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1. Indledning

1.1 Executive Summary 
The purpose of this thesis is to estimate the value of the Danish firm Tivoli A/S. To be able to 
valuate the shares of Tivoli it is necessary to make a forecast of the future economical condi-
tions. Furthermore it is advantageous to gain knowledge of the historical development, which, 
in this thesis, is done by a strategic and financial analysis. 

Tivoli was founded in 1843 and the park has since then grown to be one of the most well 
known amusement parks in the world. 

The strategic analysis showed which conditions in the surrounding Tivoli has to deal with to 
maintain success. Examples of these are political issues such as acceptance and support from 
the municipality of Copenhagen to construct new facilities, the guests ’purchasing power’ and 
behaviour, the weather and the constant need to be ahead of the guests needs. It also showed 
that the market, in which Tivoli operates, is dominated by hard competition and that it is rela-
tively hard to enter the market for new competitors, because of the large monetary require-
ments to uphold an amusement park. 

The historical study of the financial accounts pointed out, that Tivoli has managed to create 
value for there shareholders. Tivoli’s success depends largely on their internal resources and 
capabilities, and their strong market position is due to their differentiated strategy, unique 
‘package’ and famous brand.  

The estimated value of Tivoli’s share price pr. 31.12.2011 of 3.142 DKK means that the cur-
rent market price of 2.980 DKK is underestimated. Which leads to the recommendation to buy 
shares in Tivoli. 

In spite of the recommendation there is some uncertainty of the underlying factors for the 
valuation. For example in the risk analysis, the beta estimation, which could lead to significant 
changes in the value of Tivoli’s shares. 

Overall it seems that Tivoli has a bright future in terms of growth in earnings, and therefor I 
consider Tivoli’s shares to be an interesting investment object. 

1.2 Forord 
Kandidatafhandlingen er udarbejdet som det afsluttende led på Cand.merc.aud.-studiet på 
Copenhagen Business School. 

1.3 Indledning 
Årsagerne til at foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 
er mange. 

På det makroøkonomiske plan kan en strategisk regnskabsanalyse bidrage med viden om en 
virksomheds konkurrencedygtighed, hvilket kan være relevant til at vurdere fremtidige be-
skæftigelsesmuligheder i den pågældende virksomhed og branche. 

På det mikroøkonomiske niveau kan en strategisk regnskabsanalyse bidrage med viden til 
kunder, om hvorvidt disse i fremtiden kan forvente at kunne købe ydelser fra virksomheden, 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 6 af 134 

og til leverandører om, hvorvidt disse i fremtiden kan forvente at sælge ydelser til virksom-
heden. 

På virksomhedsniveau kan en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse bidrage med 
viden til ejerne om, hvorvidt deres indskudte kapital er blevet forrentet tilfredsstillende. 

Baggrunden for mit emnevalg, er min interesse inden for erhvervsøkonomi, herunder strate-
gisk regnskabsanalyse og værdiansættelse. Jeg har valgt at kombinere denne interesse med en 
virksomhed, som jeg finder fascinerende og anderledes, nemlig Tivoli A/S1.  

Tivoli var Danmarks mest besøgte turistattraktion i 2011 med ca. 4 mio. gæster fordelt på 3 
sæsoner (Sommer, Halloween og jul)2. Tivoli har i perioden 2007-2011 ligget på en stabil 1. 
plads med hensyn til antal besøgende, jf. nedenstående Figur 1.  

Kilde 1: www.visitdenmark.com 

Figur 1: Besøgsantal på top 9 forlystelsesparker i 2007-20113 

Tivoli er en forlystelsespark med restaurationer, udstillinger og koncerter, beliggende i hjer-
tet af København. Dens beliggenhed og evne til at forny sig, uden at rykke ved dens trang til at 
bevare gamle værdier, vurderer jeg, er med til at gøre Tivoli til den populære park, som den er 
i dag. 

1 Vil i resten af specialet blive omtalt som enten Tivoli eller virksomheden 
2 Kilde: http://www.visit-denmark.dk/NR/rdonlyres/D3A73466-9EC5-4D18-8EEA-
A7277C860F5D/0/attraktionslisten_2011.pdf  
3 Det skal bemærkes at tallet for Bakken er estimeret af visitdenmark.com, da der er fri entré. 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000

 4.500.000

2011

2010

2009

2008

2007/08

http://www.visit-denmark.dk/NR/rdonlyres/D3A73466-9EC5-4D18-8EEA-A7277C860F5D/0/attraktionslisten_2011.pdf
http://www.visit-denmark.dk/NR/rdonlyres/D3A73466-9EC5-4D18-8EEA-A7277C860F5D/0/attraktionslisten_2011.pdf


Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 7 af 134 

Som det ses af nedenstående graf, har kursen for Tivoli-aktien varieret meget de seneste 5 år. 
Dette er dog en generel tendens på aktiemarkedet, grundet den finansielle krise, vi har stået 
overfor de seneste par år og stadig befinder os i. 

Kilde 2: www.euroinvestor.dk 

Figur 2: Historik over Tivoli-aktien de sidste 5 år 

Ovenstående aktiekurssvingninger samt Tivolis udvikling inden for de seneste par år, har 
gjort, at jeg finder det interessant at lave en strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli 
A/S, for derigennem at arbejde med forventningerne til fremtiden. 

1.4 Problemformulering 
Formålet med kandidatafhandlingen er, på baggrund af en strategisk regnskabsanalyse, at 
værdiansætte Tivoli A/S, hvilket sker med udgangspunkt i følgende problemformulering. 

”Hvad er den aktuelle markedsværdi af Tivoli A/S og er den over- eller undervurderet?” 

For at finde svar på ovenstående problemstilling, er det hensigtsmæssigt, at opdele den i tre 
faser, som hver især bidrager til den endelige løsning; en strategisk analyse, en historisk regn-
skabsanalyse og en værdiansættelse. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at afdække de faktorer, såvel internt i virksomheden 
som i dens omverden, der har væsentlig betydning for værdiskabelsen, og analysere deres 
konsekvenser for de finansielle værdidrivere. Disse faktorer afdækkes ved følgende spørgs-
mål; 
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Skaber Tivolis forretningsstrategi værdi? 

 Hvilke væsentlige eksterne faktorer kan have betydning for branchen og have indfly-
delse på Tivoli?

 Hvordan er Tivolis konkurrencesituation og position på markedet?
 Hvilke interne ressourcer har indflydelse på Tivoli, og hvor værdiskabende er disse?

Regnskabsanalyse 

Anden fase har til formål, at give et overblik over den økonomiske situation og udviklingen 
over den seneste årrække. Dette søges belyst via følgende spørgsmål; 

Viser Tivolis historiske økonomiske udvikling en evne til at skabe værdi for dens aktionærer? 

 Hvordan har Tivolis rentabilitet udviklet sig?
 Hvilken risikoprofil har Tivoli?

Værdiansættelse 

Med udgangspunkt i de to foregående afsnit, vil jeg foretage en værdiansættelse af Tivoli-
aktien og sammenholde den med børskursen. 

Kan den beregnede pris for Tivoli-aktien sammenholdes med markedskursen? 

 Hvordan ser de fremtidige budgetter for Tivoli ud?
 Hvad er den teoretiske aktiekurs ud fra den valgte værdiansættelsesmodel?
 Hvor følsom er den teoretiske aktiekurs overfor ændringer i de underliggende variab-

le?

1.5 Afgrænsning 
I opgaven er der foretaget følgende afgrænsninger: 

1.5.1 Generelt 
For at skabe et fundament for udarbejdelsen af den strategiske analyse, er 1. juli 2012 sat som 
skæringsdato for indgående information. Begivenheder efter denne fastsatte dato, medtages 
derfor ikke.  

Endelig lægges der til grund, at opgavelæser er bekendt med de anvendte teorier og modeller, 
hvorfor der ikke foretages en dybdegående gennemgang heraf. 

1.5.2 Strategiske analyse 
Porters Five Forces modellen analyserer på underholdningsindustrien, hvilken er afgrænset 
til at omfatte følgende: 

 Forlystelsesparker
 Dyreparker
 Biografer
 Museer
 Vandland
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 Oplevelsescentre4

Tivolis aktiviteter er fordelt på 4 forretningsområder, jf. bilag 9.15. 

a) Haven
b) Tivoli High End
c) Kommunikation & Underholdning
d) Kasino

Forretningsområderne kan ikke teoretisk defineres som strategiske forretningsområder, idet 
kendetegnende herfor bl.a. er, at området ikke må rette sig mod den interne organisations-
struktur og skal henvende sig til andre kunder med andre behov6. PESTEL og Porters Five 
Forces analysen vil således være baseret på Tivoli som ét forretningsområde.  

1.5.3 Regnskabsanalyse 
Tivoli har i 2008 valgt at ændre deres regnskabsperiode fra 1. april – 31. marts til at følge ka-
lenderåret. Dette betyder, at regnskabet for år 2008 gælder for perioden 1. april – 31. decem-
ber. 2008 indeholder derfor ikke de underskudsgivende måneder januar-marts. Dette vil have 
en indvirkning på de udregnede nøgletal i afsnit 4. Da jeg mente at en analyseperiode på 3 år, 
var for smalt, valgte jeg at tage 2007/08 og 2008 med, men ligger, på baggrund af den ændre-
de regnskabsperiode ikke betydelig vægt på de udregnede 2008-nøgletal. Jeg har altså valgt at 
tage udgangspunkt i en periode på fem regnskabsår, hvorved der er fire fulde år og et enkelt 
med ni måneder, hvilket resulterer i analyseperioden 2007/08 – 2011.  

Specialets regnskabsanalyse udarbejdes med udgangspunkt i det reformulerede regnskab og 
egne beregnede nøgletal.  

Som benchmark-analyse er der udarbejdet en trendanalyse. Da det ikke har været muligt for 
mig, at finde sammenligneligt grundlag fra lignende virksomheder har jeg ikke udarbejdet en 
tværsnitsanalyse7. 

1.5.4 Værdiansættelse 
Jeg har valgt en budgetperiode på 5 år. Dette mener jeg er en passende periode, hvori enhver 
overnormal salgsvækst og overnormalt overskud kan nå at forsvinde. 

Værdiansættelsens cut-off date er sat til d. 31.12.2011. 

1.6 Metode 
Hensigten med dette afsnit er, at give et overblik over hovedelementerne i opgaven, samt et 
overblik over opgavens struktur, herunder en redegørelse for de anvendte modeller. 

1.6.1 Opgavestruktur og modelvalg 
Den overordnede opgavestruktur kan illustreres således: 

4 Såsom Eksperimentariet, Danfoss Universe osv. 
5 Kilde: Ellen Dahl, Kommunikationskonsulent hos Tivoli A/S 
6 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 102 
7 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 207 
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1.6.1.1 Virksomhedsbeskrivelse 
Opgaven indledes med en virksomhedsbeskrivelse, der har til formål at give læseren et grund-
læggende kendskab til virksomheden Tivoli A/S. 

1.6.1.2 Strategisk analyse 
Den strategiske analyse skal belyse hvilke eksterne og interne faktorer, der har indflydelse på 
Tivoli. For de eksterne faktorer, benyttes PESTEL-modellen, hvilken er den udvidede version 
af PEST-modellen. Valget af PESTEL-modellen begrundes i at den medtager det miljømæssige 
og lovgivningsmæssige aspekt. Til de interne strategifaktorer, vil jeg benytte McKinseys 7-S8 
model, da denne bearbejder alle de interne faktorer. Derudover går jeg ind og analyserer 
ejernes og ledelsens motivation, for at belyse eventuelle modstridende incitamenter. 

Formålet med Porters Five Forces modellen er, at undersøge Tivolis konkurrencesituation på 
markedet. Jeg har valgt denne model, da den giver en overskuelig og struktureret tilgang til 
dette.  

Til at beskrive Tivolis valg af strategi benytter jeg mig af Porters generiske strategi-model9. 

Som konklusionsmodel laves en SWOT-oversigt. Denne samler PESTEL-analyse-resultaterne i 
muligheder og trusler og kombinerer dem med den interne analyse, der relaterer til svaghe-
der og styrker.  

8 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 157 
9 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 302 

1. Indledning

2. Virksomhedsbeskrivelse3.1 Eksterne faktorer 

3. Strategisk analyse

6. Værdiansættelse

5. Budgettering

4. Regnskabsanalyse

3.2 Interne faktorer 

7. Konklusion

Kilde 3: Egen tilvirkning 
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1.6.1.3 Regnskabsanalysen 
Formålet med regnskabsanalysen er, at undersøge Tivolis finansielle udvikling, hvilket sker 
vha. en trendanalyse, rentabilitets- og risikoanalyse. En solid regnskabsanalyse udgør et vel-
egnet fundament til den efterfølgende budgettering og værdiansættelse, idet disse analyser 
giver et godt indblik i udviklingen, retning og hastigheden i virksomhedens finansielle udvik-
ling. Regnskabsanalysen foretages med udgangspunkt i den udvidede DuPont-model10. 

Trendanalysen giver et billede af, hvordan de forskellige regnskabsposter har udviklet sig 
over tid set i forhold til 2007/08, hvilke sættes som basisår. 

Rentabilitetsanalysen skal bruges til at afdække hvorledes de finansielle værdidrivere har bi-
draget til virksomhedens samlede værdiskabelse.  

Endelig er formålet med risikoanalysen at vurdere Tivolis risikoprofil, idet denne har tilknyt-
ning til målingen af værdiskabelsen.  

1.6.1.4 Budgettering 
Budgetteringen skal så vidt muligt omfatte et budget, der afspejler de fremtidige penge-
strømme og indtjeningsforhold. Den vil tage udgangspunkt i den strategiske analyse og den 
historiske regnskabsanalyse og dannes på baggrund af de reformulerede regnskaber. 

Det kan være svært at afgøre hvor lang en budgetperiode man bør anvende i forbindelse med 
værdiansættelsen. Da Tivoli er en virksomhed i underholdningsbranchen, hvilken er meget 
præget af udsving, kan det være svært at forudsige disse uden direkte indblik i deres strategi-
planer. På baggrund af dette, har jeg valgt en budgetperiode på 5 år. 

1.6.1.5 Værdiansættelse 
Til slut ender jeg ud i en værdiansættelse, hvis formål er, at estimere en fair value på Tivoli-
aktien. Værdiansættelsen foretages ved hjælp af den frie cash flow model og suppleres med 
følsomhedsanalyser, der viser den afledte effekt på markedsværdien, når én eller flere af de 
underliggene budgetvariable ændres. 

1.7 Kildekritik 
Opgaven tager bl.a. udgangspunkt i årsrapporter og artikler offentliggjort af Tivoli. Dertil 
kommer fondsbørsmeddelelser og information via Tivolis hjemmeside. Disse er i nogen grad 
baseret på ledelsens subjektive skøn og kan have til formål at tegne et positivt billede af virk-
somheden, hvorfor sådanne informationer vil blive fortolket og anvendt med særlig omhu. 
Det samme gør sig gældende for øvrige anvendte kilder, da forfatterne af disse også kan have 
en skjult agenda. 

10 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 255 
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2. Virksomhedsbeskrivelse
Formålet med dette afsnit er at give læseren et grundlæggende kendskab til Tivoli A/S. 

2.1 Historie11 
Tivoli, eventyrhaven midt i Københavns hjerte, blev etab-
leret i 1843. Inspirationen til Tivoli var de såkaldte ro-
mantiske forlystelseshaver, som fandtes i Europa. Roman-
tiske fordi landskabsarkitekturen var i den engelske, na-
turlige havestil. Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, 
havde set sådanne forlystelseshaver på sine mange rejser 
og ansøgte i 1841 kongen, Christian VIII, om tilladelse til 
at etablere og drive et Tivoli i fem år. Navnet Tivoli tog 
han fra et af forbillederne - nemlig Tivoli i Paris.  

Carstensens Tivoli blev placeret lige uden for Vestervold 
på glaciset, der på dette tidspunkt stadig overvågedes af 
militæret. Det var Københavns guvernør, von Hessen, der 
gav den endelige tilladelse til at anvende grunden, og en 
af betingelserne var, at alle bygninger skulle være lette 
og interimistiske, så Tivoli hurtigt kunne jævnes med 
jorden i tilfælde af truende krig. Byggeriet gik hurtigt. Man begyndte i maj 1843, og selvom 
mange bygninger først blev rigtigt færdige året efter, var alt dog i en sådan stand, at man kun-
ne slå portene op til Tivolis første sæson den 15. august 1843. Haven var på dette tidspunkt 
59.100 m2, og der kom 3.615 besøgende den første dag. Første sæson gav 174.609 gæster, 
hvilket var en stor succes. 

I år 1848 kom Georg Carstensen hjem til København efter at have deltaget i den første 
Schleswigske krig, dog kun for at få en kold modtagelse af direktionen. De mente, at han havde 
forsømt sine forpligtelser, og at de derfor så sig nødsaget til at overtage privilegiet med at sty-
re Tivoli. På baggrund af dette valgte Georg Carstensen at rejse bort igen. Da det ikke lykkedes 
Georg Carstensen at komme på god fod igen med Tivolis direktion, valgte han at starte en ri-
valiserende forlystelsespark op ved navn ”Alhambra”. Han nåede dog ikke at se åbningen d. 4. 
januar 1857, da han døde i en alder af 45 år. 12 år senere måtte ”Alhambra” lukke dørene, da 
de var blevet udkonkurreret af Tivoli. 

I 1856 mistede voldene deres militære betydning, da grænselinjen blev flyttet længere uden 
for byen. Magistraten, Københavns Kommune, overtog Tivolis grund (1870), og man begyndte 
at sløjfe voldene. I 1880erne var turen kommet til Vestervold og noget af det friareal, der op-
stod med voldens udjævning, og Stadgravens opfyldning blev føjet til Tivoli. Havens areal blev 
udvidet til 82.717 m² efter 1888.  

Under 2. Verdenskrig så danskerne Tivoli som et fristed, en ikke-krigszone. Et sted hvor man 
kunne slappe af og glemme krigen for en stund. Tyskerne havde dog ikke samme mening. De 
så det som et uanstændigt sted med usømmelig underholdning i form af jazz og vild dans. Nat-
ten mellem den 24. og 25. juni slog tyskerne til. Et stort antal bomber detonerede i Tivoli, 
hvilket resulterede i en stor brand og mange af de store bygninger blev ødelagt. Efter to ugers 

11 Kilde: www.netspirit.dk 

Figur 3: Georg Carstensen 

http://www.netspirit.dk/
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hårdt oprydningsarbejde, reparation af rutsjebane og opførelse af nye midlertidige bygninger, 
åbnede Tivoli og blev endnu mere populært. Der var mange restriktioner under krigen, men 
Tivoli formåede at forblive åbent. Der blev bygget overdækninger og Poul Henningsen desig-
nede en speciel lampe, som ikke kunne ses fra luften når den var tændt. Dette gjorde, at Tivoli 
så fuldstændig mørklagt ud, oppe fra luften og man kunne ikke se, at haven var åben. 

Byens vækst har betydet, at Tivoli i dag er placeret i hjertet af København mellem Rådhuset og 
Hovedbanegården. Ingen anden forlystelseshave kan prale af så central en beliggenhed. Hvor 
Tivoli tidligere var et nødvendigt tilflugtssted uden for det beklumrede København, er Haven i 
dag en oase af poesi og frisk luft midt i byen. 

Tivoli er i dag den eneste overlevende blandt de oprindelige konceptparker i Europa. 

3. Strategisk analyse
Den strategiske analyse har til formål at afdække de faktorer, såvel internt i virksomheden 
som i dens omverden, der har væsentlig betydning for værdiskabelsen, og analysere de afled-
te konsekvenser for de finansielle værdidrivere. Disse faktorer afdækkes ved følgende 
spørgsmål; 

Skaber Tivolis forretningsstrategi værdi? 

 Hvilke væsentlige eksterne faktorer kan have betydning for branchen og have indfly-
delse på Tivoli?

 Hvordan er Tivolis konkurrencesituation og position på markedet?
 Hvilke interne ressourcer har indflydelse på Tivoli, og hvor værdiskabende er disse?

Analysen tager udgangspunkt i de strategimål Tivolis ledelse skriver om i årsrapporten for 
2011: 

 Ny prisstrategi for entré, Turpas og årskort
 Tivoli vil skabe anledninger til besøg, der motiverer Tivolis gæster til at komme oftere,

købe årskort osv.
 Arbejde med medarbejdertilfredsheden som en vej til at forbedre Tivolis besøgstal
 Tivoli skal være mindre vejrafhængig
 Drive onlinekasino
 Færdiggøre byggeriet ”Kanten”

3.1 Eksterne faktorer 
Tivoli har behov for at håndtere og vurdere fremtidige krav fra omverden, økonomiske mu-
ligheder og de ledelsesudfordringer, der ligger forude. Derfor er det i forbindelse med virk-
somhedens strategiske arbejde, relevant at vurdere virksomheden i forhold til dens omverden. 
Det er væsentligt, at finde frem til de forhold på samfundsniveau, som øver indflydelse på Ti-
volis strategiske beslutninger og finansielle præstationer.  

3.1.1 PESTEL analyse 
Analysearbejdet gøres mere struktureret ved at benytte PESTEL-modellen. 
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3.1.1.1 Politiske forhold 
Politiske forhold dækker over forhold omkring dansk lovgivning, såsom ændringer i rente- og 
kreditpolitikken samt planloven. 

De sidste år har man set en del indgreb fra staten, der skulle forsøge at begrænse den finan-
sielle krises omfang. Der er blevet iværksat økonomiske hjælpepakker, såsom statslige bank-
pakker og vækstpakker, der har haft til formål, at få sat gang i økonomien. Disse pakker skulle 
være med til at give den enkelte forbruger et større råderum, hvilket kan være positivt for Ti-
voli i og med, et større rådighedsbeløb kan skabe større chance for, at forbrugeren vil tage i en 
forlystelsespark, i forhold til anden underholdning. 

Når det er sagt, skal den anden side af vægtskålen jo også tages med i betragtning. Regerin-
gens øgede skatter og afgifter på dagligvarer påvirker forbrugernes rådighedsbeløb i den an-
den retning. Dette kan være med til, at den enkelte forbruger vælger sådan noget som en Tivo-
li tur fra, da de daglige indkøb begynder at tage en stor bid af indtægten, og vi derfor har færre 
penge at ”lege” med. Ifølge Danmarks Statistik er forbruget på underholdning faldet markant 
siden 200612. Der har dog være en lille stigning det seneste år, men vi er stadig et stykke fra 
det niveau vi havde tilbage i 2006. 

Ændring i skattepolitikker kan have indflydelse for Tivoli, da indkøb af nye forlystelser fore-
går uden for Danmarks grænser. Udenlandske handelsreguleringer og afgifter kan også gå ind 
og påvirke købet, alt efter hvilket land Tivoli handler med.  

Tivoli har de sidste år gerne villet færdiggøre byggeriet ”Kanten”, hvilket er den side der lig-
ger på Bernstorffsgade over for Hovedbanegården. Byggeriet er et led i at, gøre Tivoli mere 
attraktiv hele året. Tivoli Kanten vil komme til at rumme et oplevelsesunivers af caféer, re-
stauranter, butikker og serviceydelser, helt i tråd med Tivolis traditioner. Byggeriet skal, iføl-
ge Tivoli, byde på det unikke, kvalitetsprægede og originale inden for hvert område og der-
med skabe betagende oplevelser for gæsterne. En af forudsætningerne for at projektet kom-
mer i gang er, at det skal godkendes politisk. Tivoli er underlagt kommunens lokalplan, og 
projektet skal derfor godkendes af dem13. Dette påvirker selvfølgelig Tivoli i den grad, at hver 
gang virksomheden ønsker at udvide i takt med tiden, skal de underlægges en større politisk 
godkendelsesprocedure, der sætter det hele lidt ned i tempo. Projektet ”Kanten” har været 
undervejs et år på nuværende tidspunkt, og de er stadig i forhandlinger med Københavns 
Kommune14. 

I 2010 luftede Tivoli idéen om at lancere et fysisk kasino i H.C. Andersen Slottet og fik i den 
forbindelse også bevilling til det. Liberaliseringen af online pengespil d. 1. januar 201213 betød 
dog, at Tivoli har valgt at satse på online kasino i stedet i første omgang.  D. 8. juni 2012 mod-
tog Tivoli deres online spillelicens og www.TivoliCasino.dk har været kørende siden d. 19. ju-
ni 201215.  

Den florerende byfornyelse med metrobyggeri, omlægning af Vesterbrogade, nybyggeri på 

12 Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugsundersoegelsen.aspx 
13 Jf. yderligere under afsnittet 3.1.1.6 Lovgivning 
14 Kilde: http://www.tivoli.dk/kanten 
15 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2012/06/08/tivoli-cfo-vil-udnytte-staerkt-
brand-til-online-succes/12015621  

http://www.tivolicasino.dk/
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugsundersoegelsen.aspx
http://www.tivoli.dk/kanten
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2012/06/08/tivoli-cfo-vil-udnytte-staerkt-brand-til-online-succes/12015621
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2012/06/08/tivoli-cfo-vil-udnytte-staerkt-brand-til-online-succes/12015621
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Scala grunden osv., giver Tivoli nogle udfordringer. Det skal jo helst være nemt for Tivolis gæ-
ster at komme til Tivoli og det giver altid en bedre oplevelse, hvis ikke omgivelserne er rodet 
til med byggepladser. Derudover har Tivoli også i 2011 været udsat for lidt af en prøvelse i 
forbindelse med, at København var værtsby for VM i Landevejscykling. Umiddelbart noget, 
man burde mene var en stor mulighed for Tivoli. Dette var dog ikke udelukkende tilfældet. 
Når start og mål lå på Rådhuspladsen, gav det store udfordringer for de virksomheder, der var 
nabo til begivenheden. Gaderne omkring Tivoli var spærret af, så både gæster og medarbejde-
re måtte finde nye ruter ind til haven og Tivoli fik ingen glæde af de mange sportsfolk og til-
skuere, som besøgte byen, selvom turistorganisationer og bystyre var enige om, at begiven-
heden havde været en succes. Der er, ifølge Tivolis årsrapport for 2011 taget initiativ til en 
videre dialog mellem parterne om, hvordan sådanne store begivenheder kan afvikles i fremti-
den, så det bliver til gavn for alle16. 

3.1.1.2 Økonomiske forhold 
Økonomiske forhold dækker over faktorer, der har betydning for hele aktiviteten i samfundet 
og dermed efterspørgslen. 

Bankerne er blevet mere tilbageholdende med at låne penge ud siden finanskrisens start. Det-
te har, alt andet lige, en vis indflydelse på Tivoli og deres indkøb af nye forlystelser og nye til-
tag. 

Udviklingen i arbejdsløsheden har også en stor betydning, da dette fører til lavere indkomster, 
og forbrugeren er derfor mindre tilbøjelig til at bruge penge på fornøjelser. Det lave renteni-
veau på lån, kan opveje den lave indkomst. Dog skal der en del til, før den enkelte forbruger 
føler de ”har lov” til at bruge penge på unødige ting som fornøjelser. Ifølge 
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf har den økonomiske krise bety-
det, at forbrugerne har en tendens til at bruge penge på billigere oplevelser, såsom camping. 
Det kan tyde på, at dyre oplevelser erstattes med billigere i krisetider. 

Danmark er kendt for at have et relativt højt prisniveau i forhold til vores nabolande17. Den 
enkelte forbruger har derfor færre penge at bruge på fornøjelser og goder. Tivoli hører ind 
under denne kategori, og kan derfor betegnes som en konjunkturfølsom virksomhed. Den vil 
derfor have samme aktivitetsniveau som samfundet. Hvis det går godt ude i samfundet, vil der 
være flere besøgende i Tivoli og omvendt. 

Den nye prisstruktur kan være med til at tilgodese de økonomiske udfordringer, som den en-
kelte familie ser ved en tur i Tivoli. Børn under 8 år er f.eks. nu gratis18.  

Den økonomiske krise har også haft en betydning for turismen, og det har Tivoli kunne mær-
ke. De er nu derfor gået ind på krydstogtmarkedet. De har stablet et samarbejde på benene 
med de danske incoming-bureauer19, som arrangerer aktiviteter på land for cruisegæsterne. 
Dette har hjulpet lidt på antallet af besøgende turister.  

16 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 14 
17 Dog lige med undtagelse af Norge, jf. 
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugsundersoegelsen.aspx 
18 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 5 
19 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 14 

http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugsundersoegelsen.aspx
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Nedenfor kan man se, at antallet af overnatninger i region Hovedstaden i forbindelse med tu-
risme, har været stigende siden år 2009. Det betyder, at Danmark er blevet bedre til at positi-
onere sig på markedet. Tivoli gør en stor indsats inden for dette område med både kryds-
togtsbranchen, men også via det nybyggede hotel i samarbejde med Arp-Hansen Hotel Group. 
Her kan turisterne få en pakkeløsning. De kan tjekke ind på det eventyrlige hotel og dermed få 
gratis adgang til Tivoli. 

Kilde 4: Danmarks statistikbank 

Figur 4 - Udviklingen i antallet af overnattende turister 

3.1.1.3 Sociale forhold 
Sociale forhold dækker over faktorer som livsstil, forbrugsmønstre og produktpræferencer. 

Finanskrisen kom til Danmark i slutningen af 2008, men havde allerede forinden berørt flere 
lande rundt omkring i verden, hvilket har haft stor betydning for den enkelte forbruger og 
dennes forbrug.  

Tivolis primære målgrupper er ifølge deres 
årsrapporter; børnefamilier, forretningsfolk, 
de kulturelle samt fredagsrockerne20. Al-
dersmæssigt spænder målgrupperne der-
med fra 0-100 år. Ifølge årsrapporten for 
2011, har Tivoli sat ind på alle områder. For 
børnefamilierne kan man forestille sig, at 
den nye prisstruktur21 kan have en indvirk-
ning. Derudover har tiltaget med græs foran 
scenen også betydet, at det er blevet nem-
mere for børnefamilierne at nyde deres 

medbragte frokoster22. Sidstnævnte har og-
så været positivt for fredagsrockerne. 

20 Derudover kan der argumenteres for at Tivoli har fået en 5. målgruppe, nemlig cruisegæ-
sterne 
21 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 14 
22 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 16 
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Kilde 5: Danmarks statistikbank 
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Antallet af børnefamilier har de sidste år været støt stigende, jf. figur 5 ovenfor. 

Dog er den generelle tendens for tiden, at danskerne ikke får nok børn, hvilket kan hænge 
sammen med det liv vi fører i dag med karriere.  

Derudover hjælper det ikke, at regeringen snakker om at skære ned på barsels dagpengene og 
budgetterne for institutionerne samtidig med, at vi skal arbejde længere. Antallet af ældre 
contra familier med børn er støt stigende, hvilket kan være en trussel for Tivoli, eller de kan 
vælge at se det som en mulighed for, at sætte fokus på de ældre og deres ønsker. Alt andet lige 
er Tivoli dog en forlystelsespark, hvor børn og barnlige sjæle kan boltre sig. Ifølge Danmarks 
Statistikbank er antallet af ældre23 steget forholdsvis mere end antallet af børn og voksne i 
alderen 18-65 år, jf. nedenstående figur. En fremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der 
de næste ti år, vil være en betydelig forholdsmæssig fremgang i antallet af ældre, og da der 
ifølge AE rådet24 vises en tendens til, at de ældre har flere penge end de yngre generationer25, 
kan dette have en betydning for Tivoli og dens fremtid. De kan være nødsaget til at satse mere 
på den ældre generation og deres ønsker. 

23 Over 65 år 
24 AE rådet = Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
25 Kilde: http://politiken.dk/indland/ECE1709479/aeldre-bliver-rigere---unge-fattigere/ 

Kilde 6: Danmarks statistikbank 

Figur 7 - Procentvis udvikling i de enkelte aldersgrupper 

Figur 7 - Fremskrivning af aldersgrupper 

http://politiken.dk/indland/ECE1709479/aeldre-bliver-rigere---unge-fattigere/
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”Creative man” begrebet26 har også en stor betydning for Tivoli. Her lægges der vægt på det 
enkelte individ og dets behov. Den enkelte kunde får større og større magt. Tivolis målgrup-
pe ”Fredagsrockerne” er netop et eksempel på dette, og Tivoli satser stort på denne gruppe 
ved netop at tilbyde et stjernespækket musikalsk program, hvortil der kan knyttes oplevelser, 
der rækker udover selve koncerten27. Tivoli åbner derudover løbende nye spisesteder, hvilket 
også er i tråd med, at der skal være noget for ethvert individ28. Oplevelser29 og involvering af 
kunderne er i stigende grad blevet et konkurrenceparameter i forhold til produkternes kvali-
tet og funktionalitet, og oplevelser kan f.eks. øge forbrugerens villighed til at betale mere for 
varen, øge kundeloyaliteten og/eller skabe mersalg30. 

Ifølge analysen ”Vækst via oplevelser”31 benytter flere og flere virksomheder oplevelser som 
en del af deres forretningsstrategi32. Dette kan være som en del af et produkt, via HR og ledel-
se eller via salg & markedsføring for at nævne nogle få, jf. figur 8 nedenfor. 75% af virksom-
hederne bruger oplevelserne internt i virksomheden, eksempelvis til HR og ledelse. Det sker 
typisk i forbindelse med teambuilding og medarbejderarrangementer. Da forretningsfolk er 
én af Tivolis målgrupper, er dette en mulighed for Tivoli for mersalg. 

De regionale forskelle er beskedne ifølge analysen, men der er dog en tendens til, at virksom-
heder i hovedstadsområdet oftere anvender oplevelser, end det er tilfældet i resten af landet33. 
Dette falder klart til Tivolis fordel pga. deres beliggenhed. 

26 Kilde: http://www.berg-marketing.dk/creative_man.htm 
27 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 20 
28 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 14 
29 Oplevelser karakteriseres her som ting, der påvirker sanserne, skaber følelser og minder, 
ligesom de ofte involvere forbrugeren, jf. 
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf, s. 13 
30 Kilde: http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf, s. 13 
31 Kilde: http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf, s. 30 
32 Hele 57% af de adspurgte virksomheder pegede på oplevelser som en afgørende drivkraft i 
2011 
33 Kilde: http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf, s. 35 

Figur 8 - Udviklingen af brug af oplevelser som en del af forret-
ningsstrategien 

http://www.berg-marketing.dk/creative_man.htm
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf
http://www.ebst.dk/file/186099/vaekst_via_oplevelser.pdf
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3.1.1.4 Teknologiske forhold 
Der har over de sidste år været en stigning i antallet af private internetadgange34, hvilket kan 
betyde, at den enkelte forbruger i dag bruger mere tid på internettet, jf. figur 9. Internettet 
medfører større gennemsigtighed, hvilket presser priserne. Kunderne kan indsamle tilbud om 
produkter og serviceydelser fra hele verden og på én gang (online). Internettet betyder, at det 
er blevet nemmere at fornøje sig selv med diverse internetspil, chatprogrammer osv. Dette 
kan betyde, at den enkelte fami-
lie ikke længere i så høj grad op-
søger dyre udendørs fornøjelser, 
da behovet kan dækkes i hjem-
met. Dette, sammenkoblet med 
at danskerne i dag handler mere 
på nettet, herunder booker rejser 
både internationalt og nationalt, 
gør, at det er vigtigt for en virk-
somhed som Tivoli, at holde sin 
hjemmeside opdateret. De har 

gjort det muligt at booke billetter 

til arrangementer, se entrépriser, 
købe entrebilletter, se åbningsti-
der osv. Derudover er Tivoli hotel, akvarium og Casino også blevet fast inventar på deres 
hjemmeside. Tivoli udnytter primært sin eksisterende position på markedet til at fastholde 
sine kunder, via en høj kundeloyalitet, men de er kommet stærkt efter det og anvender sine e-
businessaktiviteter som et supplement til de eksisterende måder at kommunikere med sine 
kunder på. Informationsteknologien giver Tivoli en ny afsætningskanal og giver de besøgende 
en bedre mulighed for at skræddersy deres besøg i Tivoli. 

Den teknologiske udvikling er ikke noget, der kan gå Tivolis næse forbi. De er nød til at følge 
med for at kunne hamle op med de fornøjelser og spændinger, den enkelte kan få derhjemme 
foran skærmen, hvilket de forsøger ved konstant at købe nye og mere adrenalinfyldte forly-
stelser. Muligheden for at investere i ny teknologi afhænger i høj grad af leverandørerne, der 
med deres kompetencer og ressourcer er i stand til at tilbyde attraktive produkter, der mat-
cher de trends, der til enhver tid vil være på markedet.  

3.1.1.5 Miljømæssige forhold 
Miljøet er kommet mere og mere i højsædet hos den enkelte forbruger, hvilket har betydet at 
også virksomhederne har været nødsaget til at tage dette med i betragtning med hensyn til 
deres markedsføring af produkter. Tivoli ønsker at bidrage positivt35, hvilket har betydet en 
stor indsats inden for dette område de sidste år.  

Tivolis køb af vindmøllestrøm var noget som CNN’s researchere bemærkede, hvilket betød at 
dette gav stor mediedækning fra deres side. Siden hen er det blevet til omfangsrig mediedæk-

34 Kigger kun på private internetadgange, da jeg antager at det primært er der, den enkelte 
forbruger bruger internettet til fornøjelser 
35 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr/  
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Kilde 6: Danmarks statistikbank 
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ning fra flere lande. De grønne tiltag bliver nu også kommunikeret mere direkte til Tivolis gæ-
ster. 

3.1.1.6 Lovgivning 
Tivoli ligger i midten af København og er derfor underlagt de gældende lokalplaner, der eksi-
sterer for kommunen. Netop Tivolis centrale beliggenhed, betyder at de er nabo til mange al-
mindelige borgere, og er derfor underlagt nogle regler vedr. støjregulering. Dette for at genere 
de omkringliggende beboere mindst muligt.  

Tivoli er, som alle andre virksomheder med ansatte,  også underlagt love i forbindelse med 
ansættelsesforhold, f.eks. funktionærloven, ferieloven, arbejdsmiljøloven, ligebehandlingslo-
ven osv. 

Kommunens lokalplaner sætter en begrænsning for Tivolis kapacitetsudvidelse. Disse skal 
være i overensstemmelse med lokalplanen og byplanen. Afvigelser herfra skal der søges di-
spensation for, jf. omkring projekt ”Kanten” under afsnit 3.1.1.1 Politiske forhold. Procesfor-
løbet i Københavns kommune er på 10-14 måneder36. Derfor er det nødvendigt at Tivolis fø-
rer en langsigtet strategi og går tidligt i gang med deres projekter.  

Tivolis forlystelser bygger i høj grad på avanceret teknologi, der skal igennem krævende god-
kendelsesprocedurer for at få de nødvendige certificeringer. Uden disse certificeringer må 
forlystelserne ikke tages i brug. Teknologisk Institut og Force Technology er de to eneste dan-
ske institutioner, som er godkendt til at sikkerhedsgodkende forlystelser37.  

”I Danmark er der fastsat regler om, at alle forlystelser i forlystelsesparker mindst en gang om 
året skal kontrolleres og godkendes af Teknologisk Institut og politiet”38 

Tivoli driver udover forlystelser også restauranter. Disse er underlagt lovgivninger vedrøren-
de udskænkning, fødevarelovgivning og smileyordningen. Manglende overholdelse af disse 
har historisk haft en fatal konsekvens. En negativ smiley breder sig som ringe i vandet og kan 
hurtigt betyde en lukning. Det er derfor yderst vigtigt, at Tivoli holder trit med de nyeste love 
og regler indenfor restaurationsbranchen. 

Fra 1. januar 2011 skete der en differentiering af momsen på hotelovernatninger og restaura-
tionsydelser39. Dog gælder denne afløftning af moms kun strengt erhvervsmæssig karakter. 
Argumentet for en differentieret moms er, at branchen med nedsat moms vil kunne klare sig 
bedre i konkurrencen om erhvervskunder og konferencer og dermed trække flere til. Dette vil 
så kunne øge omsætningen i branchen, hvilket vil lede til bl.a. øget beskæftigelse. Da én af Ti-
volis primære målgrupper er forretningsfolk, kan dette have en positiv indvirkning på besøg 
fra denne målgruppe. 

36 Kilde: 
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byudvikling/Byplanlaegning/Lokalplaner.aspx 
37 Kilde: http://ing.dk/artikel/128783-forlystelse-der-gav-fireaarig-kraniebrud-mangler-
dansk-godkendelse  
38 Kilde: http://www.dolceta.eu/danmark/Mod3/Forlystelsesparker-og-andre.html  
39 Kilde: http://www.tax.dk/lv/moms/J_3_2.htm  

http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byudvikling/Byplanlaegning/Lokalplaner.aspx
http://ing.dk/artikel/128783-forlystelse-der-gav-fireaarig-kraniebrud-mangler-dansk-godkendelse
http://ing.dk/artikel/128783-forlystelse-der-gav-fireaarig-kraniebrud-mangler-dansk-godkendelse
http://www.dolceta.eu/danmark/Mod3/Forlystelsesparker-og-andre.html
http://www.tax.dk/lv/moms/J_3_2.htm
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3.1.2 Porters Five Forces 
En branches indflydelse på en virksomheds evne til at skabe aktionærværdi sammenfatter M. 
Porter i fem markedskræfter, som dermed indgår i den strategiske analyse. 

3.1.2.1 Tivolis markedsandel 
Tivolis markedsandel er forsøgt illustreret ved at sammenligne antal besøgende de sidste 5 år 
med de attraktioner med flest besøgende, jf. figur 1. Se nedenstående tabel: 

2007/08 2008 2009 2010 2011 
Tivoli 4.111.000    3.973.000    3.868.000    3.696.000    3.963.000    
Bakken 2.650.000    2.600.000    2.500.000    2.500.000    2.500.000    
Legoland 1.600.000    1.600.000    1.600.000    1.700.000    1.700.000    
Zoologisk Have, København 1.161.388    1.393.864    1.297.867    1.055.593    1.151.931    
Djurs Sommerland  487.128     528.023     550.078     575.127     662.410    
Faarup Sommerland  525.501     578.587     586.191     607.051     641.000    
Louisiana   468.197     558.535     475.045     557.803     629.057    
Aros, Aarhus kunstmuseum  -       -       -       479.246     523.442    
BonBon-Land   523.000     440.676     440.000     446.972     443.739    
Rundetårn  422.155    
Besøgende i alt 11.526.214 11.672.685 11.317.181 11.617.792 12.636.734 
Tivolis markedsandel 31% 32% 34% 34% 36% 

Som det kan ses ud fra ovenstående tabel er Tivolis markedsandel faldet støt henover de sid-
ste fem år. Nedgangen i markedsandelen skyldes primært det faktum, at der kommer flere og 
flere konkurrenter. Antal besøgende har ligget forholdsvis stabilt henover den valgte årrække. 

3.1.2.2 Valg af branche  
For at udføre en Porters Five Forces analyse har det været nødvendigt at definere hvilken 
branche jeg mener Tivoli befinder sig i. Tivoli tilbyder aktiviteter, der ligger i forskellige bran-
cher, f.eks. restaurationsbranchen, teater/musik-branchen, hotelbranchen og nu onlinespil-
branchen. Målgrupperne varierer derfor også fra børnefamilier til forretningsfolk. For ikke at 
gøre min analyse for omfattende har jeg valgt at tage udgangspunkt i underholdningsbran-
chen, som her er defineret til at omfatte de sektorer, hvori man kan blive underholdt, jf. afsnit 
1.5.2 Strategiske analyse under afsnit 1.5 Afgrænsning. 

3.1.2.3 Konkurrence/intern rivalisering i branchen 
Konkurrencen til Tivoli er skærpet de sidste år. Figur 1 viste, at der er rigeligt med parker, der 
er interesseret i en bid af kagen. Der er en kamp om de samme kunder pga. indbyrdes strid 
om størst muligt overskud. 

3.1.2.3.1 Antallet af konkurrenter 
Som forlystelsespark mener jeg, at Tivoli kun har én direkte konkurrent, nemlig Bakken. Disse 
to steder er de eneste, der henvender sig til omtrent de samme målgrupper. Grunden til at jeg 
ikke inddrager Legoland og Zoologisk have er, at disse tilbyder et koncept, som primært kun 
henvender sig til børnefamilierne og ikke til de andre målgrupper som Tivoli har. Som ud-
flugtssted skal der så tillægges Zoologisk have, Legoland, Givskud Zoo, Randers Regnskov, 

Figur 10 - Tivolis markedsandel 
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Knuthenborg Safaripark osv. For slet ikke at nævne alle de andre attraktioner København kan 
tilbyde, såsom Amalienborg, Den lille havfrue osv. Der er rift om forbrugernes penge og tid.  

3.1.2.3.2 Størrelsen af faste omkostninger 
I afsnit 3.1.2.4.1 Investeringskrav til opstart, finder jeg frem til at branchen har høje krav til 
startkapital på investeringer for slet ikke at nævne de løbende omkostninger til vedligehol-
delse. Herudover er branchen underlagt at betale moms, hvilket er med til at forhøje priserne 
sammenlignet med bl.a. museer, der ikke er underlagt de samme momskrav. Samlet set vur-
deres det, at størrelsen af faste omkostninger er en ugunstig faktor i underholdningsbranchen. 

3.1.2.3.3 Væksten i branchen 
I det seneste årti har der været en betydelig vækst i antallet af nye attraktioner. Dette skyldes 
bl.a. at Arbejdsmarkedets Feriefond, kommuner og andre offentlige myndigheder har bidraget 
til anlæggelse af en række nye attraktioner og været involveret i udviklingen af det danske 
turismes oplevelsesprodukt40. På grund af de senere års finanskrise, der har gjort det svært 
for virksomheder at låne penge, samt de store omkostninger det kræver at opretholde en for-
lystelsespark, har væksten inden for underholdningsbranchen været moderat de senere år. 

3.1.2.3.4 Differentieringsmuligheder 
Det er vigtigt for Tivoli at kunne differentiere sig i forhold til de andre forlystelsesparker og 
udflugtssteder for på den måde at tiltrække kunderne. Den massive konkurrence mellem at-
traktions- og forlystelsesvirksomheder har skærpet interessen og behovet for konstant pro-
duktudvikling. Den stigende konkurrence skal ses i lyset af, at attraktionerne og forlystelses-
virksomhederne ser en stigende konkurrence fra andre oplevelsesprodukter som TV, biogra-
fer, shopping osv.41. Den hårde konkurrence gør, at Tivoli i høj grad bør lægge vægt på at dif-
ferentiere sig ved hjælp af markedsføring. Kreativitet er en nøglekompetence når det kommer 
til at differentiere sig. Kreativitet forstås som evnen til at innovere ved at opfinde nye idéer, 
koncepter og løsninger eller koble eksisterende opfindelser på en ny måde. Netop denne evne 
er vigtig, når Tivoli skal differentiere sig fra konkurrenterne og vinde markedsandele. 

3.1.2.4 Truslen fra nye konkurrenter 

3.1.2.4.1 Investeringskrav til opstart og lovmæssige krav/begrænsninger 
Truslen fra nye konkurrenter er relativt begrænset. Det kræver forholdsvis høj startkapital 
for at slå Tivoli. Nye konkurrenter skal starte stort og dermed risikere stort fra den første dag. 
Forlystelsesbranchen har høje indgangsbarrierer og høje udgangsbarrierer for slet ikke at 
nævne den dertilhørende ustabile indtjening. Derudover skal nævnes, at forlystelsesparker, 
som skrevet ovenfor i afsnit 3.1.1.6 Lovgivning, er underlagt regler vedr. miljøgodkendelse af 
anlæg og støjniveau, hvilket må forventes af afføde behov for kapital for at opfylde disse reg-
ler. I nedenstående figur har jeg opridset Tivolis investering i anlægsaktiver samt driftsom-
kostninger over den sidste årrække. Som det kan ses er der tale om betydelige beløb. 

40 Kilde: http://ny.oem.dk/Diverse/Turisme04/PLSanalyse2.pdf, afsnit 8.9 
41 Se yderligere under afsnit  

3.1.2.6 Truslen fra substituerende produkter 

http://ny.oem.dk/Diverse/Turisme04/PLSanalyse2.pdf
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Køb af materielle anlægsaktiver, mio. kr. 
2007/08 2008 2009 2010 2011 

Investering 134,7 68,3 63,8 58,3 67,2 

Drift og vedligeholdelse, mio. kr. 
2007/08 2008 2009 2010 2011 

Drift 81,3 79,1 105,3 108,7 121,3 
Vedligeholdelse 32,3 27,8 25,4 26,7 24,8 
I alt drift/vedligeholdelse 113,6 106,9 130,7 135,4 146,1 

Kilde 7: Tivolis årsrapporter 

Figur 11 - Investering i aktiver samt driftsomkostninger 

Som det ses, er Tivolis investeringer og driftsomkostninger en stigende post i årsregnskabet 
og vi snakker om beløb, som nok de færreste virksomheder kan matche. 

Tivolis beliggenhed giver også virksomheden en betydelig styrke. Nye konkurrenter vil ikke 
kunne finde en tilsvarende god beliggenhed. 

3.1.2.4.2 Brand-styrken hos Tivoli 
Tivoli har en enorm styrke i sit brand. En ny forlystelsespark vil tiltrække opmærksomhed 
pga. nyhedsværdien, men jeg mener ikke, at den vil kunne fraholde en familie fra at besøge 
Tivoli. De fleste er vokset op med Tivoli og de fleste forbinder barndommen med en tur i Tivo-
li, som vi gerne fører videre til vores egne børn. Derfor vurderes det, at Tivolis brand er en 
stærk indgangsbarriere for en ny aktør på markedet. 

3.1.2.5 Kundernes forhandlingskraft 

3.1.2.5.1 Koncentrationen af aftagere 
Tivoli har en bred kreds af kunder; børnefamilier, forretningsfolk, de kulturelle samt fredags-
rockerne. Tivoli er derfor ikke afhængig af én eller få kunder, hvormed jeg vurderer at risiko-
en for aftagende kunder er lav. 

3.1.2.5.2 Graden af differentieringen af produktet 
Som nævnt i afsnit 3.1.2.3.4 Differentieringsmuligheder er det nødvendigt at Tivoli er innova-
tiv og konstant fornyer sig. Dog uden at miste det essentielle ved Tivoli, nemlig historien og 
det velkendte. Dette understøttes af, at Tivoli anvender betydelige ressourcer på produktud-
vikling for at kunne tiltrække og fastholde kunderne, samt at kunne udskille sig fra de øvrige 
aktører på markedet. Som nævnt i afsnit 3.1.1.3 Sociale forhold og ’Creative man’ begrebet, er 
kundernes forhandlingsstyrke blevet mere markant. Den enkelte forbruger efterspørger no-
get specielt, og de kræver at få det. Så for Tivoli er det vigtigt, at kunne opfylde den enkeltes 
behov. 

3.1.2.5.3 Produktets andel af samlede omkostninger for aftager 
Idet et besøg i Tivoli anses som et luksusgode, antages der at være stor prisfølsomhed. Der er 
derfor en risiko for, at den nedgang, der har været i velfærden over den sidste årrække kan 
betyde en nedgang i forbrugernes forbrug på luksusgoder. Det kunne tænkes, at de dyre ople-
velser bliver erstattet af mindre dyre oplevelser. 
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3.1.2.6 Truslen fra substituerende produkter 
For underholdningsindustrien antages det, at der findes adskillige substitutter, såsom biograf, 
shopping og oplevelsescentre42. De er alle lettilgængelige og omkostningerne ved et ”besøg”, 
gæsternes skifteomkostninger, er begrænset. Kundernes ønske og behov for at vælge noget 
andet end Tivoli afgøres grundlæggende af omkostningsniveauet forbundet med den nye op-
levelse, eventuelle kvalitetsforskelle samt kundernes tilbøjelighed til at skifte. 

3.1.2.6.1 Aftagernes skifteomkostninger og tilbøjelighed til at skifte 
Det vurderes at de substituerende produkter, der findes på markedet pt., har et betydeligt la-
vere prisniveau end Tivoli. Dette kan føre til at kunderne har en større tilbøjelighed til at fra-
vælge Tivoli, samt at det sætter en øvre grænse for hvad Tivoli kan tillade sig at tage for sine 
ydelser, for at have et vis indtjeningsgrundlag.  

Kundernes tilbøjelighed til at skifte er et centralt parameter og det vil hele tiden være en fare 
for Tivoli og branchen som helhed. Der er flere faktorer, der spiller ind, såsom vejret, udflug-
tens formål, altså om der er tale om en afslappet udflugt eller en udflugt, der er bygget op om-
kring adrenalin og oplevelser osv. 

3.1.2.6.2 Er produktet unikt? 
Tivoli bruger mange ressourcer på at tilpasse haven så den tilfredsstiller den enkelte besø-
gende, ved f.eks. at udbygge havens forlystelsespark, opføre nye restauranter samt lave tiltag 
til at gøre haven til et sted, forbrugeren vil besøge hele året. Dog er Tivoli sin kulturhistorie 
bevidst43. Det er vigtigt for Tivoli at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at 
vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser 
og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. 

Tivoli har de seneste år gjort en stor indsats på medarbejderområdet, for derigennem at få 
tilfredse medarbejdere, som i sidste ende vil styrke servicen og give tilfredse gæster. 

Tivolis beliggenhed, tilbud og servicemindede medarbejdere gør, at jeg mener Tivoli har en 
pakkeløsning, der er unik. De kan tilbyde alt fra overnatning, transport til og fra hotellet til 
Tivoli samt en tur i Tivoli, der kan holde en familie beskæftiget en hel dag. 

3.1.2.7 Leverandørernes forhandlingskraft 

3.1.2.7.1 Koncentration af leverandører og deres forhandlingsstyrke 
Antallet af leverandører varierer alt efter hvilken leverance vi kigger på. 

Leverandører af forlystelser antages at være begrænset, ligesom der ved eventuel exit fra 
branchen heller ikke er mange aftagere, hvorfor forhandlingsmagten syntes at være fordelt 
ligeligt på de to parter. 

Leverandører af musik og teater er til gengæld stor, og konkurrencen er tilsvarende stor. En 
afgørende faktor for Tivoli er, at have gode og kendte kunstnere med publikumstække, så de 
kan tiltrække besøgende til parken. Dette giver de enkelte bookingbureauer en vis magt. 

42 Her tænkes på gocart, bowling, paintball osv. 
43 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 32 
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Tivoli ejer nogle enkelte af restauranterne og er derfor også afhængig af at få leveret mad. Ti-
voli har muligheden for at udnytte prisgennemsigtigheden, og dermed den mulighed for at 
opnå lavere indkøbspriser. Det må derfor forventes, at leverandørerne, der i mange tilfælde er 
valgt på baggrund af deres geografiske beliggenhed, i stigende grad vil blive erstattet af nye 
leverandører på tværs af landegrænser. Dog kunne man forestille sig, at de enkelte restaurati-
oner har nogle foretrukne leverandører, hvilket kan føre til, at leverandøren har den primære 
forhandlingskraft. 

Ved køb af vand, elektricitet og lignende har leverandøren sublimt forhandlingskraften. 

Tivoli sætter store krav til deres leverandører, jf. Tivolis årsrapport for 2011. Dette ville de 
nok ikke kunne gøre på samme måde, hvis Tivoli ikke havde en vis styrke i leverandørsamar-
bejdet. Hvis leverandørerne havde den fulde magt, ville Tivoli nok bare følge med strømmen 
af frygt for at miste samarbejdet. 

3.1.3 Opsamling på den eksterne analyse 
Nedenfor opsamles resultaterne fra den eksterne analyse. De væsentligste muligheder og 
trusler fra PESTEL-analysen opsummeres i afsnit 3.5.1 Tivolis SWOT-model. 

Tivolis position i branchen vurderes i dag at være stærk grundet sine differentierede produk-
ter, unikke ’pakkeløsning’ og kendte brand. Fremtiden for Tivoli vurderes derfor at være posi-
tiv, dog med en aftagende konkurrenceevne, der primært skyldes de substituerende tilbud.  

Opsummeret konkluderes der følgende på baggrund af den ovenstående analyse: 

 De ulige prisforskelle, der er mellem Tivoli og de substituerende tilbud, herunder bio-
grafer og andre oplevelser, fører til en hård konkurrence

 Det konstante krav til innovation øger derudover også konkurrencen
 Tivoli står stærkt overfor nye udbydere af forlystelsesparker, idet der er høje ind-

gangsbarrierer i branchen samt at Tivolis beliggenhed og brand er helt unikt.
 Tivoli står svagt overfor kunderne, da deres produkt er prisfølsomt og skifteomkost-

ningerne er lave.
 Tivoli står svagt overfor deres leverandører af forlystelser, idet der er få på markedet.

Dog ser det ud til at Tivoli har et godt og langvarigt samarbejde med deres leverandø-
rer og jeg antager, at dette fortsætter.

3.2 Interne forhold 
At skabe en vindervirksomhed i gode tider er en udfordring. At fastholde status som vinder-
virksomhed i perioder med recession, stigende global konkurrence, kraftig teknologisk udvik-
ling, ændring af processer og hyppige økonomiske, sociale og kundemæssige bevægelser er en 
større udfordring. 

Ved at analysere de interne strategiske faktorer opnår virksomheden et omfattende billede af 
sin generelle sundhedstilstand på et givent tidspunkt. Et sådant billede, som giver værdifuld 
feedback om effektiviteten af organisationens fremgangsmåder på tværs af alle aktiviteter, er 
en stærk drivkraft for forbedringer. 
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Til arbejdet med Tivolis organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer har jeg valgt at be-
nytte den såkaldte 7-S-model44. 

3.2.1 McKinseys 7-S model 
7-S-modellen tilstræber at komme hele vejen rundt om de interne strategifaktorer og visuali-
serer sammenhængen mellem de syv faktorer. Hvert element tillægges samme betydning ind-
byrdes og bidrager til helheden i virksomhedens interne strategifaktorer. 

3.2.1.1 Tivolis værdier (Shared values) 
Tivoli har forsynet danskerne med kultur og fornøjelser siden 1843. Hen over de mange år er 
der opbygget stærke bånd, så danskerne har høje forventninger til Tivolis ydelser, og til alt 
hvad de foretager sig. De høje brandforventninger er i høj grad nøglen til Tivolis succes og al-
der. 

Tivoli har formuleret nedenstående værdier45: 

• Høj kvalitet af ydelser og produkter • Høj standard for service

• Unikt design • Sikkerhed og tryghed
• At betage • Engagement
• Være enestående, unik, førende • Tradition
• Fornyelse • Mangfoldighed
• Ansvarlighed

”At komme ind i Tivoli er at træde ud af det almindelige, det daglige, det gængse og det konfor-
me. I Tivoli indfanges man straks, føler sig opstemt og oplever det helt særlige samvær. Man føler 

sig næsten udvalgt.”46 

Disse ovenstående værdier er med til at opretholde det stærke brand, som Tivoli har og som 
fortsat er med til at gøre Tivoli til den mest besøgte attraktion, jf. figur 1, i Danmark. 

3.2.1.2 Virksomhedens nuværende strategi (Strategy) 
I 2010 udarbejdede Tivoli en tre-årig strategi, Vækst 201347. Overskrifterne i strategien er: 

1. Tivoli skal levere et så stort overskud, at de fortsat kan udvikle haven, som de ønsker
2. Tivoli skal være en helårsforretning, der er mindre afhængig af vejret
3. Tivoli skal have en høj, international standard på kvalitet og service – og dermed til-

fredse, loyale gæster
4. Tivoli skal etablere sig inden for endnu flere oplevelsesområder
5. Tivoli vil være blandt Danmarks bedste arbejdspladser

Derudover kom der en ny prisstruktur i 2011, som har vist sig, ud fra besøgstallene, at have 
være en strategisk rigtig beslutning trods kritiske røster48. Denne nye prisstruktur kan være 
med til at hjælpe strategi nr. 1 godt på vej. 

44 Kilde ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 157 
45 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/vaerdier/ 
46 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/skoler/materiale/tivolis+vaerdier/ 
47 Kilde: Tivolis årsrapport, 2010, s. 24 

http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/vaerdier/
http://www.tivoli.dk/da/skoler/materiale/tivolis+vaerdier/
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Projekt ’Kanten’ er et projekt, der er sat i værk netop for at gøre Tivoli mere attraktiv når vej-
ret viser sig fra den dårlige side. Derudover arbejdes der videre med de succesfulde koncep-
ter ’Halloween i Tivoli’ og ’Jul i Tivoli’. Disse tiltag skal være med til at opfylde Tivolis strategi 
nr. 2.  

For at sikre at Tivolis gæster får den bedste oplevelse, jf. deres strategi nr. 3, er én af de pri-
mære fokusområder uddannelse af medarbejderne, for at sikre et højt kompetenceniveau49. 
Der bliver løbende udarbejdet statistikker over antal klager samt evalueret årsagssammen-
hænge. Endvidere udføres diverse tilfredshedsundersøgelser udfærdiget af deres gæster50. 

Strategi nr. 4 viser sig ved at Tivoli de sidste to år har arbejdet intenst med at få et casino op 
at køre. Det er nu lykkedes, med det nye online casino. Derudover er Tivoli gået ind på 
cruisemarkedet for slet ikke at nævne samarbejdet med Arp Hansen-Hotel Group omkring Ti-
voli hotellet. 

Tivolis tiltag til strategi nr. 5 ses første gang i årsrapporten for 2005/06, hvor Tivolis medar-
bejdere omtales særskilt. Henover de sidste 5 år har der været ydet en stor indsats inden for 
medarbejdergruppen og medarbejdertilfredshed. Det har nu resulteret i, at Tivoli er rykket 
frem på en tredjeplads på Great Place To Work Institute Danmarks liste51. 

3.2.1.3 Struktur (Structure) 
Tivolis organisationsstruktur kan ses i bilag 9.1. 

Jørgen Lægaard og Mikael Vest anbefaler, at man ”… opbygger sin virksomhed i en organisk 
struktur, hvorved der er en klar ansvarsfordeling, størst mulig fleksibilitet og kun den mest nød-
vendige indbyrdes afhængighed mellem organisationens forskellige dele”52. 

Direktionen består af administrerende direktør Lars Liebst og økonomidirektør Claus Dyhr, 
herudover er der en chefgruppe på 6 personer53. 

Tivoli benytter sig af den struktur, som Jørgen Lægaard og Mikael Vest betegner som mar-
kedsorganisation54. Ved dette skal forstås, at Tivoli er i markedsekspansionsfasen, hvor ek-
spansionen gennemføres med en større grad af decentralisering af beføjelser og ansvar til 
medarbejderne. 

3.2.1.4 Informationsteknologi og systemer (Systems) 
Alle forlystelser i Tivoli kræver speciel sikkerhedsgodkendelse, jf. afsnit 3.1.1.6 Lovgivning og 
er for det meste bygget op omkring en eller anden form for IT-system. Det er derfor vigtigt, at 
den enkelte medarbejder bliver uddannet i korrekt brug heraf samt vedligeholdelse for her-
med at undgå nedbrud, misligholdelse og i værste tilfælde ulykker. 

48 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 5 
49 Kilde: CSR-rapporten, 2011, s. 8 
50 Kilde: CSR-rapporten, 2011, s. 9 
51 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 30 
52 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 223 
53 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/organisation/direktion/ 
54 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 233 

http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/organisation/direktion/
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Derudover benytter Tivoli IT-systemer til diverse driftsafdelinger såsom billetsalg, spiseste-
dernes dankortterminaler mv. Også disse systemer skal holdes opdateret og vedligeholdes for 
at undgå nedbrud, da også disse systemer er afgørende for Tivolis daglige drift. 

Sidst men ikke mindst er der Tivolis hjemmeside hvorfra der også er adgang til Tivolis casino. 
Specielt disse sider skal holdes opdateret, da det er en af de primære distributionskanaler til 
Tivolis gæster.  

Det har ikke været muligt at finde frem til hvilke systemer Tivoli benytter ellers, såsom øko-
nomi system, CRM system til mail kampagner osv. 

3.2.1.5 Ledelsesstil (Style) 
Ovenstående værdier er dybt indarbejdet i hver enkelte medarbejder i Tivoli, hvilket giver Ti-
volis ledelse mulighed for, at indføre og udøve værdibaseret ledelse. Dette betyder, at ledel-
sesformen tager afsæt i stor tillid til den enkelte medarbejder, der får uddelegeret ansvar og 
beføjelser, og hvor det til gengæld forventes, at medarbejdernes handlinger præges af ”sund 
fornuft” med udgangspunkt i det fælles værdigrundlag. Efter at have læst de sidste års års-
rapporter, mener jeg at Tivolis ledelsesform er præget af denne tankegang. Denne form for 
ledelsesstil er god for virksomheder, der konsekvent tager udgangspunkt i de krav, omgivel-
serne stiller og som kan omfatte krav om stor kundenærhed, hvilket jeg mener Tivoli har. 
Denne ledelsesstil er én af grundpillerne til at bevare Tivoli i prima stadiet55. Prima stadiet er 
midtpunktet mellem vækst og aldring – der hvor organisationen rummer store dele af både 
fleksibilitet og styrbarhed. Når en virksomhed både er fleksibel og styrbar, befinder den sig på 
sit højdepunkt ifølge Ichak Adizes56. I sit primastadium retter Tivolis ledelse fokus mod årsa-
gerne til aldring, således at de netop ikke ældes. Så længe ledelsen er i stand til at forny Tivoli, 
dog uden at miste historien og det velkendte, kan Tivoli forblive i det optimale primastadium i 
særdeles lang tid. 

Den værdibaserede ledelsesform har en række fordele. Blandt andet medfører den en fladere 
struktur i virksomheden, hvilket er med til at holde omkostningerne nede. Ved at give den en-
kelte medarbejder vide rammer til at handle ud fra det fælles værdigrundlag, har Tivoli skåret 
alle de overflødige mellemled væk. Ledelsesformen giver den enkelte medarbejder mulighed 
for at handle i nuet. Dette kan være med til, at de besøgende oplever ægte service af ægte 
mennesker, der ikke er underlagt et større regelsæt og forretningsgange, men som kan løse 
situationen bedst muligt når de opstår. Dette udeladte regelrytteri kan være med til at moti-
vere de enkelte medarbejdere samt fastholde de attraktive. 

Dog skal der tilføjes lidt malurt i bægeret. Den værdibaseret ledelse har sine faldgruber. Den 
står og falder udelukkende på værdigrundlaget, så hvis dette ikke er udarbejdet i overens-
stemmelse med de enkelte medarbejdere, kan dette betyde at de simpelthen ikke vil engagere 
sig heri. Hvis disse medarbejdere får lov til at fortsætte, kan de være med til at bremse Tivolis 
positive udvikling, da et succesfuldt besøg i Tivoli handler meget om imødekommende og gla-
de medarbejdere. 

55 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 208 og s. 215 
56 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder ”, s. 213 
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Til sidst kan henvises til Tivolis corporate governance57, som beskriver principper og regler 
for, hvorledes henholdsvis ledelsen og bestyrelsen skal agere i forskellige situationer og 
sammenhænge.  

3.2.1.6 Medarbejdere (Staff) 
Tivolis medarbejderes adfærd har en stor betydning for Tivoli. Dels betydning for servicekva-
liteten, dels for gæsternes oplevelser og dermed tilfredshed. Det er derfor vigtigt at fokusere 
på medarbejderne som en af de afgørende ressourcer i værdiskabelsen. Dette gør Tivoli ved at 
benytte sig af det begreb, der hedder Employer branding58. Dette betyder, at Tivoli markedsfø-
rer sig som en god arbejdsplads, jf. afsnit 3.2.1.2 Virksomhedens nuværende strategi (Stra-
tegy), og gør sit for at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere på en god måde. 
Dette er med til at styrke den moralske del af den psykologiske kontrakt59. Ved dette skal for-
stås, at den enkelte medarbejder identificerer sig med virksomheden og føler et moralsk fæl-
lesskab, jf. også ovenfor i afsnit 3.2.1.5 Ledelsesstil (Style) vedrørende den værdibaserede le-
delsesform. En god moralsk kontrakt vil oftest sikre, at medarbejderen er stolt over arbejds-
pladsen og føler sig som en del af helheden. Den betyder, at man nødigt skifter job til en anden 
virksomhed i samme branche. Som de skriver i deres årsrapport for 2011: 

”Det er et fælles træk i alle medarbejdergrupper, at de er stolte over deres arbejdsplads”60 

Tivoli modtog i øvrigt interna-
tional anerkendelse i forbindel-
se med European Business 
Awards. 15.000 europæiske 
virksomheder deltog i konkur-
rencens forskellige kategorier, 
hvor Tivoli blev blandt de ti 
bedste på området ’Customer 
Focus’ og derved blev modta-
gere af den eftertragtede Ru-

ban d’Honneur-pris. Endnu en indi-
kation af at tilfredse medarbejdere 

skaber gode resultater60. 

Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Derfor stræber Tivoli 
efter, at deres medarbejdersammensætning skal afspejle samfundet, da deres gæster kommer 
fra alle dele af samfundet. Tivoli vil altid vælge de mest kvalificerede medarbejdere og aldrig 
rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet61. 

57 jf. 
http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation/corporate+governance/ 
58 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder ”, s. 219 
59 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder ”, s. 220 
60 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 30 
61 Kilde: CSR-rapport, 2011, s. 23 og 24 

Kilde 8: CSR-rapporten for 2011 - s. 22 

Figur 12 - Medarbejdertrivsel 2011 

http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation/corporate+governance/
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3.2.1.7 Interne ressourcer, færdigheder og kapabilitet (Skills) 
Kortlægningen af en virksomheds ressourcebase62 vil sjældent kunne gøres dybtgående på 
grund af mangel på information. Derfor vil jeg nedenfor forsøge at indkredse de mest centrale 
ressourcer. 

3.2.1.7.1. Materielle ressourcer 
Her skal forstås de fysiske aktiver som bygninger og driftsmidler, herunder placering af byg-
ninger. Tivolis placering er unik og én af Tivolis helt store forcer, som er med til at give Tivoli 
værdi på markedet, da den ikke sådan uden videre kan efterlignes af andre virksomheder med 
et ønske om at oprette en forlystelsespark. Dog giver den også nogle begrænsninger ifbm. 
støjniveau og udbygning, hvilket jeg har omtalt i afsnit 3.1.1 PESTEL analyse. 

Tivolis fysiske aktiver såsom bygninger og forlystelser spænder vidt. Det er derfor ikke lige til 
for eventuelle konkurrenter at hamle op med, da det vil være meget omkostningstungt at ko-
piere63. Tivolis materielle aktiviteter er derfor, sammen med Tivolis placering, en yderst vær-
difuld konkurrencefordel. Specielt skal Nimb bygningen nævnes, der nyder stor, international 
opmærksomhed64. 

3.2.1.7.2 Immaterielle ressourcer 
De immaterielle ressourcer er ikke på samme måde fysisk til stede, men de udgør alligevel en 
væsentlig del af Tivolis ressourcer. Tivolis stærke immaterielle ressourcer vurderer jeg er de-
res brand, varemærke samt serviceorientering af deres medarbejdere. Disse tre ressourcer er 
unikke for Tivoli og kan ikke uden videre efterlignes. Derudover blev navnet ’Tivoli’ i 2005 et 
beskyttet varemærke65, der betyder, at navnet til hver en tid er beskyttet mod brug fra en 3. 
mand. Tivolis brand har en unik position i folks bevidsthed og det fremstår både som en tradi-
tionsbærer og et nationalsymbol, som alle danskere kender og har et forhold til. I og med at 
Tivolis immaterielle ressourcer ikke er lette at efterligne, anser jeg også disse for værende en 
stærk konkurrencefordel 

3.2.1.7.3 Tivolis kapabilitet 
Her skal forstås de færdigheder og forretningsprocesser, som Tivoli mestrer. 

Tivoli er unik, når det kommer til deres underholdningsprogram. I 2011 nåede programmet 
op på over 2.000 begivenheder, der dækkede alle genrer, de fleste kunstarter og et bredt ud-
snit af deres gæsters smag. De mange arrangementer kunne ikke afholdes uden det gode sam-
arbejde, som de har med deres samarbejdspartnere, der både leverer idéer, entusiasme og 
optrædener.  

Tivoli formår at være ny og gammel på samme tid. Dette vises især ved forestillingen ”Kassan-
der <3 $”, hvor en fræk tyv stjæler Kassanders guld, så han er nødt til at få Harlekins hjælp til 
at fange tyven66. 

62 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang ”, s. 90 
63 jf. yderligere i afsnit 3.1.2.4 Truslen fra nye konkurrenter 
64 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 15 
65 Kilde: Tivolis årsrapport, 2004/05, s. 24 
66 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 18 
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3.2.1.7.4 Tivolis kompetencer 
Med afsæt i ovenstående afsnit, vurderes det, at Tivolis stærkeste kompetencer er inden for 
forandring, meningsskabelse samt relations opbygning. De har forandringskompetence fordi 
de formår at tilpasse sig og være innoverende, idet det ikke er nok at følge i andres fodspor. 
Meningsskabende, fordi de evner at fastholde Tivolis ånd og traditioner til enhver situation og 
til at kommunikere med sine omgivelser, og endelig relations opbyggende, fordi de tager et 
ansvar for samfundet og skaber et netværk ud til befolkningen. 

 3.2.2 Kernekompetencer 
Prahalad og Hamel har defineret en virksomheds kernekompetencer som: 

”… en kombination af færdigheder viden og teknologier, som gør det muligt for virksomheden at 
tilbyde en særlig fordel og værdi til kunderne”67 

Hvorvidt ovenstående interne ressourcer og kompetencer er kernekompetencer afhænger af, 
om de opfylder de krav som Robert M. Grant og Gary Hamel har opstillet68; 

1. Den skal være unik for virksomheden
2. Den skal være svær at efterligne
3. Den skal have værdi for kunden

Ud fra kravene vurderes det, at Tivolis ressourcemæssige kernekompetencer er dens place-
ring, dens medarbejdere og brand. Hertil kommer de forandrings- og meningsskabende kom-
petencer som også vurderes til at være Tivolis kernekompetencer. De relations opbyggende 
kompetencer anses ikke for at være kernekompetencer, idet de let kan efterlignes og ikke er 
unikke for Tivoli. De nævnte faktorer opfylder kravene til kernekompetencer, da de hver især 
er unikke, har værdi for kunden og ikke umiddelbart kan efterlignes. Summeret formodes det, 
at det Tivoli evner, som andre ikke gør, er: 

 At udvikle deres brand
 At fastholde Tivoli som et nationalsymbol i hjertet af København ved at kombinere det

gamle med det nye
 Deres stærke og omfangsrige underholdningsprogram
 Fastholde, motivere og uddanne engagerede og loyale medarbejdere
 Innovativ tilgang til fornyelse med respekt for det bestående

3.2.3 Ejerne og ledernes præferencer 
En strategi kan vise sig at indeholde betydelige mangler eller være direkte fejlslagen, hvis ikke 
den har det nødvendige fokus på ejernes og ledernes præferencer. Det kan derfor være af stor 
betydning, at der i forbindelse med det strategiske analysearbejde ses nærmere på disse præ-
ferencer. Nedenstående gennemgang følger fremgangsmåden beskrevet af Jørgen Lægaard og 
Mikael Vest69. 

67 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 186 
68 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 190 
69 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 229 
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3.2.3.1 Er der historiske bindinger og traditioner? 
Direktør Lars Liebst er en vigtig ressource for Tivoli. Han har være direktør siden 1996, og 
blev ansat for at rette op på den økonomiske situation med konstante underskud, der var i Ti-
voli på det tidpunkt. Det lykkedes ham på få år at få vendt økonomien til det det er i dag, en 
kernesund forretning. Han anser det som en vigtig opgave at fastholde Tivoli-stifteren Car-
stensens motto om, at ”Tivoli aldrig bliver færdig”, og arbejder konstant på at udvikle og for-
bedre haven.  

”Tradition og fornyelse må gå hånd i hånd i Tivoli. Haven skal udvikles, nyt skal tilføres. Samtidig 
skal vi pleje og værne om traditionerne”70 

3.2.3.2 Hvad motiverer ejerne og lederne? 
For at kunne besvare dette spørgsmål, er det nødvendigt at finde ud af hvem, der ejer Tivoli 
A/S.  

Tivoli er registreret på Nasdaq OMX Copenhagen (fondsbørsen) med en kurs pr. 1. juli 2012 
på 3.059 kr.71. Ca. 18.000 af aktionærerne er private borgere, som i høj grad ejer aktien pga. 
loyalitet over for Tivoli. Aktiemajoriteten ejes af Skandinavisk Holding A/S og Chr. Augustinus 
Fabrikker Aktieselskab, der som professionelle investorer både er optaget af Tivolis indtje-
ning og af det højt profilerede brand. 

Aktiekapitalen i Tivoli A/S består af 571.666 aktier med en aktieværdi på 100 kr., hvortil der 
er 10 stemmer. Ingen af aktierne har særlige rettigheder. 

Aktionærsammensætningen og derved ejerkredsen for Tivoli A/S er følgende72: 

 Skandinavisk Holding A/S ejer 31,8% af aktiekapitalen
 Chr. Augustinus Fabrikker A/S ejer 25,4%
 Resten er fordelt på ca. 18.000 aktionærer

Ovenstående fortæller, at den bestemmende indflydelse og dermed den bestemmende ejer-
kreds er Skandinavisk Holding. Skandinavisk Holding ejes henholdsvis af Chr. Augustinus Fa-
brikker A/S med en ejerandel på 58% og C. W. Obel med en ejerandel på 42%73. Chr. Augusti-
nus Fabrikker A/S er 100% ejet af Augustinus Fonden74 og C. W. Obel er 100% ejet af Det 
Obelske Familiefond75. Det vil sige at Chr. Augustinus Fabrikker A/S ejer Tivoli med 25,4% 
direkte og yderligere 58% af de 31,8% (svarende til 18,4%) som Skandinavisk Holding ejer – 
hvilket samlet set giver Chr. Augustinus Fabrikker A/S et ejerskab på 43,8% og dermed majo-
riteten. 

70 Citat fra Jørgen Tandrup fra Tivolis årsrapport, 2011, s. 5 
71 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-
s/206429/historik  
72 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation/ 
73 Kilde: http://www.virk-info.dk/Virk-S/SkandinaviskTobak/Skandinavisk%20Holding.htm 
74 Kilde: http://www.virk-info.dk/Virk-C/Chr.AugustinusFab..htm 
75 Kilde: http://www.virk-info.dk/Virk-C/C.W.Obel/C.W.ObelTobak.htm 

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation/
http://www.virk-info.dk/Virk-S/SkandinaviskTobak/Skandinavisk%20Holding.htm
http://www.virk-info.dk/Virk-C/Chr.AugustinusFab..htm
http://www.virk-info.dk/Virk-C/C.W.Obel/C.W.ObelTobak.htm
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Den største motivationsfaktor for aktionærerne må være at få størst muligt udbytte af deres 
investering. Det samme gælder for bestyrelsen, da alle, bortset fra de to medarbejdervalgte 
medlemmer, er i besiddelse af Tivoli aktier. 

Tivolis bonusordning gælder for direktionen og ledergruppen. Dette kan ses som en af de 
største motivationsfaktorer for at skabe lønsom vækst i overensstemmelse med Tivolis stra-
tegi. Bagsiden af resultatorienteret bonusprogrammer er, at disse kan skabe et incitament for 
den enkelte leder, til at fremme egne resultater, fremfor at tænke på Tivoli som en helhed, for 
derigennem at modtage størst muligt bonus.   

3.2.3.3 Hvad med evnen og viljen? 
Viljen og lysten til arbejdet og dermed det engagement, som ejerne og lederne udviser i virk-
somheden, kan være meget forskellig. 

Både Tivolis ledelse og ejere ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte tu-
ristattraktion, jf. Figur 1, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Ti-
volis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er 
hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke 
del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditi-
oner, der er et særkende for Tivoli76.  

Evnen hos ejerne og lederne til at drive virksomheden skal også tages i betragtning. 

De sidste årsrapporter viser Tivolis ledelses evne til at drive Tivoli. Som nævnt oppe i afsnit 
3.2.3.1 Er der historiske bindinger og traditioner?, har ledelsen og ejerne fået vendt Tivolis 
underskud til et markant overskud. Der skal derfor ikke sås nogen tvivl om, at jeg mener Tivo-
lis ledelse og bestyrelse er yderst kompetent og har vilje til at drive virksomheden. 

3.2.3.4 Hvad med risikoprofilen? 
Ejernes risikovillighed vurderes at være lav, men dog ambitiøs. Dette begrundes med, at de 
tiltag, der satses på i Tivoli fremmer mangfoldigheden og støtter op om de traditioner, som 
Tivoli bygger på. Ledelsen kan dog muligvis være tilbøjelig til, at løbe større risici end ejerne 
muligvis ville ønske. Dog skal det nævnes, at ledelsen ikke kan træffe og udføre beslutninger 
uden bestyrelsens samtykke.  

3.2.3.5 Er der ønske om hensyn til stakeholders? 
Ejeres og lederes præferencer vil ofte påvirke de strategiske overvejelser med en række mere 
eller mindre udtalte hensyn til virksomhedens stakeholders eller interessenter, som medar-
bejdere, kunder, leverandører, offentlige myndigheder, medier, finansmarkeder og fagfor-
eninger. 

Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og ud-
byder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet – brandet – forpligter, og Tivoli øn-
sker at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder overfor Tivolis gæster 
og medarbejdere, i forhold til miljøet og kulturarven. 

Tivoli har en tredelt Corporate Social Responsibility politik (CSR-politik), der forholder sig til 
nedenstående tre grupper. 

76 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 32 
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3.2.3.5.1 Gæster 
Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd overfor deres gæster. Sikkerhed 
og tryghed er to vigtige forudsætninger for, at Tivolis gæster får en god oplevelse. Tivoli har 
derfor etableret alle de nødvendige foranstaltninger til, at en tryg atmosfære bliver en del af 
et Tivoli besøg. Derudover følger de også med på sundhedsbølgen, og sørger for, at den enkel-
te gæst har valgmuligheden mellem det sunde og det usunde77. 

Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk78. Ligeledes har Tivoli indført en ledsager-
ordning, så handicappede gæster kan medbringe egen hjælp. 

3.2.3.5.2 Medarbejdere 
Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere og der bliver lø-
bende fulgt op på området i Arbejdsmiljøorganisationen, SU79 og gennem de årlige medarbej-
dertilfredshedsundersøgelser. 

Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen ikke skal 
have en markant slagside80. Derudover ønsker de at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse 
arbejdsmængden og –situation til hver enkelt medarbejder. Vi ser, jf. ovenfor, hvordan Tivoli i 
dag påtager sig et større ansvar for sine medarbejdere. Derudover, af hensyn til medarbejdere 
og den sociale udvikling i landet, etablerer Tivoli skånejobs. 

3.2.3.5.3 Omverden 
Som nævnt ovenfor i afsnit 3.1.1.6 
Lovgivning er Tivoli underlagt visse 
støjregulativer af hensyn til deres na-
boer og Tivoli overholder disse, da de 
ønsker at udvise en hensynsfuld og re-
spektfuld adfærd. Dette har medvirket 
til en betydelig nedgang i antal nabo-
klager. 

3.2.3.6 Er der behov for generationsskif-
te? 
Dette emne er ikke særlig aktuelt for 
Tivolis ejere, da 62,3% af aktionær-
sammensætningen består af virk-
somheder. De resterende 37,7% dækker over ca. 18.000 småaktionærer. 

Lars Liebst er født i 1956, hvilket betyder at han fylder 56 år i 2012. Man kunne derfor lave 
den antagelse, på baggrund af hans alder, at der går en del år, før Tivoli ser sig nødsaget til at 
finde en ny direktør og derfor være nødsaget til at omstille sig til dette. 

77 Kilde: CSR rapporten for 2011, s. 14 og 15 
78 Kilde: CSR rapporten for 2011, s. 16 
79 SU = Samarbejdsudvalget 
80 Kilde: CSR rapporten for 2011, s. 23, 24 og 25 

Figur 13 - Antal naboklager 

Kilde 9: CSR-rapporten for 2011 - s. 27 
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3.2.3.7 Er der forskellige præferencer indbyrdes mellem ejere og ledere? 
Ejere har præferencer for at optimere udbytte og kursgevinster på deres ejerandele. Ledelsen 
er mere interesseret i at optimere egen løn og forbrugsmuligheder og tager måske særlige 
hensyn til det omgivende samfund, som de, sammen med deres familier, er en del af. Af denne 
grund er der en risiko for, at lederne kun vil se mod kortsigtede mål for at få opfyldt deres 
eget bonusprogram. 

Der er her tale om et principal-agent forhold. Ejerne er principalen, der uddelegerer dét at 
drive Tivoli til ledelsen, som så er agenten. Ejerne har et ønske om at ledelsen udfører opga-
ven tilfredsstillende – altså sørger for størst muligt udbytte til ejerne. Dog har ejerne det pro-
blem, at de er nødsaget til at opstille en belønning, som giver ledelsen tilstrækkelig incitament 
til at udføre opgaven i overensstemmelse med ejernes ønsker.  

Tivolis ejere har oprettet et resultatorienteret bonusprogram. Man kunne drage den konklu-
sion, at dette er udarbejdet, netop for at undgå at ledelsen begynder at modarbejde ejerne. 
Som nævnt ovenover i afsnit 3.2.3.2 Hvad motiverer ejerne og lederne?, kan dette bonuspro-
gram dog godt ses som en kortsigtet løsning, da den kan få ledelsen til kun at arbejde for de 
korte mål og ikke for Tivolis vision.  

Dog vil jeg mene, efter at have udarbejdet ovenstående afsnit, at Lars Liebsts ønske om at ud-
vikle Tivoli inden for traditionens rammer også stemmer overens med ejernes præferencer. 
Jeg har ikke på noget tidspunkt i ovenstående udarbejdelse, fundet indikationer af, at ledelsen 
og ejerne har uoverensstemmende ønsker for Tivolis fremtid. 

3.2.4 Opsamling på den interne analyse 
Tivolis succes afhænger en stor del af deres interne ressourcer og kompetencer. På baggrund 
af deres stærke og indarbejdede værdier samt deres fokus på medarbejdertilfredshed har de 
formået at få nogle medarbejdere, der er glade for deres arbejdsplads og som er med til, at le-
delsen kan benytte den værdibaserede ledelsesstil, som er fordelagtig at føre for Tivoli. De 
glade medarbejdere er med til at sikre Tivolis gæster en dejlig oplevelse, hvilket giver glade og 
loyale gæster som i sidste ende fører til værdiskabelse. 

Gennemførelsen af deres strategi, Vækst 2013, skal ske ved at udnytte de kernekompetencer 
som Tivoli besidder, og som er identificeret til at være følgende: 

 At udvikle deres brand
 Fastholde Tivoli som et nationalsymbol i hjertet af København ved at kombinere det

gamle med det nye
 Deres stærke og omfangsrige underholdningsprogram
 Fastholde, motivere og uddanne engagerede og loyale medarbejdere
 Innovativ tilgang til fornyelse med respekt for det bestående

Disse interne ressourcer, kernekompetencer og Tivoli ”ånden”, er fundamentet for en fremti-
dig konkurrencemæssig fordel på markedet, og dermed værdiskabelse for kunden.  

3.3 Konkurrencestrategier 
Analysen af de konkurrence- og vækststrategier, Tivoli har valgt, tager sigte på at vurdere, om 
de skaber værdi for deres aktionærer inden for de rammer, som ovenstående omverdens fak-
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torer, interne ressourcer og kompetencer giver. Strategierne går ud på at implementere de 
strategiske intentioner, som Tivoli bygger sin eksistens på, dvs. deres: 

 Vision
 Mission
 Værdigrundlag og
 Strategiske mål

3.3.1 Vision 
Ifølge Ole Sørensen81 handler vision om den tilstand, som Tivoli ønsker at befinde sig i på 
langt sigt uden nærmere præcisering af tidspunkt og løsrevet fra deres nuværende ressourcer. 

Det er i denne fase af strategiarbejdet, at Tivolis ledelse skal være visionær ved at kigge ud i 
fremtiden og danne sig et billede af, hvordan den tror ”verdenssituationen” vil se ud på læn-
gere sigt – og så finde frem til, hvilken rolle virksomheden vil spille. 

Tivolis vision er: 

”Vi vil være et førende internationalt oplevelsesbrand”82 

Tivolis vision udtrykker ledelsens drøm om at vokse op blandt verdens største virksomheder 
inden for underholdningsindustrien. Denne vision afspejler sig også i årsrapporten for 2010, 
hvori de skriver, at de overfører årets resultat til Selskabets reserver, da de forventer et højt 
investeringsniveau i de kommende år. 

Styrken i Tivolis vision er, at den er kort og at målet er klart. Tivolis vision viser en ledelse, 
der tilsigter en bred differentieringsstrategi på det internationale marked. Styrken er det ul-
timative mål om at være den bedste på betjening og innovation internationalt. 

Svagheden i visionen er, at dens spændvidde er for bred og ikke særlig unik. Den ville kunne 
forbedres ved at komme med klare meldinger om en kundeorienteret udvikling. Den lægger 
op til, at Tivoli vil beskæftige sig med alle mulige produkter inden for oplevelsesgenren. Når 
visionen er så åben kunne det tyde på, at ledelsen ikke helt ved, hvad den vil fokusere på for at 
nå målet om at blive førende internationalt. Dette kan føre til, at visionen er ubrugelig til le-
delse, fordi den ikke forklare, hvad medarbejderne skal gøre, for at de kan blive et førende in-
ternationalt oplevelsesbrand. Der er, for at tage én af Tivolis konkurrenter inden for begre-
bet ”oplevelse”, jf. Figur 1, Zoologisk haves vision lidt stærkere, da det her er tydeligt, hvad 
ledelsen tilsigter: At være landets førende kulturinstitution vha. innovativitet og veluddanne-
de medarbejdere83.  

3.3.2 Mission 
En virksomheds mission omhandler typisk dens historiske baggrund og formål. Den formule-
res som regel i få linjer og gælder her og nu og en årrække frem84. 

Tivolis mission er: 

81 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 102 
82 Kilde: Tivolis årsrapport, 2010, s. 24 
83 Kilde: http://www.zoo.dk/BesogZoo/OmZoo/Vision.aspx 
84 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 103 

http://www.zoo.dk/BesogZoo/OmZoo/Vision.aspx
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”Vi vil betage vores gæster”82 

Denne mission hænger godt sammen med de kernekompetencer jeg fandt ovenfor85. For at 
betage deres gæster, er de nødsaget til, at have noget at betage med, og da deres kernekompe-
tencer er, at udvikle deres brand ved konstant at forny sig, opstille et stærkt og omfangsrigt 
underholdningsprogram, samt optimere deres service ved at fastholde, motivere og uddanne 
engagerede og loyale medarbejdere, mener jeg, at de er godt rustet til at kunne betage deres 
gæster en del år frem. 

Dog har Tivoli en mission med forholdsvis ringe indholdskvalitet holdt op imod de punkter, 
som Lægaard og Vest opstiller i deres bog86. Den beskriver fint hvilken værdi virksomheden 
ønsker at tilbyde sine gæster, men dog ikke hvordan. Udover at missionen stemmer fint 
overens med Tivolis kernekompetencer samt hvilken værdi de vil give deres gæster, opfylder 
missionen ikke ret mange andre af de punkter, som Lægaard og Vest opstiller. På baggrund 
heraf vil jeg mene, at Tivolis mission primært kan bruges som en overordnet leveregel for 
medarbejderne. 

3.3.3 Værdigrundlag 
Tivoli har suppleret deres vision og mission med en beskrivelse af deres værdier, som danner 
fundament for vision og mission og dermed grænserne for deres realisering87 88: 

 Høj kvalitet af ydelser og produkter
 Høj standard for service
 Unikt design
 Sikkerhed og tryghed
 At betage
 Engagement
 Være enestående, unik, førende
 Tradition
 Fornyelse
 Mangfoldighed
 Ansvarlighed

Disse værdier afspejler de grundlæggende holdninger, jf. tidligere beskrevet, som gælder for 
alle i Tivoli i relation til, hvad der ses som etisk korrekt adfærd og moralsk ansvarlighed. Som 
nævnt i afsnit 3.2.1.6 Medarbejdere (Staff) og afsnit 3.2.1.5 Ledelsesstil (Style) driver Tivolis 
ledelse Tivoli ved værdibaseret ledelse, hvilket indebærer stor medarbejderansvar. Det er vig-
tigt, at deres medarbejdere lever efter disse værdier, når de er på arbejde, da én af Tivolis 
kernekompetencer til værdiskabelse er deres medarbejdere, jf. ovenfor i afsnit  3.2.2 Kerne-
kompetencer. Jeg mener, at ovenstående værdigrundlag har en positiv indflydelse på den 
fremtidige værdiskabelse, da det er værdier, der er unikke og særlige for Tivoli og deres med-
arbejdere. Det er netop disse nøgleord, der gør Tivoli til dét det er i dag. 

85 Jf. afsnit  3.2.2 Kernekompetencer 
86 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 170 og 261 
87 Kilde: http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/vaerdier/ 
88 Se også afsnit 3.2.1.1 Tivolis værdier (Shared values) 

http://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/vaerdier/
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3.3.4 Strategiske mål 
Vision, mission og værdier skal nu oversættes til strategiske mål. På den måde bliver vision og 
mission oversat til handlinger og det er med til at fremme mulighederne for at kunne navigere 
i fremtiden og korrigere undervejs i forhold til forandringer i virksomhedens omgivelser.  

Overskrifterne i Vækst 2013-strategien er89 90: 

1. Tivoli skal levere et så stort overskud, at de fortsat kan udvikle haven, som de ønsker
2. Tivoli skal være en helårsforretning, der er mindre afhængig af vejret
3. Tivoli skal have en høj, international standard på kvalitet og service – og dermed til-

fredse, loyale gæster
4. Tivoli skal etablere sig inden for endnu flere oplevelsesområder
5. Tivoli vil være blandt Danmarks bedste arbejdspladser

Formålet med ovenstående mål er, at de i sidste ende skal føre til øget profit for Tivoli.  

Lægaard og Vest skriver i deres bog91, at der bør være et mål for hvert fokusområde på langt, 
mellem og kort sigt dækkende dimensionerne  

 Finansielle resultater (1) og (2)
 Kunder (2) og (3)
 Interne forretningsprocesser (3) og (4)
 Medarbejdere (5)

Tallene i parentes skal kædes sammen med de 5 ovenfor omtalte strategiske mål. Tivoli har 
formået at nedfælde strategiske mål, der dækker de fire dimensioner, som Lægaard og Vest 
mener de skal dække. 

Man kan sige at Tivolis mål er komplementære mål. Dette betyder at opnåelse af et mål med-
fører øget målopfyldelse på andre mål. For at tage et eksempel kan vi sige, at så længe Tivoli 
er blandt Danmarks bedste arbejdspladser, mål 5, har de glade medarbejdere. Glade medar-
bejdere giver god service og glade, loyale gæster, mål 3, hvilket giver et øget overskud, mål 1. 
Netop disse relationer målene imellem, kan være nøglen til at realisere visionen. 

3.4 Strategiudvikling 
Strategiudvikling er midlet til at nå målene. Tivoli kan vælge vidt forskellige strategier inden 
for de givne omverdens faktorer samt interne ressourcer og kompetencer. 

Tivoli har tilrettelagt sin strategiske udvikling som en kombination af en markedsbaseret og 
ressourcebaseret strategiudvikling. Begge disse er en del af den organiske strategiudvikling (1. 
gear)92. Derudover befinder Tivolis strategiudvikling sig også i 2. og 3. gear, da jeg mener, at 
de også benytter sig af strategisk netværk samt vækst gennem intensivering. Nedenfor vil jeg 
komme nærmere ind på disse 4 typer af strategiudvikling. 

89 Se også afsnit 3.2.1.2 Virksomhedens nuværende strategi (Strategy) 
90 Kilde: Tivolis årsrapport, 2010, s. 24 
91 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 285 
92 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder ”, s. 299 
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3.4.1 Markedsbaseret strategiudvikling 
Den markedsbaserede strategiudvikling tager udgangspunkt i de ovenstående muligheder og 
trusler, jeg har fundet frem til, jf. afsnit 3.1.1 PESTEL analyse. Der er flere indfaldsvinkler i 
denne strategiudvikling93. Disse strategiudviklingsvinkler supplerer hinanden og kan sjældent 
stå alene. Nedenfor kommer jeg dog kun ind på dem, som jeg finder mest essentielle for Tivoli: 

1. Generiske strategier
2. Corporate branding
3. Internettet
4. Redefinering af kerneforretning

3.4.1.1 Generiske strategier 
Tivolis overordnede udvikling af strategi til realisering af vision og mission kan opdeles ud fra 
Michael Porters generiske strategi-model, jf. nedenstående figur;  

3.4.1.1.1 Differentierings strategi 
Tivoli har en stor markedsandel, jf. Figur 10 og forsøger at opveje den højere pris gennem dif-
ferentiering. Dette lykkes kun, hvis Tivolis gæster mener, at dét Tivoli byder på har en højere 
værdi, end det konkurrenterne udbyder og dermed er villige til at betale den højere pris. Ole 
Sørensen skriver i sin bog, at en effektiv differentiering lader sig bedst gøre ud fra nogle sær-
lige kriterier94 95, og for Tivoli er de mest iøjnefaldende følgende områder: 

 Unik service
 Høj kvalitet
 Brandimage

Tivoli har nogle unikke kernekompetencer, som nævnt ovenfor i afsnit  3.2.2 Kernekompeten-
cer, hvilke er med til at gøre en tur i Tivoli til en unik oplevelse. Et besøg i Tivoli er svært for 

93 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 302 
94 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 107 
95 Lægaard og Vest har stort set samme punkter i deres bog, jf. ”Strategi i vindervirksomhe-
der”, s. 321 

Figur 14 - Michael Porters generiske strategier

Kilde 10: 
http://zoom.systime.dk/index.php?id=811&tx_systimeglossary_pi1%5Bcharacter%5D=g&cHash=7f20f54d8b
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den enkelte at sætte en værdi på. Tivoli spiller meget på deres gæsters følelser, hvilket også 
skinner igennem deres mission ”Vi vil betage vores gæster”. Det er derfor vigtigt at Tivoli spil-
ler på deres gæsters signalkriterier96, altså de kriterier som vi tillægger en vis værdi. Det kan 
være Tivolis image/brand, markedsandel, deres domicils størrelse og udseende. Alt sammen 
noget, som er med til at betage os. Specielt i Tivolis markedsføring spiller de på disse signal-
kriterier. Deres reklamer i TV bygger meget på det velkendte – den store, flotte indgang, deres 
figurer (Harlekin og Columbine) – alle ting som vi kan referere til Tivolis brand. 

Tivoli forsøger at differentiere sig ved, at kunne tilbyde forretningsfolk mødelokalefaciliteter 
og dertilhørende frokost – altså sørger for et heldagsarrangement, hvor gæsten ikke skal tæn-
ke på noget. Derudover sørger Tivoli for hele tiden at udvikle deres restaurationskoncepter 
samt deres omfangsrige underholdningsprogram, der spænder vidt og som i den grad adskil-
ler sig fra andre kunstneriske huse i København. Ovenstående indikerer at Tivoli har en god 
bid af de ovenstående opstillede ikke-finansielle værdidrivere, der kan betyde at differentie-
ringsstrategien er en succes for Tivoli. De formår altså at tilfredsstille deres gæsters behov i et 
sådant omfang, at de er villige til at betale en merpris, der overstiger meromkostningerne ved 
differentieringen. 

I differentieringsstrategien gælder det som sagt om at positionere sig i gæsternes bevidsthed. 
Det gælder også om, at gæsterne kommer til at opfatte Tivoli som en helt naturlig del af deres 
valg af forlystelsespark. Customer Relation Management97 kan bruges til at underbygge diffe-
rentieringsstrategien. 

Et velegnet værktøj til at forstå en virksomheds differentieringsmulighed er værdikæden. Ti-
voli nævner turismeværdikæden i deres årsrapport for 201098, da den understøtter den ambi-
tion de har, om at blive en egentlig destinationspark. Lige pt. vil jeg mene, at Tivoli differentie-
rer sig i 3., 4. og 5. led. Efter Tivoli hotellet åbnede dørene i juli 2010, er det nu muligt at tage 
en shuttlebus fra hotellet og direkte til Tivolis hovedindgang. Noget som du ikke ser nogen af 
konkurrenterne præstere. Derudover er Tivoli unik, når det kommer til servicen, udvalget af 
forlystelser og underholdning og sidst men ikke mindst sørger Tivoli nu også for at man 
kommer sikkert tilbage til hotellet igen, med den selv samme bus, som kørte én derhen. Der-
udover er de begyndt at satse på et samarbejde med cruisemarkedet. Det er alle indsatser, der 
skal være med til differentierer Tivoli som en unik destinationspark. 

Figur 15 - Turismeværdikæde 

Kilde 11: Se fodnote 99 

96 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 322 
97 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 383 
98 Kilde: Tivolis årsrapport, 2010, s. 3 
99 Kilde: 
http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client

Advertising

Destination 
information

reservation and 
booking systems

Transport to 
destination

Services 
experienced in 
the destination

Return transport 
to sending 

region

After sales 
service

http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dhtml&docid=nz69
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3.4.1.2 Corporate branding 
Som nævnt ovenfor er én af Tivolis kriterier for succes inden for differentieringsstrategien 
deres brand. De formår at profilere sig gennem deres varemærke, hvilket er med til at skabe 
konkurrencefordele. Tivoli benytter sig af den Corporate branding strategi, som hedder ban-
nerstrategien100. Denne strategi bygger på en kombination af kernekompetencer og produk-
ter/services. Strategien læner sig op af gæstens tillid til, at Tivolis brand lever op til forvent-
ningerne samt det følelsesmæssige bånd, der er mellem gæsten og Tivoli. Bannerstrategien og 
differentieringsstrategien er to strategier, der supplerer hinanden godt, da de begge har deres 
styrker i sammenkædningen af integritet, kvalitet og innovation. Tre ting som Tivoli går op i.  

3.4.2 Ressourcebaseret strategiudvikling 
Den ressourcebaserede strategi tager udgangspunkt i de interne ressourcer og kompetencer, 
og har følgende pejlemærker101: 

1. Lederskab
2. Udvikling af kernekompetencer
3. Teknologi
4. FiSH!-filosofien
5. Teamudvikling ved toppræstationer

Et centralt led i Tivolis strategiudvikling er udviklingen af deres kernekompetencer. Som 
nævnt tidligere, er Tivolis medarbejdere en stærk grundsten for værdiskabelse for Tivoli. For 
at bevare denne stærke kompetence, sørger de for at uddanne og skabe gode arbejdsforhold 
for deres medarbejdere. Én måde hvorpå Tivoli kunne få mere energi ind i virksomheden og 
samtidig frigive det store potentiale, som alle deres medarbejdere har i sig, er brugen af FiSH!-
filosofien102. FiSH!-filosofien bygger på tre grundlæggende krav: 

 Bring legen ind i arbejdet
 Gør kunderne glade og giv dem nogle oplevelser
 Vær nærværende over for dine kunder

Tre grundpiller, som passer godt på Tivolis medarbejdere. Det er vigtigt at have glade og smi-
lende medarbejdere, at gæsterne får den bedste oplevelse, samtidig med at medarbejderne er 
til rådighed og yder en god service. 

Ovenstående indsats inden for de forskellige pejlemærker styrker den ressourcebaserede 
strategiudvikling for Tivoli. 

=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&im
gre-
furl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dh
tml&docid=nz69 
100 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 339 
101 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 351 
102 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 356 

http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dhtml&docid=nz69
http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dhtml&docid=nz69
http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dhtml&docid=nz69
http://www.google.com/imgres?q=value+chain+for+tourism+industry&um=1&hl=da&client=safari&rls=en&authuser=0&biw=1118&bih=429&tbm=isch&tbnid=q5byFgWQiyfWNM:&imgrefurl=http://www.emeraldinsight.com/journals.htm%3Farticleid%3D842712%26show%3Dhtml&docid=nz69
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3.4.3 Strategisk netværk 
Tivoli har i 2011 stablet en komplementær strategisk alliance103 på benene sammen med de 
danske incoming-bureauer, som arrangerer aktiviteter på land for cruise-gæsterne. Det har 
medført den ønskede stigning i antallet af krydstogtgæster, som besøger Tivoli104. Tivoli har 
fundet ud af, at der er en række funktioner inden for cruise-markedet, som med fordel kan 
gennemføres i fælleskab. Netværkssamarbejdet ses som en måde til at opnå det nødvendige 
og ønskede antal besøg af turister. 

Derudover benytter Tivoli sig af franchising i forbindelse med opførelsen af Tivoli hotellet. 
Her har Tivoli (franchisegiver) stillet deres indarbejdede brand til rådighed for Arp-Hansen 
Hotel Group (franchisetager)105. På denne måde skaber Tivoli en indgang til et nyt marked, 
nemlig hotelmarkedet, uden større investeringer. 

3.4.4 Vækst gennem intensivering 
Vækst gennem intensivering, nærmere betegnet – vækst gennem markedsudvikling, kommer 
fra Anshoffs fire vækststrategier106. Vækst gennem markedsudvikling går ud på at øge salget 
af eksisterende produkter på nye markeder. Som nævnt ovenfor, er Tivoli gået ind på cruise-
markedet, for derigennem at styrke deres profil overfor de turister, der kommer til Danmark 
med cruise-skib. 

De har nu skabt yderligere mulighed for vækst gennem deres samarbejde med Arp-Hansen 
Hotel Group og det eventyrlige Tivoli Hotel. Alt sammen vækststrategier, der giver mulighed 
for en pakkeløsning med hotel, transport og besøg i Tivoli. Disse situationer giver øget kon-
kurrenceevne gennem udnyttelse af fælles brand, effektiv overførsel af viden og mere effektiv 
anvendelse af de fælles ressourcer og kapabilitet. 

Tivoli kombinerer altså vækststrategierne komplementær strategisk alliance og markedsud-
vikling (vækst i 2. og 3. gear) med strategiudvikling gennem udvikling af kernekompetencer, 
FiSH-filosofien, differentiering og branding (vækst i 1. gear) 

3.5 Opsamling på strategisk analyse og delproblemstilling 
For at få et overblik over Tivolis muligheder, trusler, svagheder og styrker har jeg valgt at be-
nytte en SWOT-model. Den kan være en hensigtsmæssig måde at sammenfatte de fund jeg har 
gjort mig i forbindelse med ovenstående eksterne og interne analyse. 

Den strategiske analyse har haft til formål at afdække markeds- branche og virksomhedsfor-
hold for Tivoli, samt at klarlægge virksomhedens interne ressourcer. Resultaterne herfra bi-
drager til at kunne besvare følgende problemstilling: 

”Skaber Tivolis forretningsstrategi værdi?” 

103 Kilde: ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 388 
104 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 14 
105 Kilde: http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE968620/nu-faar-tivoli-endelig-
sit-hoejhus-hotel/ 
106 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 112 

http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE968620/nu-faar-tivoli-endelig-sit-hoejhus-hotel/
http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE968620/nu-faar-tivoli-endelig-sit-hoejhus-hotel/
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3.5.1 Tivolis SWOT-model 
Den strategiske analyse giver et behov for en konklusionsmodel. Hertil anbefales SWOT-
modellen. SWOT-modellen er et analyseværktøj, som anvendes til at beskrive virksomhedens 
konkurrencemæssige og ledelsesmæssige situation. 

Analysen har altså ført til følgende konklusioner: 

Styrker 
 Situationsbestemt kundeoriente-

ring
 Stærkt værdigrundlag, der er godt

indprentet i den enkelte medar-
bejder

 Kåret som Danmarks tredje bedste
arbejdsplads

 Glade, tilfredse og loyale medar-
bejdere

 Tivolis fysiske placering
 Stærkt og unikt brand
 Omfanget af materielle aktiver
 Stærke relationer til deres samar-

bejdspartnere
 Gode relationer til deres omgivel-

ser

 Formår at differentiere sig ud af
meromkostningen for gæsten

Svagheder 
 Støtter sig ledelsesmæssigt for me-

get til værdigrundlaget
 Tivolis fysiske placering
 Meget afhængig af sine IT-

systemer og teknologi
 Støtter sig meget til deres samar-

bejdspartnere
 Skal være ny og gammel på samme

tid
 Balancerer mellem hensynet til til-

gængelighed og hensynet til det
kulturhistoriske

 Resultatorienteret bonusprogram
vs. Tivolis vision

Muligheder 
 Den lave rente
 Ændring i skatte- og afgiftspolitik-

ker
 Den florerende byfornyelse
 Nye samarbejder med bl.a. kryds-

togtmarkedet
 En svag stigning i antallet af turi-

ster ift. de sidste år
 Hotel og Tivoli besøg (pakkeløs-

ning)
 Arrangementer i indre by
 Ændringen i befolkningen
 Stigning i brug af internettet
 Den teknologiske udvikling
 Delvis afløftning af moms
 Vejret

 Virksomheders øgede brug af op-
levelser i deres forretningsstrategi

Trusler 
 Nye skatter og afgifter
 Ændring i skatte- og afgiftspolitik-

ker
 Underlagt byplaner der eksisterer

for Københavns kommune
 Den florerende byfornyelse
 Sværere at optage lån
 Arbejdsløshed
 Fald i turismen
 Nedadgående konjunkturer
 Højt prisniveau ift. nabolandene
 Danskerne får færre børn
 Arrangementer i indre by
 Ændringen i befolkningen
 Stigning i fornøjelser online
 Den større gennemsigtighed Inter-

nettet giver

 Vejret

Kilde 12: Egen tilvirkning 

Figur 16 - SWOT-model 
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Der er mange eksterne faktorer, der har indflydelse på Tivoli. Her kan nævnes den lokale by-
plan, teknologiske forhold og løbende sikkerhedsgodkendelser af forlystelserne samt det evi-
ge krav til at være innovativ. Det er vigtigt, at Tivoli tilbyder oplevelser, der kan understøtte 
det enkelte individs behov. 

På trods af Tivolis løbende tiltag, forbliver de ved med at være påvirket af de vejrlige forhold. 
Et forhold de altid vil være berørt af i større eller mindre grad.  

Sidst spiller økonomien hos kunderne en rolle for Tivoli, idet deres produkt betegnes som et 
luksusgode, der er konjunkturfølsomt. 

Underholdningsbranchen er præget af mange forskelligartede aktører, nogle med statsstøtte, 
med hver deres prisniveau. Konkurrencen på prisen er med til at presse Tivolis indtjening.  

Tivolis position i branchen vurderes i dag at være stærk grundet sine differentierede produk-
ter, unikke ’pakkeløsning’ og kendte brand. Fremtiden for Tivoli vurderes at derfor at være 
positiv, dog med en aftagende konkurrenceevne, der primært skyldes de substituerende til-
bud.  

Opsummeret konkluderes der følgende på baggrund af den ovenstående analyse: 

 De ulige prisforskelle, der er mellem Tivoli og de substituerende tilbud, herunder bio-
grafer og andre oplevelser, fører til en hård konkurrence

 Det konstante krav til innovation øger derudover også konkurrencen
 Tivoli står stærkt overfor nye udbydere af forlystelsesparker, idet der er høje ind-

gangsbarrierer i branchen samt at Tivolis beliggenhed og brand er helt unikt.
 Tivoli står svagt overfor kunderne, da deres produkt er prisfølsomt og skifteomkost-

ningerne er lave.
 Tivoli står svagt overfor deres leverandører af forlystelser, idet der er få på markedet.

Dog ser det ud til at Tivoli har et godt og langvarigt samarbejde med deres leverandø-
rer og jeg antager, at dette fortsætter.

Tivolis succes afhænger en stor del af deres interne ressourcer og kompetencer. På baggrund 
af deres stærke og indarbejdede værdier samt deres fokus på medarbejdertilfredshed har de 
formået at få nogle medarbejdere, der er glade for deres arbejdsplads og som er med til at le-
delsen kan benytte den værdibaserede ledelsesstil, som er fordelagtig at føre for Tivoli. De 
glade medarbejdere er med til at sikre Tivolis gæster en dejlig oplevelse, hvilket giver glade og 
loyale kunder som i sidste ende fører til værdiskabelse. 

Gennemførelsen af deres strategi, Vækst 2013, skal ske ved at udnytte de kernekompetencer 
som Tivoli besidder, og som er identificeret til at være følgende: 

 At udvikle deres brand
 Fastholde Tivoli som et nationalsymbol i hjertet af København ved at kombinere det

gamle med det nye
 Deres stærke og omfangsrige underholdningsprogram
 Fastholde, motivere og uddanne engagerede og loyale medarbejdere
 Innovativ tilgang til fornyelse med respekt for det bestående
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Disse interne ressourcer, kernekompetencer og Tivoli ”ånden”, er fundamentet for en fremti-
dig konkurrencemæssig fordel på markedet, og dermed værdiskabelse for kunden. Herudover 
er direktør Lars Liebst en vigtig ressource og kompetence for Haven, idet hans engagement og 
vilje har gjort, at Tivoli i dag fremstår som en sund og solid virksomhed. 

Analysen af Tivolis interne ressourcer afslører, at Tivoli kombinerer vækststrategierne kom-
plementær strategisk alliance og markedsudvikling (vækst i 2. og 3. gear) med strategiudvik-
ling gennem udvikling af kernekompetencer, FiSH-filosofien, differentiering og branding 
(vækst i 1. gear).  

På bagrund af ovenstående må svaret på, om hvorvidt Tivolis forretningsstrategi skaber vær-
di, være ”ja”. Tivoli har en gennemarbejdet forretningsstrategi, so både udvikler og understøt-
ter de kompetencer Tivoli har. På trods af en hård konkurrence i branchen formår Tivoli at 
skabe vækst for sine ejere, ved at tilbyde differentierede og kundetilpassede produkter, der til 
enhver tid fastholder Tivolis ånd og traditioner iht. grundlægger Georg Carstensen oprindeli-
ge idéer. 

4 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen har til formål, at give et overblik over den økonomiske situation og udvik-
lingen over den seneste årrække. Dette søges belyst via følgende spørgsmål; 

Viser Tivolis historiske økonomiske udvikling en evne til at skabe værdi for dens aktionærer? 

 Hvordan har Tivolis rentabilitet udviklet sig?
 Hvilken risikoprofil har Tivoli?

En regnskabsanalyse etablerer nogle historiske niveauer og udviklingstendenser, som danner 
udgangspunkt for det senere budget. Jeg skal sikre mig, at mit datagrundlag er opgjort på et 
ensartet grundlag – altså med uændret regnskabspraksis. Det sikrer, at eventuelle udviklings-
tendenser skyldes underliggende ændringer i driften og ikke ændringer i regnskabspraksis.  

4.1 Årsrapporterne 
Årsrapporter kan betragtes som en optik på virksomheden. De giver et billede af virksomhe-
den, der bringes i fokus gennem regnskabsanalysen. I det følgende foretages regnskabsanaly-
se af Tivoli i perioden 2007/08 – 2011 på baggrund af de af Tivoli offentliggjorte årsrapporter. 

4.1.1 Indledning 
Regnskabsårene i analyseperioden følger kalenderåret, dog med undtagelse af 2007/2008 
som følger perioden 1. april – 31. marts og 2008, som kun går fra 1. april 2008 til 31. decem-
ber 2008 – altså kun 9 måneder. Dette giver grundlag for nogle overvejelser, hvilke vil blive 
drøftet nedenfor. 

4.1.2 Diskussion af regnskabsgrundlaget for år 2008 
Årsregnskabet for år 2008 løber fra d. 1. april – 31. december 2008, altså kun 9 måneder. Ja-
nuar til marts 2008 indgår i årsregnskabet for 2007/2008. Januar til marts er underskudsgi-
vende måneder107, da Haven er lukket for at blive gjort klar til sommersæsonen. Investeringer, 

107 Kilde: Tivolis årsrapport, 2008, s. 4 
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udgifter til reparation og faste udgifter er derfor ikke medtaget i årsregnskabet for 2008, hvil-
ket kan betyde, at regnskabet ser mere positivt ud, end hvis regnskabet havde dækket alle 12 
måneder. 

4.1.3 Ledelses- og revisors påtegninger 
Ved gennemgang af ledelsespåtegningen og revisors påtegning klarlægges det, om årsrappor-
terne er aflagt i overensstemmelse med de gældende regler, og om der er nogle forhold, der 
indikerer en grund til ændring i grundlaget for årsrapporterne. 

4.1.3.1 Ledelsespåtegning 
Der er krav om, at ledelsen, som bekræftelse på, at den har aflagt årsrapport, erklærer, at års-
rapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og 
at den giver et retvisende billede. 

Der er i hele analyseperioden aflagt årsregnskab i overensstemmelse med International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS). I år 2007/2008 og 2008 blev der aflagt koncernregnskab. 
I 2009 fusionerede Tivoli International A/S og Tivoli A/S, hvorfor der ikke længere var behov 
for koncernregnskab, da denne fusionering betød, at Tivoli A/S ikke længere havde nogle dat-
terselskaber. Jeg mener at disse 5 års regnskaber er sammenlignelige. 

4.1.3.2 Revisionspåtegning 
Tivoli er underlagt revisionspligt. Derfor skal revisor i årsrapporten udtale sig om resultatet 
af den udførte revision. 

I hele analyseperioden er Tivolis årsrapporter forsynet med en uafhængig revisors påtegning 
uden forbehold. Revisors påtegning er foretaget af en statsautoriseret revisor fra Pricewater-
houseCoopers i alle de aktuelle regnskabsår. 

4.1.4 Kontinuitet 
I henhold til Årsregnskabslovens § 13, 9, stk.1108 er der krav om formel kontinuitet, hvilket 
betyder, at der skal være talmæssig balancesammenhæng fra det ene år til det næste. Desu-
den kræves det i §13, 9, stk. 2108, at der skal være reel kontinuitet, hvilket indebærer, at poster 
af ensartet indhold skal behandles ens i årsrapporterne. Kontinuitetsbrud kan opstå i forbin-
delse med ændringer i regnskabslovgivning, vejledninger eller ændringer i regnskabsmæssige 
skøn. 

4.1.4.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Der har ikke været ændringer i anvendt regnskabspraksis i analyseperioden 

4.1.4.2 Strukturelle ændringer 
For at opnå god regnskabskvalitet, der viser selskabets normalresultater, er det nødvendigt at 
rense regnskaberne for transitoriske poster109. Dette gøres for at give investor et indblik i sel-
skabets resultater, der vedrører den primære drift. Det er derfor vigtigt, at finde elementer, 
der ikke forventes at gentages som led i den ordinære drift. Det kan således have stor betyd-
ning for forståelsen af årsrapporten, om der eksempelvis har været indtægter eller udgifter 
ved afhændelse af virksomheder eller aktiviteter. Resultatet af ikke at anerkende denne type 

108 Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136726 
109 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 281 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136726
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elementer, kan føre til fejlbehæftede nøgletalsberegninger, og deraf fejlbehæftet værdiansæt-
telse.110 

I 2009 har Tivoli indtægtsført badwill ifbm. tilkøbt Løgismose-Nimb A/S. Badwillen på 2,4 
mio. kr. indgår i posten ”Andre driftsindtægter”, og vurderes som et transitorisk element, der 
reguleres for ved reformulering af resultatopgørelsen i afsnit 4.2.2 Reformulering af resultat-
opgørelsen. 

4.1.5 Anvendt regnskabspraksis 
Tivoli aflægger årsregnskab i DKK, og har valgt at anvende den artsopdelte resultatopgørelse, 
hvor nettoomsætningen og eksterne omkostninger yderligere er opdelt. Balancen er i konto-
form og pengestrømsopgørelsen opgjort efter den indirekte metode nærmere betegnet efter 
afstemningsmodellen111. 

4.2 Reformulering af årsregnskabet 
En virksomhed kan beskrives ved samspillet mellem drift, investering og finansiering. Driften 
er den primære drivkraft for værdiskabelsen i en virksomhed og er derfor vigtig at få isoleret. 
Finansieringen viser, hvorledes driften er finansieret. Reformuleringen af Tivolis årsregnskab 
sker iht. den fremgangsmåde som er beskrevet i bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættel-
se – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen. De reformulerede årsregnskaber findes i bilag 9.2 – 
9.6. 

4.2.1 Reformulering af egenkapitalen 
Egenkapitalopgørelsen opsummerer alle transaktioner og posteringer, der berører ejernes 
egenkapital i Tivoli. Igennem en grundig analyse af egenkapitalopgørelsen sikrer jeg, at alle 
aspekter i Tivoli, der berører ejernes interesse, er medtaget i analysen.  

Tivoli har gevinster og tab på afledte finansielle instrumenter til sikring af fremtidige penge-
strømme (rentswaps). Disse skal indregnes på egenkapitalen frem til det tidspunkt, hvor det 
sikrede indregnes i resultatopgørelsen. 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse findes i bilag 9.2. 

4.2.2 Reformulering af resultatopgørelsen 
Resultatopgørelsen rapporterer det overskud, som netto driftsaktiver og netto finansielle ak-
tiver har skabt. 

Gevinsten ved køb af Løgismose-Nimb A/S reklassificeres fra ’Andre driftsindtægter’ til andet 
driftsoverskud, da den har karakter af en engangsindtægt. Resultat af joint ventures er en 
størrelse, der ikke har forbindelse til salgsaktiviteten (nettoomsætningen) og bliver derfor 
også flyttet til andet driftsoverskud. 

Den reformulerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstbasis, hvorfor den også in-
kluderer de ikke-resultatførte (dirty surplus-)poster fra egenkapitalopgørelsen, altså den før-
omtalte finansieringsaktivitet (renteswap), jf. bilag 9.4. 

110 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 282 
111 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 233 
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4.2.2.1 Allokering af skatteomkostninger 
Overskud fra virksomhedens drifts- og finansielle aktiviteter har begge skattekonsekvenser. I 
den officielle resultatopgørelse fremgår der imidlertid kun ét beløb for skatteomkostnin-
gen, ’skat af årets resultat’. Dette beløb skal allokeres ud på begge overskudskomponenter for 
at bringe disse på efter-skat-basis. Denne skatteallokering sker ved først at beregne skattefor-
delen ved at kunne trække netto finansielle omkostninger fra i skatteregnskabet og derefter 
allokere dette beløb til driftsoverskuddet. Fordelingen af skat ses i bilag 9.4 Reformuleret re-
sultatopgørelse. Det skal bemærkes, at den anvendte skatteprocent er selskabsskatteprocen-
ten på 25 pct. 

4.2.3 Reformulering af balancen 
Ved reformulering af balancen opnås, at de reformulerede aktiver er relateret til driften, mens 
passiverne er relateret til finansieringsaktiviteten. Summen af aktiverne henholdsvis passi-
verne benævnes i denne sammenhæng investeret kapital. Investeret kapital viser, hvad Tivoli 
har investeret i driften, og hvorledes disse investeringer er finansieret. 

Den officielle balance reformuleres, som det fremgår af bilag 9.6 Reformuleret balance, i po-
ster vedrørende drift og finansiering. Særlig poster vedrører de likvide beholdninger. Jeg har 
opdelt de likvide beholdninger i driftslikviditet og overskydende likviditet. Driftslikviditet er 
nødvendig som en buffer for at kunne betale regninger efterhånden, som de forfalder og anses 
som et (ikke-rentebærende) driftsaktiv. Jeg har benyttet en ofte anvendt metode til fastlæg-
gelse af størrelsen af den nødvendige driftslikviditet, som er, at tage 1 pct. af nettoomsætnin-
gen112.  

Kapitalandele i joint ventures klassificeres som ’ikke-kernedriftsaktiver’, da afkastet ikke har 
nogen relation til nettoomsætningen i resultatopgørelsen112. 

Balanceposten ’Anden gæld’ kan indeholde skyldige renter, hvilke burde klassificeres som en 
finansiel forpligtelse. Dog forklarer årsrapporterne ikke nærmere, om posten indeholder ren-
ter, hvorfor jeg opfatter posten som driftsrelateret. 

Bilag 9.5 Konsolideret balance gengiver de officielle balancer for Tivoli for 2007/2008 – 2011, 
mens bilag 9.6 Reformuleret balance viser denne reformulerede balance.  

Tivoli har de senere år genereret frie cash flow, som de har investeret i finansielle aktiver. 
Kontanterne ligger med andre ord i kassen frem for at være investeret i driften. Årsagen til 
dette kunne være, som ledelsen også skriver i deres årsrapport for 2011, at de forventer et 
højt investeringsniveau de kommende år113. 

4.3 Trendanalyse 
En trendanalyse giver et billede af, hvordan Tivolis forskellige regnskabsposter har udviklet 
sig over tid set i forhold til et basisår, som i dette tilfælde er 2007/08. 

112 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgange” – s. 185 
113 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 34 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 49 af 134 

Resultatopgørelse 
2011 2010 2009 2008 Basisår (mio. kr.) 

2007/08 = 100 
Nettoomsætningen 120,6 108,5 107,4 99,3 535,0 
Driftsomkostninger 149,2 133,7 129,5 92,4 81,3 
Bruttoresultat 114,9 104,0 103,5 100,5 453,7 
Andre administrationsomkostnin-
ger114  

110,5 107,1 104,7 87,2 463,3 

Driftsoverskud fra salg (før skat) 126,0 -252,1 -162,5 541,7 -9,6 
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 109,0 -244,9 -159,0 497,4 -7,8 
Samlet driftsoverskud 114,1 46,4 90,9 236,1 26,3 
Totalindkomst 85,4 21,0 77,6 242,9 20,5 

Balance 
Immaterielle anlægsaktiver  72,7 94,3 126,1 53,4 8,8 
Materielle anlægsaktiver 108,7 108,6 109,2 103,8 787,4 
Handelsvarer 110,6 102,4 97,6 62,4 8,5 
Tilgodehavender fra salg 101,9 102,5 87,5 75,3 32,0 
Drifts- og investeringsaktiver 75,9 46,7 42,5 40,2 44,6 
Leverandørgæld 64,4 53,2 54,8 57,4 37,6 
Driftsforpligtelser 125,4 128,0 127,4 113,6 258,1 
Netto driftsaktiver 100,1 97,5 97,7 94,8 591,2 
Netto finansielle forpligtelser 123,0 135,1 147,1 135,3 -54,4 
Egenkapital 112,8 109,8 109,7 108,3 535,8 

Tabel 1 - Trendanalyse af udvalgte regnskabsposter for Tivoli 2007/08-2011 

Ovenstående tabel viser min trendanalyse. Af særlig interesse er nettoomsætning, driftsover-
skud og totalindkomst. Det billede, der tegner sig af Tivoli, er et, hvor salget, med undtagelse 
af 2008, er vokset støt over de fire år. Dog har denne salgsvækst ikke resulteret i en tilsvaren-
de vækst i driftsoverskuddet før end i 2011, hvor driftsoverskuddet fra salg efter skat er ste-
get med 9 pct. Den øgede salgsvækst kan heller ikke ses på totalindkomsten, der er faldet med 
15 pct. 

Fra udviklingen i balanceposterne ses det, at netto driftsaktiverne ikke er steget mere end 
nettoomsætningen. Dette kunne tyde på en forbedret kapitaltilpasning eller øgede investerin-
ger i fremtiden, jf. ovenfor. Endvidere fremgår det, at netto finansielle forpligtelser er er steget 
indenfor perioden, mens egenkapitalen er steget. Dette indikerer det øgede frie cash flow som 
nævnt ovenfor, og som kan ses ud fra udregningerne nedenfor i afsnit 4.4.3 Det frie cash flow. 

Denne trendanalyse giver anledning til yderligere spørgsmål, hvilke jeg vil finde svar på vha. 
de efterfølgende analyser. 

114 Her har jeg lagt vedligeholdelses-, kunstneriske arrangementers-, ejendomsskatter og for-
sikrings-, annoncer og reklame-, personale-, andre eksterne og afskrivningsomkostninger 
sammen  
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4.4 Nøgletalsanalyse 
En nøgletalsanalyse har til formål at kortlægge Tivolis økonomiske sundhedstilstand. Grund-
læggende er der behov for afdækning af Tivolis: 

 Rentabilitet
 Risiko (likviditet)

4.4.1 Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitet, der skaber værdi, kommer fra virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, 
hvorfor regnskabsanalysen begyndte med en reformulering af opgørelserne, der skelner mel-
lem driftsaktivitet og finansieringsaktivitet jf. afsnit 4.2.1 – 4.2.3. 

Rentabilitetsanalysen tilrettelægges på baggrund af egenkapitalforrentningen, ROE, og dens 
underliggende finansielle værdidrivere, som er beskrevet i den udvidede DuPont-model115.  

4.4.1.1 Egenkapitalens forrentning (ROE) 
Den reformulerede egenkapitalopgørelse giver egenkapitalforrentningen ROE, det vil sige 
rentabiliteten på ejernes investering i perioden. 

For Tivoli var ROE i analyseperioden116: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 Gns. 

ROE 2,93% 0,73% 2,72% 8,92% 3,87% 3,83% 

Tivolis gennemsnitlige ROE over analyseperioden er 3,83%, hvilket må betegnes som væren-
de utilfredsstillende, hvis jeg holder den op imod den historiske median for forbrugsgoder på 
9,1%117. Udviklingen i ROE undersøges nærmere ved at dekomponere ROE i ROIC samt finan-
siel gearing og SPREAD. 

4.4.1.2 Driftsmæssig aktivitet 
Den venstre side af DuPont-modellen viser driftsaktivitetens værdidrivere med udgangspunkt 
i afkastet på netto driftsaktiver, ROIC. ROE afhænger af udviklingen i ROIC, der måler, hvor 
profitabelt Tivoli er i stand til at udnytte de ressourcer, den har til rådighed. 

4.4.1.2.2 Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) 
ROIC er det overordnede rentabilitetsmål for driften. Driftsaktivitetens afkastningsgrad sam-
menligner driftsoverskuddet i forhold til netto driftsaktiver. I det tilfælde, hvor Tivoli f.eks. 
kan få dens leverandører til at yde kredit, reducerer det ejernes investering i driften og øger 
dermed afkastet på netto driftsaktiverne. 

For Tivoli var ROIC for analyseperioden118: 

2011 2010 2009 2008 Gns. 

ROIC 4,50% 1,83% 3,62% 9,97% 4,98% 

115 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 255 
116 Se beregningerne i bilag 9.7.1 ROE 
117 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 266 
118 Se beregningerne i bilag 9.7.2 ROIC 
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Der er kun tal for fire år, da jeg ikke har beregnet mig frem til NDA119 for 2006/07, som vil 
skulle bruges for at beregne ROIC for 2007/08. 

Tivoli er det seneste år blevet bedre til at forrente den investerede kapital. Den gennemsnitli-
ge ROIC på 4,98% for Tivoli er i analyseperioden på et lavere niveau end brancheanalysens 
8,1%117 120. Udviklingen for ROIC kan skyldes en kombination af to faktorer: 1) investeringer i 
nye attraktioner påvirker NDA i stigende grad og 2) investeringerne har som tidligere nævnt 
bevirket at der har været flere gæster og besøge Haven, hvilket betyder en stigning i omsæt-
ningen. Som det kan ses ud fra min trendanalyse ovenfor er driftsoverskuddet steget med 9% 
ifht. 2007/08, hvorimod NDA for 2011 ligger på niveau med 2007/08. Det kan altså konklu-
deres at stigningen i driftsoverskuddet er den primære årsag til udviklingen i ROIC. 

I erhvervslivet skabes ROIC på grundlag af forskellige kombinationer af OG og AOH. Tivoli be-
tegnes som en kapitalintensiv virksomhed med store faste omkostninger, jf. afsnit 3.1.2.3.2 
Størrelsen af faste omkostninger, hvor en udvidelse af kapaciteten er tidskrævende. De opere-
rer derfor under en kapacitetsbegrænsning. For disse virksomheder er der en øvre grænse for, 
hvor stor omsætningshastigheden kan blive. For at kunne tiltrække den nødvendige kapital er 
Tivoli derfor nød til at generere høje overskudsgrader, hvilket kan opnås gennem de store ka-
pitalkrav, jeg tidligere har nævnt som en adgangsbarriere for nye virksomheder. 

Som nævnt tidligere  benytter Tivoli differentieringsstrategien for at opnå en stærk markeds-
position, som gør det muligt at sælge til høje priser og dermed opnå høje overskudsgrader. 
Differentieringsstrategien fokuserer med andre ord på overskudsgraden. Jeg ønsker derfor at 
gå yderligere i dybden med OG nedenfor, hvorimod jeg ikke går dybere ned i omsætningsha-
stighedens underliggende drivere. 

Nedenfor dekomponeres ROIC i dens underliggende drivere, overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed. 

4.4.1.2.2.1 Overskudsgrad (OG) 
Overskudsgraden er den procentvise andel af salget, der leder til overskud. 

For Tivoli var OG i analyseperioden121: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 Gns. 

OG 4,65% 2,1% 4,16% 11,69% 4,91% 5,50% 

Brancheanalysen for forbrugsgoder viser et niveau for OG på 3,8%117. Tivolis gennemsnitlige 
OG i analyseperioden er 5,50% og har dermed et højere niveau for OG. Den høje overskuds-
grad kan være et udtryk for at, Tivoli har succes med sin differentieringsstrategi. 

4.4.1.2.2.1.1 Overskudsgradens underliggende drivere 
Overskudsgraden kan nedbrydes i to komponenter. Disse kaldes overskudsgradens drivere: 

𝑂𝐺 = 𝑂𝐺𝑠𝑎𝑙𝑔 + 𝑂𝐺𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 

For yderligere redegørelse og udregninger af disse, jf. bilag 9.7.3.1 Dekomponering af OG 

119 Nettodriftsaktiverne 
120 De amerikanske data siger 8,2%, jf. ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 161 
121 Se beregningerne i bilag 9.7.3 OG 
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Dekomponering af OG 

2011 2010 2009 2008 2007/08 
OGsalg 1,32% -3,29% -2,16% 7,31% -1,46% 
OGandre poster 3,33% 5,39% 5,90% 5,40% 6,54% 
Øvrige poster - - 0,42% -1,02% -0,17% 

OGsalg har været meget svingende i analyseperioden. Den store stigning fra 2007/08 til 2008 
skal tages med forbehold i og med, at 2008 ikke indeholder de tre første underskudsmåneder 
januar-marts, hvilket giver OGsalg et falskt boost. Fra 2009 til 2010 falder OGsalg med 1,13 pro-
centpoints, hvilket primært kan henføres til mindre stigninger på de fleste omkostningsdrive-
re. Fra 2010 til 2011 sker der en positiv omvæltning af OGsalg, da den nu går fra -3,29% til 
1,32%. Denne stigning skyldes primært en stor nedgang i personaleomkostningsdriveren – 
nettoomsætningen er altså steget forholdsvis mere end personaleomkostningerne. 2010 var 
præget af dårligt besøgstal, hvilket påvirkede nettoomsætningen negativt, der er med til at 
give den negative OGsalg på -3,29%. Som det kan ses ud fra min trendanalyse er nettoomsæt-
ningen steget markant i 2011122 og med de tilsvarende lavere omkostningsdrivere, fører dette 
til den positive OGsalg i 2011.  

Opsummeret kan det siges at OG har været påvirket negativt af OGsalg i den pågældende analy-
seperiode. Nettoomsætningen har i perioden været støt stigende, jf. afsnit 4.3 Trendanalyse, 
men omkostningerne er steget forholdsmæssigt mere. Udviklingen i OG har selvfølgelig påvir-
ket udviklingen ROIC, så der er den samme svingende tendens. 

4.4.1.2.2.2 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) 
AOH måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver. Ved at betragte den inverse værdi 
af AOH fås et udtryk for, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver for at skabe én krones 
salg. 

For Tivoli var AOH og AOH-1 i analyseperioden123: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 Gns. 

AOH 0,96 0,88 0,86 0,81 0,91 0,88 
AOH-1 1,04 1,14 1,16 1,23 1,1 1,13 

Ud fra ovenstående kan jeg konkludere, at Tivoli henover de sidste 5 år har ligget nogenlunde 
konstant mht. pengebindingsperiode og forbrug af penge for at skabe salg. I 2007/08 bandt de 
1,1 kr. til at skabe én krones salg, og AOH svarede til en pengebinding på 396 dage124. I 2011 
binder Tivoli 1,04 kr. til at skabe én krones salg og pengene er nu bundet i 375 dage. 

Brancheanalysen for forbrugsgoder viser et niveau for AOH på 2,2117. Tivolis gennemsnitlige 
AOH i analyseperioden er 0,88 og AOH-1 er 1,13 og har dermed et lavere niveau for AOH. Den 
lave omsætningshastighed er i fin overensstemmelse med det faktum, som jeg beskrev oven-
for, at Tivoli har begrænsede muligheder for at udvide kapaciteten. 

122 For en oversigt over udviklingen på de forskellige indtægtsområder, jf. bilag 9.11 Oversigt 
over indtægterne 
123 Se beregningerne i bilag 9.7.4 AOH 
124 Antal dage = 360/AOH 
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4.4.1.3 Finansiel aktivitet 

4.4.1.3.1 Netto finansielle omkostninger i procent (r) 
Netto lånerenten for analyseperioden er125: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 Gns. 

r 17,82% 10,30% 10,43% 19,24% 10,67% 13,69% 
Netto rente procenten, er beregnet som forholdet mellem nettofinansielle omkostninger og 
netto finansielle forpligtelser. Renteprocenten varierer i analyseperioden fra 10,67% i 
2007/08 til 17,82% i 2011. Sammenholdes denne rente med ROIC afkastet på 1,83%-9,97% i 
analyseperioden, ”taber” Tivoli på fremmedkapitalen, fordi de låner til en rente, der er højere 
end afkastet på den investerede kapital – SPREADET mellem ROIC og r er negativt, jf. neden-
for. Da lånerenten er højere end ROIC, er det ikke hensigtsmæssigt for Tivoli at optage yderli-
gere lån, da dette vil svække ROE, og dermed rentabiliteten. Pr. 1. maj 2006 indtrådte Tivoli i 
en cash pool ordning med Skandinavisk Tobakskompagni A/S. 

4.4.1.3.2 SPREAD 
SPREAD viser forskellen mellem ROIC og r, og er for analyseperioden126: 

2011 2010 2009 2008 

SPREAD -14,2% -8,93% -6,39% -6,76% 

Da ROIC er lavere end r har de netto finansielle forpligtelser en negativ indflydelse på ROE. 

4.4.1.3.3 Finansiel gearing (FGEAR) 
Finansiel gearing viser omfanget af rentebærende gæld i forhold til egenkapital. 

Den finansielle gearing for analyseperioden er127: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 
FGEAR 0,11 0,12 0,14 0,13 0,10 

Brancheanalysen for forbrugsgoder viser et niveau for FGEAR på 0,313117. Ud fra dette vurde-
res Tivolis finansielle gearing at være lav. Det fremgår at Tivolis FGEAR har ligget forholdsvist 
stabilt i analyseperioden. Den lave FGEAR indikerer, at den finansielle risiko er lav, hvilket Ti-
voli selv forsøger at dække ind ved at begrænse renterisikoen ved at hjemtage et fastforrentet 
lån eller afdække renterisikoen på et variabelt forrentet lån ved en 100% afdækning med en 
renteswap, der konverterer den variable rente til en fast rente.  

125 Se beregningerne i bilag 9.7.5 r 
126 Se beregningerne i bilag 9.7.6 SPREAD 
127 Se beregningerne i bilag 9.7.7 FGEAR 
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4.4.1.4 Opsamling på rentabilitetsanalysen 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

ROE 2,93% 0,73% 2,72% 8,92% 3,87% 
Drift aktivitetens værdi-
drivere 

ROIC 4,50% 1,83% 3,62% 9,97% 
OG 4,65% 2,1% 4,16% 11,69% 4,92% 
AOH 0,96 0,88 0,86 0,81 0,91 

Finansieringsaktivitetens 
værdidrivere 

FGEAR 0,11 0,12 0,14 0,13 0,10 
r 17,82% 10,30% 10,43% 19,24% 10,67% 
SPREAD -14,2% -8,93% -6,39% -6,76% 

De finansielle valuedrivere ROE, ROIC og OG viser en ensartet tendens. De stiger op til 2008, 
hvorefter de falder frem til 2010, for igen at stige i 2011. AOH har lidt den modsatte tendens. 
Den falder frem til 2008, hvorefter den er støt stigende frem til 2011. Svingningerne i ROE kan 
henføres til svingningerne i ROIC, som igen kan henføres til svingningerne i OG. Som nævnt 
tidligere er 2008’s OG boostet ekstra op, da dette regnskabsår ikke indeholder de tre under-
skudsgivende måneder januar-marts. 2009 er på niveau med 2007/08, hvorefter den falder til 
2,1% i 2010. Faldet i 2010 skyldes de øgede administrationsomkostninger. Nettoomsætnin-
gen er steget, men kan ikke modsvare den stigning der har været i omkostningerne dette år. I 
2011 falder OG tilbage på niveau med tidligere år. AOH har været svagt forbedret i analysepe-
rioden, og indikerer, at Tivoli er en meget kapitalintensiv virksomhed med begrænsede mu-
ligheder for udvidelse af kapacitet og mange faste omkostninger.  

4.4.2 Risikoanalyse 
Risiko er et centralt begreb i regnskabsanalysen og indgår i mange forskellige sammenhænge. 
I forbindelse med værdiansættelse af Tivoli er det nødvendigt at kende den underliggende ri-
siko med henblik på at tilbagediskontere de forventede cash flows. 

4.4.2.1 Driftsmæssig risiko 
Ved vurdering af den driftsmæssige risiko fokuseres på faktorer, der påvirker stabiliteten i 
den driftsmæssige indtjening. Disse faktorer kan deles op i tre kategorier128: 

1) Eksterne risici
a. Er typisk risici, hvor Tivoli kun har meget begrænset indflydelse men ingen

kontrol
2) Strategiske risici

a. Er typisk risici, hvor Tivoli har nogen grad af indflydelse men ingen eller kun
begrænset kontrol

3) Operationelle risici
a. Er typisk risici, hvor Tivoli både har betydelig indflydelse og kontrol

Som eksempel på en ekstern risiko, rammer konjunkturudviklingen Tivoli, da de er afhængige 
af købekraften hos deres kunder. Den driftsmæssige indtjening er derfor mindre stabil for Ti-
voli og de har derfor en højere driftsmæssig risiko. Af strategiske risici kan bl.a. nævnes deres 

128 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 229 
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leverandørafhængighed af forlystelser129. En formindskelse af denne leverandørafhængighed 
vil alt andet lige øge indtjeningssikkerheden og dermed mindske den driftsmæssige risiko. 

Ved vurdering af de operationelle risici er fokus på virksomhedsspecifikke forhold, der kan 
påvirke stabiliteten i den driftsmæssige indtjening. Som eksempler på Tivolis operationelle 
risici, kan nævnes deres afhængighed af kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, brand og 
kvaliteten af deres ansatte for at nævne nogle få. 

Risikoen for en virksomhed siges at aftage med virksomhedens livscyklus, som følge af større 
sikkerhed/tro på forretningsmodellen130. 

For en nærmere uddybning af de eksterne risici henvises til afsnit 3.1.1 PESTEL analyse, for 
de strategiske risici – afsnit 3.1.2 Porters Five Forces og for de operationelle risici – afsnit 3.2 
Interne forhold. 

129 Jf. afsnit 3.1.2.7 Leverandørernes forhandlingskraft 
130 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 231 

Typer af driftsmæssig risiko Vurdering af risi-
koniveau 

Virksomhedens evne til at 
håndtere de driftsmæssige 

risici 

Eksterne risici 
- konjunkturforhold 
- lovgivning 
- vejret 
- Sæsonbetonet branche 

- høj 
- middel 
- høj 
- middel 

God. 
Tivoli forsøger at tilpasse sig 
konjunkturen ved at udarbej-
de ny prisstruktur. Derud-
over gør ledelsen en stor ind-
sats for at holde sig indenfor 
de lovgivningsmæssige ram-
mer. Til sidst har Tivolis le-
delse gjort en del tiltag der 
betyder, at de for fremtiden 
gerne skulle blive mindre 
vejr- og sæsonafhængige. 

 Strategiske risici 
- afhængighed af få leverandører - høj 

Middel. 
Tivoli har stablet et godt le-
verandørforhold op. I Tivolis 
tilfælde er afhængigheden 
gensidig, da markedet for af-
sætning af forlystelser af den 
slags Tivoli efterspørger ikke 
er voldsomt stort. 

Operationelle risici 
- graden af kundetilfredshed 
- brand name opbygning 
- kvaliteten af ledelsen/ansatte 
- medarbejdertilfredshed 

- høj 
- lav 
- middel 
- middel 

God. 
Tivoli har iværksat en masse 
tiltag henover de sidste par 
år, der er med til at sikre gra-
den af medarbejdertilfreds-
hed og dermed kundetil-
fredshed, jf. afsnit 3.2 Interne 
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Tabel 2: Samlet vurdering af de driftsmæssige risici 

4.4.2.2 Finansiel risiko 
Ved analyse af den finansielle risiko vurderes effekten af, at en del af investeringerne finansie-
res ved fremmedkapital. Inddragelsen af fremmekapital i analysen medfører, at ejere først må 
tilgodese fremmedkapitalen, før de kan tilgodeses i form af udbytte.  

4.4.2.2.1 Vurdering af den kortsigtede likviditetsrisiko 
En indikator for den kortsigtede likviditetsrisiko er det antal dage, det tager at omsætte vare-
lageret til kontanter, også defineret som virksomhedens likviditetscyklus131. Jo færre dage det 
tager at konverterer et varelager til kontanter, desto bedre vurderes likviditeten, da der bin-
des færre penge i arbejdskapitalen. Nedenfor er likviditetscyklussen (antal dage) beregnet for 
Tivoli for analyseperioden. Alle balancetal er opgjort som gennemsnitstal af primo og ulti-
mo132: 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

Omsætning 645,2 580,5 574,8 531,0 535,0 
Nettoarbejdskapital 78,1 66,45 65,55 44,9 49,0 
Likviditetscyklus 44 dage 42 dage 42 dage 31 dage 33 dage 
Som det fremgår, er Tivolis likviditetscyklus udvidet fra 33 dage til 44 dage. Fra 2007/08-
2011 er den gennemsnitlige nettoarbejdskapital vokset fra 49 mio. kr. til 78,1 mio. kr. I sam-
me periode steg omsætningen fra 535 mio. kr. til 645,2 mio. kr. Årsagen til at antal dage er 
steget i analyseperioden er, at omsætningshastigheden for nettoarbejdskapitalen er faldet, 
hvilket skyldes at nettoarbejdskapitalen er steget forholdsmæssigt mere end omsætningen. 
Likviditetscyklussen har ligget stabilt de sidste 3 år, hvilket indikerer at Tivolis omsætning sat 
op imod nettoarbejdskapitalen viser et fornuftigt niveau. Denne udvikling indikerer en god 
styring af nettoarbejdskapitalen og forbedrer Tivolis likviditet på kort sigt. 

4.4.2.2.2 Vurdering af den langsigtede likviditetsrisiko (solvensanalyse) 
Følgende indikatorer er relateret til den finansielle risiko133: 

- Finansiel gearing 
- Lånekarakteristika 

I forbindelse med finansiel gearing er medtaget både driftsgæld og rentebærende gæld, hvil-
ket afviger fra definitionen af nøgletallet i rentabilitetsanalysen. Til vurdering af likviditetsri-
sikoen vurderes det imidlertid som værende hensigtsmæssigt at inddrage al gæld134. Derud-

131 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 263 
132 Se beregningerne i bilag 9.9 Tivolis likviditetscyklus 
133 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 233 
134 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 269 

forhold 
Samlet vurdering: Middel driftsmæssig risiko 

Tivolis marked og indtjening er under pres 

Tivolis ledelse synes at håndtere deres driftsmæssige risici fornuftigt. Dog er der risici, som 
Tivoli ikke har fuld kontrol over, men som kan have en signifikant betydning for driften 
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over har jeg benyttet markedsværdien135 af egenkapitalen, da det er markedsværdien og ikke 
den bogførte værdi, køber skal betale for virksomheden. 

En variant af den finansielle gearing er soliditetsgraden136 også her er markedsværdien af 
egenkapitalen benyttet. 

Udregningerne kan ses i bilag 9.12 Finansiel gearing og soliditetsgraden til likviditetsanalyse. 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

Egenkapital, markedsværdi 1.704 1.858 1.852 1.715 2.172 
Egenkapital, bogført værdi 604,4 588,4 588,0 580,5 535,8 
Gæld, bogført 352,4 353,7 352,5 317,6 355,0 
Passiver i alt 956,8 942,1 940,5 898,1 890,8 
Finansiel gearing, markedsværdi 0,21 0,19 0,19 0,19 0,16 
Finansiel gearing, bogført værdi 0,58 0,60 0,60 0,55 0,66 
Soliditetsgraden, markedsværdi 1,78 1,97 1,97 1,91 2,44 
Soliditetsgraden, bogført værdi 0,63 0,63 0,63 0,65 0,60 

Tabel 3: Tivolis soliditetsgrad og finansielle gearing i perioden 2007/08-2011 – beløb i mio. kr. 

Både den finansielle gearing ud fra markedsværdien som den bogførte værdi viser Tivoli som 
en virksomhed med moderat finansiel gearing. Opgøres nøgletallene imidlertid på basis af 
markedsværdier, sker der et fald i den finansielle gearing og en stigning i soliditetsgraden, 
hvilket indikerer en lavere langsigtet likviditetsrisiko henover analyseperioden i Tivoli. Sam-
let vurderes Tivoli at være en solid virksomhed. 

Den finansielle gearing og soliditetsgraden er lineært forbundet og giver den samme informa-
tion omkring den langsigtede likviditetsrisiko.  

Ved optagelse af lån har Tivoli en række valgmuligheder, der påvirker den finansielle risiko137. 
Tivoli har via renteswap konverteret den ellers variable rente på deres lån til en fast rente. 
Dette sikrer Tivoli en kendt ydelsesprofil i hele lånets løbetid og derved er der ingen ydelses-
risiko. Til gengæld påvirkes kapitalværdien af et fastforrentet lån ved en renteændring. 

135 Markedsværdien af egenkapitalen har jeg fundet nedenfor, jf. Tabel 7: Tivolis kapitalstruk-
tur 
136 Evnen til at modstå tab 
137 Jf. bilag 9.8 Finansielle risici. Afsnittet er taget ud fra Tivolis årsrapport, 2011, note 27, s. 
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Typer af finansielle risici Vurdering af risi-
koniveau 

Virksomhedens evne til at 
håndtere de finansielle ri-

sici 

Finansiel gearing 
- lav 

God. 
Tivoli har over de sidste 5 år 
haft en lav og konstant finan-
siel gearing. 

 Lånekarakteristika 
- Fastforrentet lån - lav 

God. 
Tivoli foretager ikke afdæk-
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Tabel 4: Samlet vurdering af de finansielle risici 

4.4.2.3 Opsamling på risikoanalyse 
Tivoli vurderes at være underlagt en middel grad af driftsmæssig risiko, da Tivolis ledelse sy-
nes at håndtere deres driftsmæssige risici fornuftigt. Dog er der risici, som Tivoli ikke har fuld 
kontrol over, men som kan have en signifikant betydning for driften. Den finansielle risiko for 
Tivoli er lav, begrundet i den lave FGEAR og at gælden er placeret i enten fastforrentede lån 
eller lån med 100% afdækning med en renteswap. 

4.4.3 Det frie cash flow 
Frit cash flow (FCF) er den skabte nettopengestrøm fra driften, der bestemmer virksomhe-
dens evne til at betale gælden og foretage udbetalinger til ejerne. 

Det frie cash flow beregnes ud fra følgende formel138: 

𝐹𝑟𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 − Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 

Derudover er der foretaget en kontrol udregning ud fra nedenstående formel139. 

𝐹𝐶𝐹 = 𝑁𝐹𝑂 − ∆𝑁𝐹𝐹 + 𝑑 

Hvilket giver følgende139: 

2011 2010 2009 2008 

Det frie cash flow 20,56 18,34 9,96 -1,76 

Som det fremgår ud fra ovenstående tabel har Tivolis cash flow været stigende i analyseperi-
oden. I år 2008 er det frie cash flow tæt på nul, hvilket skyldes et driftsoverskud på 62,1 mio. 
kr. og en ændring i nettodriftsaktiverne på 63,9 mio. kr. Sidstnævnte skyldes stort fald i drifts-
forpligtelserne, hvor størstedelen heraf er gæld til tilknyttede virksomheder. I de efterfølgen-
de tre år er det lykkedes Tivoli, at få et positivt frit cash flow igen. Dette kan henføres til den 
forholdsvis lavere vækst i nettodriftsaktiverne sat op imod væksten i driftsoverskuddet. 

4.5 Opsamling på regnskabsanalyse og delproblemstilling 
Ovenstående afsnit har afdækket de finansielle nøgletal for perioden 2007/08-11, der histo-
risk har haft en betydning for Tivolis værdiskabelse. Derudover har formålet været at afdæk-
ke Tivolis risikoprofil, for derigennem at få belyst de risikofaktorer, Tivoli er underlagt. Dette 
er med til at besvare nedenstående problemstilling:  

138 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgange”, s. 228 
139 Se beregningerne i bilag 9.10 Det frie cash flow 

- Lang løbetid - lav ning af renterisikoen på deres 
cash pool ordning. Dog er 
renteeffekten forholdsvis lav. 
På de langsigtede lån er det 
forsøgt at begrænse renteri-
sikoen ved enten fastforren-
tet lån eller 100% afdækning 
med en renteswap. 

Samlet vurdering: lav finansiel risiko 
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”Viser Tivolis historiske økonomiske udvikling en evne til at skabe værdi for dens aktionærer?” 

Analysen har ført til følgende konklusioner: 

Gennemgangen af ledelses- samt revisionspåtegninger gav ikke anledning til nogle bemærk-
ninger. 

Tivoli ændrede regnskabsår i 2008 fra 1/4 -31/3 til at følge kalenderåret. Dette betød at tal-
lene fra regnskabsåret 2008 ikke var underlagt de tre underskudsgivende måneder januar til 
marts. Dette har betydet at tallene har været positivt boostet af dette. Jeg har ovenfor haft det-
te i tankerne da jeg lavede min analyse. 

Tivoli aflægger årsregnskab i DKK, og har valgt at anvende den artsopdelte resultatopgørelse, 
hvor nettoomsætningen og eksterne omkostninger yderligere er opdelt. Balancen er i konto-
form og pengestrømsopgørelsen opgjort efter den indirekte metode nærmere betegnet efter 
afstemningsmodellen.  

De reformulerede årsregnskaber findes i bilag 9.2-9.6. 

Rentabilitetsanalysen viser, at Tivoli i analyseperioden har haft en faldende ROE. Dog med op-
sving i 2011. Niveauet for ROE vurderes at være lavt, men kan henføres til den situation, at 
Tivoli taber på fremmedkapitalen, da de betaler en rente, der er højere end afkastet på den 
investerede kapital. Tivoli kan derfor med fordel stoppe med at optage lån, og dermed styrke 
ROE yderligere. 

2011 2010 2009 2008 2007/08 
ROE 2,93% 0,73% 2,72% 8,92% 3,87% 

Drift aktivitetens værdi-
drivere 

ROIC 4,50% 1,83% 3,62% 9,97% 
OG 4,65% 2,1% 4,16% 11,69% 4,92% 
AOH 0,96 0,88 0,86 0,81 0,91 

Finansieringsaktivitetens 
værdidrivere 

FGEAR 0,11 0,12 0,14 0,13 0,10 
r 17,82% 10,30% 10,43% 19,24% 10,67% 
SPREAD -14,2% -8,93% -6,39% -6,76% 

ROIC har haft samme udvikling, hvilket skyldes en tilsvarende tendens i overskudsgraden, 
som derfor er dekomponeret for at kortlægge den dybereliggende årsag. 

Dekomponering af OG 

2011 2010 2009 2008 2007/08 
OGsalg 1,32% -3,29% -2,16% 7,31% -1,46% 
OGandre poster 3,33% 5,39% 5,90% 5,40% 6,54% 

Opsummeret kan det siges at OG har været påvirket negativt af OGsalg i den pågældende analy-
seperiode. Nettoomsætningen har i perioden været støt stigende, jf. afsnit 4.3 Trendanalyse, 
men omkostningerne er steget forholdsmæssigt mere. 

Tivoli vurderes at være underlagt en middel grad af driftsmæssig risiko, da Tivolis ledelse sy-
nes at håndtere deres driftsmæssige risici fornuftigt. Dog er der risici, som Tivoli ikke har fuld 
kontrol over, men som kan have en betydning for driften. Den finansielle risiko for Tivoli er 
lav, begrundet i den lave FGEAR og at gælden er placeret i enten fastforrentede lån eller lån 
med 100% afdækning med en renteswap. 
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Svaret på ovenstående spørgsmål må, på baggrund af denne konklusion, være ”ja” – Tivoli har 
evnet at skabe værdi for sine aktionærer. Dette kan også ses ud fra den stigning, der har været 
i det frie cash flow henover analyseperioden, jf. afsnit 4.4.3 Det frie cash flow.  

5 Budgettering 
Budgetteringen laves med udgangspunkt i de reformulerede resultatopgørelser og balancer, 
samt den viden jeg har fået gennem udarbejdelsen af henholdsvis den strategiske analyse og 
regnskabsanalysen. Den strategiske analyse bidrager med information vedrørende branchen 
samt Tivolis interne forhold, hvor regnskabsanalysen vil bidrage med retningen og hastighe-
den i de forskellige finansielle poster. Til sidst vil ledelsens forventninger for 2012 også blive 
inddraget. Disse findes i årsrapporten for 2011 – s. 28. 

5.1 Budgethorisontens længde 
Da der er tale om going concern-investeringer, der forventes at have en uendelig løbetid, fore-
skriver nutidsværdimodellerne, at man skal forecaste til det uendelige. Dette er dog ikke 
praktisk muligt. Jeg har valgt en budgetperiode (den konkurrencemæssige fordelsperiode 
(CAP)) på 5 år, hvorefter steady state forventes at indtræffe. Budgettet vil altså gælde for pe-
rioden 2012-2016, og terminalperioden begynder i år 2017. 

5.2 Ledelsens forventninger 
Ledelsen har i hver årsrapport fremlagt deres forventninger til næste regnskabsår. For at 
vurdere om jeg kan benytte mig af disse forventningsudsigter har jeg undersøgt, hvorvidt de 
tidligere har holdt stik. Nedenfor er listet ledelsens forventninger til omsætning og resultat 
før skat for den pågældende analyseperiode. De realiserede tal for regnskabsåret 2007/08 
holdt ikke til forventningerne. Dette kan henføres til det våde vejr vi havde i sommeren 2007, 
der medførte et fald i sommerens besøgstal på 8%. Derudover tabte Tivoli en voldgiftssag. I 
2009 ramte finanskrisen også Tivoli. Det viste sig specielt ved at turisterne svigtede. Derud-
over var der dette år COP15, der betød, at Tivoli mistede ca. 100.000 gæster  i løbet af de 14 
dage det varede, da folk frygtede trafikkaos samt de lovede demonstrationer.  

Resultat før skat i 2010 var præget af et utilfredsstillende besøgstal, der til dels skyldtes at 
året begyndte koldt og sluttede koldt. Så folk havde en tendens til at søge indendørs. 2011 vi-
ste sig at overgå forventningerne trods det voldsomme vejr d. 2. juli, der forårsagede en del 
skader i Tivoli. Besøgstallet for 2011 havde forbedret sig for alle tre sæsoner i forhold til 2010, 
hvilket til dels kan skyldes det mildere vejr vi har haft. 
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Omsætning Resultat før skat 

Forventet 2007/08 
Realiseret 

590-610 mio. kr. 
581,7 mio. kr. 

50-60 mio. kr. 
28,4 mio. kr. 

Forventet 2008 
Realiseret 

610-630 mio. kr. 
569,3 mio. kr. 

40-50 mio. kr. 
77,4 mio. kr. 

Forventet 2009 
Realiseret 

590-610 mio. kr. 
622,4 mio. kr. 

30-40 mio. kr. 
21 mio. kr. 

Forventet 2010 
Realiseret 

590-610 mio. kr. 
622,2 mio. kr. 

20-30 mio. kr. 
9,2 mio. kr. 

Forventet 2011 
Realiseret 

590-610 mio. kr. 
673,9 mio. kr. 

20-30 mio. kr. 
33,5 mio. kr. 

Tabel 5: Forventet contra realiseret omsætning og resultat før skat 

Ovenstående tabel viser hvor umådelig svært det kan være at forudsige fremtiden. Tivolis le-
delse har forsøgt, men er gang på gang blevet overrasket af fænomener, de ikke har haft kon-
trol over. Specielt vejret har været den store synder i analyseperioden. Dog forventer ledelsen 
en fremgang i omsætningen til ca. 700 mio. kr. som følge af markedsføring i Norge og Sveri-
ge140. Overskuddet før skat forventes at være på niveau med 2011. 

5.3 Budgettering 

5.3.1 Budgettering af indtægten 
Forudsætningerne for at udarbejde et budget for salgsvæksten, er en vurdering af hver enkelt 
indtægtstype. 

5.3.1.1 Omsætningen 
Som nævnt ovenfor forventer Tivolis ledelse en omsætning på ca. 700 mio. kr. Ud fra Årsrap-
portmeddelelse for 2011 forventer de et besøgsniveau på niveau med 2011141. Ifølge Årsrap-
porten for 2011, vil Tivoli stadig forfølge strategien om at skabe anledninger til besøg gennem 
et alsidigt og attraktivt kulturelt program. 

Omsætningen inddeles i flere delelementer, som alle har en betydning for indtjeningen. Ud fra 
ovenstående forventninger, min strategiske analyse og regnskabsanalysen vil disse blive be-
handlet nedenfor. Derudover benytter jeg mig også gennemgående af bilag 9.13 Analyse af 
omsætningen, hvorfor jeg henviser til dette for yderligere uddybning af nedenstående tal. 

5.3.1.1.1 Entréindtægter 
Som det kan ses ud fra min analyse af entréindtægterne i bilag 9.13 Analyse af omsætningen, 
er entréindtægterne i gennemsnit vokset med 2,5% henover de sidste fem år og har ligget i 
niveauet 26-30% af den samlede omsætning. Entréindtægterne har således været rimelige 
stabile de sidste 5 år, og der er ikke noget, der indikerer at dette ikke skulle gælde fremad og-
så. Så hvis vi i gennemsnit siger, at Tivolis entréindtægter skal ligge på en ca. 27% af den sam-
lede omsætning, og ledelsen forventer omsætningen for 2012 værende på ca. 700 mio. kr., så 
kan jeg konkludere at entréindtægterne for 2012 tilsvarende skal være på ca. 190 mio. kr.. 

140 Jf. Tivolis årsrapport, 2011, s. 6 
141 Kilde: 
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=496527&
messageId=608670 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=496527&messageId=608670
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=496527&messageId=608670
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Dette svarer til en fremgang på 7%. Dog forventer ledelsen ikke vækst i besøgsniveauet, jf. 
ovenfor, og antallet af åbningsdage forventes ikke at stige, hvilket betyder at jeg sætter væk-
sten i entréindtægter til 0%. Dette gør jeg blandt andet også fordi der ikke er kommet noget 
nyt i 2011, og nyhedsværdien af Rasmus Klumps Verden begynder at aftage.  

I 2009 blev Vertigo introduceret. Dog satte det ikke det store positive præg på niveauet af en-
tréindtægter. Faktisk faldt entréindtægterne med 3%. Dette kan dog også skyldes den opståe-
de finanskrise. Jeg vælger dog at antage, at opsættelse af nye forlystelser ikke er en primær 
faktor for udviklingen på entréindtægterne. 

Tivoli har foretaget en del tiltag på cruise-markedet samt øget markedsføringen i Norge og 
Sverige. På baggrund af dette, samt åbningen af ”Det muntre hjørne”, vurderes entréindtæg-
terne for 2013 at vokse med 4% for derefter at falde til 3% når den største nyhedsbølge har 
lagt sig. Dette vurderes ud fra ovenstående samt det faktum at Tivoli har og er i gang med en 
masse tiltag til at gøre haven mere attraktiv i al slags vejr samt hele året. I 2016 falder væk-
sten ned på det gennemsnitlige niveau på 2,5%. 

5.3.1.1.2 Forlystelser 
Indtægterne på forlystelserne har haft en lille gennemsnitlig stigning henover analyseperio-
den på 0,93%. Særlig i 2011 har forlystelsesomsætningen haft en gunstig udvikling, hvilket 
skyldes en stigning i antallet af gæster samt en stigning i forbrug pr. gæst142.  

I 2013 bliver Tivoli 600m2 større, da Tivoli åbner ”Det muntre Hjørne”. Her får gæsterne 3 nye 
forlystelsesoplevelser, hvilket vurderes vil skabe en vækst på 10% for dette omsætningsseg-
ment. Herudover skriver Tivoli ikke noget om nye forlystelser i Haven. Ifølge vækststrategien 
for 2013, vil Tivoli fokusere på at skabe de bedste rammer for gode Tivoli-oplevelser, så der 
derigennem kommer vækst i besøgstallet, omsætningen og indtjeningen. Dog virker det ikke 
plausibelt, at Tivoli ikke vil investere i nye forlystelser udover dem i 2013 i løbet af budgetpe-
rioden. Historisk set har Tivoli opsat ny forlystelse ca. hvert 2-3 år, hvor det sidste tiltag var i 
2010 med Ramus Klumps verden. Da investering i en ny forlystelse tager tid og er omkost-
ningstungt, antager jeg at udsigterne til en ny forlystelse kunne være i 2015. Historisk set har 
en ny forlystelse ikke haft den helt store indvirkning på niveauet i forlystelsesindtægterne. I 
2009 kom Vertigo, dog steg omsætningen kun med 1%. Dog var gæsternes købelyst præget af 
finanskrisen i 2009. 

Denne udvikling ser ud til at have vendt sig, hvis man kigger på tallet for 2011. Her er omsæt-
ningen steget med 12% og svarer til 21% af den samlede omsætning. I gennemsnit svarer for-
lystelsesomsætningen til 21% af den samlede omsætning henover analyseperioden.  

For resten af budgetperioden forventes forlystelsesomsætningens andel af den samlede om-
sætning at forblive på 21%. Dette betyder at omsætningen ca. skal stige med 4% om året frem 
til år 2015. Da antallet af besøgende ikke forventes at stige, og der ikke er fremtidsudsiger til 
nye forlystelser for 2012, antages væksten for forlystelsesomsætningen for 2012 at stige med 
0%. Her skal den demografiske udvikling tages i betragtningen. Som det blev belyst i afsnit 
3.1.1.3 Sociale forhold, bliver der flere ældre i fremtiden i forhold til den aldersgruppe, man 
må antage er målgruppen for Tivolis forlystelser. Antallet i aldersgruppen 19-65 år falder, 

142 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 5 
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ifølge Danmarks Statistik, med 2% i budgetperioden143. Da faldet i det store og hele ikke er 
voldsomt, antager jeg dog at dette ikke vil have en indvirkning på niveauet for forlystelsesom-
sætningen. Jeg antager at stigningen i forlystelsesomsætningen er højere i 2013 og 2015 
grundet nye forlystelser og øget købetrang hos gæsterne, hvorfor væksten i disse år sættes til 
10%. Nyhedsværdien på de nye forlystelser antager jeg medfører en stigning i væksten på 
henholdsvis 6% og 5% for år 2014 og 2016. 

5.3.1.1.3 Spil og forretninger 
Ifølge note 5 i Tivolis årsrapport for 2011, dækker denne kategori over underholdningsspil og 
forretninger. Ved underholdningsspil skal forstås afgiftspligtig nettoomsætning efter gevinst-
udbetaling. 

Spil og forretninger har i gennemsnit haft et fald på 6,77%144 i analyseperioden. Dog har der 
været et opsving i 2011. I 2009 satte Tivoli en kortsigtet strategi til verden, hvor det blandet 
andet handlede om, at sætte fokus på lejersammensætningen, for derigennem at matche gæ-
sternes behov og bidrage positivt til forretningen145. Det kan være denne strategi, der er be-
gyndt at slå igennem og har medført til opsvinget i 2011. 

I analyseperioden svarer Spil og forretningssegementet til 6% af den samlede omsætning. 
Som nævnt tidligere vurderer Tivolis ledelse at omsætningen for 2012 bliver på ca. 700 mio. 
kr., hvilket betyder, at dette omsætningssegment bør ligge på ca. 42 mio. kr.. Det vil svare til 
en stigning på 7,3 mio. kr., hvilket jeg anser som værende urealistisk. Stigningen fra 2010 til 
2011 lå på ca. 8%. Dette kan skyldes nyhedsværdien i de nye lejere.  

Købelysten hos forbrugerne er så småt begyndt at vende. Dette kan have en positiv effekt på 
dette segments omsætning. Fremad antager jeg at nyhedsværdien i de nye lejere samt stig-
ningen i entréindtægter og øget antal gæster vil betyde en stigning på 3% årligt. ”Det muntre 
hjørne” i 2013 og den eventuelle nye forlystelse i 2015, antager jeg ikke har den store effekt 
på spil og forretningsomsætningen, da det historisk set ikke har ladet til at være tilfældet. 
Omsætningen for dette segment faldt med 4% det år Vertigo kom til haven. 

5.3.1.1.4 Food & Beverages 
Food & Beverages dækker over de spisesteder Tivoli selv driver, inklusiv Nimb. Segmentet 
har haft en betydelig fremgang og er i gennemsnit steget med 16% i analyseperioden. Specielt 
i 2009 skete der en stor fremgang, hvilket skyldtes overtagelse af drift og ejerskabet af Nimb 
pr. 1. januar 2009. 

I 2011 åbnede der fem nye spisesteder, hvor Tivoli driver 3 af dem. Det hører til en af de stør-
re udgifter, at spise på én af Tivolis spisesteder. Da finanskrisen har ramt forbrugerne på pen-
gepungen, kunne man forestille sig, at det vil være dér gæsterne sparer først. Det kan være 
familierne i stedet vælger, at tage deres egen picnickurv med og nyde på græsplænen foran 
scenen eller pantomimeteatret. På baggrund af dette, samt det faktum at nyhedsværdien for 
de nye restauranter aftager, vurderes det, at der vil være en stigning i omsætningen i år 2012 
på 6%. En vækstnedgang på 8% fra 2011, hvor væksten var på 14%, jf. bilag 9.13 Analyse af 
omsætningen.  

143 Falder fra 3.004.449 til 2.945.532 
144 Jf. bilag 9.13 Analyse af omsætningen 
145 Kilde: Tivolis årsrapport, 2009, s. 28 
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Food & Beverages har i gennemsnit i analyseperioden haft en andel på 22% af den samlede 
omsætning. 22% af den forventede omsætning for 2012 på ca. 700 mio. kr., svarer til 154 mio. 
kr. – altså et fald på 24,6 mio. kr. eller ca. 14%. Jeg forventer dog ikke en nedgang i dette seg-
ments omsætning, så jeg holder mig til stigningen på 6%. Væksten i 2013 er sat til 8%, da jeg 
antager at den øgede markedsføring og indsats på cruisemarkedet vil vise sig på dette seg-
ments omsætning fra 2013. I 2014 er væksten sat til 6%, i 2015 8%, da jeg antager at en even-
tuel ny forlystelse kunne trække flere folk til. For derefter at falde til 5% vækst i 2016. Re-
staurationsbranchen er en lavmarginal branche med hård konkurrence, hvorved væksten sy-
nes tilfredsstillende.  

5.3.1.1.5 Koncertsalen m.m. 
Dette segment har ikke haft de store udsving i analyseperioden og har i gennemsnit ligget på 
en samlet omsætningsandel på 5%. Vellykkede arrangementer er nøgleordet, for at bevare 
den opadgående vækst på dette område. Tivoli har stablet et samarbejde med Jesper Winge 
Leisners The One and Only Company på benene, for derigennem i fælleskab at skabe dynami-
ske og sprællevende muscialopsætninger, der også appellerer til det yngre publikum146. 

Tivoli gør en stor indsats for, at der er noget for enhver smag på deres scener rundt omkring i 
Haven. Dette er med til at opfylde et af deres strategipunkter, nemlig at skabe anledning til 
besøg i Haven samt at opfylde deres mission om at betage deres gæster. 

På baggrund af ovenstående vurderes væksten at være på 2% for dette segment i hele bud-
getperioden. 

5.3.1.1.6 Lejeindtægter 
Lejeindtægterne er steget støt i analyseperioden. I gennemsnit er de steget 2%, hvilket pri-
mært skyldes NIMB hotellet. I dette segment indgår også leje af hotelværelser, hvilket medfø-
rer en stigning i omsætningen fra 2009. I 2011 udvidede NIMB med endnu et hotelværelse, så 
det nu består af 14 smukke suiter147. Dette må antages at have en positiv indvirkning på dette 
segments fremtidige omsætning. 

Efter overtagelsen af NIMB er lejeindtægterne gennemsnitligt steget med 4% og svarer til 
12% af den samlede omsætning. 12% af den forventede omsætning på 700 mio. kr. svarer til 
84 mio. kr. – altså en stigning på 3%. Dette virker ikke helt urealistisk. Jeg sætter derfor væk-
sten til 3% for 2012 – også set i lyset af det ekstra værelse, der er kommet på NIMB. Fremad-
rettet vurderes der ikke den store vækst. Udvidelsen af ”Det muntre hjørne” indeholder pri-
mært nye forlystelser hvorfor jeg ikke mener, at denne udvidelse vil have nogen indvirkning 
på lejeindtægterne. Tivoli Kanten er der endnu ikke nogen dato på hvornår åbner, jeg har der-
for ikke inddraget denne i min udarbejdelse af budgettet. Jeg antager derfor at væksten går 
tilbage til det tidligere gennemsnit for analyseperioden – altså de 2%. 

Der er forholdsvis stor usikkerhed om salgsvæksten, da store dele af væksten stammer fra 
forventninger til nye attraktioner, samt kundernes købekraft og konkurrenternes udvikling. 
Denne store usikkerhed kunne vi også se ud fra ovenstående Tabel 5: Forventet contra reali-
seret omsætning og resultat før skat, hvor Tivolis ledelse nogle gange ramte ved siden af. Min 
vurdering af det fremtidige budget for omsætningen kan ses i bilag 9.17 Budget. 

146 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 18 
147 Kilde: Tivolis årsrapport 2011, s. 15 
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5.3.2 Budgettering af omkostninger 
Nedenfor benytter jeg mig af den analyse jeg har udarbejdet af omkostninger, jf. bilag 9.14 
Analyse af omkostningerne. 

5.3.2.1 Driftsomkostninger 
Driftsomkostningerne har gennem analyseperioden udviklet sig i forhold til omsætningen. I 
2007/08 svarede driftsomkostningerne til 15%148 af omsætningen, hvorefter den faldt til 
14% i 2008. Dog skal her tages i betragtning at dette regnskabsår ikke har de 3 underskudsgi-
vende måneder med januar-marts, hvilket kan betyde at omkostningsandelen er påvirket po-
sitivt af dette. I årene 2009-2011 har driftsomkostningsandelen af omsætningen ligget kon-
stant på 18-19%. Driftsomkostninger består af vareforbrug, el og varme samt andre omkost-
ninger til drift af haven. Omkostninger som umiddelbart ikke har de store svingninger, hvilket 
også kan ses ud fra den historiske udvikling. Derfor budgetteres der med at driftsudgifterne 
udgør 19% for 2012 og 20% for resten af budgetperioden, da jeg antager at udvidelsen 
med ”Det muntre hjørne” vil føre til stigende driftsudgifter. 

5.3.2.2 Vedligeholdelse 
Omkostninger til vedligeholdelse har i analyseperioden ligget ganske stabilt i niveauet 4-6% 
af omsætningen. Jeg vurderer at omkostningsniveauet for 2012 fortsat er på 4%, da der ikke 
har været nogen særlige tilkøb der kræver yderligere vedligeholdelsesomkostninger. Der-
imod forventer jeg at omkostningerne vil stige i 2013, på grund af udvidelsen med ”Det 
muntre hjørne”. Sætter derfor omkostningsandelen til 6% i 2013 og 2015, da jeg tidligere an-
tog at der kom endnu en ny forlystelse i 2015, som alt andet lige kan øge vedligeholdelsesom-
kostningerne. I 2014 og 2016 vurderer jeg at vedligeholdelsesomkostningerne går tilbage til 
deres historiske niveau på 4% af omsætningen. 

5.3.2.3 Kunstneriske arrangementer 
Udgifter til kunstneriske arrangementer indeholder udgifter til Tivolis Symfoniorkester, di-
verse kunstnere og andet. Udgiften til Tivolis Symfoniorkester forventes at ligge på et kon-
stant niveau – 7,4 mio. kr. Én af Tivolis kernekompetencer149 er deres stærke og omfangsrige 
underholdningsprogram. Derfor er det vigtigt for Tivoli hele tiden at have noget nyt og beta-
gende at byde på. Igennem analyseperioden har udgiftsniveauet ligget på 6-7% af omsætnin-
gen. Jeg vurderer at dette er et passende niveau at fortsætte med. 

5.3.2.4 Ejendomsskatter og forsikringer 
Udgifter til ejendomsskatter og forsikringer har henover analyseperioden været ret stabil 
omkring de 16 mio. kr. På trods af løbende nyanskaffelser, ser dette ikke ud til at have påvir-
ket udgifterne til forsikringer. Jeg vurderer derfor at de fremtidige udgifter til ejendomsskat-
ter og forsikringer vil ligge på 16,5 mio. kr. Dette ligger indenfor det historiske niveau.  

5.3.2.5 Annoncer og reklame 
I analyseperioden har udgifter til annoncer og reklame ligget i niveauet 18,1-24,6 mio. kr. I 
2011 var udgifterne til annoncer og reklame på 18,1 mio. kr. Denne forventes at stige i 2012 
da ledelsen har iværksat øget markedsføring i Norge og Sverige150 for derigennem at tiltrække 

148 81,3/535 = 15% 
149 Jf. afsnit  3.2.2 Kernekompetencer 
150 Kilde: Tivolis årsrapport, 2011, s. 6 
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flere turister. Jeg vurderer derfor en vækst på 10% i 2012. Åbningen af ”Det muntre hjørne” i 
2013 forventer jeg også medfører en stigning i markedsføringsomkostninger. Derfor sætter 
jeg væksten dette år til 6%. I 2014 forventes niveauet at bevares, for derefter at stige lidt igen 
i 2015 på grund af den nye forlystelse jeg antog tidligere. Herefter forventes niveauet at falde 
lidt i 2016. 

5.3.2.6 Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger har i analyseperioden ligget i niveauet 33,8-46,3 mio. kr. Ud fra 
regnskabet er det ikke muligt for mig, at se hvad dette beløb præcist består af andet end ho-
norar til revisor. Jeg vurderer at de sidste 5 års gennemsnit må være et passende niveau at 
budgettere med. 

5.3.2.7 Personaleomkostninger 
Niveauet på personaleomkostninger skulle man mene afhang af antallet af ansatte. Dog er 
tendensen i Tivoli ikke udelukkende sådan. I gennemsnit har Tivoli i analyseperioden haft 733 
ansatte og udbetalt 267,5 mio. kr. i løn. Fra 2009 til 2011 er antallet af gennemsnitligt ansatte 
faldet med 97 mennesker, hvor lønomkostningerne er steget med 14,1 mio. kr.151. 4,7 mio. kr. 
kan henføres til stigende lønninger samt bonus til direktionen og ledelsen. Resten må antages 
at tilfalde medarbejderne. De sidste 3 år har Tivoli kørt med en stigning i personaleomkost-
ninger på 1-4%. I Danmark er inflationen pt. i niveauet 2,25-3,5%152. Da jeg mener lønstignin-
gerne skal modsvare dette, men at der samtidig er indeholdt en del sæsonarbejdere i Tivolis 
lønomkostningerne vurderer jeg at en årlig vækst på 3% findes passende. Der ses i dette til-
fælde bort fra muligheden for bonus. 

5.3.2.8 Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger afhænger af investering af anlægsaktiver. I 2009 steg af- og nedskriv-
ningerne som følge af overtagelsen af NIMB og i 2010 steg de yderligere på grund af opsættel-
sen af Rasmus Klumps Verden. Denne medfører nedskrivninger af de dertilhørende anlægsak-
tiver. Historisk set stiger af- og nedskrivningerne altså, når der foretages nyinvesteringer. Fra 
2008 til 2009 steg af- og nedskrivningerne med 39% og fra 2009 til 2010 steg de med 7%. 
Stigningen fra 2008 til 2009 skal dog ses på med det in mente, at 2008 mangler tre måneders 
afskrivninger, da årsregnskabet kun dækker over 9 måneder. Hvis jeg regner ud til, hvad det 
svarer til for et år, vil stigningen kun være på 5%153. Fra 2010 til 2011 steg af- og nedskriv-
ningerne med 3% på trods af at der i 2011 ikke var nogle større nyinvesteringer. På baggrund 
af ovenstående vurderer jeg at det vil være passende med vækst på 3% de år, hvor der ingen 
nyinvesteringer er, og en vækst på 6% de år, der foretages investeringer, altså i år 2013 og 
2015. 

5.3.2.9 Nettofinansielle omkostninger 
De nettofinansielle omkostninger har i analyseperioden ligget i niveauet 7,3-11 mio. kr.. Tivoli 
har sænket den finansielle risiko ved at hjemtage fastforrentede lån eller afdække variable lån 
med en renteswap154. Da der er tale om langsigtede lån, op til 20 år, vurderer jeg, at niveauet 
for finansielle omkostninger fastsættes til 2011-niveauet. 

151 Se yderligere i bilag 9.15 Analyse af lønomkostningerne 
152 Kilde: http://www.eu-oplysningen.dk/flash_docs/oekonomi/ 
153 (44,4/9)*12 = 59,2 -> (61,9-59,2)/59,2 = 5% 
154 Jf. yderligere i afsnit 4.4.2.2 Finansiel risiko 

http://www.eu-oplysningen.dk/flash_docs/oekonomi/


Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 67 af 134 

5.4 Skatteprocent 
Skatteprocenten til at beregne skatten på driftsoverskuddet fastsættes med en konstant effek-
tiv skatteprocent på 25%, hvilket er den gældende danske selskabsskatteprocent. 

5.5 Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter har ikke nogle præcise underliggende drivere. Derfor ser jeg mig nød-
saget til at budgetterer dem som en andel af salget ud fra en antagelse om, at beløbene i grove 
træk varierer med dette155. I 2011 har andre driftsindtægter svaret til 4% af omsætningen, 
hvorfor jeg budgetterer med dette fremadrettet. 

5.6 Budgettering af balance 

5.6.1 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed 
Ifølge afsnit 4.4.1.2.2.2 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) har Tivoli i analy-
seperioden forbedret AOH. Det forventes, at denne forbedring er permanent, men samtidig, at 
Tivoli ikke i fremtiden kan udnytte netto driftsaktiverne væsentligt mere effektivt, hvorfor 
niveauet for kerne AOHt fastholdes på 0,96 i budgetperioden.  

Udregningerne for kerne NDAt kan ses i bilag 9.16 Kerne NDAt. 

5.7 Vækst i terminalperioden 
Den første og vigtigste forudsætning vedrørende salgsvækstraten er, at salgsvæksten i termi-
nalperioden ikke kan være større end den langsigtede vækstrate for økonomien. Det er al-
mindeligt at forudsætte, at Tivoli vil vokse med en rate lig vækstraten for økonomien156. På 
den måde vil Tivoli opretholde sin størrelse relativt til den samlede økonomi. Historisk har 
den årlige vækst i den danske økonomi målt ved den nominelle vækst i BNP gennemsnitligt 
ligget på omkring 3-5 pct., hvilket er på niveau med udviklingen inden for Eurozonen157. Så i 
dette tilfælde er en forudsætning om en salgsvækstrate i terminalperioden på 3,7 pct. rimelig. 

5.8 Opsamling på budgettering 
Tivolis ledelse er handlekraftig, og får ført deres visioner ud i livet. Det er dog ikke altid dette 
kan ses på bundlinjen, jf. Tabel 5: Forventet contra realiseret omsætning og resultat før skat. 
Dette skyldes hovedsageligt udefra kommende faktorer, såsom vejret, hvilket Tivolis ledelse 
ikke er herrer over. 

Den udarbejdede strategiske analyse og regnskabsanalyse viser forhold, der kan påvirke Tivo-
lis indtjening i fremtiden. Det udarbejdede budget tager højde for disse. Dog bygger budgettet 
på en vis usikkerhed, da det som sagt er meget følsomt overfor udefrakommende faktorer. 
Faktorer som ikke lige pt. er mulige for mig at spå om, f.eks. vejret, teknologisk innovation på 
forlystelsesområdet, udvidelse af Tivoli (Københavns byplan) osv. 

Omsætning og omkostninger er budgetteret linje for linje, da jeg ikke mente det var muligt, at 
finde konstante udviklingstendenser, der kunne benyttes. Salgsvæksten i terminalperioden 
estimeres til 3,7%, jf. ovenfor afsnit 5.7 Vækst i terminalperioden.  

155 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 326 
156 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 320. 
157 Kilde: http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  

http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
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6 Værdiansættelse 
Med udgangspunkt i ovenstående afsnit, vil jeg foretage en værdiansættelse af Tivoli-aktien 
og sammenholde den med børskursen. Værdiansættelsen foretages pr. 31.12.2011, i og med 
årsregnskabet for 2012 ikke var tilgængeligt ved specialets afslutning. 

Kan den beregnede pris for Tivoli-aktien sammenholdes med markedskursen? 

 Hvordan ser de fremtidige budgetter for Tivoli ud?
 Hvad er den teoretiske aktiekurs ud fra den valgte værdiansættelsesmodel?
 Hvor følsom er den teoretiske aktiekurs overfor ændringer i de underliggende variab-

le?

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel 
På det overordnede niveau skelner man mellem relative og absolutte værdiansættelsesmodel-
ler. De relative modeller er kendetegnet ved ikke at involvere budgettering og kun gøre be-
grænset brug af information. Jeg vil derfor ikke komme yderligere ind på de relative modeller 
i dette speciale.  

Anderledes forholder det sig med de absolutte værdiansættelsesmodeller, der fordrer budget-
tering på baggrund af en bred vifte af tilgængelige informationer. De absolutte værdiansættel-
sesmodeller klassificeres efter, om de benyttes til værdiansættelse af egenkapitalen (direkte 
modeller) eller virksomheden (indirekte modeller)158. Da jeg er interesseret i at værdiansætte 
virksomheden, fokuserer jeg på de indirekte modeller.  

Virksomhedsværdien kan estimeres på grundlag af to diskonteringsmodeller; 

1. Cash flow-modellen, FCFF159

2. Residualindkomstmodellen

6.1.1 Den diskonterede cash flow model 
Den diskonterede cash flow-model har en fremtrædende plads inden for finansieringsteorien. 
Anvendelsen af denne model kræver et indgående kendskab til virksomheden. Jeg har valgt at 
benytte den indirekte model, FCFF, da denne er den mest anvendte. FCFF bygger på en tilba-
gediskontering af det frie cash flow og beregnes ud fra følgende formel: 

𝑉𝑂
𝐸 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐹1

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)1
+

𝐹𝐶𝐹𝐹2

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)2
+ ⋯

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
+

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇

𝑇

𝑡=1

− 𝑁𝐹𝐹0 

Omskrevet i årsregnskabets termer kan det frie cash flow til virksomheden beregnes som: 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 − ∆𝑁𝐷𝐴 

hvor DO er driftsoverskuddet (efter skat), og ∆NDA er ændringen i netto driftsaktiver. 

158 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 35 
159 Bedre kendt som DCF-modellen 
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6.2 Estimering af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 
Den generelle formel til estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter sel-
skabsskat, kan udtrykkes som: 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑘𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑘𝑑  

hvor  

rwacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

𝑉0
𝐸 = markedsværdi af egenkapitalen 

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

 = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 = markedsværdi af virksomheden (𝑉0

𝑁𝐷𝐴 = 𝑉0
𝐸 + 𝑉0

𝑁𝐹𝐹)

ke = ejernes afkastkrav 

kd = finansielle omkostninger efter skat 

Da Tivoli A/S kun benytter to typer af finansiering, nemlig egenkapital og gæld kan denne 
formel benyttes. 

6.2.1 Estimering af lånerenten 
Finansielle omkostninger efter skat kan vises som: 

𝑘𝑑 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ∗ (1 − 𝑡) 

hvor 

𝑟𝑓 = Risikofri rente 

𝑟𝑠 = Selskabsspecifikt risikotillæg 

t = Selskabsskattesats 

6.2.1.1 Estimering af den risikofrie rente, rf 
I praksis anbefales det at anvende den effektive rente for den toneangivende tiårige statsobli-
gation som estimat for den risikofri rente160, hvilken pr. 31.12.2011 var 1,58%161. 

6.2.1.2 Estimering af risikotillæg, rs 

Risikotillægget opkræves af långiver som kompensation for den risiko, der ligger i at investere 
i virksomheden. 

Tivoli har ifølge Solsiden.dk fået kreditratingen AA – høj kreditværdighed. Givet den opnåede 
rating kan risikotillægget opgøres. Dette risikotillæg øges i takt med, at kreditrating forringes. 
Nedenfor er vist et eksempel fra Bloomberg Business News, på risikotillægget givet forskellige 
rating. 

160 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 51 
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Risikofri 
rente161 

AAA AA A BBB BB B 

10 år 1,58 0,45 0,54 0,63 1,44 2,55 3,67 
Stigende risiko 

Kilde 13: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” – s. 246 

Tabel 6: Risikotillæg ved forskellige kreditratings 

Baseret på Tivolis rating (AA) samt nedenstående kapitalstruktur kan risikotillægget opgøres 
til 0,54%, der tillægges den risikofrie rente. 

Lånerenten kan derfor beregnes til: 

𝑘𝑑 = (1,58% + 0,54%) ∗ (1 − 0,25) = 2,12% ∗ 0,75 = 𝟏, 𝟓𝟗% 

6.2.2 Fastlæggelse af kapitalstrukturen 
Kapitalstrukturen skal fastlægges på baggrund af markedsværdier for egenkapitalen (EK) og 
de nettofinansielle forpligtelser (NFF). Baggrunden herfor er, at markedsværdier er en god 
indikator for, hvad der skal ofres for at opnå ejerandel i en virksomhed162. Disse er dog ofte 
ikke tilgængelige, hvorfor man i stedet kan anvende et langsigtet estimat over virksomhedens 
fremtidige forventede kapitalstruktur163. 

Idet Tivoli A/S ikke har oplyst den langsigtede kapitalstruktur, estimeres kapitalstrukturen 
med udgangspunkt i markedsværdierne. 

t. kr. 2011 2010 2009 2008 2007/08 Gns. 
Aktiekursen ulti-
mo regnskabs-
året164 

2.980 3.251 3.239 3.000 3.800 

Antal aktier 571.666 571.666 571.666 571.666 571.666 
Markedsværdi af 
egenkapitalen 

1.703.565 1.858.486 1.851.626 1.714.998 2.172.331 

Rentebærende 
gæld 

177.500165 223.000165 216.600165 198.600165 254.200165 

Total 1.881.065 2.081.486 2.068.226 1.913.598 2.426.531 

Egenkapitalandel 90,56% 89,29% 89,53% 89,62% 89,52% 89,70% 
Gældsandel 9,44% 10,71% 10,47% 10,38% 10,48% 10,30% 

Tabel 7: Tivolis kapitalstruktur 

161 Taget ud fra den effektive rente på en 10-årig statsobligation ultimo 2011, da værdiansæt-
telsen er pr. 31/12 2011 – jf. http://nationalbanken.statistikbank.dk  
162 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 50-51 
163 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 240 
164 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-
s/206429/historik 
165 Bankgæld + gæld til tilknyttede virksomheder 

http://nationalbanken.statistikbank.dk/
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
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Driftsmæssig risiko Finansiel risiko 

Som det ses ud fra ovenstående kapitalstruktur, er det ikke risikofyldt for en investor at inve-
stere i Tivoli, da kapitalstrukturens gennemsnit er 89,70%/10,30%. Yderligere vurderes der, 
ud fra ovenstående regnskabsanalyse og risikoanalyse, at være begrænset finansiel risiko. 

Til nedenstående beregning af WACC benyttes gennemsnittet af ovenstående vægtninger. 

6.2.3 Ejernes afkastkrav 
Ejerafkastkravet kan estimeres med udgangspunkt i Capital Asset Pricing Modellen (CAPM), 
og defineres som166: 

𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒𝑘 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

hvor 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽𝑒𝑘 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑜) 

𝑟𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

Ligningen for ejerafkastkravet bliver ofte betegnet som Security Market Line (SML) og er en 
relativ prisfastsættelsesmodel, der viser ligevægtssammenhængen mellem risikopræmien for 
selskabet og risikopræmien for markedsporteføljen. 

Den risikofrie rente blev fastsat ovenfor til 1,58, jf. afsnit 6.2.1.1 Estimering af den risikofrie 
rente, rf. 

6.2.3.1 Estimering og tolkning af 𝜷𝒆𝒌 
Desto større systematisk risiko, der er ved et selskab, jo mere vil investorer tage sig betalt for 
at investere penge i selskabet. Nedenstående formel viser betarelationen167: 

𝛽𝑒𝑘 = 𝛽𝑈 + (𝛽𝑈 − 𝛽𝑑) ∗
𝐷

𝐸𝐾

Det første led, 𝛽𝑈, måler den driftsmæssige risiko, jf. afsnit 4.4.2.1 Driftsmæssig risiko, mens 

det andet led, (𝛽𝑈 − 𝛽𝑑) ∗
𝐷

𝐸𝐾
, måler den finansielle risiko, jf. afsnit 4.4.2.2 Finansiel risiko. Som 

det fremgår, er der kun i beskedent omfang taget udgangspunkt i Tivolis regnskaber og finan-
sielle nøgletal ved måling af de enkelte risici, herunder især risici relateret til driften. Generelt 
vil virksomheder forsøge at balancere den driftsmæssige og finansielle risiko. Jeg har vurderet 
ovenfor, at Tivoli har en middel driftsmæssig risiko. Dette kan være årsagen til, at Tivoli for-
søger at minimere den finansielle risiko, som jeg har sat til lav ud fra min analyse ovenfor. 

Ud fra ovenstående antagelser, altså at den driftsmæssige risiko ligger på middel og den fi-
nansielle risiko ligger på lav, kan jeg ud fra figur 7.15 i ”Regnskabsanalyse for beslutningsta-
gere” – s. 239, konkludere at den samlede risiko anses som værende lav og det giver mig et 
𝛽𝑒𝑘estimat i intervallet 0,6-0,85. 

166 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 217 
167 Kilde: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, s. 233 
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Sammenholdt med ovenstående strategiske analyse og regnskabsanalyse, vurderer jeg at gå 
videre med et betaestimat på 0,85168.  Min begrundelse for at gå videre med et betaestimat på 
0,85 og ikke middelværdien på 0,72 er, at jeg vurderer driftsrisikoen til at ligge lige under ni-
veauet høj. Hvis jeg var gået videre med en driftsrisiko på høj og en finansiel risiko på lav, ville 
intervallet være 0,85-1,15. På baggrund af dette finder jeg det rimeligt at gå videre med et be-
taestimat på 0,85. 

6.2.3.2 Estimering af markedsporteføljens risikopræmie 
Markedsporteføljens risikopræmie beregnes som forskellen mellem aktiemarkedets afkast og 
afkast i risikofrie investeringer og er et tillæg, som investorerne kræver for at investere i akti-
ver indeholdt risiko frem for risikofrie aktiver. I praksis findes der en række metoder til at 
estimere risikopræmien169. Jeg har valgt at estimere risikopræmien ud fra historiske data ved 
hjælp af Nationalbankens kvartalsoversigt fra 2003170171. Ud fra denne gælder følgende: 

Figur 17 - Historisk risikopræmie for Danmark for perioden 1970-2002 

På baggrund af ovenstående vælger jeg at gå videre med en risikopræmie på 5,2%, da det er 
gennemsnittet for den længste periode i analysen. 

6.2.3.3 Estimering af ejernes afkastkrav 

𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒𝑘 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

𝑘𝑒 = 1,58% + 0,85 ∗ (6,78% − 1,58%) = 1,58% + 3,12% = 𝟔% 

6.3 Beregning af WACC 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑘𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐹

𝑉0
𝑁𝐷𝐴 × 𝑘𝑑  

168 Ifølge www.proinvestor.com har de estimeret betaværdien til værende 0,510. Vælger dog 
at gå videre med mit estimat, da forskellen ikke er voldsom. Dette er et af problemerne ved 
denne fremgangsmåde. To analytikere kan estimere risikoen forskelligt, da den er forbundet 
med en høj grad af subjektivitet. 
169 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 51 
170 Det har desværre ikke været muligt for mig, at finde noget af nyere dato 
171 Kilde: 
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/5DA626FA426C91C6C1256E66
005E3E0B/$file/2003_KVO1_ris73.pdf  

http://www.proinvestor.com/
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/5DA626FA426C91C6C1256E66005E3E0B/$file/2003_KVO1_ris73.pdf
https://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/5DA626FA426C91C6C1256E66005E3E0B/$file/2003_KVO1_ris73.pdf
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𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 89,70% ∗ 6% + 10,30% ∗ 1,59% = 0,05382 + 0,0016 = 0,0555 = 𝟓, 𝟓𝟓% 

WACC er beregnet til 5,55%, hvilket betyder at der i gennemsnit betales 5,55% for den kapital, 
som er stillet til rådighed. Den lave WACC kan kædes sammen med den lave finansielle risiko, 
som jeg nævnte ovenfor. 

6.4 Beregning af terminalværdi samt værdiansættelse af Tivoli 
Næste skridt består i at gennemføre værdiansættelsen.  

𝑉𝑂
𝐸 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝐹1

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)1
+

𝐹𝐶𝐹𝐹2

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)2
+ ⋯

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
+

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇

𝑇

𝑡=1

− 𝑁𝐹𝐹0 

Jeg begynder med at beregne nutidsværdien af de frie pengestrømme til ejerne (FCF) indenfor 
den eksplicitte budgetperiode. 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 − ∆𝑁𝐷𝐴 

Hvilket giver følgende172: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
FCF 20,6 -8,5 20,1 8,2 42,4 43,5 

Nutidsværdien af de frie pengestrømme beregnes til: 

20,6

(1 + 0,0555)1
+

−8,5

(1 + 0,0555)2
+

20,1

(1 + 0,0555)3
+

8,2

(1 + 0,0555)4
+

42,4

(1 + 0,0555)5

= 19,52 − 7,63 + 17,09 + 6,61 + 32,36 = 68 

Nutidsværdien af terminalværdien: 

43,5

(0,0555 − 0,037)(1 + 0,0555)5
=

43,5

0,0242
= 1.795 

Beregning af virksomhedsværdien og aktionærværdien kan sammenfattes som følger: 

Vurdering af Tivoli baseret på FCFF 

Nutidsværdi af FCFF, år 1-5 68 
Nutidsværdi af terminalværdi 1.795 
Tivolis værdi 1.863 
Markedsværdi af gæld 67173 
Aktionærværdi 1.796 
Værdi per aktie (571.666 stk.) 3.142 

172 Se beregningerne i bilag 9.18 FCF for budgetperioden 
173 Nettofinansielle forpligtelser for 2011, jf. den reformulerede balance 
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6.4.1 Kontrol via residualindkomstmodellen 
Som en kontrol af ovenstående udregninger, benytter jeg den indirekte metode for residual-
indkomsten (RIDO). Der er tale om beregning af samme værdi, dog med andre input. De to be-
regninger skulle derfor gerne give det samme resultat. RIDO beregnes ud fra følgende formel: 

𝑉0
𝐸 = 𝑁𝐷𝐴0 + ∑

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)

𝑇

𝑡=1

+
𝑅𝐼𝐷𝑂𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0 

hvor 𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − (𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐𝑁𝐷𝐴𝑡−1)174 

Vurdering af Tivoli baseret på RIDO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Driftsoverskud 36,9 32,9 51,9 53,1 71,9 74,4 
Normaloverskud (𝒓𝒘𝒂𝒄𝒄 ∗ 𝑵𝑫𝑨𝒕−𝟏) 37,3 38,2 40,5 42,2 44,7 46,0 
Residualoverskud fra driften (RIDO) -0,4 -5,3 11,4 10,9 27,2 28,0 
Disse residualoverskud skal beregnes som nutidsværdier ved brug af driftens kapitalomkost-
ninger: 

−0,4

(1 + 0,555)1
+

−5,3

(1 + 0,0555)2
+

11,4

(1 + 0,0555)3
+

10,9

(1 + 0,0555)4
+

27,2

(1 + 0,0555)5

= −0,34 − 4,72 + 9,73 + 8,76 + 20,28 = 34 

Nutidsværdien af terminalværdien: 

28,0

(0,0555 − 0,037)(1 + 0,0555)5
= 1.157 

Hvilket giver følgende: 

Vurdering af Tivoli baseret på RIDO 

Bogført værdi af investeret kapital (NDA) 671 
Nutidsværdi af RIDO, år 1-5 34 
Nutidsværdi af terminalværdi 1.157 
Tivolis værdi 1.863 
Markedsværdi af gæld 67175 
Aktionærværdi 1.796 
Værdi per aktie (571.666 stk.) 3.142 

Begge modeller finder en aktionærværdi på 1.796 mio. kr. eller 3.142 kr. pr. aktie. Da mar-
kedsværdien pr. 31.12.2011 er 2.980176, syntes aktien at være undervurderet, hvilket indike-
rer et køb. 

174 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 46 
175 Nettofinansielle forpligtelser for 2011, jf. den reformulerede balance 
176 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-
s/206429/historik  

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/tivoli-a-s/206429/historik
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Afvigelsen mellem børskursen og den teoretiske kurs kan skyldes mange ting. Som jeg nævnte 
tidligere bygger budgetteringen og fremtiden meget på skøn og forventninger, hvilke ikke be-
høver være de samme for den enkelte. Man skal derfor hele tiden tænke på, at prisen på Tivoli 
afhænger af køberen og hvor meget han/hun er villig til at betale.  

6.5 Følsomhedsanalyse 
Kvaliteten af en værdiansættelse er meget afhængig af de anvendte forudsætninger. Da disse 
forudsætninger normalt er forbundet med usikkerhed, og der normalt også er strategisk flek-
sibilitet, er det nødvendigt at foretage en grundig følsomhedsanalyse. 

Nedenfor har jeg taget et udpluk af min tabel i bilag 9.20 Udregninger til faktoranalyse177. Det-
te udpluk viser de forudsætningssammenhænge jeg finder mest interessante. 

10 scenarier 
1 2 3 4 5 6 = 

BEST 
10 13 14 22 = 

WORST 
Forudsætninger 
WACC 5,55% 4,55% 6,55% 5,55% 5,55% 4,55% 5,55% 5,55% 6,55% 6,55% 

AOH 0,96 0,96 0,96 0,99 0,89 0,99 0,96 0,96 0,96 0,89 

g 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 2,7% 4,7% 4,7% 2,7% 

Kursværdi 3.142 7.172 1.942 3.255 2.865 7.379 2.040 6.835 2.993 1.254 

Tabel 8: Følsomhedsanalysescenarier 

Scenarie 1 er med de forudsætninger, som min opgave bygger på. 

Scenarie 5 og 14 er de to forudsætningssammenhænge, der giver en kursværdi nærmest 
børskursen pr. 31.12.2011 på 2.980. Scenarie 6 er best-case scenariet og scenarie 22 er worts-
case scenariet. Som det kan ses ud fra ovenstående tabel kan selv små ændringer i de under-
liggende value drivere give stor afvigelser. Se f.eks. scenarie 4. Her har jeg ændret AOH med 
0,03, hvilket resulterer i en ændring i kursen på 114 kr. pr. aktie.  

6.5.1 Ændring af risikoprofilen 
Som nævnt ovenfor i afsnit 6.2.3.1 Estimering og tolkning af 𝜷𝒆𝒌, valgte jeg på baggrund af 
min vurdering af Tivolis driftsmæssige og finansielle risiko at sætte betaværdien til 0,85. Ne-
denstående figur er taget ud fra ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” – s. 239:  

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Betaek 

Lav Lav Meget lav 0,4-0,6 
Lav Neutral Lav 0,6-0,85 
Lav Høj Neutral 0,85-1,15 
Neutral Lav Lav 0,6-0,85 
Neutral Neutral Neutral 0,85-1,15 
Neutral Høj Høj 1,15-1,4 
Høj Lav Neutral 0,85-1,15 
Høj Neutral Høj 1,15-1,4 

177 Oprindeligt har jeg udregnet 24 scenarier, hvilke alle kan ses i bilag 9.20 Udregninger til 
faktoranalyse 
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Høj Høj Meget høj 1,4+ 

Det forventes at være mest sandsynligt, at beta værdien vil stige i fremtiden. Dette kan skyl-
des en øget driftsmæssig risiko eller en øget finansiel risiko. Den finansielle risiko kan stige på 
grund af øget gældsandel ved yderligere investering i nye attraktioner. Dette vil give et beta-
estimat i niveauet 1,15-1,4178, og kunne derudfra vælge et betaestimat på 1,25. 

Som nævnt tidligere sætter Proinvestor betaværdien for Tivoli til at være 0,510. De vurderer 
altså at Tivolis risikoprofil er meget lav. 

Nedenfor har jeg oplistet de aktionærværdier de forskellige betaværdier vil være med til gi-
ve179: 

Aktionærværdi ved beta = 0,85 Aktionærværdi ved beta = 1,25 Aktionærværdi ved beta = 0,51 

Aktionærværdi 1.796 Aktionærværdi 884 Aktionærværdi 13.782 
Værdi pr. aktie 
(571.666) 

3.142 
Værdi pr. aktie 
(571.666) 

1.546 
Værdi pr. aktie 
(571.666) 

24.108 

Som det kan ses ud fra disse udregninger, har risikoprofilen en stor betydning for Tivoli. 

Min umiddelbare vurdering er, at Proinvestor har været alt for optimistiske. Det er de færre-
ste virksomheder, der har en meget lav risiko. Specielt Tivoli er meget mærket af udefrakom-
mende faktorer, hvilket jeg mener hæver deres driftsmæssige risiko, og jeg vil aldrig vurderer 
den til lav. Derimod er en betaværdi på 1,25 og dermed en høj risikoprofil en anelse pessimi-
stisk som fremtidsudsigt. Som nævnt oppe i mit afsnit 4.4.2.2 Finansiel risiko, vurderer jeg at 
Tivoli er gode til at dække den finansielle risiko af. På baggrund af dette, mener jeg ikke Tivoli 
hører ind under en høj risikoprofil. 

6.6 Opsamling på værdiansættelse og delproblemstilling 
Værdiansættelsen har haft til formål at beregne en kursværdi for Tivoli aktien, der er med til 
at besvare nedenstående spørgsmål: 

Kan den beregnede pris for Tivoli-aktien sammenholdes med markedskursen? 

Som input til værdiansættelsen af Tivoli har jeg udarbejdet budgetter for Tivoli frem til år 
2017 samt fastlagt de elementer, jeg skal bruge for at beregne WACC. Jeg har på baggrund af 
disse elementer beregnet mig frem til en WACC-værdi på 5,55%. 

Til at beregne kursværdien for Tivoli-aktien har jeg valgt at benytte den indirekte model, 
FCFF, da denne er den mest anvendte. Dog har jeg, som kontrol til denne, benyttet residual-
modellen. Jeg fandt frem til en kurs på 3.142, hvilken er højere end markedskursen på 2.980 
pr. 31.12.2011. Tivoli aktien, vurderer jeg, er således undervurderet med 5%. Dog skal dette 
sættes i relief til det faktum, at disse kursværdier bygger på en masse antagelser og estimater, 
hvilke kan være forskellige fra analytiker til analytiker.  

Følsomhedsanalysen underbygger dette. En lille ændring i en enkel parameter har en væsent-
lig betydning for værdiansættelsen. En ændring i for eksempel betaværdien i risikoprofilen 

178 Jf. figur på s. 239 i ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” 
179 Se beregningerne i bilag 9.21 Beregninger ved ændring af betaværdi 
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førte til en kursværdi på henholdsvis 1.546 og 24.108. Ændres forudsætningerne for vækst i 
terminalperioden har dette også en stor betydning for kursen.  

Tivolis aktiekurs på 3.142 vurderes som værende beregnet ud fra realistiske forudsætninger 
med en beta på 0,85 og en vækst i terminalperioden på 3,7% og da det ikke drejer sig om sto-
re ændringer i forudsætningerne for at komme ned på den aktuelle markedskurs, mener jeg, 
at svaret på ovenstående spørgsmål er ”ja” – Tivolis beregnede aktieværdi kan sammenholdes 
med markedskursen. 

7 Konklusion 
Formålet med denne afhandling har været at finde svar på nedenstående problemstilling: 

”Hvad er den aktuelle markedsværdi af Tivoli A/S og er den over- eller undervurderet?” 

Svaret på dette skulle findes ved at udarbejde en strategisk analyse, for derudfra at lave frem-
tidige budgetter og til sidst værdiansætte Tivoli A/S. For til sidst at finde frem til en kursen. 

Den strategiske analyse skulle afdække markeds- branche og virksomhedsforhold for Tivoli, 
samt klarlægge virksomhedens interne ressourcer. Resultaterne bidrog til at besvare følgende 
delproblemstilling: 

”Skaber Tivolis forretningsstrategi værdi?” 

Der er mange eksterne faktorer, der har indflydelse på Tivoli. Her kan nævnes den lokale by-
plan, teknologiske forhold og løbende sikkerhedsgodkendelser af forlystelserne samt det evi-
ge krav til at være innovativ. Det er vigtigt, at Tivoli tilbyder oplevelser, der kan understøtte 
det enkelte individs behov. 

På trods af Tivolis løbende tiltag, forbliver de ved med at være påvirket af de vejrlige forhold. 
Et forhold de altid vil være berørt af i større eller mindre grad.  

Sidst spiller økonomien hos kunderne en rolle for Tivoli, idet deres produkt betegnes som et 
luksusgode, der er konjunkturfølsomt. 

Underholdningsbranchen er præget af mange forskelligartede aktører, nogle med statsstøtte, 
med hver deres prisniveau. Konkurrencen på prisen er med til at presse Tivolis indtjening.  

Tivolis position i branchen vurderes i dag at være stærk grundet sine differentierede produk-
ter, unikke ’pakkeløsning’ og kendte brand. Fremtiden for Tivoli vurderes at derfor at være 
positiv, dog med en aftagende konkurrenceevne, der primært skyldes de substituerende til-
bud.  

Opsummeret konkluderes der følgende på baggrund af den ovenstående analyse: 

 De ulige prisforskelle, der er mellem Tivoli og de substituerende tilbud, herunder bio-
grafer og andre oplevelser, fører til en hård konkurrence

 Det konstante krav til innovation øger derudover også konkurrencen
 Tivoli står stærkt overfor nye udbydere af forlystelsesparker, idet der er høje ind-

gangsbarrierer i branchen samt at Tivolis beliggenhed og brand er helt unikt.
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 Tivoli står svagt overfor kunderne, da deres produkt er prisfølsomt og skifteomkost-
ningerne er lave.

 Tivoli står svagt overfor deres leverandører af forlystelser, idet der er få på markedet.
Dog ser det ud til at Tivoli har et godt og langvarigt samarbejde med deres leverandø-
rer og jeg antager, at dette fortsætter.

Tivolis succes afhænger i høj grad af deres interne ressourcer og kompetencer. På baggrund af 
deres stærke, indarbejdede værdier samt deres fokus på medarbejdertilfredshed har de for-
mået at have medarbejdere, der er glade for deres arbejdsplads og som er med til at ledelsen 
kan benytte den værdibaserede ledelsesstil, hvilken er fordelagtig at føre for Tivoli. De glade 
medarbejdere er med til at sikre Tivolis gæster en dejlig oplevelse, hvilket giver glade og loya-
le kunder som i sidste ende fører til værdiskabelse. 

Gennemførelsen af deres strategi, Vækst 2013, skal ske ved at udnytte de kernekompetencer 
som Tivoli besidder, og som er identificeret til at være følgende: 

 At udvikle deres brand
 Fastholde Tivoli som et nationalsymbol i hjertet af København ved at kombinere det

gamle med det nye
 Deres stærke og omfangsrige underholdningsprogram
 Fastholde, motivere og uddanne engagerede og loyale medarbejdere
 Innovativ tilgang til fornyelse med respekt for det bestående

Disse interne ressourcer, kernekompetencer og Tivoli ”ånden”, er fundamentet for en fremti-
dig konkurrencemæssig fordel på markedet, og dermed værdiskabelse for kunden. Herudover 
er direktør Lars Liebst en vigtig ressource og kompetence for Haven, idet hans engagement og 
vilje har gjort, at Tivoli i dag fremstår som en sund og solid virksomhed. 

Analysen af Tivolis interne ressourcer afslørede, at Tivoli kombinerer vækststrategierne 
komplementær strategisk alliance og markedsudvikling (vækst i 2. og 3. gear) med strategi-
udvikling gennem udvikling af kernekompetencer, FiSH-filosofien, differentiering og branding 
(vækst i 1. gear).  

På bagrund af ovenstående må svaret på, om hvorvidt Tivolis forretningsstrategi skaber vær-
di, være ”ja”. Tivoli har en gennemarbejdet forretningsstrategi, so både udvikler og understøt-
ter de kompetencer Tivoli har. På trods af en hård konkurrence i branchen formår Tivoli at 
skabe vækst for sine ejere, ved at tilbyde differentierede og kundetilpassede produkter, der til 
enhver tid fastholder Tivolis ånd og traditioner iht. grundlægger Georg Carstensen oprindeli-
ge idéer. 

Regnskabsanalysen har afdækket de finansielle nøgletal for perioden 2007/08-11, der histo-
risk har haft en betydning for Tivolis værdiskabelse. Derudover har formålet været at afdæk-
ke Tivolis risikoprofil, for derigennem at få belyst de risikofaktorer, Tivoli er underlagt. Dette 
er med til at besvare nedenstående problemstilling: 

”Viser Tivolis historiske økonomiske udvikling en evne til at skabe værdi for dens aktionærer?” 

Gennemgangen af ledelses- samt revisionspåtegninger gav ikke anledning til nogle bemærk-
ninger. 
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Tivoli ændrede regnskabsår i 2008 fra 1/4 -31/3 til at følge kalenderåret. Dette betød at tal-
lene fra regnskabsåret 2008 ikke var underlagt de tre underskudsgivende måneder januar til 
marts. Dette har betydet at tallene har været positivt boostet af dette.  

Tivoli aflægger årsregnskab i DKK, og har valgt at anvende den artsopdelte resultatopgørelse, 
hvor nettoomsætningen og eksterne omkostninger yderligere er opdelt. Balancen er i konto-
form og pengestrømsopgørelsen er opgjort efter den indirekte metode nærmere betegnet ef-
ter afstemningsmodellen.  

Rentabilitetsanalysen viser, at Tivoli i analyseperioden har haft en faldende ROE. Dog med op-
sving i 2011. Niveauet for ROE vurderes at være lavt, men kan henføres til den situation, at 
Tivoli taber på fremmedkapitalen, da de betaler en rente, der er højere end afkastet på den 
investerede kapital. Tivoli kan derfor med fordel stoppe med at optage lån, og dermed styrke 
ROE yderligere. 

ROIC har haft samme udvikling, hvilket skyldes en tilsvarende tendens i overskudsgraden, 
som derfor er dekomponeret. OG har været påvirket negativt af OGsalg i den pågældende ana-
lyseperiode. Nettoomsætningen har i perioden været støt stigende, men omkostningerne er 
steget forholdsmæssigt mere. 

Tivoli vurderes at være underlagt en middel grad af driftsmæssig risiko, da Tivolis ledelse sy-
nes at håndtere deres driftsmæssige risici fornuftigt. Dog er der risici, som Tivoli ikke har fuld 
kontrol over, men som kan have en vis betydning for driften. Den finansielle risiko for Tivoli 
er lav, begrundet i den lave FGEAR og at gælden er placeret i enten fastforrentede lån eller lån 
med 100% afdækning af renteswap. 

Svaret på ovenstående delspørgsmål må, på baggrund af denne konklusion, være ”ja” – Tivoli 
har evnet at skabe værdi for sine aktionærer. Dette kan også ses ud fra den stigning, der har 
været i det frie cash flow henover analyseperioden. 

Tivolis ledelse er handlekraftig, og får ført deres visioner ud i livet. Det er dog ikke altid dette 
kan ses på bundlinjen. Dette skyldes hovedsageligt udefra kommende faktorer, såsom vejret, 
hvilket Tivolis ledelse ikke er herrer over. 

Den udarbejdede strategiske analyse og regnskabsanalyse viser forhold, der kan påvirke Tivo-
lis indtjening i fremtiden. Det udarbejdede budget tager højde for disse. Dog bygger budgettet 
på en vis usikkerhed, da det er følsomt overfor udefrakommende faktorer. Faktorer som ikke 
lige pt. er mulige for mig at spå om, f.eks. vejret, teknologisk innovation på forlystelsesområ-
det, udvidelse af Tivoli (Københavns byplan) osv. 

Omsætning og omkostninger er budgetteret linje for linje, da jeg ikke mente det var muligt, at 
finde konstante udviklingstendenser, der kunne benyttes. Salgsvæksten i terminalperioden 
estimeres til 3,7%, hvilket synes tilfredsstillende. 

Værdiansættelsen har haft til formål at beregne en kursværdi for Tivoli aktien, der er med til 
at besvare nedenstående delspørgsmål: 

Kan den beregnede pris for Tivoli-aktien sammenholdes med markedskursen? 
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Som input til værdiansættelsen af Tivoli har jeg udarbejdet budgetter for Tivoli frem til år 
2017 samt fastlagt de elementer, jeg skal bruge for at beregne WACC. Jeg har på baggrund af 
disse elementer beregnet mig frem til en WACC-værdi på 5,55%. 

Til at beregne kursværdien for Tivoli-aktien benyttede jeg den indirekte model, FCFF, da den-
ne er den mest anvendte. Dog har jeg, som kontrol til denne, også benyttet residualmodellen. 
Jeg fandt frem til en kurs på 3.142, hvilken er højere end markedskursen på 2.980 pr. 
31.12.2011. Tivoli aktien, vurderer jeg, er således undervurderet med 5%. Dog skal dette sæt-
tes i relief til det faktum, at disse kursværdier bygger på en masse antagelser og estimater, 
hvilke kan være forskellige fra analytiker til analytiker.  

Følsomhedsanalysen underbygger dette. En lille ændring i en enkel parameter har en væsent-
lig betydning for værdiansættelsen. En ændring i for eksempel betaværdien i risikoprofilen 
førte til en kursværdi på henholdsvis 1.546 og 24.108. Ændres forudsætningerne for vækst i 
terminalperioden har dette også en stor betydning for kursens størrelse.  

Tivolis aktiekurs på 3.142 vurderes som værende beregnet ud fra realistiske forudsætninger 
med en beta på 0,85 og en vækst i terminalperioden på 3,7% og da det ikke drejer sig om sto-
re ændringer i forudsætningerne for at komme ned på den aktuelle markedskurs, mener jeg, 
at svaret på ovenstående delspørgsmål og hovedproblemstilling er ”ja” – Tivolis beregnede 
aktieværdi kan sammenholdes med markedskursen. Dog vurderer jeg den som værende en 
smule undervurderet.  
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9 Bilag 

9.1 Tivolis organisationsdiagram 
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9.2 Reformuleret egenkapitalopgørelse 
 

   2011  2010  2009  2008  2007/08 

Primosaldo   588,4  588,0  580,5  535,8  524,7 

            

Transaktioner med ejerne           

Betalt udbytte -1,5 -1,5 -3,9 -3,9 -8,4 -8,4 -5,1 -5,1 -9,4 -9,4 

            

Totalindkomst           

Årets resultat rapporteret 24,5  6,0  15,7  56,5  20,5  

Sikringstransaktioner netto -7,0 17,5180 -1,7 4,3180 0,2 15,9180 -6,7 49,8180 - 20,5180 

Ultimosaldo   604,4  588,4  588,0  580,5  535,8 

 

  

                                                        
180 Stemmer til totalindkomsten i den reformulerede resultatopgørelse 
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9.3 Konsolideret resultatopgørelse 

Tivoli 

Konsolideret resultatopgørelse (beløb i mio. kr.) 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

OMSÆTNING 

Entréindtægter 177,2 165,4 163,3 168,3 159,3 

Forlystelser 141,2 126,5 128,0 126,8 136,3 

Spil og forretninger 34,7 32,2 34,4 35,7 44,0 

Food & Beverage 178,6 156,2 145,7 94,4 96,6 

Koncertsal, Glassal og konferencelokaler 31,4 24,9 31,9 33,5 26,2 

Lejeindtægter 82,1 75,3 71,5 72,3 72,6 

Nettoomsætning 645,2 580,5 574,8 531,0 535,0 

Andre driftsindtægter 28,7 41,7 47,6 38,3 46,7 

673,9 622,2 622,4 569,3 581,7 

OMKOSTNINGER 

Driftsomkostninger 121,3 108,7 105,3 75,1 81,3 

Vedligeholdelse 24,8 26,7 25,4 27,8 32,3 

Kunstneriske arrangementer 41,5 35,7 37,2 39,6 34,5 
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Ejendomsskatter og forsikringer 16,7 16,3 16,1 11,3 14,9 

Annoncer og reklamer 18,1 18,5 23,4 24,0 24,6 

Andre eksterne omkostninger 46,1 46,3 38,8 33,8 36,6 

268,5 252,2 246,2 211,6 224,2 

Personaleomkostninger 296,4 286,3 282,3 223,0 256,8 

564,9 538,5 528,5 434,6 481,0 

Resultat før af- og nedskrivninger 109,0 83,7 93,9 134,7 100,7 

Af- og nedskrivninger 68,2 66,2 61,9 44,4 63,6 

Resultat af primær drift 40,8 17,5 32,0 90,3 37,1 

Resultat af joint ventures - - - -5,4 -0,9 

Finansielle indtægter 0,3 0,8 0,9 1,5 1,0 

Finansielle omkostninger 7,6 9,1 11,9 9,0 8,8 

Resultat før skat 33,5 9,2 21,0 77,4 28,4 

Skat af årets resultat -9,0 -3,2 -5,3 -20,9 -7,9 

Årets resultat 24,5 6,2 15,7 56,5 20,5 

Resultat pr. aktie (EPS) 42,9 10,5 27,5 98,8 35,9 
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9.4 Reformuleret resultatopgørelse 
Tivoli 

Reformuleret resultatopgørelse (beløb i mio. kr.) 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

OMSÆTNING 

Entréindtægter 177,2 165,4 163,3 168,3 159,3 

Forlystelser 141,2 126,5 128,0 126,8 136,3 

Spil og forretninger 34,7 32,2 34,4 35,7 44,0 

Food & Beverage 178,6 156,2 145,7 94,4 96,6 

Koncertsal, Glassal og konferencelokaler 31,4 24,9 31,9 33,5 26,2 

Lejeindtægter 82,1 75,3 71,5 72,3 72,6 

Nettoomsætning 645,2 580,5 574,8 531,0 535,0 

OMKOSTNINGER 

Driftsomkostninger 121,3 108,7 105,3 75,1 81,3 

Vedligeholdelse 24,8 26,7 25,4 27,8 32,3 

Kunstneriske arrangementer 41,5 35,7 37,2 39,6 34,5 

Ejendomsskatter og forsikringer 16,7 16,3 16,1 11,3 14,9 

Annoncer og reklamer 18,1 18,5 23,4 24,0 24,6 
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Andre eksterne omkostninger  46,1  46,3  38,8  33,8   36,6 

Personaleomkostninger  296,4  286,3  282,3  223,0  256,8 

Af- og nedskrivninger  68,2  66,2  61,9  44,4  63,6 

  633,1  604,7  590,4  479,0  544,6 

           

Driftsoverskud fra salg (før skat)  12,1  -24,2  -15,6  52,0  -9,6 

Skat herpå           

Rapporteret skatteomkostninger 9,0  3,2  5,3  20,9  7,9  

Skattefordel (skatteskjoldet) på finansiel-
le poster 

1,8181  2,1181  2,8181  1,9181  2,0181  

Skatteeffekt på andet driftsoverskud -7,2 3,6 -10,4 -5,1 -11,3 -3,2 -9,6 13,2 -11,7 -1,8 

Driftsoverskud fra salg (efter skat)  8,5  -19,1  -12,4  38,8  -7,8 

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)           

Andre driftsindtægter 28,7  41,7  45,2  38,3  46,7  

 28,7  41,7  45,2  38,3  46,7  

Skatteeffekt -7,2 21,5 -10,4 31,3 -11,3 33,9 -9,6 28,7 -11,7 35,0 

           

Andet driftsoverskud (efter-skat-           

                                                        
181 Formel: Skattefordel = Netto finansielle omkostninger x Selskabsskatteprocent 
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poster) 

Resultat af joint ventures  -  -  -  -5,4  -0,9 

Køb af Løgismose-Nimb A/S      2,4     

Driftsoverskud efter skat (NOPAT)  30,0  12,2  23,9  62,1  26,3 

           

Netto finansielle omkostninger           

Finansielle omkostninger  -7,6  -9,1  -11,9  -9,0  -8,8 

Finansielle indtægter  0,3  0,8  0,9  1,5  1,0 

Netto finansielle omkostninger  -7,3  -8,3  -11,0  -7,5  -7,8 

Skatteeffekt  1,8  2,1  2,8  1,9  2,0 

Netto finansielle omkostninger efter skat  -5,5  -6,2  -8,2  -5,6  -5,8 

Dirty surplus vedr. finansiering  -7,0182  -1,7182  0,2182  -6,7182  - 

Totalindkomst  17,5  4,3  15,9  49,8  20,5 

           

KONTROL:           

Totalindkomst, jf. egenkapitalopgørelsen  17,5  4,3  15,9  49,8  20,5 

Difference  -  -  -  -  - 

           

                                                        
182 Netto værdiregulering af sikringsinstrumenter 
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9.5 Konsolideret balance 
Tivoli 

Konsolideret balance (beløb i mio. kr.) 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

LANGFRISTEDE AKTIVER 

Rettigheder 6,4 8,3 11,1 4,7 6,1 

Igangværende udviklingsprojekter - - - - 2,7 

Immaterielle langfristede aktiver 6,4 8,3 11,1 4,7 8,8 

Grunde og bygninger 654,3 648,4 640,4 641,6 537,5 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 195,9 195,6 205,6 161,4 158,4 

Aktiver under opførelse og forudbetalinger for 
materielle aktiver 

5,9 11,1 13,9 14,4 91,5 

Materielle langfristede aktiver 856,1 855,1 859,9 817,4 787,4 

Kapitalandele i joint ventures - - - 2,4 4,1 

Tilgodehavende gældsbrev 1,7 1,4 1,4 1,4 1,6 

Finansielle langfristede aktiver 1,7 1,4 1,4 3,8 5,7 
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Langfristede aktiver 864,2 864,8 872,4 825,9 801,9 

KORTFRISTEDE AKTIVER 

Handelsvarer 9,4 8,7 8,3 5,3 8,5 

Varebeholdning 9,4 8,7 8,3 5,3 8,5 

Kortfristet del af langfristet tilgodehavende 
gældsbrev 

- 0,3 0,3 0,2 0,2 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32,6 32,8 28,0 24,1 32,0 

Tilgodehavende hos joint ventures - - - 2,2 0,5 

Andre tilgodehavender 21,2 7,3 7,3 6,6 20,6 

Tilgodehavende selskabsskat - 2,7 - - 6,2 

Periodeafgrænsningsposter 4,8 3,6 4,5 4,7 11,2 

Deposita 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 

Tilgodehavender 60,0 48,1 41,5 39,1 71,9 

Likvide beholdninger 23,2 20,5 18,3 27,8 8,5 

Kortfristede aktiver 92,6 77,3 68,1 72,2 88,9 
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Aktiver 956,8 942,1 940,5 898,1 890,8 

 

Tivoli 

Konsolideret balance (beløb i mio. kr.) 

     2011 2010 2009 2008 2007/08 

EGENKAPITAL 

Aktiekapital 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 

Reserver 541,1 529,7 526,9 514,9 473,5 

 598,3 586,9 584,1 572,1 530,7 

Foreslået udbytte 6,1 1,5 3,9 8,4 5,1 

Egenkapital i alt 604,4 588,4 588,0 580,5 535,8 

      

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER      

Langfristede gældsforpligtelser 80,7 86,5 91,1 94,7 - 

Langfristede periodeafgrænsningsposter - - 8,7 - - 

Udskudte skatteforpligtelser 19,2 13,9 9,4 6,6 3,0 

Langfristede forpligtelser i alt 99,9 100,4 109,2 101,3 3,0 
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KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER      

Bankgæld - - - - 59,3 

Kortfristede gældsforpligtelser 4,6 3,3 3,1 2,9 - 

Gæld til tilknyttede virksomheder 92,2 133,2 122,4 101,0 194,9 

Leverandørgæld 24,2 20,0 20,6 21,6 37,6 

Skyldig selskabsskat 1,3 - 0,9 9,0 - 

Anden gæld 82,1 62,0 63,1 53,0 15,9 

Periodeafgrænsningsposter 48,1 34,8 33,2 28,8 44,3 

Kortfristede forpligtelser i alt 252,5 253,3 243,3 216,3 352,0 

      

Forpligtelser 352,4 353,7 352,5 317,6 355,0 

      

Passiver 956,8 942,1 940,5 898,1 890,8 
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9.6 Reformuleret balance 
Tivoli 

Reformuleret balance (beløb i mio. kr.) 

2011 2010 2009 2008 2007/08 

Kernedriftsaktiver 

Rettigheder  6,4 8,3 11,1 4,7 6,1 

Igangværende udviklings-
projekter 

- - - - 2,7 

Grunde og bygninger 654,3 648,4 640,4 641,6 537,5 

Andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar 

195,9 195,6 205,6 161,4 158,4 

Aktiver under opførelse og 
forudbetalinger for materiel-
le aktiver 

5,9 11,1 13,9 14,4 91,5 

Handelsvarer 9,4 8,7 8,3 5,3 8,5 

Tilgodehavender fra salg og 
tjenesteydelser 

32,6 32,8 28,0 24,1 32,0 

Andre tilgodehavender 21,2 7,3 7,3 6,6 20,6 

Tilgodehavende selskabs-
skat 

- 2,7 - - 6,2 

Periodeafgrænsningsposter 4,8 3,6 4,5 4,7 11,2 
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Deposita 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 

Likvide beholdninger – 1% 
af nettoomsætningen 

6,45 5,81 5,748 5,31 5,35 

938,35 925,71 926,25 869,41 881,25 

Driftsforpligtelser 

Langfristede periodeaf-
grænsningsposter 

- - 8,7 - - 

Udskudt skat 19,2 13,9 9,4 6,6 3,0 

Gæld til tilknyttede virk-
somheder 

92,2 133,2 122,4 101,0 194,9 

Leverandørgæld 24,2 20,0 20,6 21,6 37,6 

Skyldig selskabsskat 1,3 - 0,9 9,0 - 

Anden gæld 82,1 62,0 63,1 53,0 15,9 

Periodeafgrænsningsposter 48,1 267,1 34,8 263,9 33,2 258,3 28,8 220,0 44,3 295,7 

Kerne netto driftsaktiver 671,25 661,81 667,95 649,41 585,55 

Ikke-kernedriftsaktiver 

Kapitalandele i joint ventu-
res 

- - - 2,4 4,1 

Tilgodehavende hos joint 
ventures 

- - - 2,2 4,6 0,5 4,6 

Netto driftsaktiver 671,25 661,81 667,95 654,01 590,15 
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Netto finansielle forplig-
telser 

          

Tilgodehavende gældsbrev 1,7  1,4  1,4  1,4  1,6  

Kortfristet del af langfristet 
tilgodehavende gældsbrev 

-  0,3  0,3  0,2  0,2  

Likvide beholdninger – 
overskudslikviditet 

16,75  14,69  12,55  22,49  3,15  

Prioritetsgæld -80,7  -86,5  -91,1  -94,7    

Bankgæld -4,6 -66,85 -3,3 -73,41 -3,1 -79,95 -2,9 -73,51 -59,3 -54,35 

Egenkapital  604,4183  588,4  588,0  580,5  535,8 

           

KONTOL:           

Egenkapital jf. egenkapital-
opgørelsen 

 604,4  588,4  588,0  580,5  535,8 

Difference  -  -  -  -  - 

 

  

                                                        
183 Reformuleringen sikrer balanceligningen: EK = NDA - NFF 
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9.7 Udregninger af nøgletal 

9.7.1 ROE 

𝑅𝑂𝐸𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑒

1
2⁄ (𝐸𝐾𝑡−1 + 𝐸𝐾𝑡)

2011:
17,5

1
2⁄ (588,4 + 604,4)

 𝑥 100 = 2,93% 

2010: 
4,3

1
2⁄ (588,0 + 588,4)

 𝑥 100 = 0,73% 

2009: 
15,9

1
2⁄ (580,5 + 588,0)

 𝑥 100 = 2,72% 

2008: 
49,8

1
2⁄ (535,8 + 580,5)

 𝑥 100 = 8,92% 

2007/08: 
20,5

1
2⁄ (524,7 + 535,8)

 𝑥 100 = 3,87%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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9.7.2 ROIC 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡)

1
2⁄ (𝑁𝐷𝐴𝑡−1 + 𝑁𝐷𝐴𝑡)

 

 

2011: 
30,0

1
2⁄ (661,81 + 671,25)

 𝑥 100 = 4,50% 

2010: 
12,2

1
2⁄ (667,95 + 661,81)

 𝑥 100 = 1,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009: 
23,9

1
2⁄ (654,01 + 667,95)

 𝑥 100 = 3,62% 

2008:
62,1

1
2⁄ (590,15 + 654,01)

 𝑥 100 = 9,97% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 2010 2011

ROIC

ROIC
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9.7.3 OG 

𝑂𝐺 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

2011: 
30,0

645,2
 𝑥 100 = 4,65% 

2010: 
12,2

580,5
 𝑥 100 = 2,10% 

2009: 
23,9

574,8
 𝑥 100 = 4,16% 

2008: 
62,1

531,0
 𝑥 100 = 11,69% 

2007/08:
26,3

535,0
 𝑥 100 = 4,91%
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9.7.3.1 Dekomponering af OG 
Dekomponering af OG 

 2011 2010 2009 2008 2007/08  

OGsalg 1,32% -3,29% -2,16% 7,31% -1,46%  

OGandre poster 3,33% 5,39% 5,90% 5,40% 6,54%  

       

Omsætning 100% 100% 100% 100% 100,0%  

Driftsomkostninger -18,80% -18,73% -18,32% -14,14% -15,20%  

Vedligeholdelse -3,84% -4,60% -4,42% -5,24% -6,04%  

Kunstneriske arrangementer -6,43% -6,15% -6,47% -7,46% -6,45%  

Ejendomsskatter og forsikringer -2,59% -2,81% -2,80% -2,13% -2,79%  

Annoncer og reklamer -2,81% -3,19% -4,07% -4,52% -4,60%  

Andre eksterne omkostninger -7,15% -7,98% -6,75% -6,37% -6,84%  

Personaleomkostninger -45,94% -49,32% -49,11% -42,00% -48,00%  

Af- og nedskrivninger -10,57% -11,40% -10,77% -8,36% -11,89%  

 1,88% -4,17% -2,71% 9,79% -1,79%  

Skatteomk. -0,56% 0,88% 0,56% -2,49% 0,34%  

OGsalg 1,32% -3,29% -2,16% 7,31% -1,46%  
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Andre indtægter 4,45% 7,18% 7,86% 7,21% 8,73% 

4,45% 7,18% 7,86% 7,21% 8,73% 

Skatteomk. -1,12% -1,79% -1,97% -1,81% -2,19% 

OGandre poster 3,33% 5,39% 5,90% 5,40% 6,54% 

Øvrige - - 0,42% -1,02% -0,17% 

OG 4,65%184 2,10%184 4,16%184 11,69%184 4,92%184

184 Stemmer til ovenfor udregnet OG 
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9.7.4 AOH 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚æ𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑁𝐷𝐴
 

𝐷𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝐴𝑂𝐻 =
1

𝐴𝑂𝐻
 

2011:
645,2

671,25
= 0,96 

2011:
1

0,96
= 1,04 

2010:
580,5

661,81
= 0,88 

2010:
1

0,88
= 1,14 

2009:
574,8

667,95
= 0,86 

2009:
1

0,86
= 1,16 

2008:
531,0

654,01
= 0,81 

2008:
1

0,81
= 1,23 

2007/08:
535,0

590,15
= 0,91 

2007/08:
1

0,91
= 1,10 

 

  

0

0,2

0,4
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1
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2007/08 2008 2009 2010 2011

AOH

Den inverse værdi af
AOH
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9.7.5 r 

𝑟 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡)

1
2⁄ (𝑁𝐹𝐹𝑡−1 + 𝑁𝐹𝐹𝑡)

 

 

2011 =
5,5 + 7,0

1
2⁄ (73,41 + 66,85)

= 17,82% 

2010 =
6,2 + 1,7

1
2⁄ (79,95 + 73,41)

= 10,30% 

2009 =
8,2 − 0,2

1
2⁄ (73,51 + 79,95)

= 10,43% 

2008 =
5,6 + 6,7

1
2⁄ (54,35 + 73,51)

= 19,24% 

2007/08 =
5,8

54,35
= 10,67%

 

 

  

0,00%

5,00%
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9.7.6 SPREAD 
𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟 

2011 = 4,50% − 18,70% = −14,20% 

2010 = 1,83% − 10,76% = −8,93% 

2009 = 3,62% − 10,01% = −6,39% 

2008 = 9,97% − 16,73% = −6,76% 
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9.7.7 FGEAR 

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝐹

𝐸𝐾

2011 =
66,85

604,4
= 0,11 

2010 =
73,41

588,4
= 0,12 

2009 =
79,95

588,0
= 0,14 

2008 =
73,51

580,5
= 0,13 

2007/08 =
54,35

535,8
= 0,10

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12
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9.7.8 Kontol af ROIC, FGEAR og r 
 

 

 2008 2009 2010 2011 

ROIC 9,97% 3,62% 1,83% 4,50% 

FGEAR 0,13 0,14 0,12 0,11 

r 19,24% 10,43% 10,30% 17,82% 

     

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC – r)) 8,76% 2,67% 0,81% 3,03% 

ROE, jf. bilag 9.7.1 ROE 8,92% 2,72% 0,73% 2,93% 

Difference -0,16% -0,05% 0,08% 0,10% 

 

De mindre differencer skyldes afrundinger. ROIC, FGEAR og r er hermed korrekte.  
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9.8 Finansielle risici 
”Valutarisiko 
Tivoli har kun begrænsede valutapositioner på eksisterende eller forventede fremtidige finansielle aktiver eller forpligtelser. 

Likviditesrisiko 
Der er væsentlige udsving i Tivoli likvide beholdninger/kassekredit hen over årene som følge af sæsonudsving. Likviditetstrækket kan 
fuldt ud dækkes af det løbende driftsoverskud samt muligheden for træk på cash pool ordningen i Scandinavian Tobacco Group A/S.  

Pr 10. Februar 2012 udtræder Tivoli A/S af cash pool ordningen i Scandinavian Tobacco Group A/S, da der er opnået egen kreditfacili-
tet med banken. Kreditfaciliteten udgør fremover 230 mio.kr. 

Renterisiko 
Cash pool ordningen er variabelt forrentet, hvorfor renteindtægter/-omkostninger i de enkelte år vil afhænge af udviklingen i den kor-
te rente. Tivoli A/S foretager ikke afdækning af denne renterisiko. En renteændring på 0,5% vil medføre en resultateffekt på ca. 0,7 
mio.kr. (2010: 0,8 mio.kr.) 

Det er Selskabets politik, at det i forbindelse med hjemtagelse af væsentlige, langsigtede lån sikres, at renterisikoen begrænses. Det gø-
res ved at hjemtage et fastforrentet lån eller afdække renterisikoen på et variabelt forrentet lån ved en 100% afdækning med en rente-
swap, der konverterer den variable rente til en fast rente. 

I 2008 har Selskabet optaget et 20-årigt prioritetslån på 100 mio.kr. med variabel rente til finansiering af ombygningen af Nimb byg-
ningen. Samtidig er der indgået en renteswap med en fast rente på 4,97%. Renteswappen løber i hele lånets løbetid. 
Ændringer i markedsværdi af renteswappen indregnes direkte på anden totalindkomst 

Hvis den variable rente ligger 1% over den faste rente, betyder det, at renteswappen får en årlig positiv effekt på Selskabets resultat på 
1,0 mio. kr. Hvis den variable rente derimod ligger 1% under den faste rente, betyder det, at renteswappen får en årlig negativ effekt 
på Selskabets resultat på 1,0 mio.kr. 

Kreditrisici 
Som en konsekvens af virksomhedens aktiviteter opstår der kun i mindre omfang tilgodehavender. Endvidere anvendes likvider i vidt 
omfang til at nedbringe træk på cash pool ordningen i Scandinavian Tobacco Group A/S. Selskabet er derfor ikke i væsentlig omfang 
udsat for kreditrisici.  
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9.9 Tivolis likviditetscyklus 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 =
365

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛
 

hvor: 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝑡𝑖𝑙𝑔𝑜𝑑𝑒ℎ. +𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑎𝑓. 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑙𝑖𝑘𝑣. −𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑔æ𝑙𝑑
 

2011 =
645,2

1
2⁄ ((9,4 + 32,6 + 21,2 + 4,8 + 23,2 − 4,6) + (8,7 + 32,8 + 7,3 + 3,6 + 20,5 − 3,3))

=
645,2

1
2⁄ (86,6 + 69,6)

=
645,2

78,1
= 8,26 

2011 =
365

8,26
= 44 𝑑𝑎𝑔𝑒 

2010 =
580,5

1
2⁄ ((8,7 + 32,8 + 7,3 + 3,6 + 20,5 − 3,3) + (8,3 + 28,0 + 7,3 + 4,5 + 18,3 − 3,1))

=
580,5

1
2⁄ (69,6 + 63,3)

=
580,5

66,45
= 8,74 

2010 =
365

8,74
= 42 𝑑𝑎𝑔𝑒 

2009 =
574,8

1
2⁄ ((8,3 + 28,0 + 7,3 + 4,5 + 18,3 − 3,1) + (5,3 + 24,1 + 2,2 + 6,6 + 4,7 + 27,8 − 2,9))

=
574,8

1
2⁄ (63,3 + 67,8)

= 8,77 

2009 =
365

8,77
= 42 𝑑𝑎𝑔𝑒 

2008 =
531,0

1
2⁄ ((5,3 + 24,1 + 2,2 + 6,6 + 4,7 + 27,8 − 2,9) + (8,5 + 32,0 + 0,5 + 20,6 + 11,2 + 8,5 − 59,3))

=
531,0

1
2⁄ (67,8 + 22,0)

= 11,83 

2008 =
365

11,83
= 31 𝑑𝑎𝑔𝑒 
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2007/08 =
535,0

1
2⁄ ((8,5 + 32,0 + 0,5 + 20,6 + 11,2 + 8,5 − 59,3) + (8,5 + 11,0 + 30,2 + 12,2 + 14,1 − 0))

=
535,0

1
2⁄ (22,0 + 76,0)

=
535,0

49
= 10,92 

2007/08 =
365

10,92
= 33 𝑑𝑎𝑔𝑒 
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9.10 Det frie cash flow 
𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 − ∆𝑁𝐷𝐴 

2011: 30,0 − (671,25 − 661,81) = 20,56 

2010: 12,2 − (661,81 − 667,95) = 18,34 

2009: 23,9 − (667,95 − 654,01) = 9,96 

2008: 62,1 − (654,01 − 590,15) = −1,76 

Som en kontrol benytter jeg yderligere nedenstående formel185: 

𝐹𝐶𝐹 = 𝑁𝐹𝑂 − ∆𝑁𝐹𝐹 + 𝑑 

Denne metode viser, at det frie cash flow anvendes til at betale netto finansielle omkostninger, reducere nettogældssætningen og 
udbetale udbytte. 

2011: 5,5 − (66,85 − 73,41) + 1,5 + 7,0 = 20,56 

2010: 6,2 − (73,41 − 79,95) + 3,9 + 1,7 = 18,34 

2009: 8,2 − (79,95 − 73,51) + 8,4 − 0,2 = 9,96 

2008: 5,6 − (73,51 − 54,35) + 5,1 + 6,7 = −1,76 

185 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 231 
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9.11 Oversigt over indtægterne 
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9.12 Finansiel gearing og soliditetsgraden til likviditetsanalyse 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐺æ𝑙𝑑

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑟
 

2011 =
352,4

1.704
= 0,21 

2010 =
353,7

1.858
= 0,19 

2009 =
352,5

1.852
= 0,19 

2008 =
317,6

1.715
= 0,19 

2007/08 =
355,0

2.172
= 0,16 

 

 

 

 

 

 

 

2011 =
1.704

956,8
= 1,78 

2010 =
1.858

942,1
= 1,97 

2009 =
1.852

940,5
= 1,97 

2008 =
1.715

898,1
= 1,91 

2007/08 =
2.172

890,8
= 2,44 
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9.13 Analyse af omsætningen 
 

 

 2011 2010 2009 2008 2007/08 Gennemsnit 

Entréindtægter 7,13% 1,29% -2,97% 5,65% 1,40% 2,50% 
Forlystelser 11,62% -1,17% 0,95% -6,97% 0,22% 0,93% 
Spil og forretninger 7,76% -6,40% -3,64% -18,86% -12,70% -6,77% 
Food & Beverages 14,34% 7,21% 54,34% -2,28% 8,78% 16,48% 

Koncertsalen m.m. 26,10% -21,94% -4,78% 27,86% -3,68% 4,71% 
Lejeindtægter 9,03% 5,31% -1,11% -0,41% -2,81% 2,00% 
Øvrige -31,18% -12,39% 24,28% -17,99% 2,41% -6,97% 
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2011 2010 2009 2008 2007/08 

Food & Beverages 178,6  156,20      145,70      94,40      96,60     
Procent af samlede omsætning 27% 25% 23% 17% 17% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 14% 7% 54% -2% 9% 
Entréindtægter 177,2  165,40      163,30      168,30      159,30     

Procent af samlede omsætning 26% 27% 26% 30% 27% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 7% 1% -3% 6% 1% 

Forlystelser 141,2  126,50      128,00      126,80      136,30     
Procent af samlede omsætning 21% 20% 21% 22% 23% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 12% -1% 1% -7% 0% 
Spil og forretninger 34,7  32,20      34,40      35,70      44,00     
Procent af samlede omsætning 5% 5% 6% 6% 8% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 8% -6% -4% -19% -13% 

Koncertsalen m.m. 31,4  24,90      31,90      33,50      26,20     
Procent af samlede omsætning 5% 4% 5% 6% 5% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 26% -22% -5% 28% -4% 
Lejeindtægter 82,1  75,30      71,50      72,30      72,60     
Procent af samlede omsætning 12% 12% 11% 13% 12% 
Procentvis stigning/fald fra år til år 9% 5% -1% 0% -3% 
Øvrige 27,7  41,70      47,60      38,30      46,70     
Procent af samlede omsætning 4% 7% 8% 7% 8% 

Procentvis stigning/fald fra år til år -34% -12% 24% -18% 2% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 
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9.14 Analyse af omkostningerne 

Omkostninger – reelle tal Omkostningsandel af omsætning 
2011 2010 2009 2008 2007/08 2011 2010 2009 2008 2007/08 

Nettoomsætning 645,2 580,5 574,8 531 535 Nettoomsætning 645,2 580,5 574,8 531 535 

OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER 

Driftsomkostninger 121,3 108,7 105,3 75,1 81,3 Driftsomkostninger 19% 19% 18% 14% 15% 
Vedligeholdelse 24,8 26,7 25,4 27,8 32,3 Vedligeholdelse 4% 5% 4% 5% 6% 
Kunstneriske arrange-
menter 

41,5 35,7 37,2 39,6 34,5 
Kunstneriske arrange-
menter 6% 6% 6% 7% 6% 

Ejendomsskatter og 
forsikringer 

16,7 16,3 16,1 11,3 14,9 
Ejendomsskatter og 
forsikringer 3% 3% 3% 2% 3% 

Annoncer og reklamer 18,1 18,5 23,4 24 24,6 Annoncer og reklamer 3% 3% 4% 5% 5% 
Andre eksterne om-
kostninger 

46,1 46,3 38,8 33,8 36,6 
Andre eksterne om-
kostninger 7% 8% 7% 6% 7% 

Personaleomkostninger 296,4 286,3 282,3 223 256,8 Personaleomkostninger 
46% 49% 49% 42% 48% 

Af- og nedskrivninger 68,2 66,2 61,9 44,4 63,6 Af- og nedskrivninger 11% 11% 11% 8% 12% 

633,1 604,7 590,4 479 544,6 

Årlig stigning/fald i omkostninger 
2011 2010 2009 2008 2007/08 

Driftsomkostninger 12% 3% 40% -8% - 

Vedligeholdelse -7% 5% -9% -14% - 

Kunstneriske arrange-
menter 16% -4% -6% 15% - 

Ejendomsskatter og 
forsikringer 2% 1% 42% -24% - 

Annoncer og reklamer -2% -21% -3% -2% - 
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Andre eksterne om-
kostninger 0% 19% 15% -8% - 

       
Personaleomkostninger 

4% 1% 27% -13% - 
       Af- og nedskrivninger 3% 7% 39% -30% - 
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9.15 Analyse af lønomkostningerne 
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2011 2010 2009 2008 2007/08 

Antal medarbejdere 685 683 782 818 695 

Lønomkostninger  296.400.000,00     286.300.000,00     282.300.000,00     223.000.000,00     249.600.000,00    
Løn til ledelsen  17.900.000,00     14.400.000,00     13.200.000,00     9.300.000,00     12.200.000,00    

Løn til den almene mand  278.500.000,00     271.900.000,00     269.100.000,00     213.700.000,00     237.400.000,00    
Løn pr. ansat om året  406.569,34     398.096,63     344.117,65     261.246,94     341.582,73    
Løn pr. ansat om måneden  33.880,78     33.174,72     28.676,47     21.770,58     28.465,23    

Tabel 9: Analyse af lønomkostningerne 
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 9.15.1 Analyse af direktionens lønninger 

 -
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9.16 Kerne NDAt 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴𝑡 = 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑡 ∗
1

𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒 𝐴𝑂𝐻𝑡

186 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴2012 = 660,0 ∗
1

0,96
= 687,6 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴2013 = 699,8 ∗
1

0,96
= 729,0 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴2014 = 730,4 ∗
1

0,96
= 760,8 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴2015 = 773,5 ∗
1

0,96
= 805,7 

𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑁𝐷𝐴2016 = 801,8 ∗
1

0,96
= 835,2   

                                                        
186 Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, s. 324 
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9.17 Budget 
     Tivoli     

   Historisk Budget i mio. kr. Terminalperi-
ode 

          

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

OMSÆTNING               

Procentvis udvikling    0%  4%  3%  3%  2%  3,7% 

Entréindtægter  177,2  177,2  184,3  189,8  195,5  199,4  206,8 

Procentvis udvikling    0%  10%  6%  10%  5%  3,7% 

Forlystelser  141,2  141,2  155,3  164,6  181,1  190,2  197,2 

Procentvis udvikling    3%  3%  3%  3%  3%  3,7% 

Spil og forretninger  34,7  35,7  36,8  37,9  39,1  40,2  41,7 

Procentvis udvikling    6%  8%  6%  8%  5%  3,7% 

Food & Beverage  178,6  189,3  204,5  216,7  234,1  245,8  254,9 

Procentvis udvikling    2%  2%  2%  2%  2%  3,7% 

Koncertsalen m.m.  31,4  32,0  32,7  33,3  34,0  34,7  36,0 

Procentvis udvikling    3%  2%  2%  2%  2%  3,7% 

Lejeindtægter  82,1  84,6  86,3  88,0  89,7  91,5  94,9 
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Nettoomsætning 645,2 660,0 699,8 730,4 773,5 801,8 831,4 

Vækst i omsætning 102,3% 106,0% 104,4% 105,9% 103,7% 103,7% 

OMKOSTNINGER 

Procent af omsætning 19% 20% 20% 20% 20% 3,7% 

Driftsomkostninger 121,3 125,4 140,0 146,1 154,7 160,4 166,3 

Procent af omsætning 4% 6% 4% 6% 4% 3,7% 

Vedligeholdelse 24,8 26,4 42,0 29,2 46,4 32,1 33,3 

Procent af omsætning 6% 6% 6% 6% 6% 3,7% 

Kunstneriske arrange-
menter 

41,5 39,6 42,0 43,8 46,4 48,1 49,9 

Ejendomsskatter og 
forsikringer 

16,7 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 17,1 

Procentvis udvikling 10% 6% 0% 5% -2% 3,7% 

Annoncer og reklamer 18,1 19,9 21,1 21,1 22,2 21,7 22,5 

Andre eksterne om-
kostninger 

46,1 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 41,8 

Procentvis udvikling 3% 3% 3% 3% 3% 3,7% 

Personaleomkostninger 296,4 305,3 314,5 323,9 333,6 343,6 356,3 

Procentvis udvikling 3% 6% 3% 6% 3% 3,7% 
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Af- og nedskrivninger 68,2 70,2 74,5 76,7 81,3 83,7 86,8 

633,1 643,7 690,8 696,6 741,4 746,4 774,0 

Vækst i omkostning 101,7% 107,3% 101,0% 106,3% 100,7% 103,7% 

Driftsoverskud fra 
salg (før skat) 

12,1 16,4 9,0 32,8 32,1 55,4 57,4 

Skat herpå 

Rapporteret skatteom-
kostninger 

9,0 4,1 2,3 8,2 8,0 13,8 14,4 

Skattefordel (skatte-
skjoldet) på finansielle 
poster 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 

Skatteeffekt på andet 
driftsoverskud 

-7,2 3,6 -6,6 -0,7 -7,0 -2,9 -7,3 2,7 -7,7 2,1 -8,0 7,6 -8,3 8,0 

Driftsoverskud fra 
salg (efter skat) 

8,5 17,1 11,9 30,1 30,0 47,8 49,4 

Andet driftsoverskud 
(før-skat-poster) 

Procent af omsætning 4% 4% 4% 4% 4% 3,4% 

Andre driftsindtægter 28,7 26,4 28,0 29,2 30,9 32,1 33,3 

28,7 26,4 28,0 29,2 30,9 32,1 33,3 

Skatteeffekt -7,2 21,5 -6,6 19,8 -7,0 21,0 -7,3 21,8 -7,7 23,1 -8,0 24,1 -8,3 25,0 
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Driftsoverskud efter 
skat (NOPAT) 

 30,0  36,9  32,9  51,9  53,1  71,9  74,4 

               

Netto finansielle om-
kostninger 

              

Netto finansielle om-
kostninger 

 -7,3  -7,3  -7,3  -7,3  -7,3  -7,3  -7,6 

Skatteeffekt  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,9 

Netto finansielle om-
kostninger efter skat 

 -5,5  -5,5  -5,5  -5,5  -5,5  -5,5  -5,7 

Dirty surplus vedr. fi-
nansiering 

 -7,0  -  -  -  -  -  - 

Totalindkomst  17,5  31,4  27,4  46,4  47,6  66,4  68,7 

               

   Balance   

Kerne NDA  671,3  687,6  729,0  760,8  805,7  835,2  866,1 

NFF  66,9             

Egenkapital  604,4             
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9.18 FCF for budgetperioden 
𝐹𝐶𝐹 = 𝐷𝑂 − ∆𝑁𝐷𝐴 

2012 = 36,9 − (687,6 − 671,3) = 20,6 

2013 = 32,9 − (729,0 − 687,6) = −8,5 

2014 = 51,9 − (760,8 − 729,0) = 20,1 

2015 = 53,1 − (805,7 − 760,8) = 8,2 

2016 = 71,9 − (835,2 − 805,7) = 42,4 

2017 = 74,4 − (866,1 − 835,2) = 43,5 
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9.19 Faktoranalyse 

24 scenarier 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Forudsætninger 
WACC 5,55% 4,55% 6,55% 5,55% 5,55% 4,55% 4,55% 6,55% 6,55% 5,55% 4,55% 6,55% 

AOH 0,96 0,96 0,96 0,99 0,89 0,99 0,89 0,99 0,89 0,96 0,96 0,96 
g 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Kursværdi 3141 7172 1942 3255 2865 7379 6676 2027 1731 2040 3298 1437 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

5,55% 6,55% 5,55% 4,55% 6,55% 5,55% 6,55% 5,55% 4,55% 6,55% 5,55% 6,55% 

0,96 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
4,7% 4,7% 2,7% 2,7% 2,7% 4,7% 4,7% 2,7% 2,7% 2,7% 4,7% 4,7% 
6835 2993 2128 3416 1511 7033 3102 1823 3012 1254 6358 2725 
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9.20 Udregninger til faktoranalyse 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DO 30 36,9 32,9 51,9 53,1 71,9 74,4 
Nettoomsætningen 645,2 660 699,8 730,4 773,5 801,8 831,4 
NDA ved 1,2,3,10,11,12,13,14,15 671,3 687,6 729 760,8 805,7 835,2 866 
NDA ved 4,6,8,16,17,18,19,20,21 671,3 666,7 706,9 737,8 781,3 809,9 839,8 
NDA ved 5,7,9,22,23,24,25,26,27 671,3 741,57 786,29 820,67 869,10 900,90 934,16 

Ændring i NDA ved 1,2,3,10,11,12,13,14,15 16,3 41,4 31,8 44,9 29,5 31 
Ændring i NDA ved 4,6,8,16,17,18,19,20,21 -4,6 40,2 30,9 43,5 28,6 29,9 
Ændring i NDA ved 5,7,9,22,23,24,25,26,27 70,3 44,7 34,4 48,4 31,8 33,3 

FCF ved 1,2,3,10,11,12,13,14,15 20,6 -8,5 20,1 8,2 42,4 43,5 
FCF ved 4,6,8,16,17,18,19,20,21 41,5 -7,3 21,0 9,6 43,3 44,5 
FCF ved 5,7,9,22,23,24,25,26,27 -33,4 -11,8 17,5 4,7 40,1 41,1 

9.20.1 Udregninger til scenarie 1,4,5,10,13,16,19,22 og 25 
Diskonteringsfaktor ved 1,4,5,10,13,16,19,22,25 1,0555 1,1141 1,1759 1,2412 1,3101 1,3828 

Nutidsværdi af FCF ved 1 19,52 -7,63 17,09 6,61 32,36 68 
Nutidsværdi af FCF ved 4 39,35 -6,55 17,85 7,71 33,06 91 
Nutidsværdi af FCF ved 5 -31,62 -10,61 14,90 3,77 30,61 7 
Nutidsværdi af FCF ved 10 19,52 -7,63 17,09 6,61 32,36 68 
Nutidsværdi af FCF ved 13 19,52 -7,63 17,09 6,61 32,36 68 

Nutidsværdi af FCF ved 16 39,35 -6,55 17,85 7,71 33,06 91 
Nutidsværdi af FCF ved 19 39,35 -6,55 17,85 7,71 33,06 91 
Nutidsværdi af FCF ved 22 -31,62 -10,61 14,90 3,77 30,61 7 
Nutidsværdi af FCF ved 25 -31,62 -10,61 14,90 3,77 30,61 7 
Terminalværdi af 1 1795 1795 
Terminalværdi af 4 1836 1836 
Terminalværdi af 5 1698 1698 

Terminalværdi af 10 1165 1165 
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Side 128 af 134 

Terminalværdi af 13 
      

3906 3906 
Terminalværdi af 16 

      
1192 1192 

Terminalværdi af 19 
      

3996 3996 
Terminalværdi af 22 

      
1102 1102 

Terminalværdi af 25             3695 3695 

Virksomhedsværdi ved 1               1863 

Virksomhedsværdi ved 4               1928 

Virksomhedsværdi ved 5               1705 

Virksomhedsværdi ved 10               1233 

Virksomhedsværdi ved 13               3974 

Virksomhedsværdi ved 16               1283 

Virksomhedsværdi ved 19               4088 

Virksomhedsværdi ved 22               1109 

Virksomhedsværdi ved 25               3702 

 

9.20.2 Udregninger til scenarie 2,6,7,11,14,17,20,23 og 26 
Diskonteringsfaktor ved 2,6,7,11,14,17,20,23,26 

 
1,0455 1,0931 1,1428 1,1948 1,2492 1,3060 

 
         Nutidsværdi af FCF ved 2 

 
19,70 -7,78 17,59 6,86 33,94 

 
70 

Nutidsværdi af FCF ved 6 
 

39,73 -6,68 18,37 8,01 34,67 
 

94 
Nutidsværdi af FCF ved 7 

 
-31,92 -10,81 15,33 3,91 32,10 

 
9 

Nutidsværdi af FCF ved 11 
 

19,70 -7,78 17,59 6,86 33,94 
 

70 
Nutidsværdi af FCF ved 14 

 
19,70 -7,78 17,59 6,86 33,94 

 
70 

Nutidsværdi af FCF ved 17 
 

39,73 -6,68 18,37 8,01 34,67 
 

94 
Nutidsværdi af FCF ved 20 

 
39,73 -6,68 18,37 8,01 34,67 

 
94 

Nutidsværdi af FCF ved 23 
 

-31,92 -10,81 15,33 3,91 32,10 
 

9 
Nutidsværdi af FCF ved 26 

 
-31,92 -10,81 15,33 3,91 32,10 

 
9 

Terminalværdi ved 2 
      

4097 4097 

Terminalværdi ved 6 
      

4191 4191 
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Side 129 af 134 

Terminalværdi ved 7 3875 3875 
Terminalværdi ved 11 1882 1882 
Terminalværdi ved 14 -23214 -23214 
Terminalværdi ved 17 1926 1926 
Terminalværdi ved 20 -23750 -23750 
Terminalværdi ved 23 1780 1780 
Terminalværdi ved 26 -21957 -21957 

Virksomhedsværdi ved 2 4167 

Virksomhedsværdi ved 6 4285 

Virksomhedsværdi ved 7 3883 

Virksomhedsværdi ved 11 1953 

Virksomhedsværdi ved 14 -23144 

Virksomhedsværdi ved 17 2020 

Virksomhedsværdi ved 20 -23656 

Virksomhedsværdi ved 23 1789 

Virksomhedsværdi ved 26 -21948 

9.20.3 Udregninger til scenarie 3,8,9,12,15,18,21,24 og 27 
Diskonteringsfaktor ved 3,8,9,12,15,18,21,24,27 1,0655 1,1353 1,2097 1,2889 1,3733 1,4633 

Nutidsværdi af FCF 3 19,33 -7,49 16,62 6,36 30,87 66 

Nutidsværdi af FCF 8 38,98 -6,43 17,35 7,42 31,54 89 
Nutidsværdi af FCF 9 -31,32 -10,41 14,48 3,63 29,20 6 
Nutidsværdi af FCF 12 19,33 -7,49 16,62 6,36 30,87 66 
Nutidsværdi af FCF 15 19,33 -7,49 16,62 6,36 30,87 66 
Nutidsværdi af FCF 18 38,98 -6,43 17,35 7,42 31,54 89 
Nutidsværdi af FCF 21 38,98 -6,43 17,35 7,42 31,54 89 
Nutidsværdi af FCF 24 -31,32 -10,41 14,48 3,63 29,20 6 

Nutidsværdi af FCF 27 -31,32 -10,41 14,48 3,63 29,20 6 



Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 130 af 134 

Terminalværdi af FCF ved 3 1111 1111 
Terminalværdi af FCF ved 8 1137 1137 
Terminalværdi af FCF ved 9 1051 1051 
Terminalværdi af FCF ved 12 823 823 
Terminalværdi af FCF ved 15 1712 1712 
Terminalværdi af FCF ved 18 842 842 
Terminalværdi af FCF ved 21 1752 1752 

Terminalværdi af FCF ved 24 778 778 
Terminalværdi af FCF ved 27 1619 1619 

Virksomhedsværdi ved 3 1177 

Virksomhedsværdi ved 8 1226 

Virksomhedsværdi ved 9 1057 

Virksomhedsværdi ved 12 888 

Virksomhedsværdi ved 15 1778 

Virksomhedsværdi ved 18 931 

Virksomhedsværdi ved 21 1840 

Virksomhedsværdi ved 24 784 

Virksomhedsværdi ved 27 1625 

9.20.4 WACC og terminalværdinævnere til ovenstående 24 scenarier 

WACC ved 1,4,5,10,13,16,19,22,25 0,0555 
WACC ved 2,6,7,11,14,17,20,23,26 0,0455 
WACC ved 3,8,9,12,15,18,21,24,27 0,0655 

Terminalværdinævner ved 1,4,5 0,02423611 
Terminalværdinævner ved 10,16,22 0,03733671 
Terminalværdinævner ved 13,19,25 0,01113551 
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Side 131 af 134 

Terminalværdinævner ved 11,17,23 0,023109573 
       Terminalværdinævner ved 2,6,7 0,010617912 
       Terminalværdinævner ved 14,20,26 -0,001873749 
       Terminalværdinævner ved 12,18,24 0,052872275 
       Terminalværdinævner ved 3,8,9 0,039139217 
       Terminalværdinævner ved 15,21,27 0,025406158 
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9.21 Beregninger ved ændring af betaværdi 
 

Ændring i betaværdi 
    

    Beta = 0,85 Beta = 1,25 Beta = 0,51 
    Ejernes afkastkrav 

 
6% 8% 4% 

    Lånerenten 
 

1,59% 1,59% 1,59% 
    

         WACC   5,55% 7,41% 3,96% 
    

           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 DO 30 36,9 32,9 51,9 53,1 71,9 74,4 
 NDA 671,3 687,6 729 760,8 805,7 835,2 866 
 Ændring i NDA   16,3 41,4 31,8 44,9 29,5 31 
 FCF 

 
20,6 -8,5 20,1 8,2 42,4 43,5 

 
         Diskonteringsfaktor ved beta 
= 0,85 

 
1,0555 1,1141 1,1759 1,2412 1,3101 1,3828 

 
         Nutidsværdi af FCF ved beta = 
0,85 

 
19,52 -7,63 17,09 6,61 32,36 

 
68 

Terminalværdi af FCF ved be-
ta = 0,85             1795 1795 

Virksomhedsværdi ved beta 
= 0,85               1863 

         
         Diskonteringsfaktor ved beta 
= 1,25 

 
1,0625 1,1289 1,1995 1,2744 1,3541 1,4387 
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Nutidsværdi af FCF ved beat = 
1,25 

 
19,39 -7,53 16,76 6,43 31,31 

 
64 

Terminalværdi af FCF ved be-
ta = 1,25             1260 820 

Virksomhedsværdi ved beta 
= 1,25               884 

         
         Diskonteringsfaktor ved beta 
= 0,51 

 
1,0396 1,0808 1,1236 1,1681 1,2143 1,2624 

 
         Nutidsværdi af FCF ved beat = 
1 

 
19,82 -7,86 17,89 7,02 34,92 

 
72 

Terminalværdi af FCF ved be-
ta = 1             13777 13777 

Virksomhedsværdi ved beta 
= 0,51               13849 

         
         
         
         WACC ved beta = 0,85 0,0555 

       WACC ved beta = 1,25 0,0741 
       WACC ved beta = 0,51 0,0396 
       

         Terminalværdinævner ved 
beta = 0,85 0,024236 

       Terminalværdinævner ved 
beta = 1,25 0,053039 

       Terminalværdinævner ved 
beta = 0,51 0,003157 
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Side 134 af 134 

Aktionærværdi ved beta = 0,85 Aktionærværdi ved beta = 1 Aktionærværdi ved beta = 0,51 

Nutidsværdi af FCF 68 Nutidsværdi af FCF 66 Nutidsværdi af FCF 72 

Nutidsværdi af terminalværdi 1795 
Nutidsværdi af termi-
nalværdi 1260 

Nutidsværdi af termi-
nalværdi 13777 

Virksomhedsværdi 1863 Virksomhedsværdi 1326 Virksomhedsværdi 13849 

Markedsværdi af gæld 67 Markedsværdi af gæld 67 Markedsværdi af gæld 67 

Aktionærværdi 1796 Aktionærværdi 1259 Aktionærværdi 13782 

Værdi pr. aktie (571.666) 3142 
Værdi pr. aktie 
(571.666) 2203 

Værdi pr. aktie 
(571.666) 24108 




