
Anden gæld               -             4.455           4.455         75.905         79.161  
Kreditinstitut       359.785        501.531     1.136.732     2.079.222     2.117.343  
Deposita          5.042           4.879           1.232           1.042           4.100  

I alt     364.827      510.865   1.142.419   2.156.169   2.200.604  

            
Finansielle aktiver           
Likvide beholdninger        22.561         53.651        101.133        122.554        172.607  
Værdipapirer        44.515           7.950           7.520           7.950           9.000  

I alt       67.076        61.601      108.653      130.504      181.607  

Netto finansielle forpligtelser (NFF)     297.751      449.264   1.033.766   2.025.665   2.018.997  

            
Minoritetsinteresser        20.295         24.119         34.408              193                -    

Egenkapital     527.221      426.416      630.150      551.023      318.455  
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BILAG 7 – BUDGET FOR 
RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 
Resultatbudget 

t. kr. 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal-

perioden 

Omsætningevækst i %               
PARKEN   -12 8 8 8 8   
Fitness dk   3 3 3 3 3   
Lalandia   -60 6 4 4 4   
Samlet for PSE   -31 5 5 5 5 3 
Indtægter               
Omsætning til eksterne 
kunder               
PARKEN  390.173  343.352  369.104  396.786  426.545  458.536  472.292  
Fitness dk 454.893  468.540  482.596  497.074  511.986  527.346  543.166  
Lalandia 905.844  362.338  384.078  399.441  415.419  432.035  444.996  
                
Ikke fordelte/elimineret 1.282              

  
  

1.752.192  
  

1.174.230  
  

1.235.777  
  

1.293.301  
  

1.353.950  
  

1.417.917  
  

1.460.455  

Eksterne omkostninger i %               
PARKEN 42 -1 2 2 2 2 2 
Fitness dk 57 -1 2 2 2 2 2 
Lalandia 63 -70 2 2 2 2 2 
Personaleomkostninger i %               
PARKEN 41 -3 2 2 2 2 2 
Fitness dk 30 -3 2 2 2 2 2 
Lalandia 16 -3 2 2 2 2 2 
Omkostninger               
Eksterne omkostninger                
PARKEN   164.160  162.518  165.769  169.084  172.466  175.915  179.433  
Fitness dk 258.689  256.102  261.224  266.449  271.778  277.213  282.757  
Lalandia 571.715  171.515  174.945  178.444  182.013  185.653  189.366  
Personaleomkostninger                
PARKEN  160.163  155.358  158.465  161.635  164.867  168.165  171.528  
Fitness dk 136.284  132.195  134.839  137.536  140.287  143.093  145.954  
Lalandia 148.573  144.116  146.998  149.938  152.937  155.996  159.115  
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t. kr. 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal
-perioden 

Omsætning  1.752.192  1.174.230  1.235.777  1.293.301  1.353.950  1.417.917  1.460.455  
Værdiregulering af 
investeringsejendomme    -38.000              

Omsætning i alt 1.714.192  1.174.230  1.235.777  1.293.301  1.353.950    1.417.917  1.460.455  

Eksterne omkostninger -990.804  -590.135  -601.938  -613.976  -626.256  -638.781  -651.557  

Personaleomkostninger -459.091  -431.669  -440.303  -449.109  -458.091  -467.253  -476.598  

EBITDA 264.297  152.425  193.537  230.216  269.603  311.883  332.300  

Afskrivninger -83.328  -61.499  -58.424  -58.424  -58.424  -58.424  -59.593  
Akskrivning/Amorti-
seringer af 
kontraktrettigheder 

-82.579  -41.290  -45.418  -49.960  -54.956  -60.452  -63.475  

Amortiseringer af andre 
immaterielle aktiver -5.378  -5.324  -5.271  -5.218  -5.166  -5.114  -5.063  

EBIT 93.012  44.312  84.423  116.613  151.056  187.893  204.170  

Skat af EBIT -15.028  -11.078  -21.106  -29.153  -37.764  -46.973  -51.042  

NOPAT 77.985  33.234  63.317  87.460  113.292  140.920  153.127  
Resultat af 
transferaktiviteter -3.833  7.988  8.786  9.665  10.632  11.695  12.280  

 Særlige poster/ 
Resultat af 
transferaktiviteter 

-246.788  7.988  8.786  9.665  10.632  11.695  12.280  

Skat på andet 
driftsoverskud 61.697  -1.997  -2.197  -2.416  -2.658  -2.924  -3.070  

I alt -185.091  5.991  6.590  7.249  7.974  8.771  9.210  

                
Totalindkomst fra 
driften  -107.107  39.225  69.907  94.709  121.266  149.691  162.337  

                
Resultat af finansiel 
aktivitet -93.064  -95.542  -94.283  -88.249  -82.274  -76.357   

-72.539  

Skatteeffekt 25.079  23.886  23.571  22.062  20.569  19.089                
18.135    

Netto finansielle 
omkostninger efter skat -67.985  -71.657  -70.712  -66.186  -61.706  -57.268  -72.539  

Koncernresultat -175.092  -32.432  -805  28.522  59.560  92.423  89.798  

Minoritetinteresser  193                -                  -                  -                  -                  -      

Totalindkomst  -174.899  -32.432  -805  28.522  59.560  92.423  89.798  

Overført til egenkapital -174.899  -32.432  -805  28.522  59.560  92.423  179.596  
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Balancebudget 

i % 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal-

periode 

Varebeholdninger i procent af omsætning 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0 5,00 
Tilgodehavende i procent af omsætningen 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Driftsgæld i procent af omsætning 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 
Andre aktiver i procent af omsætningen 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 

  2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 
Terminal-
periode 

Opgørelse af investeret 
kapital               
Immaterielle aktiver 416.682  416.682  416.682  416.682  416.682  416.682  416.682  

Materielle anlægsaktiver  2.074.873  1.971.129  1.872.573  1.872.573  1.872.573  1.872.573  1.910.024  

Tilgodehavende i alt 102.359  70.454  74.147  77.598  81.237  85.075  87.627  

Varebeholdning 106.147  58.711  61.789  64.665  67.698  70.896  73.023  
Andre langfristede 
aktiver 30.522  29.356  30.894  32.333   

33.849  35.448   
36.511  

Drifsaktiver i alt  2.730.583  2.546.332  2.456.085   2.463.851  2.472.038  2.480.674    2.523.868  

Hensættelser i alt -173.730              
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser -170.328              

Periodeafgrænsningspost
er -43.231              

Skyldig selskabsskat/ 
samlet driftsgæld -5.842  -270.073  -284.229  -297.459  -311.409  -326.121  -321.300  

Driftsforpligtelser -393.131  -270.073  -284.229  -297.459  -311.409  -326.121  -321.300  

Investeret kapital i alt 2.337.452  2.276.260  2.171.856  2.166.391  2.160.630  2.154.553  2.202.568  

Egenkapital 318.455  286.023  285.219  313.741  373.301  465.724  681.589  
Langfristet rentebærende 
gæld  1.099.597              

Bankgæld og 
kreditinstitutter  1.101.007              

Anden gæld 368.368              

Værdipapirer -9.000              

Likvide beholdninger -172.607              

Minoritetsinteresser              
Netto rente-bærende 
gæld 2.387.365  1.910.847  1.885.654  1.764.972  1.645.486  1.527.136  1.450.780  

Investeret kapital 2.705.820  2.196.870  2.170.873  2.078.712  2.018.787  1.992.860  2.132.369  
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