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Executive summary 

PSE A/S has suffered from a serious downturn in recent years and on this background, my 

thesis deals with the question:   

 

“How is the consistency between PSE A/S’ market price per share on the OMX 

Copenhagen Stock Exchange and the theoretical calculated price per share at 31st 

December 2010”? 

 

The thesis consists of four main sections as an actual valuation is based on preliminary 

analyses of the company.  

 

The first section comprises the strategic analysis including a general description of PSE A/S 

in order to provide a general understanding of the company. The analysis describes the 

overall macro level using the PEST model. Hereafter the competitive situation is analyzed 

using Porter's Five Forces. The portfolio is analyzed at portfolio level by means of Boston 

Consulting Group and specific business units are analyzed in the product life cycle. Finally, I 

discuss PSE A/S’ potentials based on an analysis of Porter's Competitive Strategy and 

Ansoff’s growth vector. The result of the strategic analysis is summarized in a SWOT 

analysis. 

 

The second section includes an accounting analysis based on PSE A/S’ annual reports for the 

period 2008 to 2010. On the basis of income statement and balance sheet, I make a 

reformulation so that items relating to operations and financing, respectively, are presented 

separately. The purpose of the reformulation is to clearly identify the operating activities that 

represent the primary source for future earnings. 

 

The third section comprises an analysis of accounting figures based on the adjusted and 

reformulated income statements and balance sheets. The analysis of accounting figures shows 

the development in significant accounting items and financial ratios, focusing primarily on 

PSE A/S’ profitability and operating and financial risks in the analysis period. The 

development in and the level of return on capital employed, earnings capacity, rate of 

turnover of capital employed and return on equity are analyzed. Further, PSE A/S’ operating 

and financial risks are assessed. 
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The fourth section includes the valuation. At first, I prepare a budget for the period 2011 to 

2014, based primarily on PSE A/S’ revenue and EBIT. Furthermore, I estimate a terminal 

value for the period 2014. 

 

For the discounting of cash flow to net present value, I estimate wacc on the basis of the 

capital structure, the required rate of return of the owners and the cost of loan capital.  

 

Hereafter, PSE A/S’ future net cash flows are calculated at present value which results in an 

estimated equity of DKK 1,370 m. Equity may then be recalculated using a market value per 

share of DKK 138 at the 31st December 2010. The market price was DKK 103 on the OMX 

Copenhagen Stock Exchange at the 31st December 2010.  
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1. PROBLEMFORMULERING 

1.1 Indledning og problemsøgning 

Parken Sport & Entertainment A/S, i det efterfølgende benævnt PSE A/S, er et aktieselskab 

med oprindelse, hovedsæde og hovedaktivitet i Danmark. 

PSE A/S opererer inden for flere områder. Dette inkluderer inden for sportens verden 

fodbold-klubben FC København samt fitnesskæden Fitness.dk. Herudover opererer PSE A/S 

inden for underholdningsbranchen, hvor bl.a. attraktionen Lalandia er et aktiv. 

PSE A/S har hovedsæde i København, hvor det danske nationale fodboldstadion PARKEN 

også er lokaliseret. 

Generelt består PSE A/S’ hovedaktivitet af underholdning, for såvel sports- som musikin-

teresserede. 

 

De seneste år har PSE A/S oplevet udfordringer med større gæld1, hvilket har givet kreditorer 

og aktionærer bekymringer om selskabets økonomiske tilstand. 

I regnskabsåret 2010 oplevede PSE A/S en håndsrækning fra selskabets fodboldhold, FC 

København, i det efterfølgende benævnt FCK. Fodboldklubben avancerede til Champions 

Leagues gruppespil og herefter knock out-fasen, hvilket øgede omsætning markant. 

 

I efteråret 2007 begyndte den finansielle krise for alvor at sætte spor i økonomien. Dette 

ramte naturligvis aktiemarkederne, deriblandt også det danske marked. Investorer tabte store 

summer på risikable investeringer, og flere virksomheder har måttet dreje nøglen. Denne 

udvikling har også haft, og har stadig, stor betydning for PSE A/S. Derfor følges udviklingen 

meget nøje, og man er opmærksom på at tilpasninger kan være nødvendige. 

 

Handel med aktier har ét formål, nemlig at generere en forrentning af den investerede kapital, 

sammenholdt med de forbundne risici ved investeringen. Ud fra denne devise, mener jeg, at 

værdiansættelse af en virksomhed, spiller en stor rolle for såvel aktionærer, som interesserede 

investorer og offentligheden. 

 

 

                                                      
1 www.business.dk/boersnyt/massiv-gaeld-tynger-parken 
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1.1.1 Værdibegrebet 

Grundlaget for denne hovedopgave er værdiansættelse af PSE A/S. Opfattelsen af begrebet 

værdi varierer fra person til person og afhænger af en række faktorer. Derfor defineres 

værdibegrebet fra start. 

Nærværende opgave fokuserer på PSE A/S’ værdi målt i penge, hvilket hovedsageligt er 

udtrykt ved markedsværdien, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Egenkapitalen er 

opdelt i aktier, som symboliserer, at aktionærerne er villige til at opgive en pengemængde på 

nuværende tidspunkt, med en formodning om en forrentning og fremtidig indtjening. 

 

I forbindelse med investeringer foreligger der altid en risiko, der skal vurderes i hvert enkelt 

investeringstilfælde. Denne usikkerhed opstår som følge af en tidsmæssig faktor, der kan 

inddeles i fortid, nutid og fremtid. 

Fortid er historiske data, som påvirker investeringsbeslutning i et vist omfang, men som i 

denne sammenhæng ikke er relevante. 

Nutid er allerede kendte data og dermed ikke relevante, mens fremtid er den ukendte faktor. 

Denne ukendte faktor er derfor særdeles relevant for beslutningen. Usikkerheden opstår, da 

investorer opgiver en mængde kapital, med ønske om fremtidig betaling. Værdi målt i penge, 

er således bestemt af såvel tid som usikkerhed. 

 

Usikkerheden er en individuel vurdering af investoren og afhænger af individets 

forventninger til den fremtidige udvikling. Forventningerne fra alle investorer resulterer i 

vekslende aktiekurs og dermed en vekslende værdi af PSE A/S. Når en investor vurderer en 

investering i PSE A/S, inddrages ligeledes overvejelser om alternative placeringer af kapital. 

PSE A/S bør derfor udgøre en forventet større værdi end alternative investeringer, herunder 

andre aktier og obligationer. 

 

Såfremt den forventede værdi hos investorerne for PSE A/S er den samme som en alternativ 

investering, må dette være et udtryk for, at PSE A/S’ usikkerhed og forventede fremtidige 

afkast, vil være den samme som den alternative investering. I et sådan tilfælde, hvor 

usikkerhed og forventede fremtidige afkast er identiske, skal værdien være identisk. 
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1.1.2 Værdi og PSE A/S 

PSE A/S’s idégrundlag og målsætning, der udtrykker virksomhedens overordnede formål i 

overensstemmelse med værdierne, lyder således: 

 

”…at opbygge en lønsom portefølje af forretningsområder med meget stor kundevolumen. 

Fundamentet er attraktive brands med stærke markedspositioner inden for sport, 

underholdning, kontorudlejning, ferie og fysisk velvære, hvor høj kvalitet og organisatorisk 

effektivitet skal sikre aktionærerne tilfredsstillende afkast2” 

 

og 

 

”Det er koncernens strategi at øge indtjening og markedsværdi gennem organisk vækst, øget 

kapacitetsudnyttelse samt kontinuerlig forbedring af den operationelle effektivitet3” 

 

I henhold til PSE A/S’ vision, stræber virksomheden blandt andet mod at skabe maksimal 

værdi til aktionærerne. Dette sker i henhold til shareholder value-tankegangen ved 

kursstigninger og udbytter fratrukket kursfald4. 

 

Spørgsmålet er om PSE A/S’ nuværende værdi for aktionærerne kan defineres som 

maksimal? Dette spørgsmål afhænger af, hvilke alternativer, der sammenlignes med. I den 

forbindelse er det vigtigt at sige, at en direkte sammenligning til en konkurrent er besværligt i 

PSE A/S’ tilfælde, da man opererer inden for flere markeder med forskellige segmenter. Hos 

Dansk Aktionærforening nævnes Brøndby IF, Århus Elite og Aalborg Boldspilklub som 

konkurrenter. 

 

Selskaber kan sammenlignes på forskellige måder. Kursværdien på børsnoterede 

virksomheder er oftest uinteressant, da det er det bagvedliggende der er det interessante. 

Derfor er det interessant at se på nøgletal, såsom P/E, der udtrykker aktiemassen i forhold til 

                                                      
2 Jf. Årsrapport 2009 s. 6 
3 Jf. Årsrapport 2010 s. 6 
4 Finansiel rapportering – teori og regulering s. 361-363 
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overskud pr. aktie5. En anden mulighed er at sammenligne kursudviklingen med 

konkurrenterne og markedet generelt. Som beskrevet ovenfor, er det omfattende at 

sammenligner med konkurrenter, hvorfor jeg sammenligner med markedet generelt. 

Som det ses af nedenstående figur 1.1, har PSE A/S gennem de seneste 5 år, oplevet en 

progressiv stigning inden den finansielle krise, og derefter en degressiv udvikling i 

aktiekursen. Kursen er faldet fra DKK 1.990,00 ultimo april 2007 til DKK 112,50 i april 

2011, således at den nutidige værdi blot udgør 5,65 % af værdien i april 2007. 

  
Figur 1.1 – kursudvikling for PSE A/S6 
 

Sammenholdt med nedenstående graf, figur 1.2, der viser udvikling for OMX C20, hvor PSE 

A/S var repræsenteret i 2007, ser man stor forskel på udviklingen. Hvor PSE A/S har haft en 

negativ udvikling siden, med en lille fremgang primo 2009, har OMX20 forsat udviklingen 

fra 2009 frem til i dag. PSE A/S har således ikke formået at opretholde den stigning resten af 

markedet har oplevet, hvorfor det vurderes, at PSE A/S har tabt terræn til konkurrenterne. 

 

                                                      
5 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 57-58 
6 www.euroinvestor.dk 
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Figur 1.2 – Kursudvikling for OMX207 

 

1.2 Problemstilling og problemdefinition 

Med baggrund i indledning og problemsøgning opstilles følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvorledes er sammenhængen mellem PSE A/S’ faktiske aktiekurs målt på OMX 

Københavns Fondsbørs og den teoretiske aktiekurs – begge opgjort pr. 31. december 

2010? 

 

Dette spørgsmål vil blive behandlet og besvaret gennem en række delspørgsmål, som er 

følgende: 

 

• Hvem er PSE A/S? 

• Hvilke ressourcer er PSE A/S i besiddelse af – herunder økonomiske og 

menneskelige? 

• Hvilke eksterne faktorer påvirker PSE A/S’ fremtidige vækst- og indtjenings-

potentiale? 

• Hvilke strategier benytter PSE A/S for at opnå deres målsætning? 

• Hvordan har PSE A/S’ økonomiske situation udviklet sig gennem de seneste 3 år? 

                                                      
7 www.euroinvestor.dk 
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• Hvilken teoretisk værdi har PSE A/S aktie ud fra analyserne og den foretagne 

værdiansættelse? 

• Hvad kan være årsag til forskellen mellem teoretisk og faktisk kurs? 

 

1.3 Problemafgrænsning 

Da der kun er offentligt materiale tilgængeligt, skal forfatteren af denne hovedopgave ses 

som ekstern analytiker. Det er ikke muligt at komme i besiddelse af interne informationer om 

PSE A/S, hvorfor opgaven udarbejdes på baggrund af materialet der er offentligt tilgængeligt. 

Enkelte analyser kræver internt kendskab til PSE A/S og der må derfor ses bort fra disse. 

 

Den 31. december 2010 er valgt som skæringsdato for opgaven og sammenligningsdato for 

den beregnede og den faktiske aktiekurs. Dette medfører, at kun ganske få oplysninger 

offentliggjort efter denne dato, vil blive behandlet eller inddraget.  

Opgaven antager primært en ex post synsvinkel i afsnittene strategisk analyse samt analyse af 

regnskabstal, da informationen til disse er baseret på historiske data i form af årsrapporter 

med videre. Afsnittet omkring værdiansættelse antager derimod en ex ante synsvinkel, da der 

er tale om fremtidige forventninger8.  

 

Den offentligt tilgængelige information om PSE A/S er på mange områder generel og ikke 

specifik hvad angår segmentoplysninger. Derfor er der i flere tilfælde foretaget analyser på 

overordnet niveau, da det ikke har været muligt at være mere specifik. Dette forhold tillægges 

dog ikke væsentlig betydning, da alle forretningsområder er med til at skabe PSE A/S og 

danner grundlag for selskabets samlede værdi.  

 

Forhold omkring aktieklasser, corporate governance, god selskabsledelse og lovgivningen i 

almindelighed er alene behandlet meget sporadisk, da området alene indeholder materiale 

nok til en hel hovedopgave. Der lægges i stedet vægt på de analyser, der har betydning i 

værdiansættelsesprocessen. 

 

Hovedopgaven er ikke fokuseret mod en specifik investorgruppe i forbindelse med 

værdiansættelsesdelen. Der vil således ikke blive behandlet særlige forhold vedrørende 

                                                      
8 Den Skinbarlige Virkelighed  
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eksempelvis kapitalfonde eller konkurrerende virksomheder, der kunne have interesse i PSE 

A/S. Opgaven fokuserer alene på en mere generel indgangsvinkel.  

 

I relation til PESTEL-analysen og Porters five forces, vil der hovedsagelig blive lagt vægt på 

indenlandske oplysninger. Dette sker da PSE A/S har hovedsæde i København og de 

indenlandske forhold er af stor betydning for selskabet.   

 

Der findes 4 kategorier af modeller til værdiansættelse9. I den valgte model til brug for 

værdiansættelsen af PSE A/S forudsættes det, at pengestrømmene forfalder ultimo hvert år. 

Dette forekommer meget sjældent i praksis og det vurderes at være mere realistisk, at 

pengestrømmene forfalder løbende gennem året. Det tidsmæssige aspekt, der ligger i denne 

problemstilling, kan have betydning for værdiansættelsen, men det vurderes at ligge uden for 

denne hovedopgave at opdele i mindre intervaller end ét år.  

 

Ændringer i regnskabspraksis kan skabe ”støj” i sammenligningstal i efterfølgende år og 

effekten slår ligeledes igennem i beregningen af nøgletallene. Anvendt regnskabspraksis er 

skimmet i analyseperioden og der vurderes ikke at have været ændringer af væsentlig 

karakter. Derfor afholder denne hovedopgave sig fra at behandle dette yderligere.   

 

1.4 Målgruppe 

Hovedopgaven henvender sig primært til nuværende såvel som potentielle investorer i PSE 

A/S. Endvidere vurderes det, at opgaven kan have interesse for koncernens øvrige 

interessenter samt regnskabsanalytikere generelt. Sekundært henvender opgaven sig til 

studerende på HD-studiet, der ønsker et bedre kendskab til værdiansættelsesprocessen. 

 

Hovedopgaven er skrevet i et sprog, der forudsætter at læseren har et grundlæggende 

kendskab til strategi, økonomi samt regnskab generelt. Derfor vil kun de vigtigste begreber 

blive defineret undervejs. 

                                                      
9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 21-22 
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1.5 Model- og metodevalg 

Metodeafsnittet vil være en refleksiv vurdering af de valg, der er truffet undervejs i 

undersøgelsesprocessen, og hvilke konsekvenser de har for de resultater, der produceres i 

processen. 

 

1.5.1 Værdidrivere 

For at have de bedste forudsætninger for at besvare hovedspørgsmålet, og foretage den 

endelige værdiansættelse af PSE A/S, vil hovedopgaven være opbygget så den målretter sig 

mod dette. Opbygningen vil afspejle sammenhængen mellem aktionærværdi, finansielle og 

ikke-finansielle værdidrivere. De finansielle værdidrivere måler, hvordan værdiskabelsen 

realiseres i kroner og ører, men ikke hvordan den skabes. Det gør derimod de ikke-finansielle 

værdidrivere og de omfatter eksterne og interne faktorer samt konkurrence- og 

vækststrategier10. Hovedopgaven indledes derfor med analyser af de ikke-finansielle 

værdidrivere for efterfølgende at flytte fokus til de finansielle værdidrivere og endelig 

fastsætte aktionærværdien. Forløbet kan inddeles i tre faser og illustreres således: 

 

Fase 1 

Analyse af den historiske 

udvikling og nuværende 

situation 

Fase 2 

Budgettering 

Fase 3 

Værdiansættelse 

1. Informations-

indsamling 

2. Strategisk analyse 

3. Nøgletalsanalyse 

4. Analyse af penge-

strømme 

1. Struktureret 

budgettering 

2. Proforma-

årsregnskaber 

1. Indirekte vs. 

direkte vurdering 

2. Værdiansættelses

-model 

3. Kapitalomkost-

ninger 

Figur 1.3 Referenceramme for værdiansættelsesprocessen11 

 

Metodeafsnittet vil herefter gå i dybden med de relevante ikke-finansielle værdidrivere, de 

finansielle værdidrivere, budgetteringen og værdiansættelsen. 

                                                      
10 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 63 
11 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 23 
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1.5.2 Strategisk analyse 

Der vil blive udarbejdet en grundig strategisk analyse af PSE A/S for at vurdere deres 

overordnede evne til at skabe merværdi for investorerne. 

    

1.5.2.1 Værdikæden 

For at kunne fastlægge PSE A/S’ ressourcer, er det nødvendigt at foretage en analyse af de 

interne forhold. Dette kan gøres ved hjælp af en værdikædeanalyse. Værdikæden er en 

analysemodel udarbejdet at Michael Porter12. Modellen analyserer de forskellige afhængige 

led i virksomheden samt identificerer, hvor værdierne skabes - eller tabes - i virksomheden. 

Analysen kan kortlægge PSE A/S’ økonomiske og menneskelige ressourcer samt hvor gode 

de er til at skabe værdi for kunderne. Men for at nå hertil skal de primære aktiviteter og 

støtteaktiviteterne analyseres. Som eksterne analytikere er det næsten umuligt at komme i 

besiddelse af materiale, der kan forsvare en troværdig værdikædeanalyse. Derfor er denne 

model fravalgt i denne hovedopgave. Der findes selvfølgelig oplysninger i årsrapporten om 

de interne forhold, men det vurderes, at analysen vil blive for svag og ikke tilføre 

hovedopgaven den ønskede værdi. Interne oplysninger fra årsrapporten bliver i stedet 

inddraget i de benyttede modeller, hvor de har relevans.  

 

1.5.2.2 PESTEL13 

For at vurdere samfundsforholdenes betydning for PSE A/S fremtidsmuligheder foretages en 

PESTEL-analyse. Denne analyse giver et overblik over de makroøkonomiske forhold, der 

påvirker PSE A/S. Analysen har til formål at give en vurdering af den omverden PSE A/S må 

forholde sig til og som dermed har indflydelse på det fremtidige vækst- og 

indtjeningspotentiale. De makroøkonomiske forhold illustreres i det konkrete afsnit. 

 

1.5.2.3 Porters five forces14 

I forlængelse af analysen af samfundsforholdene foretages en analyse af de branche- og 

konkurrenceforhold, som PSE A/S opererer under. Til analyse af dette anvendes Michael 

Porters model “The Five Competitive Forces”. Dette er en brancheanalysemodel, der 

                                                      
12 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 78 
13 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 69 
14 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 73 
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analyserer de fem konkurrencekræfter, som har betydning for branchens attraktivitet. 

Modellen illustreres i det konkrete afsnit. For at analysere branchen, som PSE A/S befinder 

sig i, må denne først defineres. PSE A/S beskæftiger sig inden for underholdningsbranchen. 

Analysen foretages for at kunne vurdere virksomhedens værdi, da der er en sammenhæng 

mellem branchens attraktivitet og denne. 

 

Modellen forudsætter, at virksomheden er et åbent system, der indgår i et samspil med 

omverdenen. Modellen består som omtalt af fem konkurrencekræfter, der hver især påvirker 

og påvirkes af virksomheden. Virksomhedens fremtidige succes er betinget af, hvorledes den 

er i stand til at påvirke, subsidiært, at beskytte sig mod de fem kræfter.  

Modellen vurderes således at være god til at analysere PSE A/S’ forskellige brancheforhold, 

idet der sættes fokus på de centrale kræfter, der er bestemmende for konkurrencesituationen. 

Der er dog også en svaghed ved denne model. Michael Porter understreger med sin five 

forces-model vigtigheden af, at konkurrencemæssige fordele opnås ved intens konkurrence, 

hvilket må ses som kritik af modellen. Samarbejde mellem virksomheder kan også føre til 

konkurrencemæssige fordele gennem strategiske alliancer eller integrationer. Modellen tager 

altså ikke højde for den konvergens, der i dag præger mange brancher. Modellen er ligeledes 

statisk og tager heller ikke højde for hurtig udvikling; en ny konkurrent kan være en 

nuværende leverandør. Ligeledes vægtes alle fem konkurrencekræfter ens, men ofte har de 

forskellig betydning fra branche til branche. 

 

1.5.2.4 Porteføljeanalyse15  

PSE A/S’ produkter har ligeledes betydning for vækst- og indtjeningsmulighederne i 

fremtiden og derfor skal der foretages en analyse af produktkategoriernes fremtidsudsigter. 

Dette kan gøres ved hjælp af en porteføljemodel og her er valgt Boston-modellen udviklet af 

Boston Consulting Group. 

 

Boston-modellens idé er at placere de enkelte produktkategorier i en matrix – under 

hensynstagen til markedsvækst og relativ markedsandel. Det er altså strategiske business 

units (SBU’er), der placeres og dette kan enten være forretningsområder eller de enkelte 

                                                      
15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 83 
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produkter. Denne model giver et overblik over, hvor PSE A/S’ produktportefølje fordeler sig. 

Det er de enkelte produkter, der placeres. Dette illustreres i det konkrete afsnit. 

 

Det skal anføres, at Boston-modellen er meget firkantet. Virkeligheden er ofte væsentligt 

mere nuanceret og mange andre faktorer spiller ind i nutidens forretningsdrift. Modellen 

vurderes dog alligevel at give en god indikation af de forskellige produktkategoriers 

fremtidige potentiale. 

 

1.5.2.5 PLC 

Efter placeringen af PSE A/S’ produkter illustrerer efterfølgende PLC-analyse, hvor de 

enkelte forretningsområder befinder sig i deres livsforløb. PLC står for product life cycle og 

udtrykker et livsforløb for et produkt fra det bliver lanceret, til det udfases fra markedet 

igen16. Produktet gennemløber typisk 4 faser og placeringen heri har ligeledes betydning for 

det fremtidige vækst- og indtjeningspotentiale i virksomheden. PLC-forløbet er illustreret i 

det konkrete afsnit. 

 

1.5.2.6 Konkurrencestrategier 

Michael Porter har udviklet de generiske strategier17. Dette er konkurrencestrategier, hvor 

igennem man kan fastlægge et klart segment og dermed opnår konkurrencefordele. Michael 

Porter mener, at virksomheder, der følger en klar konkurrencestrategi, klarer sig langt bedre 

end dem, der følger en blandet strategi. PSE A/S’ konkurrencestrategi vil blive defineret ud 

fra de generiske strategier, som beskriver sammenhængen mellem de alternative 

konkurrencemæssige fordele og produkternes målgruppe. Sammenhængen er illustreret i en 

matrix i det konkrete afsnit. 

 

1.5.2.7 Vækststrategier 

I forlængelse af fastlæggelsen af konkurrencestrategi, vil vækststrategien ligeledes blive 

defineret. Dette sker ud fra Igor Ansoff’s vækstmatrix18. Med baggrund i en defineret 

vækststrategi vil det være muligt at vurdere PSE A/S’ fremtidige vækst- og 

                                                      
16 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 86 
17 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 91 
18 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 98 
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indtjeningspotentiale. Det er dog muligt at benytte mere end én vækststrategi. Vækstmatrixen 

er illustreret i det konkrete afsnit. 

 

1.5.2.8 SWOT 

Med henblik på at vurdere fremtidsperspektivet i den strategiske analyse, og dermed PSE 

A/S’ fremtidsmuligheder, samles de væsentligste punkter i en SWOT-analyse19. SWOT-

analysen udmærker sig ved i hovedtræk, at opsummere resultaterne i de foregående dele af 

den strategiske analyse og her holdes de interne og eksterne faktorer op mod hinanden. 

 

Styrker og svagheder beskriver forhold, som findes internt i virksomheden, mens muligheder 

og trusler beskriver eksterne forhold. Formålet med SWOT-analysen er, at identificere og 

udnytte virksomhedens styrker og muligheder. Ligeledes skal virksomheden beskytte sig 

imod eller afværge de svagheder og trusler, som den står over for. 

 

1.5.3 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen foretages på baggrund af PSE A/S’ årsrapporter for perioden 2006 til 

2010.  Resultatopgørelser og balancer vil dog blive reformuleret, så de er egnede til 

analysebrug. Der reformuleres for at skille finansiering og drift for sig.  

 

1.5.3.1 Den udvidede DuPont-model 

Regnskabsanalysen opstilles ud fra den udvidede DuPont-model, da den forklarer 

sammenhængen mellem de forskellige nøgletal20. Modellen består af tre analyseniveauer og 

er en referenceramme for dekomponering af ROE.  Dekomponeringen er illustreret i det 

konkrete afsnit.  

Den udvidede DuPont-model kan også ses i sammenhæng med Porters five forces, da der er 

sammenhæng mellem konkurrencekræfterne og forventede nøgletal. I en branche med høje 

adgangsbarrierer forventes højere overskudsgrader end i en branche med lave 

adgangsbarrierer21.  

 

                                                      
19 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 103 
20 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 172 
21 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 188-189 
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Der foretages ligeledes en analyse af PSE A/S’ risikoelementer og sluttelig vil afsnittet 

indeholde en analyse af PSE A/S’ cash flow. De identificerede udviklingstendenser kan give 

en god indikator af PSE A/S’ fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder og bruges i den 

senere budgettering. 

 

1.5.4 Værdiansættelse 

1.5.4.1 De finansielle værdidrivere 

Der findes syv finansielle værdidrivere, der direkte påvirker aktionærværdien22. Disse er 

følgende: konkurrencefordelsperioden, salgets vækstrate, overskudsgrad fra salg, effektiv 

skatteprocent, arbejdskapital, anlægskapital og kapitalomkostninger. Disse værdidrivere 

karakteriseres som generiske værdidrivere og gælder dermed for alle virksomheder uanset 

branche og størrelse. Disse skal budgetteres før den endelige værdiansættelse kan foretages. 

 

1.5.4.2 Værdiansættelsesmodeller 

Når en virksomhed skal værdiansættes, findes der et stort udbud af værdiansættelsesmodeller. 

Indledningsvis er det dog nødvendigt at sondre mellem værdiansættelse af en virksomhed, 

der handles mellem uafhængige parter og mellem afhængige parter, herunder koncerninterne 

handler. Nærværende gennemgang vil alene vedrøre handler mellem uafhængige parter. 

 

Grundlæggende findes der fire kategorier af modeller, der er opdelt i en række varianter 

inden for hver kategori. Her gennemgås kun to kategorier, som omtalt i afsnittet 

Afgrænsning. 

                                                      
22 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 63-66 
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Nedenstående figur giver et overblik over de kategorier med underlæggende varianter. 

 

  
Figur 1.4 Oversigt over værdiansættelsesmodeller23 

 

1.5.4.2.1 Kapitalværdibaserede modeller 

De kapitalværdibaserede modeller kan grundlæggende opdeles efter, hvorvidt der skal 

foretages en værdiansættelse af egenkapitalen alene eller af såvel egenkapital som 

rentebærende gæld. Dividende- og residualindkomstmodellen værdiansætter egenkapitalen, 

mens de øvrige kapitalværdibaserede modeller også værdiansætter den rentebærende gæld. 

 

De kapitalværdibaserede modeller er alle baseret på samme grundlæggende model og skal 

derfor som udgangspunkt give samme resultat. Dette forudsætter dog, at modellerne er 

implementeret korrekt og at der ikke forekommer tekniske fejl.       

 

 

 

 

                                                      
23 Egen tilvirkning efter inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 33 
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1.5.4.2.1.1 Dividendemodellen 

Dividendemodellen betegnes ofte som grundmodellen for værdiansættelse af en virksomheds 

egenkapital. Modellen anses ofte for at være teoretisk korrekt, men der er en række mangler, 

idet modellen illustrerer, hvordan værdien distribueres og ikke selve værdiskabelsen. 

 

Ved investering i aktier opnår investor dividende i ejertiden og en salgspris ved afhændelse. 

Prisen på aktier er baseret på estimerede fremtidige pengestrømme, men observerbare 

dividender fortæller ikke noget om prisen. Dette beskrives også som dividendegåden24. 

Prisen på en aktie baseres normalt på den fremtidige dividende, men de identificerbare 

dividender beskriver ikke prisen. Det bør være et kvalitativt krav ved valg af 

værdiansættelsesmodel, at der er sammenfald mellem de variable, der er observerbare, og de, 

der indgår i modellen. 

 

1.5.4.2.1.2 FCFF-modellen (Free Cash Flow to the Firm)   

FCFF-modellen anvendes i praksis af såvel aktieanalytikere som corporate finance 

konsulenter. En af årsagerne til dette er, at modellen er uafhængig af anvendt 

regnskabspraksis i modsætning til de øvrige regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller.   

 

FCFF-modellen er kendetegnet ved, at fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres med en 

diskonteringsrente, der afspejler den forventede fremtidige risiko i pengestrømmene. Dette 

foretages i praksis ved, at budgettet opdeles i en eksplicit budgetperiode og en 

terminalperiode. I den eksplicitte budgetperiode foretages der en konkret budgettering af de 

væsentligste regnskabsposter for hvert enkelt år. I terminalperioden foretages der en generel 

budgettering efter en forenklet formel med faste forudsætninger. Den beregnede værdi fra 

henholdsvis den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden tilbagediskonteres til 

nutidsværdi og sammenlægges herefter. Herved er den estimerede værdi af virksomheden 

beregnet. 

  

En af forudsætningerne for modellen er, at overskydende likviditet udbetales eller 

reinvesteres i andre projekter. Forudsætningen er væsentlig, idet likviditet, der ikke er 

udloddet eller reinvesteret, giver "støj" i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheden. 

                                                      
24 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel s. 6 
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Dette kan således betyde, at der forekommer en risiko for, at værdien enten bliver over- eller 

undervurderet25.  

 

FCFF-modellen beregner ikke kun en værdi af virksomheden på en given dato, men viser 

også resultatet af virksomhedens fremtidige pengestrømme og den deraf afledte 

likviditetsmæssige situation.  

 

1.5.4.2.1.3 Residualmodellen 

Residualmodellen tager udgangspunkt i den bogførte egenkapital og tilbagediskonterer kun 

virksomhedens residualindkomst. Residualmodellen og FCFF-modellen giver samme resultat 

og modellen uddybes ikke yderligere. 

 

1.5.4.2.2 Relative analyser 

Den relative værdiansættelsesmetode benyttes en del i praksis, hvilket understøttes af 

undersøgelser, der dokumenterer, at metoden er blandt de foretrukne blandt såvel engelske 

som danske aktieanalytikere26. Modellernes popularitet skyldes, at de er nemme at anvende. 

Brugen af modellerne foregår ved at sammenligne værdien af selskabet med værdien af 

sammenlignelige selskaber. 

 

Relative værdiansættelsesmodeller er forholdsvis simple at benytte, da de kun kræver skøn af 

de udvalgte multipler for virksomheden samt de sammenlignelige selskaber. Skal 

værdiansættelsen være præcis, kræver relative værdiansættelsesmodeller lige så meget 

arbejde som de kapitalværdibaserede modeller. Dette skyldes, at beregningen er baseret på 

estimater. Hvis de bagvedliggende forudsætninger hertil ikke er præcise, vil dette slå 

igennem på værdiestimatet. Der kræves derfor en betydelig indsigt og erfaring i såvel 

markedet som virksomhederne for at sikre, at forudsætningerne er præcise. Det vurderes, at 

værdiansættelse ved brug af relative modeller kræver samme arbejdsmængde, som de 

kapitalværdibaserede modeller.        

 

 

 

                                                      
25 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel s. 9 
26 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel s. 17 
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1.5.4.2.3 Valg af værdiansættelsesmodel 

Ved valg af værdiansættelsesmodel er der en række basale krav bestående af henholdsvis 

fundamentale samt kosmetiske krav. De fundamentale krav er vigtigst, da afvigelser fra disse 

kan medføre fejloplysninger og dermed irrationel investoradfærd.  

 

De fundamentale krav vedrører modellens præcision og forudsætninger. Disse bør ikke 

afviges, da det kan resultere i fejl i værdiansættelsen, hvorved investor kan træffe en fejlagtig 

beslutning om investering eller afhændelse. Modellens præcision vedrører korrekt input, 

således at en estimeret værdi af et selskab bliver præcis. Inputtet består i denne forbindelse af 

det beregnede budget og kapitalomkostninger. Modellens forudsætninger vedrører, at disse er 

realistiske, således at der ikke forekommer værdiestimater, der afviger systematisk.     

 

De kosmetiske krav vedrører modellens brugervenlighed og forståelighed. 

Brugervenligheden defineres som modellens kompleksitet, tilgængeligheden af data og den 

tid, der medgår til udarbejdelse af værdiansættelsen. Dette betyder, at jo mere kompleks 

udførelsen af værdiansættelsen er, desto mindre brugervenlig er den. Modellens forståelighed 

omhandler graden af forståelighed af outputtet for brugeren. Der findes en lang række 

yderligere krav til værdiansættelsesmodeller, hvilket betyder, at ovenstående gennemgang 

ikke skal opfattes som udtømmende.   

 

Ovenstående gennemgang af værdiansættelsesmodeller illustrerer, at der er fordele og 

ulemper ved samtlige modeller. FCFF-modellen vurderes dog på baggrund af gennemgangen 

at være den mest optimale model til brug for værdiansættelse af PSE A/S. Dette skyldes, at 

modellen vurderes at overholde de fundamentale krav til værdiansættelsesmodeller27. 

 

Ved værdiansættelse af PSE A/S benyttes FCFF-modellen dog suppleret med relative 

analyser.  

 

                                                      
27 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel" s. 25 
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1.5.5 Opgavens struktur 

Hovedopgavens struktur har til formål at målrette denne mod den praktiske problemløsning. 

Hovedopgavens struktur er illustreret i nedenstående figur: 

  

 
Figur 1.5 Strukturmodel28 

 

Det synes naturligt at indlede med en beskrivelse af PSE A/S, da dette giver en 

grundlæggende forståelse af virksomheden. Her vil blive foretaget segmenteringer på 

geografiske markeder, produkter og omsætning, som illustreres grafisk. Med udgangspunkt i 

de ex poste data, som regnskabsanalysen munder ud i, foretages en strategisk analyse med 

fokus på ex ante. Værdiansættelsen foretages herefter på baggrund af den samlede strategiske 

regnskabsanalyse, samt de udarbejdede regnskabs- og cash flow-estimater. 
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1.5.6 Indsamling af data 

I hovedopgaven anvendes sekundære data, der kan karakteriseres som register- og 

forskningsdata29. Disse sekundære data er indsamlet ved deskresearch og må betegnes som 

kvalitative og kvantitative data.  

Primære data kan bruges til at supplere de sekundære data og styrke værdien heraf ved at 

underbygge argumenter, som er udledt af de sekundære data. 

 

Figuren nedenfor illustrerer hvilke typer af dataindsamlingsteknikker, der findes. Her er de 

indsamlede data i hovedopgaven ligeledes placeret i de forskellige typer. 

 

 Primære data Sekundære data 

Kvalitative data  PSE A/S’ årsrapporter 

Fondsbørsmeddelelser 

Årsregnskabsloven 

Statsskatteloven 

Artikler 

Fagbøger 

Kvantitative data  PSE A/S’ årsrapporter 

Danmarks Statistik 

Nationalbanken 

Figur 1.6 Oversigt over dataindsamlingsteknikker30 

 

Der er ikke anvendt primære data i denne hovedopgave, da problemstillingen gør det 

vanskeligt selv at indsamle valide og brugbare data på området. Derfor er det ikke muligt at 

styrke opgaven gennem metodetriangulering31. Dog eksisterer der en stor mængde af 

tilgængelige sekundære data, så behovet for selv at producere data, må betegnes som 

begrænset. De sekundære data vurderes at være tilstrækkelige. 

 

 

 
                                                      
29 Den Skinbarlige Virkelighed s. 158 
30 Den Skinbarlige Virkelighed s. 152 
31 Den Skinbarlige Virkelighed s. 164 
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1.6 Kilder 

Størstedelen af de anvendte kilder er sekundære data, da de vurderes mest relevante set i 

forhold til problemstillingen. Der er både anvendt kvalitative og kvantitative data opgaven 

igennem. De kvalitative data består primært af oplysninger hentet i PSE A/S’ årsrapporter og 

artikler fra pressen omhandlende PSE A/S og forhold af betydning for værdiansættelsen. 

Herudover benyttes informationer fra teoretiske lærebøger og tidsskrifter samt 

brancheinformation. De kvantitative data består af regnskabstal hentet i årsrapporter samt 

udviklingen i makroøkonomiske forhold hentet i offentlige statistikker, som Danmarks 

Statistikbank. Det er tilstræbt at benytte så nye offentliggjorte tal som muligt. Det optimale 

vil være tal fra ultimo 2010, men nogle statistikker er endnu ikke opdaterede og 

offentliggjorte med de seneste tal. I de tilfælde, hvor det vurderes, at tendensen ikke er 

ændret væsentligt fra 2009 til 2010, bruges disse statistikker. 

 

Som det fremgår af ovenstående, er mange data hentet i PSE A/S’ årsrapporter og da det er 

PSE A/S, der aflægger årsrapporten, må dataene tilknyttes en vis subjektivitet.  

Her tænkes på de bløde data, som beskrives i afsnittene ledelsesberetning og videnressourcer. 

Det forsøges derfor at holde data fra selskabets årsrapporter op mod eksterne uafhængige 

kilder for at verificere pålideligheden eller det modsatte. 

 

Det er tilstræbt at anvende kilder udarbejdet af såvel teoretikere som praktikere for at sikre at 

flere aspekter belyses. Det vurderes dog samlet set, at de sekundære kilder giver et objektivt 

vurderingsgrundlag til brug for problembehandlingen i opgaven.   

 

Kildehenvisninger vil blive placeret som fodnote nederst på siden opgaven igennem. 

Kildehenvisninger er anvendt både for at være loyal overfor kilderne, men også for at henvise 

læseren til en yderligere uddybning af området, hvis dette skulle have interesse. Kilder til 

figurer angives i figuren eller i fodnote. 
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2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 

2.1 Historie32 

Fodboldklubben FC København blev stiftet i 1992, som et resultat af en fusion mellem de to 

fodboldklubber, B. 1903 og KB. Dette resulterede også i stiftelsen af selskabet bag 

fodboldklubben, PSE A/S. Introduktionen til Københavns Fondsbørs skete d. 13. november 

199733. 

 

PSE A/S ejer fodboldlandsholdets hjemmebane, PARKEN. I 2001 opgraderede man 

PARKEN med et tag, der kan dække PARKEN når dette er nødvendigt. Dette projekt 

udgjorde i alt DKK 111 mio., men gav mulighed for afholdelse af større koncerter og andre 

sportsevents som speedway. I 2009/2010 fik PARKEN nye kontorbygninger, hvilket 

forringede det maksimale tilskuerantal til fodboldkampene, men med håb om at tiltrække 

virksomheder med behov for kvalitet. 

 

Frem til den finansielle krises start i 2007, oplevede koncernen en massiv vækst, hvilket 

resulterede i investeringer i bl.a. Lalandia A/S, herefter nævnt som Lalandia. I 2004 købte 

PSE A/S 75 % af aktierne i Lalandia. Lalandia er den næststørste familieattraktion, og har et 

areal på i alt 850.000 m2 hvoraf 7.400 m2 benyttes som vandland på Lolland. Herudover 

tæller forlystelserne også golf. 

I 2008 købte PSE A/S de resterende 25 % af aktierne og kom derfor til at eje Lalandia. Som 

en del af Lalandia udlejes feriehuse, primært til gæster, og d. 24. april 2009 udvidede PSE 

A/S projektet, således at Lalandia Billund så dagens lys. 

 

I mellemtiden, 19. juli 2006, havde PSE A/S investeret i den landsdækkende fitness-kæde, 

fitness.dk34. Kæden består af 38 centre, fordelt med 22 på Sjælland, 3 på Fyn og de 

resterende 13 i Jylland. På købstidspunktet var fitness.dk førende indenfor branchen i 

Danmark. 

 

                                                      
32 www.parken.dk 
33 www.borsen.dk 
34 www.fitnessdk.dk 
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I 2008 solgte PSE A/S 55 % af aktierne i Billetlugen fra. Som et led i aftalen, overtog PSE 

A/S 10 % af aktierne i køberens selskab, Creatix A/S. Samme år investerede PSE A/S i et 

stort anliggende i Italien, hvor PSE A/S overtog 70 %. Projektet blev kaldt Montepaone med 

målet om at skabe et sports- og familiecenter i midten af Europa, som Lalandia er i Danmark. 

 

I 2010 solgte PSE A/S hele håndboldafdelingen til Kasi Aps, som reelt overtog holdet 

inklusive licenser pr. 1. juli 2010. 

 

2.2 Organisationsstruktur 

I diagrammet35 nedenfor fremgår koncernstrukturen. Udseendet på denne er ændret fra sidste, 

så der for regnskabsåret 2010 ikke fremgår ejerandele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2.1 Kocernstruktur 

Kategori 1 er den sportslige sektion i PARKEN, hvor fodboldklubben og diverse koncerter 

og andre arrangementer finder sted. 

Kategori 2 er kontorejendommene, der indgår som en del af byggeriet PARKEN. 

Kategori 3 er fitness.dk der ligger fordelt ud over hele landet, og derfor er en ekstern 

forretning, modsat kategori 1 og 2 der har til huse i København. 

Kategori 4 omfatter familieattraktionerne, herunder Lalandia, og er som fitness.dk eksterne. 

                                                      
35 www.parken.dk 
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For god ordens skyld, skal det nævnes, at den angivne kategorisering så vidt vides ikke udgør 

en egentlig prioritering fra PSE A/S’ side. Følgende har meddelt at eje 5 % eller mere af den 

samlede kapital36: 

• Fåmandsforeningen LD, 29,13 % 

• KPS Invest A/S, 19,03 % 

• Erik Skjærbæk, 18,25 % 

                                                      
36 Jf. årsrapporten 2010 s. 37 
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3 STRATEGISK ANALYSE 

3.1 Strategier og mål 

3.1.1 Idégrundlag og målsætninger 

Bestyrelsen har den opfattelse, at PSE A/S har en stort udviklings- og indtjeningspotentiale 

inden for alle forretningsområder. Det strategiske arbejde vil forsat fokusere på at realisere 

dette potentiale. 

Koncernens strategi er, at øge indtjeningen og markedsværdien gennem organisk vækst, øget 

kapacitetsudnyttelse samt kontinuerlig forbedring af den operationelle effektivitet. 

Fodboldklubben FC København skal kvalificere sig til gruppespillet i UEFA Champions 

League. 

Den økonomiske målsætning er at skabe et tilfredsstillende afkast til aktionærerne37. Dette 

står også beskrevet under område 1.1.2. 

PSE A/S havde i 2009 en forventning om en omsætning i 2011 på DKK 1,3 mia. Dette er 

opjusteret til DKK 1,5 mia. oven på fodboldholdets succes. 

PSE A/S’ ovenstående målsætninger kræver, at der er fokus på at forbedre den nedadgående 

kurve, som har præget virksomheden siden den finansielle krises start. Som illustreret i figur 

1.1 og 1.2, har PSE A/S ikke formået at skabe samme progressive fremgang, som resten af 

OMX20-selskaberne. 

 

Opfyldelsen af ovenstående målsætninger kræver, at PSE A/S har konstant fokus på 

udviklingen i danskernes økonomi. Som spiller i underholdsningsbranchen, er konkurrencen 

om forbrugerne stor, og mange forbrugere ser underholdning som et ekstra gode. Derfor er 

lige netop den del lettere at spare i forbrugernes rådighedsbeløb. PSE A/S skal sørge for at 

opretholde kvalitet i produkterne, hvor især fodboldklubben FC København i den senere tid 

er blevet beskyldt for, at ville spare på spillerhandler. Det sammenholdt med en spillerafgang, 

da spillerne har fået udenlandsk opmærksomhed qua præstationerne i UEFA Champions 

League, kan vanskeliggøre målsætninger. Efter disse beskyldninger har koncerndirektør 

Anders Hørholt udtalt, at man har ambitioner om at hente endnu større profiler til klubben, 

således at man er i stand til at yde minimum samme præstation i den europæiske turnering38. 

                                                      
37 Jf. årsrapport 2010 side 6 
38 http://www.bold.dk/nyt/FCK-boss-klar-till-store-indkoeb 
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3.2 PESTEL 

3.2.1 Politik, lovgivning og teknologi 

Disse er valgt i sammenhæng, da de smeltes sammen i PSE A/S’ beskrivelse af 

virksomhedens holdninger. 

3.2.1.1 Skattelovgivning 

Som beskrevet i metodeafsnittet er nærværende afsnit en analyse af de samfundsspecifikke 

forhold, der har betydning for PSE A/S. Sidst i afsnittet vil der være en sammenfatning af de 

væsentlige forhold. 

 

Skattelovgivningen i Danmark er reguleret af staten og gælder for såvel privatpersoner som 

selskaber. Statsskatteloven regulerer indkomst- og formueskatter til staten for privatpersoner, 

mens Selskabsskatteloven regulerer indkomstbeskatningen af selskaber39. Begge love er 

ændret inden for de seneste år. 

 

Ingen virksomheder har indflydelse på skattelovgivningen i et land, men den har stor 

betydning for deres samlede indtjening. En sænkelse af selskabsskatten vil have positiv effekt 

på indtjeningen. Selskabsskatteprocenten blev i Danmark nedsat fra 28 til 25 gældende fra 

indkomståret 200740. Skattenedsættelsen fremmer den danske konkurrenceevne i form af øget 

indtjening og dermed kapital til investering. 

 

3.2.1.2 Forskerordningen 

Tidligere var det en stor mulighed for danske virksomheder at hente udenlandske, 

kompetente medarbejdere på forskerordningen, således at beskatning var lempet og 

lønniveauet kunne holdes nede, og medarbejderen ville få samme rådighedsbeløb41. Det 

krævede blot, at den ansatte ikke havde været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark 

de seneste 3 år. Dette er nu ændret til 10 år, hvorfor det har påvirket muligheden for at hente 

udenlandsk arbejdskræft og samtidig holde lønniveauet nede. På den sportslige side, har det 

ikke haft den store betydning. Tidligere kunne den ansatte vælge at betale 26 % i skat de 

første 3 år i forskerordningen og derefter fuld skat, eller vælge 33 % i 5 år, før skatten blev 

                                                      
39 www.skm.dk/love/skattelove 
40 Jf. L 213 § 14, stk. 6, som vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 
41 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/671.html 
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sat op. Dette er nu ændret, således at der betales 26 % i 5 år, hvilket har givet mulighed for at 

tegne længerevarende kontrakter og dermed være attraktiv længere for de bedste ansatte. 

 

3.2.1.3 Medarbejdergoder 

Skattelovgivningen for personalegoder blev ændret i forbindelse med Forårspakke 2.042. 

Medarbejdere skal nu beskattes af eventuelle goder modtaget af arbejdsgiveren, på samme 

vilkår som den almindelige gage. Et tema er dog beskatningen af brug af fitnessrum. Såfremt 

fitnesslokalet er placeret fysisk på den for medarbejderen tilknyttede arbejdsadresse, er dette 

ikke skattepligtigt. Indgår medarbejderen i en fitnessordning, og træner i f.eks. fitness.dk, er 

dette skattepligtigt. Det har fået blandt andre ”Dansk Erhverv” og ”Håndværkerrådet” frem i 

lyset med en kritik heraf, da de mener at dette skaber en ulighed, og giver firmaer med eget 

fitnesslokale en fordel. 

Der findes en bagatelgrænse på disse personalegoder, som der argumenteres for at et 

fitnessmedlemskab er under. Denne udgjorde i 2009 DKK 5.500 og det er rimeligt at antage, 

at dette ligger under bagatelgrænsen. 

En ændring af lovgivningen vil uden tvivl være et skub i den rigtige retning og en mulighed 

for fitness.dk. En sådan ændring kan ske i forbindelse med den øgede fokus på sundhed og 

medarbejdernes evne til at yde en ekstra indsats. 

 

3.2.1.4 Københavns Kommune 

PSE A/S har tidligere købt en grund, hvor det er meningen der skal bygges en bygning, der 

kan huse 4.500 ved sportsarrangementer og ca. 8.000 ved koncerter43. Hele den økonomiske 

rutsjetur har dog bremset processen, og der er endnu ikke taget de første spadestik, da tiden 

ifølge PSE A/S ikke er inde endnu. Det er med kommunen aftalt, at denne har en 

tilbagekøbsoption, såfremt byggeriet ikke er startet efter en given dato, hvorfor PSE A/S bør 

være i dialog med kommunen, således at der aftales hvordan projektet skal igangsættes og 

hvad tidshorisonten er. 

 

                                                      
42 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1647967&vId=0 
43 www.parken.dk 
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3.2.1.5 Kvalifikation til europæisk fodbold  

UEFA har ændret på kvalifikationsreglerne, for den mest prestigefyldte klubturnering i 

fodbold44. Således skal der nu være plads til minimum 5 nationale mestre fra de mindre 

lande, såsom Danmark. Med den øjeblikkelige stilling på UEFA’s koefficientsliste har 

Danmark mindst 1 hold direkte med i bowlen når der skal trækkes lod til gruppespillet, og 1 

hold i kvalifikationsrunden. Dette øger muligheden for deltagelse for FC København, der 

gennem de seneste sæsoner har udviklet sig til Danmarks bedste fodboldhold. En sådan 

deltagelse er tidligere vurderet til en øget omsætning på minimum 100 mio. Antallet af sejre 

og dermed videre avancement, kan påvirke dette tal i positiv retning. 

 

3.2.1.6 Transferregler 

Det internationale fodboldforbund, FIFA, har lavet transferreglerne således, at der kun kan 

handles i 12 uger ved sæsonafslutningen og 4 uger ved vinterpausen45. Sæsonafslutningen 

ligger for de fleste klubbers vedkommende i sommeren. Dette binder spillerne til klubberne i 

længere tid, så de ikke sælges efter 2 sublime præstationer på banen. 

Dette giver FC København bedre tid til at scoute, udse, og hente den helt rigtige erstatning 

såfremt en spiller allerede tidligt i sæsonen bliver solgt til en anden klub. Overdragelsen 

finder først sted i januar eller efter sæsonafslutning. Dette sikrer en kontinuitet hos holdet, og 

sammenholdet kan skabe bedre resultater end ved en stor udskiftning og dermed usikkerhed 

på fremtid. 

 

3.2.1.7 Skattesag 

PSE A/S forsøgte i 2010 at få omstødt en kendelse fra landsretten om skattepligten 

vedrørende spillersalg46. Sagen strækker sig helt tilbage fra 2000/2001-sæsonen og fremefter. 

PSE A/S argumenterede for, at salget af en spiller skulle defineres som salg af et aktiv og 

som derfor ikke skulle beskattes. Skattemyndighederne fastholdt, at det var kompensation i 

forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, hvilket er skattepligtigt. De seneste 9 år har 

FC København solgt spillere for knap DKK 272 mio. og med den daværende selskabsskat på 

                                                      
44 www.uefa.com 
45 www.fifa.com 
46 http://www.business.dk/sport-underholdning/parken-faar-millionlussing-i-skattesag 
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28 %, betyder det en skat på omtrent DKK 76 mio. Dette havde været en yderligere indtægt, 

såfremt PSE A/S havde vundet sagen. 

 

3.2.1.8 Arbejdsmiljø og miljøforhold 

En virksomhed som PSE A/S der udadtil skal symbolisere kontrol og succes, er nødt til at 

have et arbejdsmiljø der kan sikre medarbejderstaben47. PSE A/S ser en risiko i forbindelse 

med fastholdelse af kompetent arbejdskraft på trods af hvad der af PSE A/S opfattes som 

attraktive vilkår. Samtidig vil ændringer i overenskomster kunne påvirke staben såvel positivt 

som negativt. 

Som led i fokus på arbejdsmiljøet har PSE A/S udarbejdet skriftlig aftale med Københavns 

Kommune om hvordan virksomheden skal forholde til nærmiljøet, da hovedsædet er placeret 

centralt i København. 

PARKEN skal være en sikkerarbejdsplads i hverdagen og ved arrangementer der kræver 

særlig opsætning, hvorfor PSE A/S har indgået aftale med ekstern arbejdsmiljørådgiver. 

Dette har resulteret i investeringer til forbedringer i forbindelse med arbejde på PARKENs 

tag i forbindelse med arrangementer hvor overdækning er påkrævet. Der er for ansatte med 

opgaver vedrørende taget, afholdt sikkerhedskurser, og der skiltes med advarsler om faren 

ved færden på taget. Disse kurser afholdes løbende hvor instruktioner repeteres og udvides 

med ny viden. 

I forbindelse med miljøet har PSE A/S indgået aftale med NRGI om rådgivning i forbindelse 

med energibesparelser. Dette har allerede resulteret i besparelser ved vinteranlæg. 

 

I Lalandia vurderes den største fare, for både medarbejdere og gæster, at være Aquadome. 

Derfor er alle livreddere uddannede og har udvidet førstehjælpskursus. Ved en skade 

udarbejdes en skadesrapport, således det er muligt at analysere eventuelle mønstre og 

forebygge yderligere skader. Dette har resulteret i færre skader, når der tages højde for 

antallet af badegæster. Der er installeret moderne maskiner inden for vandbehandling, hvilket 

sikrer mindre klorindhold i vandet. Dette øger luftkvaliteten og gør badevandet mere 

skånsomt for hud, lunger og øjne. 

Da der i begge Lalandia-centre er 30 grader indendørs året rundt, sætter dette krav til 

energiforbruget. Varmen leveres med fjernvarme fra CO2-neutrale kraftvarmeanlæg, og 

                                                      
47 Jf. årsrapport 2010 
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belysningen er udskiftet med energibesparende elpærer og LED-belysning. Feriehusene der 

er tilknyttet Lalandia har automatisk varmetilpasning, således der kun opvarmes til 

stuetemperatur når der er gæster. 

Lalandia foretog i april 2010 en tilfredshedsundersøgelse, der har resulteret i dialog mellem 

medarbejdere og ledere, og der er udviklet et lederudviklingsprogram. Valgfri, skiftende 

arbejdstider, tilpassede arbejdsopgaver og timer for ældre og studerendes indflydelse på valg 

af arbejdsbyrde har øget medarbejdertilfredsheden. 

Lalandia tager også ansvar for samfundets hårdt prøvede arbejdsløse. Troen på at 

forskellighed giver innovation og inspiration, har ført til 4 ansatte i fleksjob, 2 i skånejob, 12 

langtidssyge beskæftiget og 10 % af staben består af nydanskere. 

 

Hos fitness.dk er der fokus på balancen mellem arbejds- og privatliv. Dette for at undgå 

risiko for stress. En ny overenskomst sikrer et bedre miljø på en række punkter for de ansatte. 

Fitness.dk opfordrer alle uanset køn, alder og religion til at søge arbejde hos fitness.dk. 

Værdigrundlaget for fitness.dk er at skabe en motiverende arbejdsplads, der giver ansatte lyst 

og overskud. Værdierne er værtskab, engagement, begejstring, ansvar og fællesskab. Dette 

skal sikre at medarbejderne er i stand til at yde den forventede service for nybegyndere og 

garvede motionister. 

Der er udarbejdet en design- og byggemanual for centrene, der sikrer besparelser på vand, 

belysning, ventilation, affald mv. Alt dette skal sikre et reduceret energiforbrug. 

 

3.2.1.8 Teknologi 

Tilbage i 2001 investerede PSE A/S DKK 111 mio. i et tag, der skulle kunne overdække 

PARKEN. Denne teknologiske investering åbnede muligheder for øget indtjening i perioder 

hvor der ikke afholdtes fodbold-arrangementer. Med overdækningen fik PARKEN mulighed 

for at tiltrække store artister til koncerter og andre sportsarrangementer som speedway og 

boksning. 

 

3.2.2 Samfund, økonomi og sociale forhold 

3.2.2.1 Konjunkturforhold 

Det er mest almindeligt at vurdere den økonomiske situation ud fra væksten i 

bruttonationalproduktet (BNP) opgjort i faste priser fra år til år. Der er ingen præcis 
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definition af højkonjunktur, men som tommelfingerregel opfattes en højkonjunktur, som en 

længerevarende periode med vækst i BNP på over 2-3%.  

 

Konjunkturerne i samfundet har en markant betydning for PSE A/S’ produkter da de ikke 

anses for livsnødvendige. Lavkonjunktur afløses af højkonjunktur og omvendt. I perioder 

med lavkonjunktur vil færre have forudsætningen for at benytte PSE A/S’ produkter. De vil 

blive fravalgt, da der ikke er tale om nødvendighedsvarer og der er ikke økonomi til at 

besøge attraktionerne. Omvendt vil PSE A/S have gode muligheder for vækst i perioder med 

højkonjunktur, da rådighedsbeløbet er større og kunderne prioriterer underholdning i højere 

grad. 

Udviklingen i konjunkturerne afspejles ligeledes i udviklingen i aktiekurserne alt efter 

hvilken kategori aktien hører under. Aktier, der er følsomme over for ændringer i 

konjunkturen, karakteriseres som en cyklisk aktie. Aktiekursen vil falde på en forventning 

om lavkonjunktur og stige på en forventning om højkonjunktur. Aktiekurserne stiger derfor 

ofte kraftig umiddelbart inden et økonomisk opsving, hvor forbrugerne får flere penge 

mellem hænderne. Cykliske aktier befinder sig typisk i brancher, hvor selskaberne producerer 

varer, der ikke er livsnødvendige for forbrugerne48. PSE A/S-aktien kan defineres som en 

cyklisk aktie, idet de udbyder attraktioner og hvad der må betegnes som underholdning. 

Derfor har PSE A/S været hårdt ramt under den finansielle krise. 

 

                                                      
48 Viden om investering, www.penge.dk 
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Nedenstående figur viser udviklingen i BNP gennem de seneste 10 år på PSE A/S’ 

hovedmarked, Danmark. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 – Udvikling i BNP i Danmark49 
 

Ovenstående viser, at udviklingen i 2007 og fremefter har været stagnerende eller degressiv. 

Dette hænger sammen med den finansielle krise, hvor mange har mistet deres job og derfor 

ikke bidrager til væksten. I 2009 ser kurven ud til at vende, men det har endnu ikke været 

muligt for PSE A/S at drage nytte af denne udvikling. Sammenlignet med BNP for Europa-

området og USA, illustreret nedenfor, har Danmark de seneste mange år ligget en smule 

under Europa og længere under USA. 

                                                      
49 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR363.pdf 
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figur 3.2 – BNP i sammenligningsområder50 

 

3.2.2.2 Inflation 

Både politisk og økonomisk stabilitet er vigtig for PSE A/S. For at vurdere økonomiske 

stabilitet eller ej kan inflationen bruges som indikator, da den viser stigningen i det generelle 

prisniveau. Nedenstående figur viser udviklingen i forbrugerprisindekset gennem de seneste 

5 år i Danmark. 

 

 

 

 
Figur 3.3 - Forbrugerprisindeks51 

 

                                                      
50 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Seneste_oekonomiske_og_monetaere_udvikling_kvo
4_2010/$file/seneste_KVO4_2010.pdf 
51 http://www.dst.dk/Statistik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/FPI_inflation.aspx 
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Som det ses af ovenstående figur, er indekset jævnt stigende fra 2006 til 2010. Prisindekset 

har året 1900 som indeks 100. 

Stigningen i perioden svinger fra 1,3 % til 3,4 %. Den gennemsnitlige stigning i perioden 

udgør 2,12 % hvilket vidner om en lav inflation og dermed økonomisk stabilitet i Danmark. 

EU-landede har en målsætning om en inflation tæt på eller under 2 % fra år til år, hvorfor det 

kan konkluderes at Danmark ligger tæt på grænsen for at opfylde dette. 

 

3.2.2.3 Renteudvikling 

Renteudviklingen kan for PSE A/S ses fra to vinkler i form af påvirkningen internt og 

eksternt.  

 

Internt er det de rentebærende aktiver og de rentebærende forpligtelser, der er interessante. 

De rentebærende aktiver består af likvide midler, som udgør 0,69 % af balancesummen på 

statusdagen. En lille ændring i renteniveau vurderes at være ubetydelig for de rentebærende 

aktiver. De rentebærende forpligtelser udgør DKK 1,37 mia. på statusdagen svarende til 

51,06 % af balancesummen. 60 % af gælden er sikret via renteswap, men den resterende del 

er ud fra en variabel rente. Dette udgør en væsentlig del balancen, hvorfor en rentestigning 

kan få konsekvenser. 

Den store gældsstiftelse har uden tvivl også fået eventuelle investorer til at spærre øjnene op. 

På trods af en aktieemission med fortegningsret til eksisterende aktionærer med et 

nettoprovenu på DKK 466,8 mio. har PSE A/S stadig en massiv gæld. 

 

Produktudvikling er et nøglebegreb for PSE A/S og deres ambitioner om at vokse kan 

besværliggøres af den økonomiske situation, hvor den store gæld kan sætte en stopper for 

yderligere lån til projekter.  

 

Eksternt er renteniveauet med til at styre økonomien i samfundet. I årene efter den finansielle 

krise frem til nu, er der set lave renter i Europa og USA. Lavt renteniveau fremmer ikke kun 

virksomhedernes investeringer, men også de private husholdningers investeringer. Det er 

blevet langt billigere at optage lån med henblik på forbrug og jo flere penge husholdningerne 

har til rådighed desto bedre forudsætning har de for at besøge attraktionerne. 
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3.2.2.4 Lønniveau 

I perioder med højkonjunktur er efterspørgslen og beskæftigelsen høj og så vil der være 

risiko for prisstigninger. Dermed er der risiko for stigende inflation, hvilket reducerer 

købekraften – og det kan medføre et øget lønpres. De ansatte ønsker mere i løn, således at 

deres rådighedsbeløb ikke bliver berørt, når de skal betale mere for de samme produkter.  

 

Der er i dag mange arbejdsløse, hvorfor virksomheder står med de bedste kort på hånden, 

fordi de kan presse medarbejdere på løn. Som tidligere beskrevet beskæftiger PSE A/S sig 

primært inden for underholdningsbranchen, og derfor har det stor betydning for folk 

rådighedsbeløb. Såfremt arbejdsløsheden begynder at falde, og medarbejderne får bedre 

lønvilkår, vil dette være positivt for PSE A/S. 

 

3.2.3 Sammenfatning 

PESTEL 
Politik, teknologi 
og lovgivning (P, 

T og L) 

 

• Skattelovgivning En sænkelse af både selskabs- og personskatten vil have 
positiv effekt 

• Forskerordningen Forskerordningen har givet mulighed for at tegne 
længerevarende kontrakter med spillere, og tiltrækker 
bedre spillere, fordi PSE A/S kan tilbyde større 
lønninger fordi man kan spare skat hos spilleren. 

• Personalegoder Der er øget fokus på personalegoder. Dette betyder at 
PSE A/S ikke kan uddele goder i samme omfang som 
før, medmindre medarbejderen frivilligt indvilger i at 
betale den medfølgende beskatning af godet. 

• Københavns 
Kommune 

Der bør laves en aftale mellem parterne, der sikrer at 
PSE A/S kan udskyde projektet til økonomien og tiden 
er inde. 

• Europæisk succes Den store succes fodboldholdet FC København har haft 
på den internationale scene skal forsætte. Dette sikres 
gennem konstant forstærkning af trup og personale. 
Succesen kan betyde overskud, hvor en fiasko 
sandsynligvis vil betyde et negativt resultat i koncernen. 

• Transferregler Transferregler har gjort det muligt for klubber at 
gardere sig mod spillersalg. Klubberne ved hvornår der 
kan være afgang, og derfor hvornår der skal være en 
erstatning klar. 

• Skattesag PSE A/S tabte en sag, der kunne have givet en indtægt 
på ca. DKK 76 mio. 

•  Arbejds- og 
miljøforhold 

PSE A/S prøver så vidt muligt at skabe et sikkert og 
motiverende arbejdsmiljø for medarbejderne. For hvert 
produktområde er der en idé om hvordan det skal 
forløbe og hvad de overordnede mål er. Der er 
investeret store summer inden for energibesparelse, 
hvilket skulle vise sig i besparelser de kommende år. 
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• Teknologi PSE A/S har investeret i teknik der sikrer bedre 
oplevelser for besøgende, samt tag til PARKEN der 
skaber indtjeningsmuligheder som koncerter. 

Økonomi, sociale 
forhold, samfund 

(E,S og E) 

 

• Konjunkturforhold Højkonjunktur vil have positiv effekt, mens den 
oplevede lavkonjunktur har negativ effekt.  

• Inflation Den danske inflation har ligget med et gennemsnit på 
2,12 % over de sidste 5 år, hvorfor der er økonomisk 
stabilitet. 

• Renteudvikling Internt vil en lav rente være positivt for PSE A/S, da 
den kan fremme investeringerne. Eksternt vil en lav 
rente fremme købelysten, hvilket også er positivt. Der 
er store lån, hvorfor renten ønskes lavest muligt. 

• Lønniveau Ingen umiddelbar risiko for lønpres, da der er stor 
arbejdsløshed. Dette kan forbedre konkurrenceevnen. 
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3.3 Porters five forces 

Som beskrevet i metodeafsnittet er nærværende afsnit en analyse af de branche- og 

konkurrenceforhold, som PSE A/S opererer under. Sidst i afsnittet vil der være en opsamling 

på analysen. 

 
Figur 3.4 – Porters five forces52 

3.3.1 Truslen fra nye konkurrenter 

Området hvor den største trussel findes er hos fitness.dk. Omkostningerne ved opstart af et 

fitnesscenter er relativt små, sammenlignet med PSE A/S’ andre produkter. Ideen om et 

fitnesscenter er forholdsvis let at kopiere, og derfor skal der være sammenhæng mellem pris 

og kvalitet før fitness.dk er en succes. Den største konkurrent formodes at være Fitness 

World, hvor prisen er mindre, men udvalget tilsvarende. Derfor er fitness.dk beregnet til folk 

der vil betale det ekstra, for de yderligere muligheder der vil være. En anden konkurrent til 

fitness.dk er store virksomheder med faciliteter der kan rumme et fitnesscenter. Dette holder 

denne virksomheds ansatte væk fra fitness.dk såfremt kvaliteten er tilfredsstillende. 

Ser man på de andre forretningsområder, virker adgangsbarriererne skræmmende. Det kræver 

en stor kapital for at stable en konkurrent til PARKEN på benene. PSE A/S købte PARKEN i 

1998 for DKK 138 mio. og har siden brugt store summer på kontorfaciliteter og 

tagkonstruktion. Alt dette betyder, at en ny konkurrent skal have massiv kapitalstøtte, og 

samtidig er det ikke ligetil at finde et tilsvarende område med så central en beliggenhed. 

På sportsfronten er det også en relativ stor omkostning at skulle opstarte en fodboldklub, og 

bringe den op på et niveau, som kan betegnes som konkurrent. Den største trussel på det 

punkt er de nuværende aktører. 
                                                      
52 Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskab og værdianalyse – en praktisk tilgang s. 73 

Substituerende 
produkter 

Nye Udbydere 

Kunder Leverandører Nuværende 
Udbydere 
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Skal der komme en ny konkurrent til attraktionen Lalandia, vil dette kræve en 

kapitalmængde, hvor flere større pengemænd skal finansiere. Lalandia Billund har således 

kostet over DKK 100 mio. hvorfor jeg ikke anser det som sandsynligt, at en ny konkurrent 

dukker op, fra dag til dag. 

Alt i alt er adgangsbarriererne store, og dette fordi at opstart at samme produkt vil være en 

stor omkostning fra start, og derfor kræver høj kapital for at kunne gennemføres. 

 

3.3.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

På fitnessfronten har kunderne stor forhandlingsstyrke. Dette fordi omkostningerne ved et 

skifte til en konkurrent er relativ beskedne. I den sammenhæng skal det siges, at fitness.dk er 

langt fra det billigste inden for fitness, og mange kan opfatte meromkostningen ved fitness.dk 

som høj. Det afhænger af brugerens forventninger og behov. Fordelen for fitness.dk er, at 

man er en del af et brand, og at fans af fodboldklubben FC København kunne have 

præferencer og vælge fitness.dk for at støtte op om selskabet. 

På event-siden er kundernes forhandlingsstyrke lav. Der findes ikke ret mange steder, og slet 

ikke i hovedstadsområdet, hvor der kan arrangeres koncerter af den størrelse, der kan i 

PARKEN. Dette område har PSE A/S lettere ved at kontrollere, og tiltrække store, 

udenlandske navne, med bred fanskare. 

Sportsligt kan kunderne sagtens vælge at se og støtte et andet fodboldhold, men de fleste fans 

er loyale, og holder sig derfor til FC København, kaldet ”Byens hold”, når de først er blevet 

fan. Kampe i landet uden deltagelse af FC København vil ikke tiltrække den store 

opmærksomhed fra disse. 

For Lalandia er kundernes forhandlingsstyrke stor. Ikke fordi der findes alternativer, som har 

præcis samme setup som Lalandia, men fordi der findes mange andre steder såsom 

svømmehaller, forlystelsesparker og andre turistattraktioner. Derfor kan Lalandia ikke tillade 

sig at sætte høje priser, da kunderne simpelt vil vælge dét sted, der opfylder behovet. 

 
3.3.3 Substituerende produkter 

Når det kommer til substituerende produkter, er der mange alternativer. Da PSE A/S har så 

stor en risikospredning i form af flere forretningsområder, øges antallet af substituerende 

produkter. Fitness.dk har flere konkurrenter, med tilsvarende produkter, men man behøver 

ikke et center for at træne. En tur på spinningcyklen eller løbebåndet kan erstattes af en tur på 

landevejene. Forbrugerne kan også investere i egne maskiner, og dermed træne i hjemmet. 
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Events kan findes andre steder end PARKEN. Messecenter Herning og Bella Centeret har 

begge kapacitet til at afholde arrangementer. Dog kan ingen af de to hamle op med antallet af 

mulige tilskuere. Alt efter hvilke navne der præsenteres, og hvad folk vil høre, kan flere 

mindre spillesteder også være en mulighed. 

Sportsforretningen har flere alternativer. Sport som håndbold, ishockey, basketball mv. findes 

i lokalområdet. En biograftur eller en tur på museum kan være et alternativ, da det er en 

underholdende attraktion alt efter præferencer. Kun loyale fans har færre substituerende 

produkter. 

Lalandia er PSE A/S’ produkt der har flest substituerende produkter. Som tidligere nævnt kan 

folk vælge andre forlystelsesparker, svømmehaller, camping, sommerhuse mv. der kan 

opfylde kundernes behov. PSE A/S har indgået aftale med Legoland i Billund, således at 

Legoland er blevet en forretningspartner og ikke en konkurrent. 

 

3.3.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Fitness.dk har stor forhandlingsstyrke overfor leverandører. Fitnessmaskiner kan findes 

mange steder, og maskiner er ofte standardiserede. 

Leverandører til events i PARKEN har ikke stor forhandlingsstyrke. Dette fordi udstyret kan 

skaffes mange steder, PARKEN råder over en del selv og næsten alle artister har selv deres 

gear med. Når det kommer til selve den/de optrædende, har de større forhandlingsstyrke. 

Dette fordi der skal være store navne, som kan fylde PARKEN og fastholde positionen som 

udbyder af underholdning i højeste klasse. 

Lalandia står stærkt overfor leverandører, da der kan skabes mængderabatter, economies of 

scale, og derved kan presse leverandører. 

Fodboldholdets leverandører har ikke stor forhandlingsstyrke. Da FC København har nået et 

omdømme af en vis størrelse, står der flere leverandører parat til at levere udstyr i form af 

fodboldstøvler, trøjer mv. 

 

3.3.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Sundhed har efterhånden fået stor opmærksomhed og betydning i mange danskeres hverdag. 

Fokus er øget på en sundere livsstil, hvilket øger interessen for brugen af fitnesscentre. Da 

adgangsbarriererne er forholdsvis små, er konkurrencen på markedet stor. Fitness.dk har dog 

allerede et utrolig stærkt brand, og har været på markedet længe. Fitness.dk må betegnes som 

markedsleder, og fremtiden ser fornuftig ud. 
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Den nuværende og fremtidige konkurrence for events af samme størrelse som dem PSE A/S 

arrangerer, er relativ lille. Kun enkelte konkurrenter kan tiltrække samme navne som 

PARKEN. Der vil være konkurrence fra mindre arrangører, men for fans af større navne, er 

den mest sandsynlige arrangør PSE A/S. 

Lalandia har mange konkurrenter og især mindre. Lalandias fordel er, at man kan tilbyde en 

samlepakke med både vandland, overnatning, golf mv. Dog må konkurrencen ses som 

forholdsvis hård, da udbuddet af forlystelser er stort i Danmark, der bl.a. huser både Tivoli, 

BonBon-land og Knuthenborg Safari Park. 

Konkurrencen på sportsområdet er stor. Her tæller hver præstation og FC København skal 

bibeholde holdets nutidige succes for at løfte PSE A/S. Som det har udviklet sig de seneste 

år, har FC København indtaget pladsen som landets bedste, og såfremt mulighederne for at 

tilknytte store profiler er til stede, er det bestemt muligt at bibeholde den position. Det kræver 

at klubben hele tiden er på udkig efter spillere med de rette kvaliteter og at teamet omkring 

holdet kan optimere præstationerne. 

 

3.3.6 Sammenfatning 

PSE A/S har flere konkurrenter, men mange af disse har ikke samme muligheder som PSE 

A/S. Med PARKEN som aktiv, sikres at store arrangementer kan holdes. Adgangsbarriererne 

for de fleste af områderne er kapitalkrævende, og sætter derfor midlertidig stopper for nye 

udbydere. 

Kunderne er af forskellige karakterer. Alt efter om det er fitness.dk eller PARKEN der 

besøges, ændres kundernes forhandlingsstyrke. Loyale fans og besøgende har en klar 

præference for dette brand, og vil derfor ikke finde interessante alternativer, mens tilfældige 

besøgende har flere alternativer, fordi følelsen af fællesskabet ikke eksisterer. 

Det samme gør sig gældende med substituerende produkter. Her er mange muligheder for 

forbrugeren, og valget afgøres ofte af holdning til selskabet og behovet for at ses i 

sammenhæng med selskabets produkter. 

PSE A/S har en god forhandlingsstyrke overfor leverandører, da selskabet kan opnå 

stordriftsfordele, og har et brand, som mange godt vil ses sammen med. 

Konkurrencen er svingende fra område til område, men det største aktiv, PARKEN, har ikke 

store konkurrenter. FC København har mange konkurrenter, men den nuværende situation 

udskiller mange af disse, og kun få kan måle sig med fodboldklubben. 
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3.4 Boston 

Boston-modellen kan anvendes til vurdering af virksomhedens produktporteføljes 

attraktivitet på grundlag af kriterierne markedsvækst og relativ markedsandel. 

Markedsvæksten er placeret på den vertikale akse og angiver den årlige vækst i det marked, 

hvorpå det enkelte produktsegment befinder sig. På den horisontale akse angives den relative 

markedsandel. Markedsvæksten og den relative markedsandel er vurderet efter bedste evne. 

 

Ved at sammenstille markedsvæksten og markedsandelen, beskriver Boston-modellen fire 

forskellige positioner: 

 

• Question Mark 

o Høj vækstrate og lav relativ markedsandel. Meget likviditetskrævende og bør 

udvikle sig til star eller likvideres 

• Star 

o Høj vækstrate og høj relativ markedsandel. Repræsenterer de bedste 

indtjenings- og vækstmuligheder, men er meget likviditetskrævende. Men ved 

udnyttelse af stordriftsfordele, er der mulighed for, at likviditetskravet 

reduceres over tid 

• Cash Cow 

o Lav vækstrate og høj relativ markedsandel. Kendetegnet ved at generere stor 

indtjening og likviditet 

• Dog 

o Lav vækstrate og lav relativ markedsandel. Bør likvideres, idet de ikke er i 

stand til at generere likviditet 

 

PSE A/S har en række forskellige forretningsområder, der er oplistet herunder: 

• Kontorudlejning 

• Fodbold 

• Koncerter 

• Forlystelsesparker 

• Fitness 
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Disse forretningsområder fordeles i de fire nedenstående områder i Boston-modellen. 

 

3.4.1 Question mark 

På den ene side kan koncerter betegnes som ”question mark”, men på den anden side som 

”cash cow”. Dette fordi vækstraten er høj, men afhængig af hver enkelt koncert. Samtidig er 

der mange andre spillesteder, så markedsandelen er lav. Koncerterne skal også ses som 

events, og ikke et produkt der udbydes hver dag. Derfor er hver koncert et spørgsmål om 

promovering og tilslutning. 

 

3.4.2 Star 

Når et produkt bliver til en star, befinder det sig på et marked med vækst og for at kunne 

følge med denne vækst og bevare markedsandele, er virksomheden nødt til at bruge flere 

økonomiske ressourcer på markedsføring og anlægsinvesteringer. I denne fase medfører 

stordriftsfordele og begrænset priskonkurrence, at overskuddene bliver store, men til forskel 

fra cash cows er disse overskud dog bundet i de nødvendige investeringer.     

 

Det produkt der oplever størst vækstrate er fodboldklubben. Det sker gennem præstationer på 

den internationale scene, hvor klubben løbende udvikler sig. Nationalt set har FC København 

næsten patent på det danske mesterskab, hvorfor markedsandelen er høj. Samtidig er 

udgangspunktet, med en klub liggende centralt i Danmarks hovedstad, en god grobund for 

vækst og sikring af loyale fans. 

Samtidig kan man sige, at fanskaren er relativ etableret, og tilgangen sker i takt med 

befolkningsvækst, hvor nye fans ofte har en familiær relation og derfor følger denne. 

Fitness.dk kan også siges at ligge som en ”Star”. Begrundelsen skal ses i sammenhæng med 

den stigende bevidsthed om sundhed, og folks krav til mulighederne. Fitness.dk er en af 

Danmarks største kæder, og har således en stor relativ markedsandel. Væksten sker gennem 

introduktionstilbud, der lokker folk op af sofaen for at finde en ny livsstil. En anden 

mulighed er tilgang fra konkurrenter, hvor folk vil have lidt mere kvalitet. 

 

3.4.3 Cash cow 

De produkter, der befinder sig i star-området, vil på et tidspunkt opleve en faldende vækst, 

men samtidig vedligeholde sine markedsandele, så er produktet blevet en cash cow. Her er 
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der mulighed for stordriftsfordele og der er mindre konkurrence på prisen, dette generere 

stort overskud, der modsat stars ikke bliver bundet i anlægsinvesteringer. Det cash flow, der 

genereres fra et produkt i dette område, kan stilles til rådighed for andre forretningsområder i 

porteføljen. 

 

Den enkelte koncert skaber likviditet, uden at der er tale om de store likviditetsbindinger, 

fordi koncerter ofte er udsolgt hurtigt, og der er ingen risiko for manglende omsætning. 

 

Disse koncerter har været en succes i en årrække og de genererer god likviditet og skaber 

dermed muligheden for at finansiere udviklingen af nye questions marks. 

 

3.4.4 Dog 

Dogs er produkter, der er på et marked med lav vækst og lav markedsandel og dermed 

genereres et lavt afkast. Der skal ikke foretages investeringer i anlægsaktiver eller 

markedsføring og derfor kan markedet på trods af det lave afkast, være selvfinansierende. 

Virksomheden kan af denne årsag vælge at se området lidt an, men oftest vil man afvikle 

forretningen. 

 

Både Lalandia og kontorudlejning vurderer jeg at være ”dogs”. Lalandia har flere store 

konkurrenter, og vækstraten er meget begrænset. På trods af Lalandia Billund er etableret, 

mener jeg ikke markedsandelen er høj, hvilket placerer Lalandia som en ”dog”. 

Konkurrencen på udlejning af kontorer er stor. Dette selvom der de seneste år har været 

finanskrise, hvilket har sat en stopper for store byggerier og flere potentielle lejere har måttet 

dreje nøglen. Mulighederne er mange, og der er mange udbydere. Eneste plus for 

kontorudlejning, er den attraktivitet der er i forbindelse med kontorer hos et stærkt brand. 

 

Forretningsområderne kan derfor placeres i Boston-modellen53 som illustreret nedenfor. 

                                                      
53 Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 83 
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Figur 3.5 – Boston-modellen 
 

3.4.5 Opsamling 

Det gælder om at have forretningsområder fordelt i hele Boston-modellen, så der er positiv 

likviditet til at generere nye forretningsområder. Det er cash cows, der giver den positive 

likviditet, der kan kanaliseres over i udviklingen af question marks og stars. 

 

PSE A/S’ forretningsområder er jævnt fordelt i hele Boston-modellen. Balancen er vigtig, 

men viser samtidig hvilke områder der kan forbedres. Lalandia skal blive en endnu mere 

attraktiv forlystelse, og dermed bevæge sig væk fra ”dog”. Fokus skal ligge på fodbolden og 

fitness.dk, hvor jeg anser potentialet som størst. 

Fodboldklubben rider i øjeblikket på en bølge, og har mulighed for at generere meget 

likviditet, hvilket kan hjælpe bidrage til at investere i nye question marks der kan udvikle sig. 
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3.5 PLC 

PSE A/S’ 4 primære forretningsområder er placeret i PLC i nedenstående figur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 PLC-kurven54 
 

Af figuren fremgår det at forretningsområderne fordeler sig jævnt i modellens faser. PLC-

analysen viser samme tendens som Boston-modellen og bekræfter at PSE A/S har en 

balanceret portefølje, som kan generere fremtidige likviditetsstrømme samt overskud.  

 

                                                      
54 http://www.betabox.dk/bcgmatrix.html 
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3.6 Konkurrencestrategier 

Som beskrevet i metodeafsnittet er nærværende afsnit en analyse af Michael Porters 

generiske konkurrencestrategier, hvor igennem man kan fastlægge, hvilken 

konkurrencestrategi PSE A/S benytter sig af og dermed opnår konkurrencefordele. Sidst i 

afsnittet vil der være en opsamling på analysen. 

 

3.6.1 Porters generiske strategier 

 

Konkurrencemæssig fordel  

Generiske strategier Lave 

omkostninger 

Differen- 

tiering 

Bredt 

Generel  

omkostningsfører 

 

Differentiering 
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æ
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Omkostningsfører 

fokus 

 

Differentierings- 

fokus 

 
 

Figur 3.7 Porters generiske strategier55 

 

Fokusstrategien nederst i figuren skal opfattes som én strategi med to alternativer. 

 

Figuren viser, at der er grundlæggende tre metoder til at få opfyldt sine konkurrencefordele. 

Virksomheden kan vælge sit markedssegment ud fra de tre begreber: 

 

• Omkostningsminimering; her går det ud på at producere til så lave 

enhedsomkostninger, at man kan konkurrere på prisen og derved tiltrække flest 

kunder og opnå et større salgsvolumen 

• Produktdifferentiering; her går det ud på at kunne opnå en højere pris igennem 

differentiering, idet kunderne tillægger produkterne en højere værdi end 

konkurrenternes og denne er de villig til at betale  

                                                      
55 Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 92 
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• Fokusering; her går det ud på at rette fokus på et snævert markedssegment ved at 

efterkomme specielle ønsker og interesser 

 

PSE A/S’ konkurrencemæssige fordel er helt klart differentiering. Deres vision går netop ud 

på at være de bedste, og stræber efter at vokse på forskellige markeder og søge alternative 

handlinger der kan føre til succes. 

 

PSE A/S’ konkurrencemæssige sigte er, at gå efter en stor andel af det totale marked, da det 

kan skabe større støtte og muligheder for udvikling. 

 

PSE A/S’ konkurrencestrategi er dermed differentieret omkostningsfører. Dette fordi man 

ønsker at yde et specielt, kvalitetsprodukt, samtidig med at omkostningerne holdes nede. Man 

er ikke villig til at gå på kompromis med kvaliteten, men der skal være sammenhæng mellem 

input og output. 

 

3.6.2 Opsamling  

PSE A/S har haft succes med at opbygge et brand, der er indbegrebet af kvalitet og 

underholdning. Dog er der brodne kar, og disse vil blive nævnt i SWOT-analysen. 

 

3.7 Vækststrategier 
3.7.1 Ansoff’s vækstmatrix 

Ansoff’s vækstmatrix tager udgangspunkt i de to variable produkter og markeder. I Ansoff’s 

terminologi omfatter produkter de forskellige produktgrupper, hvor flere produktvarianter 

tilsammen udgør produktet. Markeder skal opfattes som specifikke kundesegmenter eller 

geografiske markeder. 
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Figur 3.8 Ansoff’s vækstmatrix56 

 

Som nævnt under punkt 1.1.2 satser PSE A/S i fremtiden på organisk vækst. Dette skal ske 

ved fortsat at udvikle nye succesfulde virksomheder og virksomheder med potentiale. Dette 

skal skabe en intern vækst. Derfor kan der være tale om både nye og nuværende markeder, og 

nye og nuværende produkter. Man vil forsøge at styrke sin position på nuværende markeder, 

gennem forbedring af nuværende produkter, samt tilføje nye. 

Kigger man på fodboldklubben, kan der ikke være tale om nye markeder eller nye produkter. 

Her forsøger PSE A/S at styrke det nuværende hold, og konsolidere sig på toppen af dansk og 

nordisk fodbold. 

Modsat vil koncerter være på nye markeder og nye produkter, da man henvender sig til en 

anden målgruppe alt efter koncertens artister. Der forskel på hvilken type folk der kommer til 

en AC/DC-koncert kontra X-factor-finalen. 

 

3.7.2 Opsamling 

Vækststrategien er i årsrapporten beskrevet som organisk vækst. Min opfattelse er, at der er 

forskelligt strategier inden for de forskellige forretningsområder. 

Fodboldklubben skal konsolidere sig, mens koncerter skal forny sig. 

Fitness.dk har ikke den store mulighed for nye produkter, og her arbejdes der med at styrke et 

nuværende produkt. 

Jeg er af den opfattelse, at markedspenetrering og konsolidering vægter mest, hvilket 

stemmer overens med organisk vækst. 
                                                      
56 Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 99 



Steven Svendsen Værdiansættelse  
HD(R)-hovedopgave 

56 

 

3.8 SWOT 

Resultatet af den eksterne analyse af PSE A/S er sammenfattet i nedenstående SWOT-

analyse. Denne giver et helhedsbillede af PSE A/S’ styrker og svagheder internt samt 

muligheder og trusler i omverdenen. 

 

Interne forhold 
Stærke sider (S) Svage sider (W) 

• Stærkt brand 
• PARKEN 
• Udvalget af events 
• Risikospredning 
• Bedste nordiske 

fodboldklub 
• Landsdækkende 

fitness.dk 
• Samarbejde med 

Legoland  

• Organisationsproblemer 
• Store investeringer midt i 

en krise 
• Massiv gæld 
• Degressiv udvikling i 

aktiekurs 
• Fodboldklubben 

prioriteres højest 

Eksterne forhold 
Muligheder (O) Trusler (T) 

 
• Avancement i 

Champions League 
• Stigende tilskuertal 
• Flere events i 

PARKEN 
• Stor 

medieovervågning 
• Synergieffekt med 

FCK 
• Tilbygning af mindre 

scene 
• Salg af FCK  
• Forbedring af dansk 

økonomi 

• Udfordring i hjemlig liga 
• Nordea lukker kassen 
• Fitness.dk’s konkurrenter 
• Samarbejdspartnere 

starter selv 
• Ændring i livsstilsmønstre 
• Færre turister 
• Restriktioner for 

deltagelse i Champions 
League 

• Salg af FCK 
• Finanskrisen 
• Succes = salg 

Figur 3.9 – SWOT-analyse57 

 

3.8.1 Styrker 

PSE A/S er et stærkt brand. Mange folk ønsker at være en del af dette og mediedækningen af 

især fodboldklubben opleves større end andre af fodboldklubberne på den danske scene. 

                                                      
57 Udgangspunkt i Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 103 
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Udviklingen har været progressiv siden Flemming Østergaards ankomst til klubben. Brandet 

øger muligheden for samarbejdspartnere. 

PARKEN er et vitalt aktiv, der udgør fodboldklubben FC Københavns hjemmebane, samtidig 

med den kan generere likviditet via andre arrangementer. Der tjenes store summer på 

afholdelse af koncerter, hvilket også skaber opmærksomhed. Det fjerner fokus fra fodbold, så 

PSE A/S fremstår som neutrale. 

Udvalget af events udvikler sig løbende; fra koncerter med verdenskendte til en X-factor-

finale med kun nationalt kendte deltagere. Ydermere afholdes den danske afdeling af 

verdensmesterskaberne i speedway i PARKEN. At der afholdes en dansk afdeling, har uden 

tvivl øget interessen for sporten. 

PSE A/S har spredt forretningen ud over flere områder. Denne risikospredning gør, at PSE 

A/S ikke er afhængige af succes på et enkelt område, og derfor heller ikke må dreje nøglen 

hvis et enkeltområde skulle komme i problemer. Derved opleves aktien også som mere stabil, 

da et nederlag i fodbold ikke alene påvirker aktien i negativ retning. Denne diversificering er 

nødvendig hvis der skal skabes organisk vækst, da markedet for det enkelte område hurtigt 

kan mættes. 

PSE A/S er i besiddelse af nordens pt. stærkeste fodboldklub. Dette er en utroligt stor styrke, 

der skaber meget omtale, og som åbner muligheden for en økonomisk og sportslig succes. At 

klubben deltager i Champions League udløser stor kapital i forbindelse med tv-rettigheder, 

og sejre belønnes med yderligere bonus. 

Fitness.dk er efterhånden kendt af størstedelen af danskerne, i hvert fald af navn. Succesen er 

skabt gennem øget fokus på livsstil, hvilket også forudsættes fremadrettet. Fitness.dk er en 

landsdækkende kæde, og har derfor mulighed for at erobre store markedsandele og 

kendskabet kan øges. Fitness.dk gør reklame for sig selv, ved at prioritere kvalitet og 

vejledning modsat andre kæder, hvor den lave medlemspris tillægges større betydning. 

Et samarbejde med Legoland i Billund har betydet en konkurrent mindre, og en stærk 

samarbejdspartner. Legoland er verdenskendt, og fokus på Legoland kan give fokus på 

dennes samarbejdspartnere, og dermed PSE A/S. 

 

3.8.2 Svagheder 

PSE A/S har oplevet organisatoriske problemer gennem den senere tid. Tidligt i 2010 

meddelte bestyrelsesformanden, Flemming Østergaard, at han ikke ville genopstille. Tabet af 

bestyrelsesformanden har vakt stor opsigt, og det er bestemt også et stort tab. Flemming 
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Østergaard kom til PSE A/S tilbage i 1996 efter en tid hos konkurrenter Lyngby FC. Efter en 

tid som administrerende direktør overtog Flemming Østergaard, blandt fans Don Ø, i 2002 

rollen som bestyrelsesformand. Såfremt FC København vinder det danske mesterskab i år, 

har klubben vundet mesterskabet 8 ud af de seneste 10 sæsoner, hvilket vidner om en utrolig 

styrke. Dette er blevet krediteret Flemming Østergaards arbejde i PSE A/S. Hans afgang 

startede en mindre farce, da han straks blev udnævnt til æresmedlem med fri entre til 

kampene, men ved fremmøde blev nægtet adgang, fordi titlen var taget fra ham igen straks 

efter. I 2010 fyrede PSE A/S den administrerende direktør, og der er spekulationer om 

hvorvidt disse afgange har en sammenhæng. Alle disse ledelsesmæssige rokeringer og 

uoverensstemmelser gavner ikke en virksomhed. Skal der opnås succes, er det et must at de 

interne og ledelsesmæssige strukturer er tilfredsstillende. 

PSE A/S satsede stort i en svær tid. Købet af 70 % af aktierne i Montepaone i Italien viste sig 

at være en dårlig investering. Summerne der blev investeret i den italienske forlystelsespark 

var tårnhøje, og ligeledes var forventningerne fra PSE A/S. Visionen var at skabe et nyt 

Lalandia; i Italien. Det skal være usagt om markedsresearchen har været for dårlig, eller om 

finanskrisen skal tilskrives det hele, men det har vist sig at være en dårlig investering. 

Montepaone er i dag helt uden aktivitet. 

Investeringen i grunde nær PARKEN var tiltænkt nye arenaer, men dette projekt er sat på 

standby, og der er ingen tidshorisont for byggeriet. Dette fordi man efterfølgende måtte 

erkende, at hverken finanser eller samfundet var klar til nye arenaer med andre aktiviteter. 

Ydermere har der været en større ombygning i selve PARKEN, for at skabe mere attraktive 

kontorer til udlejning. PSE A/S har tilsyneladende ikke taget højde for, at de firmaer der 

kunne være fristet af at leje, også er ramt økonomisk, og derfor ikke binder sig til eksklusive 

lejekontrakter. 

En massiv gæld hos Nordea er resultatet af alle disse investeringer. Dette forhindrer muligvis 

PSE A/S i at optage større gæld, og har i 2010 indgået en ny aftale med netop Nordea, hvor 

lånerammen er forhøjet til DKK 1,4 mia. Dette kan sætte en stopper for opkøb af sunde 

forretninger, fordi det har vist sig, at ikke alle investeringer har været profitable. 

Samtidig har der været en degressiv udvikling i aktiekursen, hvor tilliden til PSE A/S er 

svundet ind. Modsat flere danske virksomheder, har PSE A/S ikke været i stand til at vende 

kurven, og er derfor gået fra OMX20 til Small Cap, altså ned af rangstigen. 

I sammenhæng med den store succes fodboldklubben har haft, har fokus været på denne. 

Dette både fra medier, men måske også internt, fordi man vil bevare holdets succes, og 
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måske ikke tænker nær så meget på de andre områder. Dette kan være en svaghed, da man 

ikke er i kontrol med de mere negative områder, og derfor ikke styrker disse. 

 

3.8.3 Muligheder 

Den mest sandsynlige mulighed for en kapitalindsprøjtning er succes i Champions League. 

Dette bygger jeg på holdets nuværende succes, og kun de færreste forestiller sig at FC 

København ikke bliver trukket fra bowlen, når grupperne skal på plads. En plads i 

gruppespillet vurderes til en værdi på over DKK 100 mio. og vil derfor være utrolig vigtig for 

PSE A/S. En sådan succes vil sandsynligvis også tiltrække investorer og et voksende antal 

tilskuere til de hjemlige kampe. 

Der afholdes ikke ofte events, hvilket er en ny mulighed. Såfremt der arrangeres fleres 

events, må det forventes at disse genererer overskud. I den sammenhæng kan det virke som 

en god idé at der bygges en mindre scene, så ikke kun verdenskendte artister, men også mere 

ukendte kan optræde, da der helt sikkert også vil være fans af mindre kendte artister. 

Når fodboldholdet har succes, kan dette smitte af på resten af koncernen. Selvom der er tale 

om forskellige områder, mener jeg godt der kan tales om synergieffekt. Succes for FC 

København kan skabe gode kontakter og samarbejdspartnere. 

Op til mødet med Chelsea FC i Champions League 1/8-finalen, gik der flere rygter om et salg 

af fodboldklubben. Det var ingen mindre end oliemilliardæren, Roman Abramovich’s, søn 

der blev nævnt som mulig køber. Det pudsige i den sammenhæng var, at Roman Abramovich 

ejede netop Chelsea FC, og der kan derfor være tale om mentalt spil inden holdenes møde. 

Det er ikke til at sige hvorvidt interessen var oprigtig, men et salg kunne have indbragt 

adskillige millioner. Et sådan salg ville rette op på den vakkelvorne økonomi og fokus kunne 

nu flyttes til de andre områder. Et øget fokus her, ville måske kunne vende skuden. 

Det er ingen hemmelig at også PSE A/S er ramt af den finansielle krise. Det er en langsigtet 

mulighed, men forbedres den danske økonomi, vil det uden tvivl gavne PSE A/S. Det kan 

medvirke til flere besøgende, fordi folk igen har flere penge mellem hænderne. 

 

3.8.4 Trusler 

Den danske liga kan knække over, hvis kun FC København vinder den, og dermed tjener 

penge i Champions League. En sådan udvikling vil sætte de andre hold længere tilbage, og 

deres succes i den mindre europæiske liga, Europa League, kan være begrænset. Dette fordi 

niveauet ikke er højt nok i den hjemlige liga, og spillerne derfor ikke udfordres nok. Det kan i 
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sidste ende betyde færre koefficientpoint og Danmark kan miste den sikre plads i Champions 

League. Det kan også betyde, at kvaliteten af fodbolden forværres, og tilskuerantallet 

derigennem falder. 

Ikke at det virker overvejende sandsynligt, men fortsætter den negative udvikling, kan 

Nordea smække kassen i overfor PSE A/S, og investeringer vil derfor ikke være muligt. 

Allerede nu er gælden høj, og Nordea kan ikke risikere at det hele går tabt. Derfor skal der 

præsteres flere overskud af likvid betydning, så PSE A/S kan afdrage på gælden. 

Fitness.dk har flere konkurrenter, og det kan blive en hæmsko, at disse udbyder fitness til 

priser et stykke under fitness.dk’s. Dette er reelt en trussel, hvis folk begynder at tænke 

mindre på de ekstra goder der er hos fitness.dk. Samtidig kan en ændring i livsstil også true 

fitness.dk. Viser det sig, at træningen er overflødig, og at effekten er mindre end forventet, 

kan det lede til faldende medlemstal, hvilket kan resultere i højere pris for at det kan løbe 

rundt.  

Antallet af turister i Danmark kan falde, hvilket får betydning, ikke mindst for Lalandia. 

Lalandia er et yndet badeland for især tyske turister, og falder interessen fra deres side, ser 

det ikke godt ud. Det kan være at priserne i Danmark kontra Østrig ændres, og at tyskerne 

derfor vælger Østrig. 

Fodboldholdets succes kan standses brat, såfremt UEFA gennemfører restriktioner der har 

været på tale. Dette vil udelukke gældstyngede klubber for deltagelse, da succesen er for 

lånte penge. En sådan ekskludering vil være et stort tab for PSE A/S, da det skaber stor 

opmærksom og omsætning. 

Ligesom et salg af fodboldforretningen kan være en mulighed, kan det også være en trussel. 

Hvis denne del sælges fra, skal der skabes meget større succes på de andre områder, og som 

det ser ud lige nu, er dette ikke muligt. Derfor vil et salg kunne trække tæppet væk under PSE 

A/S. 

Succes på banen giver også opmærksom, og det kan betyde at spillerne søger nye, større 

græsgange. Det kan true kontinuiteten hos fodboldholdet, og dermed holdets succes. 

 

3.8.5 Opsamling 

Overordnet set har PSE A/S mange stærke og svage sider, samt muligheder og trusler. De 

fleste tager udgangspunkt i fodbolddelen, da det er her der genereres flest penge. 
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De stærkeste sider er uden tvivl brandet og den nuværende styrke, der gør FC København til 

nordens bedste fodboldhold. Dette giver en unik mulighed for deltagelse i Champions 

League, hvor der er utrolig mange penge at hente. 

De væsentligste svage sider, er den organisatoriske situation selskabet står i, hvor der i 2010 

er fravalgt en bestyrelsesformand der har haft enorm succes, samt selskabets administrerende 

direktør er afskediget. Denne uro kan sprede sig ned i rækkerne, og viden er gået tabt. 

Samtidig har PSE A/S investeret rigtig meget gennem den finansielle krise, og det har ikke 

været en succes. Nordea har haft utrolig stor tålmodighed og har været villige til at yde lån, 

men det er ikke sikkert det fortsætter sådan i den nærmeste fremtid, hvor der er fokus på 

sunde forretninger. 

Muligheden for PSE A/S er at beholde positionen på den internationale scene, hvor klubben 

deltager i Champions League hver år. Den kontinuitet kan indbringe store summer, som kan 

være med til at vende situationen, og afdrage gæld, såfremt der ikke foretages flere 

investeringer. 

Den største trussel er en resultatmæssig krise for fodboldholdet. Der er ingen tvivl om, at 

europæisk deltagelse indbringer mange penge, og derfor er det vitalt at klubben deltager her. 

Denne deltagelse kan generere det nødvendige overskud, og dermed styrke PSE A/S.  
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4 REGNSKABSANALYSE58 

I nærværende afsnit fortages en analyse og vurdering af PSE A/S’ præstationer i perioden 

2008 til 2010. Analysen vil således være en del af grundlaget til brug for budgetteringen af 

den økonomiske udvikling for perioden 2011 til 2015. 

 

Analysen vil ske på koncernniveau med udgangspunkt i de officielle regnskabstal vist i Bilag 

1. Disse er reformuleret til analyseformål og vist i Bilag 2. Oversigt over beregnede nøgletal 

er vist i Bilag 3. 

 

4.1 Den udvidede DuPont 

Som beskrevet i metodeafsnittet vil regnskabsanalysen være opbygget efter strukturen i 

DuPont-modellen, som illustreret nedenfor. 

 

 
Figur 4.1 Dekomponering af ROE59 
 

                                                      
58 2008 er valgt som første sammeligningsår, da foregående år har indeholdt skift i regnskabsperiode. 
59 Egen tilvirkning med inspiration fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 173 

ROE =ROIC + finansiel gearing 

ROIC = DO/NDA 

FGEAR =NFF/EK 
 

SPREAD = ROIC - 
r 

OG = DO/Oms. AOH = Oms./NDA 

AOH-drivere Overskudsdrivere 
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4.1.1 Niveau 1 

4.1.1.1 Return on equity (ROE) 

I det følgende afsnit analyseres den finansielle gearing på rentabiliteten. ROE måler 

rentabiliteten under hensyntagen til både driften og den finansielle gearing. ROE udtrykker 

investorernes afkast af den investerede kapital. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ROE. 

 

År  2010 2009 2008 
ROE 4,9% -54,9% 5,9% 
ROE før minoritetsinteresser 4,9% -55,0% 6,3% 
 

 

Overordnet set har ROE udviklet sig negativt i analyseperioden, hvor især 2009 var et skidt 

år. Niveauet synes umiddelbart lavt og sammenligner man med branchenormen for 

kommercielle services er denne 9,1%, hvilket ligeledes indikerer at niveauet er lavt60. Dog 

gælder det for 2008 og 2010, at egenkapitalen forrentes på niveau den risikofri markedsrente. 

 

Niveauet for ROE kan forklares af niveauet for henholdsvis ROIC, FGEAR og SPREAD, 

som analyseres nærmere i nedenstående afsnit. 

  

4.1.1.2 Return on invested capital (ROIC) 

ROIC er det overordnede rentabilitetsmål for driften og udtrykker forrentningen af den 

investerede kapital i procent. Dette tal kan således sammenlignes direkte med øvrige 

investeringer med samme risikoprofil.  

 

ROIC kan som udgangspunkt vurderes efter niveauet i forhold til eksempelvis 

konkurrenterne og efter udviklingen. Vurdering af niveauet kan foretages som benchmarking 

med konkurrenterne eller ved en estimation af det forventede krav til ROIC.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ROIC. 

 
                                                      
60 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 190 
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År  2010 2009 2008 
ROIC 4,0% -7,1% 6,2% 
 

Niveauet for ROIC i PSE A/S er i perioden relativt lig sammenlignet med eksempelvis den 

toneangivende 10-årige danske statsobligation. Den effektive rente på denne obligation ligger 

på ca. 3 %61. Sammenlignes statsobligationen med ROIC for 2010 på 4%, er niveauet ens. En 

investor bør forvente et væsentligt højere afkast på en investering i PSE A/S end i en sikker 

statsobligation, da risikoen ved førstnævnte investering er væsentligt højere. At forrentningen 

ligger på samme niveau taler altså for obligationsinvestering, da risikoen er meget lille. 

 

Den beregnede ROIC for PSE A/S havde i 2009 et stort fald, hvilken hænger sammen med en 

stor ekstra omkostning i regnskabsåret. Fra 2009 til 2010 har omsætning contra omkostninger 

fundet tilbage til et mere normalt niveau. 

 

Udviklingen i ROIC kan også forklares ved hjælp af OG og AOH, som vil blive uddybet på 

niveau 2, hvor ROIC dekomponeres.  

   

4.1.1.3 Finansiel gearing (FGEAR)   

FGEAR er nøgletallet, der viser den finansielle gearing i virksomheden. FGEAR er en 

selvstændig værdidriver, der kan bruges til at skabe højere afkast til ejerne. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i FGEAR. 

 

År  2010 2009 2008 
FGEAR 2,90 4,49 2,46 
 

Det fremgår af tabellen, at den finansielle gearing har været stigende, men dog faldet det 

sidste år i analyseperioden. Den finansielle gearing har tillige været positiv gennem hele 

perioden, dette skyldes at de finansielle forpligtelser overstiger de finansielle aktiver. Den 

faldende finansielle gearing skyldes stigning i de finansielle forpligtelser og fald i likvide 

midler. Udviklingen i egenkapitalen er dog vendt fra faldende til stigende fra 2009 til 2010.  

 

                                                      
61 www.nationalbanken.dk 
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4.1.1.4 SPREAD 

SPREAD er en selvstændig værdidriver, der beregnes som forskellen mellem ROIC og r. 

Hvis SPREAD er positiv, har den en positiv gearingseffekt for ROIC og dermed skabes et 

højere afkast for ejerne.   

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i SPREAD. 

 

År  2010 2009 2008 
ROIC 4,0% -7,1% 6,2% 
R 3,8% 3,6% 6,1% 
SPREAD 0,3% -10,7% 0,1% 
 

PSE A/S har et positivt SPREAD bortset fra 2009. Dog ligger SPREAD meget tæt på 0 %. 

ROIC har været svingende med en stigning fra 2009 til 2010, men et fald fra 2008 til 2010. 

Renten er positiv i alle årene, da renteudgifterne er højere end renteindtægterne.  

 

4.1.1.5 Sammenfatning 

PSE A/S’ rentabilitet har været meget svingende i analyseperioden. Ovenstående bekræfter 

de økonomiske udfordringer PSE A/S har, dog med en positiv udvikling i det seneste år. 
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4.1.2 Niveau 2 

For at opnå en større forståelse af ROIC er det nødvendigt at dekomponere nøgletallet, 

hvilket i henhold til figur 4.1 kan gøres i henholdsvis overskudsgrad (OG) og 

omsætningshastighed for investeret kapital (AOH).  

 

4.1.2.1 Overskudsgrad (OG) 

OG beskriver forholdet mellem indtægter og omkostninger og illustrerer i procent det 

primære resultat i forhold til omsætningen. OG viser altså, hvor meget overskud der 

genereres for en enkelt krones omsætning fra driftsaktiviteten. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i OG. 

 

År  2010 2009 2008 
OG 6,7% -9,9% 8,1% 
 

Udviklingen i OG er faldende mellem 2008 og 2009 og herefter er OG stigende. Samlet set er 

OG dog faldet med 1,4 %-point. Som beskrevet i Porters five forces er branchen præget af 

høje adgangsbarriere og dette påvirker forventningerne til virksomhedens indtjeningsevne og 

dermed forventes højere OG. OG vurderes i 2008 og 2010 at være på et acceptabelt niveau. 

 

4.1.2.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Som tidligere beskrevet, er omsætningshastigheden en del af den dekomponerede ROIC. 

AOH viser kapitaltilpasningen, det vil sige at den måler salg pr. investerede kapitalkrone.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i AOH. 

 

År  2010 2009 2008 
AOH 0,61 0,72 0,76 
 

Det ses af tabellen, at AOH er faldende gennem hele perioden. Den faldende AOH viser, at 

kapitaltilpasningsevnen er forværret marginalt set over hele analyseperioden. Faldet i AOH 

skyldes primært et fald i nettoomsætning. Nettoomsætningen er faldet med ca. 16% fra 2008 

til 2010, hvilket er betydeligt mere end stigningen i nettodriftsaktiver på ca. 5,5%. 
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En omsætningshastighed på 0,61, som er beregnet i 2010, er udtryk for at der skal investeres 

1,50 øre for hver omsætningskrone. Dette forhold virker faretruende. Det skal dog ses i 

sammenhæng med, at PSE A/S har foretaget usunde investeringer de seneste år, hvor der er 

investeret i driftsaktiver, der ikke har kunnet generere den forventede omsætning.   

 

En dekomponering af AOH for de individuelle driftsaktiver og driftsforpligtelser sikrer 

identificeringen af hvilke poster, der påvirker udviklingen heri. Dette sker på niveau 3. 

 

4.1.2.3 Sammenfatning 

PSE A/S indtjeningsevne er forværret i analyseperioden, dog med fremskridt det seneste år. 

Dette fremskridt skal danne grundlag for 2011. 

 

4.1.3 Niveau 3 

OG og AOH dekomponeres for at identificere de underliggende værdidrivere. 

 

4.1.3.1 OG-drivere 

I det følgende foretages en analyse af de underliggende drivere for OG for at identificere 

hvilke poster, der har størst betydning for udviklingen i OG. 

   

Nedenstående tabel viser udviklingen i OG-drivere. 

 

Niveau 3 2010 2009 2008 

Overskudsgradsdrivere (%)       

Nettoomsætning (efter rabat) 100,0% 100,0% 100,0% 

        

Eksterne omkostninger -43,3% -57,8% -62,1% 

Personaleomkostninger -33,2% -26,8% -23,7% 

Transferaktivitet -5,7% -5,0% -1,2% 

Administration -6,8% -19,4% -4,4% 

OG salg før skat 10,8% -9,0% 8,7% 

Skatteomkostninger -1,2% -1,0% -2,4% 

OG salg (efter skat) 9,7% -10,0% 6,3% 

OG andre poster (efter skat) -3,0% 0,0% 1,8% 

OG 6,7% -10,0% 8,2% 
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4.1.3.1.1 Eksterne omkostninger 

De eksterne omkostningers niveau er stabilt faldende gennem analyseperioden og udgør 

samme mindre andel af omsætningen. De har dermed formået at effektivisere eksterne 

omkostninger. En årsag til udviklingen kan være finanskrisen. På samme måde som det 

besværliggør salg, kan det have betydet at man kunne presse prisen på ydelser. 

 

PSE A/S har ligeledes en god forhandlingsstyrke over for leverandørerne og derfor må det 

forventes, at de også i fremtiden kan opnå fordelagtige priser på nødvendige ydelser og 

”materialer”.   

 

4.1.3.1.2 Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne er steget, på trods af antallet af medarbejdere er på niveau. Det kan 

også virke besynderligt, eftersom den finansielle krise har givet arbejdsgiverne bedre vilkår, 

fordi folk hellere vil blive på samme lønniveau i stedet for en fyring. En årsag hertil kan være 

udgifter i forbindelse med udskiftning af personale og oplæringsudgifter. 

 

4.1.3.1.3 Transferaktivitet 

Transferaktivitetens niveau er steget gennem perioden. Dette skal sammenholdes med den 

succes som fodboldholdet har formået at skabe. Samtidig med der er sket fremskridt, har det 

været nødvendigt at hente yderligere kræfter til, som har løftet holdet til europæiske højder. 

Disse omkostninger resulterer i en større omsætning, da der er store indtægter forbundet med 

deltagelse i de europæiske turneringer. 

 

4.1.3.1.4 Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne er steget med 2,4 %-point siden 2008, hvilket næsten er en 

stigning 50 %. Det skal ses i forbindelse med udvidelse af forretningsområder og de 

omkostninger der er forbundet hermed. 

 

4.1.3.1.5 Skatteomkostninger 

Skatteomkostningerne udgør en faldende andel af omsætningen i analyseperioden. I takt med 

at OG er faldet og PSE A/S dermed er mindre gode til at generere overskud, vil 

skatteomkostningerne alt andet lige falde. Men PSE A/S har samtidig opnået en skattefordel i 
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form af stigende renteudgifter, hvilket har lagt en dæmper på faldet i skatteomkostningernes 

andel af omsætningen.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i den effektive skatteprocent. 

 

År  2010 2009 2008 
Effektiv skatteprocent 33,4% 3,2% 27,9% 
 

Udviklingen i den effektive skatteprocent har været svingende i analyseperioden.  

 

4.1.3.1.6 OGandre poster  

OGandre poster udgør en marginal andel af den samlede omsætning og påvirker dermed den 

samlede OG uvæsentligt ligesom skatteomkostningerne. 

 

4.1.3.2 AOH-drivere 

I det følgende foretages en analyse af de underliggende drivere for AOH for at identificere 

hvilke poster, der har størst betydning for udviklingen i AOH.  

   

Nedenstående tabel viser udviklingen i AOH-drivere. 

 

AOH-drivere (1/AOH)       

Immaterielle anlægsaktiver 0,2938 0,3112 0,3913 

Materielle anlægsaktiver 1,5321 1,0580 0,7925 

Finansielle anlægsaktiver 0,0232 0,0201 0,0181 

Varebeholdninger 0,0777 0,1230 0,1965 

Tilgodehavender fra salg 0,0714 0,1133 0,1389 

Andre driftsaktiver 0,0071 0,0653 0,1338 

DA 2,0052 1,6910 1,6711 

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,1242 -0,1254 -0,1764 

Andre driftsforpligtelser -0,2365 -0,1789 -0,1828 

(1/AOH) 1,6445 1,3867 1,3119 

 

Tabellen viser 1/AOH (den inverse værdi af AOH) og udtrykker, hvor meget der er bundet i 

nettodriftsaktiver for at generere én krones salg62.   

 

                                                      
62 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 192-193 
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4.1.3.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingen i immaterielle anlægsaktiver er faldende og hermed bindes mindre kapital i 

immaterielle anlægsaktiver pr. omsat krone. 

 

De immaterielle anlægsaktiver består bl.a. goodwill, kontrakter og varemærker.  

 

4.1.3.2.2 Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver er næsten fordoblet i analyseperioden. Der er hvert år bundet mere 

kapital i materielle anlægsaktiver i forhold til omsætningen. PSE A/S har udført renovering af 

PARKEN. Derudover har der været store investeringer i ejendomme, ikke alle med succes. 

 

4.1.3.2.3 Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle aktiver er steget med ca. 30 % i analyseperioden, men de udgør dog en relativ lille 

del af den samlede kapitalbinding. Udviklingen skyldes hovedsagligt en stigning i andre 

finansielle tilgodehavender og udskudte skatteaktiver.  

 

4.1.3.2.4 Varebeholdninger 

Varebeholdninger er mere end halveret i perioden. Varebeholdningen består af feriehuse i 

Lalandia, og disse har oplevet stort fald i værdien sideløbende med den finansielle krise. 

 

4.1.3.2.5 Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg er halveret i analyseperioden, hvilket er positivt for likviditeten. 

Posten udgør ikke en væsentlig del af AOH, hvorfor ændringer anses for uvæsentlige. 

 

4.1.3.2.6 Andre driftsaktiver 

Denne post består hovedsagligt af andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter samt 

tilgodehavende selskabsskat. Kapitalbindingen i andre driftsaktiver er næsten elimineret i 

perioden. 

 

4.1.3.2.7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser udgør ca. en tredjedel af de samlede 

driftsforpligtelser. Posten har fundet er niveau i analyseperioden og eventuelle udsving heri, 

vil påvirke AOH betydeligt.  
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4.1.3.2.8 Andre driftsforpligtelser 

Andre driftsforpligtelser består primært af anden gæld, selskabsskat og 

periodeafgrænsningsposter. Niveauet er steget i analyseperioden, hvor ændringen kommer fra 

leverandører. 
 

4.1.3.2.9 Sammenfatning 

Den største værdidriver for OG er OGsalg, da dekomponeringen af OG viser at OGandre poster 

ikke har nogen væsentlig indflydelse herpå. Det samme gælder for skatteomkostninger. 

 

AOHs største værdidrivere er efter dekomponeringen identificeret som immaterielle og 

materielle anlægsaktiver. Herudover er den væsentligste værdidriver under driftsforpligtelser, 

leverandørgæld, der som enkeltpost udgør 33 % af de samlede driftsforpligtelser. 

  

4.2 Fundamentalrisiko 

Dette afsnit vil indeholde en analyse af risikoen forbundet med driften af PSE A/S. Drift af 

virksomhed vil altid være forbundet med en økonomisk risiko. Niveauet for denne risiko er 

afhængig af et antal indre og ydre forhold, som påvirker virksomheden. Investorerne løber en 

risiko ved at investere i PSE A/S og forventer derfor et afkast der afspejler denne risiko. 

Investorens risiko er et resultat af den måde, hvorpå PSE A/S gennemfører sine drifts-, 

investerings- og finansieringsaktiviteter på. Dette benævnes fundamentalrisiko. Risikoen fra 

drifts- og investeringsaktiviteterne kaldes driftsmæssig risiko, mens risikoen fra 

finansieringsaktiviteterne kaldes finansiel risiko. Overordnet set udgør disse risici 

variabilitetsrisikoen. Risikoen for at egenkapitalen ikke vil vokse som forventet, benævnes 

vækstrisiko63.   

 

4.2.1 Variabilitetsrisiko 

Afkastet på ROE er drevet af afkastet på virksomhedens driftsaktivitet samt en præmie på 

finansieringsaktiviteten og kan udtrykkes på følgende måde: 

 

                                                      
63 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 197-198 
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ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC – r)]64 

 

Værdidriverne er med til at bestemme den forventede ROE, men der er samtidig risikoen for, 

at den forventede ROE ikke realiseres. De underliggende drivere uddybes i de efterfølgende 

afsnit. 

 

4.2.1.1 Driftsmæssig risiko 

Ved vurdering af den driftsmæssige risiko analyseres OG-risikoen, AOH-risikoen og 

DGEAR-risikoen. Ved analysen af OG-risikoen ses på omkostningsstrukturen – det vil sige 

forholdet mellem variable og faste omkostninger. Såfremt der sker et fald i omsætningen, vil 

en virksomhed med overvejende faste omkostninger være udsat for et større fald i 

indtjeningen end en virksomhed med overvejende variable omkostninger og omvendt ved en 

omsætningsfremgang. 

 

Vurderingen af den driftsmæssige risiko bør også indeholde en bedømmelse af de faste 

omkostninger ud fra deres grad af variabilitet og reversibilitet. Graden af variabilitet kan 

svinge, mens graden af reversibilitet er et udtryk for, hvorledes det økonomisk er muligt at 

skille sig af med omkostningen ved en omsætningsnedgang. Dette har dog reelt ikke været 

muligt at vurdere grundet regnskabsoplysningernes begrænsede omfang. 

 

Nedenstående tabel viser nøgletallene for den driftsmæssige risiko. 

 

År  2010 2009 2008 
OG-risiko 6,7% -9,9% 8,1% 
Omkostningsrisiko 93,3% 109,9% 91,9% 
Omkostningsstruktur-risiko 81,6% 40,9% 43,7% 
AOH-risiko 0,61 0,72 0,76 
DGEAR-risiko 0,22 0,22 0,27 
 

Betragtes udviklingen i den driftsmæssige risiko fra 2008 til 2010 er der sket en stigning i de 

faste omkostninger, hvilket gør PSE A/S’ omkostninger mindre reversible. 

Omkostningsrisikoen er ligeledes steget i perioden, da en større andel af omsætningen går til 

dækning af omkostninger.  

                                                      
64 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 199 
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Omkostningsstruktur-risikoen viser en stigning over perioden og dette er en forværring af den 

driftsmæssige gearing. Det procentvise forhold mellem de faste og variable omkostninger 

viser, at de faste omkostninger udgør en mindre andel af de variable omkostninger.  

 

PSE A/S’s driftsaktiver består primært af investeringsejendomme. Investeringsejendomme er 

forholdsvis specialiserede driftsaktiver og tilpasses ikke salgsnedgang. Derfor er der risiko 

for fald i AOH og dermed reduceres ROIC.  

 

DGEAR er i perioden faldet, hvilket betyder, at andelen af driftsforpligtelser er faldet i 

forhold til nettodriftsaktiverne. Fremtidige investeringer vil alt andet lige mindske 

likviditeten og dermed øge driftsforpligtelsernes andel af nettodriftsaktiverne og denne 

udvikling mindsker den driftsmæssige risiko.   

 

Ved vurdering af den driftsmæssige gearing skal denne holdes op imod sandsynligheden for 

fald i omsætningen og udsving i den ordinære indtjening. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i PSE A/S’ nettoomsætning, nulpunktsomsætning samt 

sikkerhedsmargin.  

 

År  2010 2009 2008 
Nettoomsætning 1345,2 1714,2 1597,9 
Nulpunktsomsætning 1058,7 2392,6 1216,7 
Sikkerhedsmargin 21,3% -39,6% 23,9% 
 

Nulpunktsomsætningen viser, hvor stor omsætningen skal være for, at de faste omkostninger 

er dækket og resultat af primær drift vil være nul (break-even). Sikkerhedsmarginen 

udtrykker herefter den procent den faktiske omsætning ved uændret dækningsgrad kan 

ændres, før nulpunktsomsætningen er nået. 

 

PSE A/S har oplevet en faldende sikkerhedsmargin i perioden. Den faktiske omsætning har i 

analyseperioden i gennemsnit ligget ca 2% over nulpunktsomsætningen. 2009 vægter i den 

sammenhæng meget negativt. Ud fra tabellen vurderes PSE A/S at have en mindre stigning 

den driftsmæssige risiko på grund af den negative udvikling i sikkerhedsmargin. 
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4.2.1.2 Finansiel risiko 

Den finansielle risiko viser kapitalstrukturens påvirkning på indtjeningen efter 

renteomkostninger. Den finansielle risiko er blandt andet under påvirkning af den finansielle 

gearing – det vil sige fremmedkapitalen i forhold til egenkapitalen.  

 

PSE A/S’ finansielle gearing fremgår af nedenstående tabel. 

 

År  2010 2009 2008 
Finansiel gearing 0,85 1,20 0,97 
 

Som det fremgår af tabellen er den finansielle gearing faldet fra 2008 til 2010. 

Driftsforpligtelserne er faldet med ca. 15% i forhold til egenkapitalen, som er faldet med ca. 

4%. PSE A/S er relativt likvide, men har dog faldende likviditet i perioden, samtidig er 

driftsforpligtelserne steget, så de har investeret med flere midler end likviditeten har kunnet 

finansiere. PSE A/S’ SPREAD er dog som tidligere analyseret negativt, hvilket gør den 

finansielle gearing ugunstig, da ROE reduceres under niveauet for ROIC.  

 

Endvidere er den finansielle risiko påvirket af, hvorledes fremmedkapitalen er sammensat. 

Det har således væsentlig betydning, hvorvidt gælden er følsom over for udsving i rente- og 

valutakursniveauet, hvorvidt gælden er lang- eller kortfristet samt hvilken afdragsprofil, der 

er knyttet til gælden. En stor del af fremmedkapitalen har fast forrentning, men en betydelig 

del er variabel, hvilket øger risikoen. 
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4.2.2 Vækstrisiko 

Vækstrisikoen er risikoen for, at egenkapitalen ikke vil vokse som forventet og kan udtrykkes 

på følgende måde: 

 

Vækst i NDA = salgsvækst x 1/AOH65 

 

Udviklingen i egenkapitalen er i høj grad drevet af væksten i nettodriftsaktiverne, som er 

betinget af salget. Nettodriftsaktiverne er faldet med ca. 13 % gennem analyseperioden og 

salget er faldet ca. 16% i samme periode. Risikoen må vurderes som høj, da udviklingen 

generelt har været negativ. 

 

Evnen til at generere selvfinansieret vækst ville have betydning for PSE A/S’ potentiale. 

Selvfinansieret vækst i egenkapitalen skaber mulighed for fremskaffelse af fremmedkapital 

uden at påvirke den finansielle gearing, såfremt forøgelsen af fremmedkapitalen sker i 

samme takt, som den selvfinansierede vækst. En forøgelse af den finansielle gearing kan 

medføre en øget risiko, hvilket en investor skal kompenseres for i form af større afkast. 

 

4.2.3 Sammenfatning 

De specialiserede driftsaktiver i form af investeringsejendomme er med til at øge AOH-

risikoen, da disse ikke reduceres ved fald i omsætning. Sikkerhedsmargin er derimod faldet 

med knap 2,5 %-point, hvilket er negativt for den driftsmæssige risiko.    

 

Det vurderes, at PSE A/S som helhed har en middel til stor driftsmæssig risiko. 

  

Den finansielle gearing er faldende, men dette er dog ikke med til at drive ROE, da SPREAD 

er negativt. PSE A/S har både fastforrentede og variable lån, hvorfor renterisikoen er middel.    

 

Det vurderes, at PSE A/S som helhed har en relativ middel finansiel risiko. 

 

Både nettodriftsaktiver og salget har oplevet fald, men salget forventes vendt i fremtiden og 

dermed vurderes den samlede vækstrisiko at være middel.  

 
                                                      
65 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 198 
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4.3 Analyse af cash flow 

I de foregående afsnit er PSE A/S’ rentabilitet, indtjeningsevne samt risiko blevet analyseret. 

I dette afsnit analyseres udviklingen i PSE A/S’ cash flow med henblik på at belyse, 

hvorledes driftsaktiviteterne, investeringerne og finansieringen har påvirket koncernens 

likviditet. En analyse af likviditeten har endvidere det formål at afdække, hvorvidt koncernen 

kan indfri sine forpligtelser, når de forfalder. Analysen af koncernens cash flow danner 

grundlag for den efterfølgende værdiansættelse. 

De regnskabsmæssige resultater viser virksomhedens værditilvækst, når denne skabes, mens 

cash flow-analysen viser værditilvæksten, når denne realiseres i pengestrømme. Eksterne 

analytikere og investorer kan dermed anvende cash flow-analysen til at vurdere det 

regnskabsmæssige resultats kvalitet (quality of earnings). 

 

PSE A/S’ frie cash flow kan opgøres efter følgende to metoder66. 

   

Den direkte metode – betalingsstrømsmodellen – tager udgangspunkt i indbetalinger fra 

kunder og udbetalinger til leverandører, ansatte og andre udbetalinger. Ulempen ved denne 

metode, set fra ekstern analytikers synspunkt er, at det ikke umiddelbart er muligt at koble 

regnskab med pengestrømsopgørelse. Denne metode er derfor ikke egnet til analyseformål. 

 

Den indirekte metode tager enten udgangspunkt i årets resultat (afstemningsmodellen) eller 

nettoomsætningen (beholdningsforskydningsmodellen). Til analyseformål er 

beholdningsforskydningsmodellen at foretrække, idet denne viser de komponenter, der 

genererer pengestrømmene fra driften. 

 

Pengestrømsopgørelsen er i PSE A/S’ årsrapporter opstillet efter den indirekte metode med 

udgangspunkt i årets resultat.  

 

                                                      
66 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 156 
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Pengestrømsopgørelsen fremgår i hovedtal af nedenstående tabel. 

 

År (mio. DKK) 2010 2009 2008 
Pengestrømme fra driftsaktivitet 201,8 584,8 21,4 
Pengestrømme fra 
investeringsaktivitet -84,4 -579,7 -782,3 
Pengestrømme fra 
finansieringsaktivitet -271,6 44,9 782,3 
Årets pengestrøm -154,2 50,0 21,4 
Likvidebeholdninger ultimo 18,4 172,6 122,6 
 

PSE A/S har i analyseperioden haft en god evne til at generere likviditet fra driften. Dette 

høje likviditetsbidrag fra driften betyder, at PSE A/S burde kunne finansiere en stor del af 

sine investeringer uden behov for fremmedkapital. Dog har PSE A/S store forpligtelser, 

hvorfor der fokuseres på afdrag heraf. 

  

Cash flowet fra investeringsaktiviteten er faldet og påvirker den samlede likviditet positivt.  

De investeringer der har været foretaget tidligere har påvirket driften positivt i 2010. 

 

Finansieringsaktiviteten er faldet meget og påvirker den samlede likviditet negativt. 

Årets cash flow har udviklet sig fra mio. DKK 21 til mio. DKK -154, hvilket primært skyldes 

det negative cash flow i finansieringsaktivitet.  

  

PSE A/S’ likviditetsbeholdning er fra 2008 til 2010 faldet drastisk med ca. 85 %.  

 

På baggrund af gennemgangen af PSE A/S’ cash flow kan det antages, at koncernen også i 

fremtiden kan generere pengestrømme fra driften til at finansiere investeringer og samtidig 

kunne afdrage på fremmedkapitalen. 

 

PSE A/S har et mål om at nå en omsætning på mio. DKK 1.500 i 2011, hvilket vil forbedre 

bundlinjen væsentligt, da omkostningerne er forholdsvis faste, og meromkostninger derfor 

minimale. 
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5 VÆRDIANSÆTTELSE 

De forudgående hovedafsnit danner alle grundlag for nærværende værdiansættelse og følger 

således processen for værdiansættelse, der er illustreret i figur 1.1 i afsnittet Model- og 

metodevalg. Den strategiske analyse og regnskabsanalysen har belyst de forhold, som PSE 

A/S skal forholde sig til såvel internt som eksternt. Markeds-, vækst- og 

indtjeningsmulighederne er identificeret og de officielle årsrapporter fra 2008 til 2010 er 

reformulerede til analyseformål.  

 

Dette afsnit indledes med budgettering af de 7 finansielle værdidrivere, der efterfølgende skal 

danne grundlag for værdiansættelsen af PSE A/S.   

 

Som beskrevet i afsnittet Model- og metodevalg er FCFF-modellen valgt som 

værdiansættelsesmetode. Modellen bygger på en tilbagediskontering af fremtidige cash flow 

for en given budgetperiode, med tillæg af en terminalværdi, der er værdien på de uendelige 

pengestrømme67. FCFF-modellen er valgt, da den vurderes at være den mest optimale til brug 

for værdiansættelsen af PSE A/S. Modellen er endvidere særdeles udbredt i praksis, hvor den 

blandt andet benyttes af aktieanalytikere samt investorer.  

 

5.1 Budgettering 

Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i de budgetterede cash flow. Budgetteringen 

har til formål at opstille årsregnskaber i budgetform, det vil sige proforma-regnskaber.  

 

5.1.1 De 7 finansielle værdidrivere 

De enkelte poster i proforma-regnskaberne budgetteres ikke hver for sig, men der gøres brug 

af en budgetprocedure, hvor nøgletallene budgetteres. Disse nøgletal er de såkaldte 7 

finansielle værdidrivere. Disse drivere udtrykker forventningerne til PSE A/S’ evne til at 

skabe værdi i fremtiden inden for de forskellige økonomiske områder68. 

 

                                                      
67 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 38 
68 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 26 
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5.1.1.1 Konkurrencefordelsperioden 

FCFF-modellen forudsætter, at der budgetteres i det uendelige. Dette er dog ikke praktisk 

muligt, hvorfor der skal fastsættes en tilstrækkelig periode. Konkurrencefordelsperioden er 

det antal år, hvor afkastet på den investerede kapital er højere end kapitalomkostningerne og 

dermed skabes værdi for aktionærerne. Perioden skal med rimelighed give en indikation af 

hvilket mønster, der kan forventes i det frie cash flow.  

 

Som beskrevet i PEST-analysen oplever vi en lavkonjunktur, hvilket kan ligge en dæmper på 

PSE A/S’ fremtidige vækst. Det er dog uvist, hvordan den økonomiske situation vil udvikle 

sig og om lavkonjunkturen fortsætter. 

PSE A/S har selv været igennem en turbulent periode med faldende aktiekurs og uro i 

ledelsen og det er uvist, hvornår situationen er stabiliseret. PSE A/S har i mange år været en 

relativ voksende virksomhed, men den seneste udvikling skaber dog lidt usikkerhed for 

analytikere og investorer. Derfor fastsættes konkurrencefordelsperioden til 3 år. 

Konkurrencefordelsperioden udgør således årrækken 2011 til 2013. 

 

5.1.1.2 Salgets vækstrate i budgetperioden 

Salgsvæksten i den 3-årige budgetperiode skal budgetteres og dette gøres ud fra den 

historiske udvikling samt PSE A/S egne forventninger.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i omsætningen. 

   

År  2010 2009 2008 
Salgets vækstrate -21,5% 7,3% 54,6% 
Indeks 84,2 107,3 100,0 
 

Tabellen viser, at der har været omsætningstilbagegang 2008 til 2010. Dette hænger sammen 

med den finansielle krise. 

 

Det er svært at forudsige væksten i salget, idet mange faktorer spiller ind. Samfundets 

konjunkturer er af stor betydning for deres produkter. Folks adfærdsmønstre har ændret sig 

meget, og det har haft betydning for besøgende i PARKEN og Lalandia, da det er 

unødvendige goder, som folk sparer væk ved mindre rådighedsbeløb. 
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PSE A/S forventer selv en omsætningsvækst til mio. DKK 1.500 i 2011, altså 11,5 %, da 

strategien er, at udvide fitness-området samtidig med større udlejningsprocent for 

ejendomme69.  

 

Det virker en smule ambitiøst set i lyset af den oplevede udvikling. På trods af 

fodboldholdets succes og dermed mulighed for gode indtægter, anses det ikke realistisk med 

så stor en vækst. 

 

Vækstraten budgetteres til 7% i budgetperioden på baggrund af ovenstående argumentation. 

 

5.1.1.3 Overskudsgraden 

Stigende omsætning vil alt andet lige medføre højere OG. Udfordringen for PSE A/S  er at 

tilpasse omkostningsniveauet, så dette ikke stiger tilsvarende og dermed reducerer OG.  

 

Den forventede udvikling i omkostningerne skal analyseres for at budgettere den samlede OG 

under forudsætning af stigende omsætning.  

 

Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af omsætning på omkostninger i 2010. 

 

Overskudsgradsdrivere (%)   

Nettoomsætning (efter rabat) 100,0% 

    

Eksterne omkostninger -43,3% 

Personaleomkostninger -33,2% 

Transferaktivitet -5,7% 

Administration -6,8% 

OG salg før skat 10,8% 

Skatteomkostninger -1,2% 

OG salg (efter skat) 9,7% 

OG andre poster (efter skat) -3,0% 

OG 6,7% 

 

                                                      
69 Jf. Årsrapport 2010 
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5.1.1.3.1 Eksterne omkostninger 

PSE A/S’ eksterne omkostninger er variable omkostninger og derfor følger de udviklingen i 

omsætningen. Knap halvdelen af omsætningen går til at dække disse omkostninger. Eksterne 

omkostninger kan reduceres i fremtiden som følge af effektivisering. Dette i forbindelse med 

drift af ejendomme. Denne udgør næsten 50% af de samlede eksterne omkostninger. 

  

5.1.1.3.2 Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne udgør 33% af den samlede omsætning. Disse omkostninger kan 

karakteriseres som faste omkostninger, da de ikke varierer med salget. Dette fordi der kræves 

en vis mængde medarbejdere for fortsat at kunne servicere områderne.  

 

Det vurderes ikke denne omkostninger kan ændres væsentligt, da der fra 2009 til 2010 er 

afskediget 79 medarbejdere70. 

 

5.1.1.3.3 Transferaktivitet 

Denne post er variabel, da det afhænger af til og -afgang af spillere hos fodboldklubben. De 

seneste år har klubben bygget et stærkt hold op gennem køb, og udvikling af egne talenter. 

Niveauet er vurderet rimeligt, og det antages at niveauet fastholdes. 

  

5.1.1.3.4 Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne udgør ca. 7 % af den samlede omsætning. Disse 

omkostninger kan ligeledes karakteriseres som faste omkostninger, da de ikke varierer med 

salget.  Såfremt administrationen fortsat varetages fra PARKEN, er der ikke indikatorer på, at 

disse ændrer sig væsentligt. 

 

5.1.1.4 Budgettering OG 

Historisk set har PSE A/S formået at tilpasse omkostningerne til den øgede indtjening 

tilfredsstillende, da OG er faldet svagt på trods af den finansielle krise.  

 

                                                      
70 Jf. årsrapport 2010 s. 56 
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Omkostningerne vurderes at holdet niveauet målt op mod omsætningen, måske med en 

besparelse i driften af ejendomme. Det vurderes, at der ikke kan bespares yderligere på de 

andre omkostninger. 

Ud fra ovenstående argumentation forventes den samlede OG at stige i budgetperioden og 

budgetteres derfor til at være 9,7 % - altså på niveau med 2010. 

 

5.1.1.5 Skatteprocenten 

Skatteprocenten budgetteres med udgangspunkt i den gældende selskabsskatteprocent i 

Danmark på 25 %, som beskrevet i afsnittet Skattelovgivning. 

 

5.1.1.6 Arbejdskapital og anlægskapital 

Arbejdskapitalen består af omsætningsaktiver eksklusiv omsætningsværdipapirer og likvide 

beholdninger fratrukket driftsforpligtelser71. Udviklingen i arbejdskapitalen følger 

udviklingen i omsætningen. 

 

Anlægskapitalen derimod sammensætter sig af immaterielle, materielle og finansielle 

anlægsaktiver. Anlægskapitalen følger til dels udviklingen i omsætningen.  I år med store 

investeringer i anlægsaktiver kan der opstå udsving i sammenhængen mellem udviklingen i 

omsætningen og anlægskapitalen. 

 

                                                      
71 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 65 
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Nedenstående tabel viser udviklingen i omsætningen samt AOH.  

År  2010 2009 2008 
Salgets vækstrate -21,5% 7,3% 54,6% 
Indeks 84,2 107,3 100,0 
      
AOH 0,61 0,72 0,76 
Indeks 79,8 94,6 100,0 
      
AOH-drivere (1/AOH)     
Immaterielle anlægsaktiver 0,294 0,311 0,391 
Materielle anlægsaktiver 1,532 1,058 0,792 
Finansielle anlægsaktiver 0,023 0,020 0,018 
Varebeholdninger 0,078 0,123 0,197 
Tilgodehavender fra salg 0,071 0,113 0,139 
Andre driftsaktiver 0,007 0,065 0,134 
DA 2,005 1,691 1,671 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser -0,124 -0,125 -0,176 
Andre driftsforpligtelser -0,237 -0,179 -0,183 
(1/AOH) 1,645 1,387 1,312 
 

Udviklingen i AOH er ikke stabil gennem perioden, dette betyder at arbejdskapitalen og 

anlægskapitalen ikke har udviklet sig med samme hastighed som omsætningen. Dette kan 

skyldes investeringer i anlægskapitalen, idet denne ikke hænger direkte sammen med salget.  

 

Det vurderes, at omsætningen i budgetperiode stiger sammenlignet med nettodriftsaktiver, 

hvorfor AOH forventes at falde til et ”sundere” niveau.  

 

5.1.1.7 Wacc (Weighted-average cost of capital) 

I FCFF-modellen benyttes kapitalomkostningerne som diskonteringsfaktor og afspejler 

finansieringsaktivitetens betydning for værdiansættelsen. Ved estimat af PSE A/S’ værdi 

benyttes de gennemsnitlige kapitalomkostninger af finansielle forpligtelser og egenkapital 

med den planlagte kapitalstruktur som vægte72. Modellen bygger på en tilbagediskontering af 

de estimerede frie pengestrømme i budgetperioden til nutidsværdi. Hertil lægges 

nutidsværdien af kapitalværdien.  

 

De frie pengestrømme skal tilbagediskonteres med et afkastkrav, som afspejler ejere og 

långiveres risikoopfattelse. Afkastkravet beregnes ved brug af de vægtede gennemsnitlige 

                                                      
72 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 66 
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kapitalomkostninger. Wacc er således en diskonteringsrente, der anvendes til at diskontere de 

frie pengestrømme. Det er vigtigt at have fokus på beregningen af wacc, idet en lille ændring 

kan have stor betydning for værdiansættelsen af PSE A/S. En stor del af virksomhedens 

værdi udgøres ofte af terminalværdien og det er derfor vigtigt, at være opmærksom og 

beregne wacc og terminalværdi med omtanke. 

 

Wacc beregnes med følgende formel73: 

 

gNDA

NFF

eNDA

E

k
V
Vk

V
Vwacc

0

0

0

0 +=
 

Hvor: 

ostningerkapitalomkliggennemsnitvægtedewacc =  

alegenkapiitafdimarkedsværV E =0  

serforpligtelsiellenettofinanafdimarkedsværV NFF =0  

( )NFFENDANDA VVVenvirksomhedafdimarkedsværV 0000 +==  

afkastkravejerneske =  

skateftereromkostningefinansiellkg =  

 

                                                      
73 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 54-55 
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5.1.1.7.1 Markedsværdi af egenkapital 

Kapitalstrukturen for PSE A/S er beregnet og illustreret i nedenstående tabel.  

 

Fastlæggelse af kapitalstruktur (mio. DKK)         
År  2010 2009 2008   
Antal aktier (stk.) 9,9  2,5  2,5    
Kursværdi pr. 31/12 103,0  303,0  400,0    
       
Markedsværdi for egenkapital, før fremmedkapital 1.017,1  748,0  987,5    
       
Nettofinansielle forpligtelser 1.351,2  1.935,7  1.948,6    
Fremmedkapital 1.863,7  2.593,7  2.646,2    
       
Markedsværdi for samlet egenkapital      
inkl.nettofinansielle forpligtelser 2.368,3  2.683,7  2.936,1    
       
Markedsværdi for samlet egenkapital      
inkl. fremmedkapital 2.880,8  3.341,7  3.633,7    
       
Egenkapitalandel af samlet kapital      
inkl. nettofinansielle forpligtelser 43% 28% 34%   
       
Nettofinansielle forpligtelsers andel af samlede 
kapital       
inkl. nettofinansielle forpligtelser 57% 72% 66%   
       
Egenkapitalandel af samlede kapital       
inkl. fremmedkapital 35% 22% 27%   
       
Nettofinansielle forpligtelsers andel af samlede 
kapital       
inkl. fremmed kapital 65% 78% 73%   
 

Ved beregningen af kapitalstrukturen for PSE A/S er der anvendt markedsværdier for 

egenkapitalen og nettofinansielle forpligtelser. Kapitalomkostningerne er et udtryk for, hvad 

ejerne ofrer ved at investere i PSE A/S. Ved beregningen af wacc vil egenkapitalværdien i 

2010 blive benyttet.  

 

5.1.1.7.2 Markedsværdi af nettofinansielle forpligtelser 

Den opgjorte værdi af de nettofinansielle forpligtelser udgør ultimo 2010 mio. DKK 1.351. 

Grundet manglende kendskab til markedsværdien af de nettofinansielle forpligtelser antages 

det, at denne er den samme, som den opgjorte værdi.  
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5.1.1.7.3 Markedsværdi af virksomhed 

Markedsværdien af virksomheden beregnes ud fra nedenstående formel: 

 
NFFENDA VVV 000 +=  

 

3,368.22,351.11,017.10 =+=NDAV  

 

Den beregnede NDA udgør mio. DKK 2.368,3. 

 

5.1.1.7.4 Ejernes afkastkrav  

Ved fastsættelse af ejernes afkastkrav anvendes CAPM-modellen (Capital Asset Pricing 

Model). Modellen beregner ejernes afkastkrav ud fra sammenhængen mellem afkastet på 

virksomhedens aktier og afkastet på hele aktiemarkedet.  

 

I forbindelse med investeringerne påtager investorerne sig en risiko og denne risiko skal 

afspejles i afkastkravet. Ifølge CAPM-modellen kan investorerne eliminere en del af risikoen 

ved driften i det enkelte selskab ved at investere i en bred aktieportefølje. Den del, som ikke 

kan elimineres ved investering i en bred aktieportefølje, bør indgå i prisdannelsen på aktien. 

Prisdannelsen på aktiemarkedet har til formål at fastlægge risikopræmien for den uundgåelige 

risiko. Den uundgåelige risiko er den risiko, som kan forklares af de generelle 

markedsbevægelser og som derfor ikke kan elimineres74.  

 

En investor med en bred aktieportefølje vil kun blive omfattet af den uundgåelige risiko 

(systematiske risiko) i tilvækst til risikoen ved køb af en ny aktie. Derfor anvendes CAPM-

modellen til fastsættelse af denne risiko.  

 

CAPM-modellen beskriver sammengængen mellem det forventede afkast (ejerafkastkravet) 

og markedsrisikoen således75: 

 

])([ fmfe rrErk −+= β  

                                                      
74 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 50-51 
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 51  
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Hvor: 

afkatskravejerneske =  

renterisikofrirf =  

)( risikoksystematisbeta=β  

teføljemarkedsporiginvesterinvedafkastforventederE m =)(  

ierisikopræmmarkedsrrE fm =−)(  

 

Den risikofri rente er fastsat på baggrund af en 10-årig statsobligation og udgør 3 %. 

 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktien frem for at 

investere i risikofri aktiver, som eksempelvis statsobligationer. Risikopræmien kan estimeres 

på forskellige måder. En af måderne er ud fra en undersøgelse, som PricewaterhouseCoopers 

gennemførte i 1998, hvor de spurgte en række investorer og fandt en gennemsnitlig 

risikopræmie på 4%76. Selv om undersøgelsen er 10 år gammel vurderes det, at denne 

risikopræmie stadig er gældende og for PSE A/S’ vedkommende fastsættes risikoen til 4%. 

 

Beta symboliserer den forskelsrisiko, der er forbundet med investeringen i aktierne. Beta er 

således et udtryk for at jo større risiko, der er forbundet med en investering, desto større 

risikopræmie og derved større beta. Betaværdien for en aktie findes ved at sammenligne 

kursudviklingen med den tilsvarende udvikling i det samlede aktiemarked. Beta er et relativt 

risikomål, hvor tolkningen er gengivet nedenfor77: 

 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko en markeds porteføljen 

  

                                                      
76 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 52 
77 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 53  
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Tolkningen kan endvidere illustreres med et eksempel. Hvis beta har en værdi på 1 vil PSE 

A/S-aktien stige med 5% såfremt aktiemarkedet stiger med 5%. Hvis beta har en værdi på 0,5 

vil PSE A/S-aktien stige med 5%, når det samlede aktiemarked stiger med 10%. 

 

En af beregningsmetoderne til betaværdien er at sammenligne udviklingen for en enkelt aktie 

med udviklingen i det samlede marked. Denne model bygger imidlertid på historiske data og 

det er derfor ikke sikkert, at udviklingen vil fortsætte fremover.  

 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen vurderes betaværdien at ligge 

under 1. På baggrund af den finansielle og driftsmæssige risiko vurderes det ligeledes, at PSE 

A/S’ betaværdi bør ligge under 1. PSE A/S’ betaværdi er fastsat til 0,67078. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan ejernes afkastkrav herefter beregnes:  

 

Ejernes afkastkrav = 3% + (0,67 x 4 %) = 5,68 % 

 

5.1.1.7.5 Finansielle omkostninger efter skat  

De finansielle omkostningerne efter skat kan estimeres som følger79:  

 

)1()( trrk sfg −+=  

 

Hvor: 

 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocenten 

 

Den risikofri rente er bestemt til 3 % i ovenstående afsnit Ejernes afkastkrav. 

 

For at bestemme det selskabsspecifikke risikotillæg for PSE A/S må renten vurderes ud fra 

gælden til realkredit institutter med videre. 
                                                      
78 http://www.proinvestor.com/aktier/Parken+Sport+og+Ent/PARKEN.CO 
79 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 56 
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Det selskabsspecifikke risikotillæg at være 5%. Det er endvidere taget i betragtning, at renten 

inden for regnskabsperioden har været stabil.  

 

Kapitalomkostningen for gælden kan nu beregnes således, idet skatteprocenten er 25%: 

 

(3% + 5%) x (1-0,25) = 6 % 

 

5.1.1.7.6 Beregning af wacc 

Wacc kan herefter beregnes på baggrund af ovenstående gennemgang:  

 

%88,5%6
3,368.2
2,351.1%68,5

3,368.2
1,017.1

=×+×=wacc  

 

5.2 Værdiansættelse af PSE A/S 

I nærværende afsnit estimeres PSE A/S egenkapital og kursværdi pr. aktie 

 

5.2.1 Kapitalværdien af de frie cash flow for budgetperioden 

På baggrund af proformaregnskaberne, som fremgår af Bilag 4, er de fremtidige frie cash 

flow for PSE A/S beregnet. 

 

Nedenstående tabel viser det frie cash flow for PSE A/S. 

 

Pengestrømsopgørelse i mio. DKK 2011 2012 2013 2014 
DO 105  112  120  127  
Ændring i NDA (630) 108  99  105  
FCFF 735  4  21  22  

 

De frie cash flow kan herefter tilbagediskonteres med den beregnede wacc på 5,88% for at nå 

frem til kapitalværdien af beregningerne. Ved tilbagediskonteringen er formelen for det frie 

cash flow anvendt: 

 

∑∞

= +
=

1 )1(t t
tNDA

o wacc
FCF

V  
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Hvor: 

 

0tidspunktpådriftenafværdiestimeretV NDA
o =  

tperiodeniflowcashfritforventetFCFt =  

ostningerkapitalomkligegennemsnitvejedewacc =  

 

Beregning af diskonteringsfaktoren i 2011: 

 

94,0
%)88,51(

1
1

=
+

 

 

Nedenstående tabel viser kapitalværdien af PSE A/S’ cash flow i budgetperioden. 

 

Kapitalværdi af cash flow i mio. 
DKK 2011 2012 2013 
FCFF 735 4 21 
Diskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 
PV af FCFF 694 4 18 
 

Beregningen af kapitalværdien af de frie cash flow i budgetperioden udgør således 

sammenlagt mio. DKK 715.  

 

5.2.2 Beregningen af terminalværdien 

Terminalværdien er den værdi, som måler den værdiskabelse, der ligger længere ud i 

fremtiden end den umiddelbare budgetperiode. Ved estimering af terminalværdien er det 

fordelagtigt at vælge et tidspunkt, hvor virksomhedens fremtidige udvikling forventes at 

følge et nogenlunde konstant mønster. Terminalværdien for PSE A/S er beregnet på 

baggrund af det estimerede cash flow for 2014.  
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Terminalværdien i 2014 beregnes ud fra følgende formel80: 

 

gwacc
FCFalværdienTer T

T −
= +1min  

 

Hvor: 

 

odenbudgetperi
efterårførsteiflowcashfrieensvirksomhedforniveauedenormaliserFCFT detdet1 =+  

ostningerkapitalomkligegemmensnitvægtedewacc =  

duendeligheiflowcashfrieensvirksomhedivækstforventededeng =  

 

Tidligere i opgaven er det beskrevet, at der for PSE A/S budgetteres med en vækstrate på 7% 

i budgetperioden. Dog vælges en lavere vækstrate i terminalperioden på 5%. 

  

Terminalværdien i mio. DKK beregnes således: 

 

508.2
%5%88,5

22min =
−

=alværdienTer  

 

Terminalværdien skal herefter tilbagediskonteres med antallet af budgetår, hvorved PSE A/S’ 

kapitalværdi er beregnet til mio. DKK 1.995.  
 

5.2.3 Samlet værdiansættelse for PSE A/S 

I nedenstående figur er den endelige værdiansættelse for PSE A/S beregnet ved hjælp af 

FCFF-modellen.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Regnskabsanalyse og værdiansættelse s. 33 
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Værdiansættelse pr. 31.12.10 i mio. DKK 
Kapitalværdi af cash flow i budgetperioden  715  
Kapitalværdi af terminalværdi 1.995  
Virksomhedens værdi (værdi af NDA) 2.711  
Bogført værdi af NFF 1.351  
Værdi af egenkapital før minoritetsinteresser 1.360  
Værdi af minoritetsinteresser 0  
Værdi af egenkapital efter minoritetsinteresser 1.360  
    
Værdi pr. aktie i DKK   
Antal aktier i mio. stk. 10  
Beregnet værdi pr. aktie pr. 31.12.10 138  
    
Værdi pr. aktie 31.12.2010 Københavns 
Fondsbørs 103  
 

Værdiansættelsen resulterer i en beregnet aktieværdi på DKK 138 pr. 31. december 2010. 

 

Ovenstående værdiansættelse er beregnet ud fra en forudsætning om, at pengestrømmene 

forfalder ultimo hvert år, jævnfør afsnittet Afgrænsning. 

 

5.2.5 Sammenligning af kurs 

Værdiansættelsen af PSE A/S ud fra FCFF-modellen resulterer i en kurs pr. aktie på DKK 

138. Dette kan sammenholdes med den noterede børskurs på DKK 103 pr. 31. december 

2010. Den beregnede kurs ligger dermed 34% over børskursen. Forskellen i kursen kan 

skyldes en række faktorer. En meget væsentlig faktor er forventningerne til fremtiden, da 

PSE A/S-aktien er defineret som en cyklisk aktie, som beskrevet i afsnittet 

Konjunkturforhold. Den finansielle krise har betydet en stor nedtur, men den forventes at 

vende over tid. Dette forhold kan forklare, hvorfor børskursen ligger under den beregnede 

kurs.   

 

Ledelseskrisen i PSE A/S har medført nedjusteringer i forventninger til fremtiden, hvilket har 

fået aktien til at falde. Effekten af denne ledelseskrise er endnu uvis og afhænger af, hvorvidt 

der er tale om broken share eller broken company. Er der tale om broken company kan et 

ledelsesskifte have svært ved at rette op på den negative udvikling. Er der derimod tale om 

broken share kan et ledelsesskifte være positivt for PSE A/S. 

Samtidig ser det ud til, at fodboldklubben kvalificerer sig til Champions League i 2011/2012, 

hvilket kan indbringe store summer.  
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Den beregnede terminalværdi er netop udtryk for de forventninger, der fremkommer gennem 

den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Ændrer forholdene sig, vil dette påvirke 

virksomhedsværdien – og dermed kursen. Da den beregnede kurs ligger over børskursen, kan 

budgetteringen af de syv finansielle værdidrivere være for optimistisk. Dog er børskursen et 

øjebliksbillede og derfor sammenholdes den beregnede kurs med børskursen gennem de 

seneste tre måneder. 

  

Nedenstående figur viser udviklingen i børskursen fra de seneste tre måneder. 

 
 

Figur 5.1 Kursudvikling for PSE A/S81 

 

Det ses af figuren, at PSE A/S-aktien svinger mellem kurs 85 og 128,5, hvilket svarer til en 

gennemsnitkurs på ca. 107. Dette understøtter ligeledes, at værdiansættelsen kan være baseret 

på et mere optimistisk grundlag end børskursen. Det er dog værd at nævne, at kursen på 

128,5 i december viser potentiale for aktien.  

 

En anden væsentlig faktor, der kan forklare forskellen mellem beregnet kurs og børskurs, er 

at ejerne har et højere afkastkrav, idet aktien er tillagt højere risiko end det er vurderet i 
                                                      
81 Euroinvestor.dk 
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denne værdiansættelse. Værdien af wacc i denne værdiansættelse kan være lavere end den 

markedet kalkulerer med, hvilket medfører at diskonteringsfaktoren bliver lavere og værdien 

af aktien højere.  

 

PSE A/S er gledet ned i Small Cap-indekset på Københavns Fondsbørs og investorerne kan 

derfor have faldende interesse for denne aktie. Dette vil alt andet lige medføre en lavere kurs 

og kan ligeledes forklare den faldende børskurs. 

 

5.3 Relative analyser 

I nedenstående afsnit beregnes relative nøgletal for PSE A/S. Der tages udgangspunkt i 

seneste offentliggjorte nøgletal, som for PSE A/S vedkommende er pr. 31. december 2010. 

  

5.3.1 P/E (Price/earnings) 

Nøgletallet P/E udtrykker prisen for én overskudskrone og beregnes ud fra følgende formel: 

 

aktieprresultat
børskursEP

.
/ =  

For PSE A/S beregnes P/E pr. 31. december 2010 til at være: 

 

32,21
83,4

103/ ==EP  

Det udtrykker, at en investor skal betale DKK 21,32 for at få andel i én overskudskrone. 
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5.3.2 P/BV (Price/book-value) 

P/BV udtrykker prisen for én egenkapitalkrone og kan beregnes ud fra nedenstående formel: 

 

aktieprlegenkapita
børskursBVP

.
/ =  

 

For PSE A/S beregnes P/BV pr. 31. december 2010 til at være: 

 

09.1
13,94

103/ ==BVP  

 

Det udtrykker, at en investor skal betale DKK 1,09 for at få andel i én egenkapitalkrone. 
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6 KONKLUSION 

Formålet med nærværende hovedopgave har været at foretage en værdiansættelse af PSE A/S 

på baggrund af strategiske og regnskabsmæssige analyser. 

 

PSE A/S blev grundlagt i 1992 som en fusion af to fodboldklubber og blev børsnoteret i 

1997. PSE A/S driver virksomhed fra Østerbro i København, hvor også klubbens største 

aktiv, PARKEN, hører hjemme. Deres vision er at skabe stærke brands inden for sport, 

underholdning, kontorudlejning, ferie og fysisk velvære. PSE A/S beskæftiger godt 900 

medarbejdere, primært i PARKEN, Lalandia og Fitness.dk. Fitness-kæden er landsdækkende 

med 38 centre, mens Lalandia ligger på Lolland og i Billund. 

  

PSE A/S besidder et af det vel nok stærkeste fodboldhold i Danmark, med 8 mesterskaber de 

seneste 10 år. Der er bundet stor kapital i ejendomme, ikke mindst PARKEN, hvorfor de 

materielle aktiver er meget væsentlige. Da PSE A/S befinder sig på flere markeder, findes der 

forskellige adgangsbarrierer. Fitness-branchen har de mindste adgangsbarrierer, mens det er 

meget kapitalkrævende at opbygge et fodboldhold og opføre bygninger som PARKEN. 

 

PSE A/S har formået at finde en strategi med risikospredning, hvor forskellige markeder 

indtages, og dermed mindsker afhængigheden af et enkelt produkt. 

 

PSE A/S er afhængige af succes i de enkelte brancher, og især på fodboldsiden. Et 

fodboldhold med europæisk succes sikrer en stor indtægt, og dette kan være med til at øge 

interessen for PSE A/S’ andre produkter. Der kan være visse synergieffekter i dette, da 

fanskaren fra fodboldklubben er mere tilgængelig til at bruge PSE A/S’ andre attraktioner for 

at identificere sig med brandet. 

 

Deres produkter kan primært karakteriseres som underholdning eller velvære. Produkterne er 

derfor følsomme overfor ændringer i samfundskonjunkturerne. I perioder med højkonjunktur 

er afsætningsmulighederne alt andet lige bedre end i perioder med lavkonjunktur. Verden har 

gennem de seneste år oplevet en finansiel krise, og dette rammer cykliske aktier som PSE 

A/S. PSE A/S påvirkes dermed af eksterne faktorer, der har betydning for deres fremtidige 

vækst- og indtjeningspotentiale.  



Steven Svendsen Værdiansættelse  
HD(R)-hovedopgave 

97 

 

Krisen lagde en dæmper de foregående års højkonjunktur i Danmark og ledigheden har nået 

det laveste niveau længe. Dette er uden tvivl en hæmsko for PSE A/S, men samtidig giver det 

mulighed for at presse lønomkostningerne og finde frem til de produkter der skal satses på i 

fremtiden. 

 

Renteniveauet er med til at styre samfundsøkonomien og påvirker PSE A/S både direkte og 

indirekte. Effekten af den direkte påvirkning ses i de finansielle poster, hvor PSE A/S har en 

betydelig gældspost til kreditinstitut, mens effekten af den indirekte påvirkning ses i 

afsætningen. I perioder med lav rente har forbrugerne højere rådighedsbeløb og dette øger 

PSE A/S forudsætninger for salg af ydelser. Udviklingen i renten vurderes derfor at være en 

vigtig faktor for PSE A/S. 

 

De eksterne forhold kan påvirke PSE A/S positivt, da lempelig finanspolitik øger deres 

muligheder for at investere de sparede skattekroner og samtidig øges forbrugernes 

forudsætning for forbrug. Forbrugertillidsindikatoren er dog på det laveste niveau længe og 

dette kan medføre opsparinger frem for forbrug.  

 

PSE A/S’ produkter placerer sig jævnt i hele Boston-modellen. Det nyeste produktområde, 

koncerter, ser ud til at være i vækst, mens fitness.dk og FC København allerede er 

velrenommerede og skaber værdi for PSE A/S. Kontorinvesteringer og –udlejning samt 

Lalandia har gennem den senere tid været en skuffelse, da produkterne ikke genererer et 

tilfredsstillende resultat. 

 

PSE A/S benytter sig af mere end én vækststrategi. Målet for PSE A/S er organisk vækst, 

hvorfor der hele tiden fokuseres på vækst på de nuværende markeder. Det kan være at 

Lalandia skal spredes ud til flere dele af landet, eller fitness.dk åbner flere centre i landet. 

Samtidig viderebygges der på fodboldholdet, så den nuværende succes kan fortsætte. 

 

PSE A/S’ økonomiske præstationer er analyseret i perioden 2008 til 2010. Denne analyse 

beskriver udviklingen i de centrale nøgletal således, at der dannes et validt grundlag for 

budgetteringen af de syv finansielle værdidrivere og dermed PSE A/S’ fremtidige 
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økonomiske udvikling. Analysen tager udgangspunkt i en vurdering af rentabilitet og 

indtjening ud fra den udvidede DuPont-model.  

 

ROE er forringet i analyseperioden, hvilket udtrykker, at PSE A/S har haft sværere ved at 

forrente den investerede kapital. Det er primært ROIC, der gearer ROE. Generelt har 

analysen vist forringede tal, hvilket skal ses i sammenhæng med den finansielle krise. Internt 

er der hos PSE A/S tilfredshed med præstationerne i 2010. 

 

Budgetteringen af de syv finansielle værdidrivere danner grundlag for proforma-

regnskaberne, hvorfra det frie cash flow fremkommer. Dette tilbagediskonteres ud fra FCFF-

modellen, hvor wacc benyttes som diskonteringsfaktor. Heraf udledes virksomhedsværdien 

og den endelige aktiekurs kan beregnes. Den teoretiske aktiekurs for PSE A/S er DKK 138 

pr. 31. december 2010. 

 

Ifølge OMX Københavns Fondsbørs kunne PSE A/S-aktien handles til kurs DKK 103 pr. 31. 

december 2010. Forskellen på den teoretiske og den faktiske kurs skyldes en række faktorer. 

Budgetteringen af de syv finansielle værdidrivere bygger på en række forventninger 

fremkommet af den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Disse forventninger kan være 

vurderet for optimistiske sammenlignet med den faktiske børskurs. 

 

Ledelseskrisen har afledt et fald i aktiekursen og kan til dels forklare forskellen mellem 

beregnet aktiekurs og børskurs. Såfremt der er tale om broken share forventes børskursen 

dog på længere sigt at stige. Derfor vurderes den beregnede kurs ikke at være overvurderet, 

da scenariet broken share anses for mere sandsynlig end broken company ud fra de foretagne 

analyser. 

 

Ydermere kan den store gæld være med til at skræmme investorer, da disse kan frygte at en 

investering vil være meget langsigtet. Forskellen på den teoretiske kurs og den faktiske kurs 

er betydelig, men dertil skal det noteres, at kursen i december 2010 var oppe på DKK 128,50 

hvorfor forskellen syntes mindre. 

 

Det skal fremhæves, at brugen af FCFF-modellen stiller store krav til budgetteringen af de 

syv finansielle værdidrivere. Derudover baseres værdiansættelsen på en virksomhedsværdi, 
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hvor terminalværdien udtrykker forventningerne til fremtiden. FCFF-modellen vurderes 

anvendelig for værdiansættelsen af PSE A/S, på trods af den beregnede aktiekurs afviger 

væsentligt fra børskursen pr. 31. december 2010. 
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8 BILAG 

Bilag 1 – Officielle regnskabstal 

PSE A/S   Koncern 

    Mio. DKK 

  Note 2010 2009 2008 

Nettoomsætning   1.345,2  1.752,2  1.597,9  

Værdiregulering af investeringsejendomme   0,0  (38,0) 0,0  

Indtægter i alt   1.345,2  1.714,2  1.597,9  

Eksterne omkostninger   (583,1) (990,8) (962,8) 

Personaleomkostninger   (447,2) (459,1) (378,4) 

Af- og nedskrivninger   (91,6) (83,3) (65,0) 

Amortiseringer   (1,9) (5,4) (5,0) 

Resultat af transferaktiviteter   (77,1) (86,4) (18,4) 

Særlige poster   1,5  (243,0) 0,0  

Resultat af primær drift   145,8  (153,8) 168,3  

          

Finansielle indtægter 1 3,9  15,2  3,5  

Finansielle omkostninger 2 (86,5) (108,3) (125,2) 

Finansielle, netto   (82,6) (93,1) (121,7) 

          

Resultat af ordinær drift før skat   63,2  (246,9) 46,6  

Skat af ordinært resultat   (21,1) 7,9  (13,0) 

Koncernens resultat   42,1  (239,0) 33,6  

Minoritetsinteressers andel af årets resultat   0,0  0,2  (3,2) 

Årets resultat, PSE A/S' andel   42,1  (238,8) 30,4  
      
      

Note 1 Finansielle indtægter   2010 2009 2008 

Renteindtægter fra likvide beholdninger   2,9  8,9  3,1  

Ændring i dagsværdi på værdipapirer   1,0  1,1  0,4  

Ændring i dagsværdi på afledte finansielle instrumenter   0,0  5,2  0,0  

Finansielle indtægter i alt   3,9  15,2  3,5  

      

Note 2 Finansielle udgifter   2010 2009 2008 

Renter af bank- og prioritetsgæld  (66,1) (100,3) (61,3) 

Ændring i dagsværdi på værdipapirer  0,0  (8,0) (63,9) 

Kurstab ved indfrielse af realkreditlån  (2,6) 0,0  0,0  

Ændring i dagsværdi på afledte finansielle instrumenter   (17,8) 0,0  0,0  

Finansielle udgifter i alt   (86,5) (108,3) (125,2) 
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PSE A/S Koncern 

  Mio. DKK 

  2010 2009 2008 

Nettoomsætning 1.345,2  1.750,7  1.597,9  

Omkostninger (1.033,1) (1.444,7) (1.368,5) 

Ændring i driftskapital (36,6) 375,3  (150,4) 

Renteindbetalinger og lignende 2,9  8,9  3,1  

Renteudbetalinger og lignende (71,3) (99,4) (60,4) 

Betalt selskabsskat (5,3) (6,0) (0,3) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 201,8  584,8  21,4  

Køb af immaterielle langfristede aktiver (32,4) (28,6) (123,7) 

Køb af materielle langfristede aktiver (79,6) (536,9) (654,5) 

Køb af finansielle langfristede aktiver 0,0  0,0  0,0  

Salg af immaterielle langfristede aktiver 10,4  10,3  59,5  

Salg af materielle langfristede aktiver 2,8  2,4  1,0  

Salg af værdipapirer 10,0  0,0  0,0  

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter 0,0  0,0  0,0  

Køb af minoritetsinteresser 0,0  (26,9) (16,1) 

Køb af andre kapitalandele 0,0  0,0  (7,5) 

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 4,4  0,0  (41,0) 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (84,4) (579,7) (782,3) 

Frit cash flow 117,4  5,1  (760,9) 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (9,1) (48,4) (22,3) 

Øvrige langfristede gældsforpligtelser 3,3  7,8  13,3  

Ændring i gæld til kreditinstitutter (739,8) 85,8  916,6  

Betalt udbytte 0,0  0,0  0,0  

Udbytte af egne aktier 0,0  0,0  0,0  

Tilbagekøb af egne aktier 0,0  (0,3) (266,4) 

Forhøjelse af aktiekapital 467,8  0,0  0,0  

Kapitaludvidelse minoriteter 0,0  0,0  0,0  

Salg af tegningsretter 2,9  0,0  0,0  

Salg af egne aktier 3,3  0,0  141,1  

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (271,6) 44,9  782,3  

Ændring i likvider - årets pengestrømme (154,2) 50,0  21,4  

Likvider pr. 01.06 172,6  122,6  101,2  

Årets likviditetsbevægelse (cash flow) 0,0  0,0  0,0  

Likviditet pr. 31.05 18,4  172,6  122,6  

 

PSE A/S   Mio. DKK 

  Note 2010 2009 2008 

AKTIVER         

Immaterielle anlægsaktiver         

Goodwill DA 286,3  288,5  452,4  

Lejeret DA 0,0  0,0  0,6  
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Kontraktrettigheder DA 76,7  115,6  178,4  

Patenter og varemærker DA 0,0  0,0  1,7  

Færdiggjorte udviklingsprojekter DA 0,0  0,0  0,0  

Andre immaterielle aktiver DA 10,7  12,6  17,2  

Immaterielle anlægsaktiver i alt   373,7  416,7  650,3  

Materielle anlægsaktiver         

Investeringsejendomme DA 452,5  428,8  0,0  

Grunde og bygninger DA 1.359,0  1.366,5  613,8  

Indretning af lejede lokaler DA 52,2  56,8  59,3  

Andre anlæg, driftsmidler og inventar DA 181,2  202,0  122,8  

Materielle aktiver under udførelse og         

forudbetalinger for materielle aktiver DA 9,8  13,2  764,1  

Materielle anlægsaktiver i alt   2.054,7  2.067,3  1.560,0  

Finansielle anlægsaktiver         

Deposita DA 19,1  18,4  17,9  

Udskudte skatteaktiver DA 1,3  3,1  3,7  

Andre langfristede aktiver DA 0,0  5,4  5,4  

Andre kapitalandele DA 7,5  7,5  7,5  

Finansielle anlægsaktiver i alt   27,9  34,4  34,5  

Langfristede aktiver i alt   2.456,3  2.518,4  2.244,8  

Varebeholdninger DA 102,9  106,2  315,6  

Tilgodehavender DA 95,1  96,9  291,6  

Periodeafgrænsningsposter DA 10,0  9,1  15,6  

Værdipapirer FA 0,0  9,0  8,0  

Likvide beholdninger FA 18,4  172,6  122,6  

Aktiver bestemt for salg DA 0,0  0,0  199,2  

Korfristede aktiver i alt   226,4  393,8  952,6  

Aktiver i alt   2.682,7  2.912,2  3.197,4  

 

PSE A/S   Mio. DKK 

  Note 2010 2009 2008 

PASSIVER         

Egenkapital         

Aktiekapital EK 197,5  49,4  49,4  

Opskrivninger EK 0,0  0,0  0,0  

Overkurs ved emission EK 605,2  279,4  279,4  

Reserve for sikringstransaktioner EK (15,4) (0,9) (1,1) 

Reserve for valutakursreguleringer EK (0,9) (0,9) (0,9) 

Reserve for egne aktier EK (129,4) (128,4) (128,2) 

Reserve for dagsværdi på investeringer EK 0,0  0,0  46,2  

Overført resultat EK 162,0  119,9  306,2  

Egenkapital, moderselskabets aktionærer   819,0  318,5  551,0  

Minoritetsinteresser MIN 0,0  0,0  0,2  

Egenkapital i alt   819,0  318,5  551,2  



Steven Svendsen Værdiansættelse  
HD(R)-hovedopgave 

104 

Langfristede gældsforpligtelser         

Udskudt skat DF 121,3  112,4  126,3  

Hensatte forpligtelser DF 33,0  47,4  35,8  

Kreditinstitutter FF 1.332,6  1.016,3  1.114,3  

Anden gæld DF 102,7  79,2  75,9  

Deposita DF 7,4  4,1  1,0  

Langfristede gældsforpligtelser i alt   1.597,0  1.259,4  1.353,3  

Kortfristede gældsforpligtelser         

Hensatte forpligtelser DF 19,3  14,0  11,3  

Kreditinstitutter FF 37,0  1.101,0  964,9  

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser DF 163,8  170,3  259,7  

Selskabsskat DF 5,5  5,8  7,1  

Periodeafgrænsningsposter DF 41,1  43,2  43,3  

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg DF 0,0  0,0  6,6  

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   266,7  1.334,3  1.292,9  

Forpligtelser i alt   1.863,7  2.593,7  2.646,2  

Passiver i alt   2.682,7  2.912,2  3.197,4  

 

Note 3 Officiel egenkapitalopgørelse Aktionærers andel 

Minoritets. 

Int. I alt 

          

PSE A/S           

Mio. DKK            

      Reserve for       

   Op- Overkurs sikrings- Reserve for     

  Aktie- skriv- ved trans- valutakurs Reserve for OverførtMinoritets- Egenkapital

  kapital ninger emission aktioner regulering for egne aktier resultat interesser koncern

Saldo pr. 31.12.2007 49,4 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 534,6 34,4 664,6 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 11,2 

Kursregulering, lån til dattervirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,8) 0,0 (0,8)

Skat af egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 3,2 33,6 

Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (266,4) 0,0 (266,4)

Salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,1 0,0 141,1 

Tilgang, minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afgang, minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (37,4) (37,4)

Regulering af ultimo-tal 0,0 (46,2) 279,4 (1,1) (0,9) (128,2) (103,0) 0,0 0,0 

Saldo pr. 31.12.2008 49,4 0,0 279,4 (1,1) (0,9) (128,2) 352,4 0,2 551,2 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 6,3 

Skat af egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,1) 0,0 (0,1)

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (238,8) (0,2) (239,0)

Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,2) 0,0 0,0 (0,2)
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Saldo pr. 31.12.2009 49,4 0,0 279,4 (1,1) (0,9) (128,4) 120,1 0,0 318,5 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 0,0 (19,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 (19,3)

Skat af egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 42,1 

Salg af tegningsretter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 

Udstedelse af nye aktier 148,1 0,0 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,6 

Emissionsomkostninger 0,0 0,0 (36,8) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (36,8)

Køb af egne aktier 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 (3,9) 0,0 0,0 3,2 

Saldo pr. 31.12.2010 197,5 0,0 605,2 (15,6) (0,9) (129,4) 162,2 0,0 819,0 
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Bilag 2 – Reformulerede regnskabstal 

PSE A/S Mio. DKK 

  2010 2009 2008 

Nettoomsætning 1.345,2  1.714,2  1.597,9  

Eksterne omkostninger (583,1) (990,8) (992,2) 

Personaleomkostninger (447,2) (459,1) (378,4) 

Amortiseringer (1,9) (5,4) (5,0) 

Resultat af transferaktivitet (77,1) (86,4) (18,4) 

Særlige poster 1,5  (243,0) 0,0  

Af- og nedskrivninger (91,6) (83,3) (65,0) 

Resultat af primær aktivitet før skat 145,8  (153,8) 138,9  

Rapporteret skatteomkostning (21,1) 7,9  (13,0) 

Skattefordel på gæld (20,7) (23,3) (30,4) 

Resultat af primær aktivitet efter skat 104,1  (169,2) 95,5  

Andre driftsindtægter (19,3) 0,0  29,4  

Skat på andet driftsoverskud 4,8  0,0  (7,4) 

Driftsoverskud i alt 89,6  (169,2) 132,2  

Renteudgifter (86,5) (108,3) (125,2) 

Renteindtægter 3,9  15,2  3,5  

Skattefordel (25%) 20,7  23,3  30,4  

Totalindkomst 27,6  (239,0) 38,0  

Minoritetsinteresser 0,0  0,2  (3,2) 

Moderselskabsaktionærernes andel af totalindkomst 27,6  (238,8) 34,9  

 

PSE A/S Mio. DKK 

  2010 2009 2008 

Driftsaktiver (DA)           

Goodwill 286,3    288,5    452,4    

Lejeret 0,0    0,0    0,6    

Kontraktrettigheder 76,7    115,6    178,4    

Patenter og varemærker 0,0    0,0    1,7    

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0    0,0    0,0    

Andre immaterielle aktiver 10,7    12,6    17,2    

Investeringsejendomme 452,5   428,8    0,0    

Grunde og bygninger 1.359,0    1.366,5    613,8    

Indretning af lejede lokaler 52,2    56,8    59,3    

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 181,2    202,0    122,8    

Materielle aktiver under udførelse og             

forudbetalinger for materielle aktiver 9,8    13,2    764,1    

Deposita 19,1    18,4    17,9    

Udskudte skatteaktiver 1,3    3,1    3,7    

Andre langfristede aktiver 0,0    5,4    5,4    

Andre kapitalandele 7,5    7,5    7,5    

Varebeholdninger 102,9   106,2   315,6    
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Tilgodehavender 95,1    96,9    291,6    

Periodeafgrænsningsposter 10,0    9,1    15,6    

Aktiver bestemt for salg 0,0   0,0   199,2    

              

Driftsaktiver (DA) i alt   2.664,3    2.730,6    3.066,8  
            

Driftsforpligtelser (DF)           

Udskudt skat 121,3   112,4   126,3    

Hensatte forpligtelser 52,3   61,4    47,1    

Anden gæld 102,7    79,2    75,9    

Deposita 7,4    4,1    1,0    

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 163,8   170,3    259,7    

Selskabsskat 5,5   5,8    7,1    

Periodeafgrænsningsposter 41,1   43,2    43,3    
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for 
salg 0,0   0,0    6,6    

              

Driftsforpligtelser (DF) i alt   494,1    476,4    567,0  
            

Netto driftsaktiver (NDA)   2.170,2    2.254,2    2.499,8  

            

Netto finansielle forpligtelser (NFF)           

Kreditindstitutter - langfristet 1.332,6   1.016,3    1.114,3    

Kreditindstitutter - kortfristet 37,0   1.101,0    964,9    

  1.369,6    2.117,3    2.079,2    

Værdipapirer 0,0   9,0    8,0    

Likvide beholdninger 18,4    172,6    122,6    

Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt   1.351,2    1.935,7    1.948,6  

              

Minoritetsinteresser   0,0    0,0   0,2  

Egenkapital   819,0    318,5    551,0  

 

PSE A/S A/S Mio. DKK 

  2010 2009 2008 

DA   2.664,3   2.730,6    3.066,8  

(DF)   494,1   476,4    567,0  

NDA   2.170,2    2.254,2    2.499,8  

   0,23   0,21    0,23  

FF  1.369,6   2.117,3    2.079,2  

FA  18,4   181,6    130,6  

(NFF)    1.351,2    1.935,7    1.948,6  

           

MIN  0,0   0,0    0,2  

EK   819,0    318,5    551,0  
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PSE A/S - koncern 2010 2009 2008 

Gns. DA 2.697,5  2.898,7  2.670,3  

Gns. FA 100,0  156,1  115,9  

Gns. FF 1.743,5  2.098,3  1.608,0  

Gns. DF 485,3  521,7  574,1  

Gns. Leverandørgæld 167,1  215,0  281,9  

    

PSE A/S - koncern 2010 2009 2008 

Gns. NDA 2.212,2  2.377,0  2.096,3  

Gns. NFF 1.643,5  1.942,2  1.492,1  

Gns. MIN 0,0  0,1  17,3  

Gns. EK 568,8  434,8  590,6  
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Bilag 3 – Den udvidede DuPont-model 

     ROE      

     2010 4,9%      

     2009 -54,9%      

     2008 5,9%      

              

            

            

            

     ROE før MIN      

     2010 4,9%      

     2009 -55,0%      

     2008 6,3%      

              

            

            

  ROIC + FGEAR x SPREAD   

  2010 4,0%  2010 2,89  2010 0,3%   

  2009 -7,1%  2009 4,47  2009 
-

10,7%   

  2008 6,2%   2008 2,45   2008 0,1%   

                  

            

            

OG x AOH   ROIC - R 

2010 6,7%  2010 0,61   2010 4,0%  2010 3,8% 
2009 ####  2009 0,72   2009 -7,1%  2009 3,6% 

2008 8,1%   2008 0,76     2008 6,2%   2008 6,1% 

                    
 

Niveau 1 2010 2009 2008 

ROE 4,9% -54,9% 5,9% 

ROE før minoritetsinteresser 4,9% -55,0% 6,3% 

ROIC 4,0% -7,1% 6,2% 
       

Drivere for finansiel gearing:      

r 3,8% 3,6% 6,1% 

SPREAD 0,3% -10,7% 0,1% 

FGEAR 2,8896 4,4663 2,4545 

MIA 1,0000 0,9994 0,9453 

ROE (MIA) 4,9% -54,9% 6,1% 
       

Drivere for gearing med driftsforpligtelser      

ROOA 4,0% -6,9% 5,8% 

rrb  3,5% 3,5% 3,5% 

ROOA-rrb 0,5% -10,4% 2,3% 

DFrb/NDA 0,0755 0,0905 0,1345 

rirb  0 0 0 
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ROOA-rirb 4,0% -6,9% 5,8% 

DFirb/NDA       

Niveau 2 2010 2009 2008 

ROIC 4,0% -7,1% 6,2% 

OG 6,7% -9,9% 8,1% 

AOH 0,61 0,72 0,762 
        

Niveau 3 2010 2009 2008 

Overskudsgradsdrivere (%)       

Nettoomsætning (efter rabat) 100,0% 100,0% 100,0% 

        

Eksterne omkostninger -43,3% -57,8% -62,1% 

Personaleomkostninger -33,2% -26,8% -23,7% 

Transferaktivitet -5,7% -5,0% -1,2% 

Administration -6,8% -19,4% -4,4% 

OG salg før skat 10,8% -9,0% 8,7% 

Skatteomkostninger -1,2% -1,0% -2,4% 

OG salg (efter skat) 9,7% -10,0% 6,3% 

OG andre poster (efter skat) -3,0% 0,0% 1,8% 

OG 6,7% -10,0% 8,2% 

Effektiv skatteprocent -33,4% -3,2% -27,9% 

       

AOH-drivere (1/AOH)       

Immaterielle anlægsaktiver 0,2938 0,3112 0,3913 

Materielle anlægsaktiver 1,5321 1,0580 0,7925 

Finansielle anlægsaktiver 0,0232 0,0201 0,0181 

Varebeholdninger 0,0777 0,1230 0,1965 

Tilgodehavender fra salg 0,0714 0,1133 0,1389 

Andre driftsaktiver 0,0071 0,0653 0,1338 

DA 2,0052 1,6910 1,6711 

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,1242 -0,1254 -0,1764 

Andre driftsforpligtelser -0,2365 -0,1789 -0,1828 

(1/AOH) 1,6445 1,3867 1,3119 
       

r-drivere       

Renteudgifter  3,9% 4,2% 6,3% 

Renteindtægter -0,2% -0,6% -0,2% 

r 3,8% 3,6% 6,1% 
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Bilag 4 – Proforma-regnskaber og værdiansættelse 

Budgetforudsætninger          Terminalværdi 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Omsætningsvækst -21,5% 7,0% 7,0% 7,0% 6,0% 
            
Omsætningshastigheder - (1/AOH):           
1/AOH  1,645  1,000  1,000  1,000  1,000  
            
OG salg 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 

Skattesats 25% 25% 25% 25% 25% 

            
            

            

Proformaopgørelser            
Resultatopgørelse  2.010  2011 2012 2013 2014 
Nettoomsætning               1.345               1.439               1.540               1.648                       1.747  

Driftomkostninger               1.300               1.391               1.488                       1.577  
DO fra salg                   140                  149                  160                          169  
Skat                    35                    37                    40                            42  

DO i alt                   105                  112                  120                          127  

            

            

Balance  2.010  2011 2012 2013 2014 
NDA i alt              2.170               1.540               1.648               1.747                       1.852  

Ændring i NDA   
               
(630)                 108                    99                          105  

Vækst i NDA   -29,0% 7,0% 6,0% 6,0% 

Gns. NDA                1.855               1.594               1.697                       1.799  

            

            

Pengestrømsopgørelse  2.010  2.011  2.012  2.013  2.014  
DO                   105                  112                  120                          127  

Ændring i NDA   
               
(630)                 108                    99                          105  

FCFF                   735                      4                    21                            22  
            
Vækst g, i terminal         5,0% 

ROIC   5,6% 7,0% 7,1% 7,1% 

            
            

           

FCFF - modellen          Terminalperiode 
  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
  0  1 2 3 4 
FCFF                   735                      4                    21                            22  
PV af FCFF                   694                      4                    18      
Samlet PV af budgetperioden                  715          
Terminalværdi                              2.508  

KV af terminalværdi              1.995          

Virksomhedens værdi (værdi af NDA)              2.711          

Bogført værdi af NFF              1.351          
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Værdi af egenkapital              1.360          

Værdi af minoritetsinteresser 0   se note        

Værdi af egenkapital, moder              1.360          

            
Antal aktier                  9,9          

Værdi pr. aktier                 138          

 

WACC :   
    
Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0500 
Skatteprocenten 0,2500 
Risikofri rente (rf) 0,0302 
FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0602 
Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0400 
Beta 0,6700 
EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0570 
EK-andel 0,4295 
    

WAAC = 0,0588 

 

Note til minoriteter   
Bogført værdi af minoritetsinteresser 0 
Bogført værdi NDA         2.170  
Andel af minoritetsinteresser              -    
Værdi af NDA(virksomhedens værdi)         2.711  
Estmeret værdi af minoritetsinteresser 0,0 
 


