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Indledning  

 

Parken Sport & Entertainment (PSE) ejer og driver Danmarks førende fodboldklub; F.C. 

København. En fodboldklub som har kvalificeret sig til europæisk slutspil i 13 ud af 14 år siden 

20061 og som har vundet det danske mesterskab 62 gange siden 2010. På trods af kæmpe succes 

indenfor banen, har koncernens regnskab ikke altid været en succes. Trods markante skikkelser i det 

danske erhvervsliv tilknyttet bestyrelsen, og med Flemming Østergaard som formand for koncernen 

op gennem 00’erne, har koncernens regnskab været af varierende karakter.  Regnskaber som har 

været bundet op på flere forskellige kerneforretninger, men med fodbolden som det 

altoverskyggende brand. Et brand som er blevet anerkendt ude i Europa grundet de sportslige 

resultater som klubben har opnået. 

Sideløbende med den sportslige succes, har PSE opbygget et solidt økonomisk og 

forretningsmæssigt fundament via deres feriebyer i Rødby og Billund, Lalandia, der har vist sig at 

være en forretningsenhed, som er blevet markedsleder indenfor ferie- og aktivitetscentre i Danmark. 

Yderligere har PSE kontorejendomme og lokationen Parken tilknyttet. Sideløbende med deres 

kerneforretninger er der oprettet et E-sports hold som har delejerskab med firmaet Egmont, som 

bringer noget innovativt ind i koncernen. Alle forretningsområder har én ting til fælles: 

Underholdning for den enkelte eller familien.  

Som sportsinteresseret har udviklingen i dansk fodbold været spændende at følge, og særligt måden 

klubberne har fokuseret på andre indtjeningsmuligheder end fodbolden. Brøndby og F.C. 

København har bagudrettet været de 2 mest markante aktører på den sportslige scene. Alligevel har 

resultaterne de sidste mange år været i F.C. Københavns favør, hvilket måske har kunne lade sig 

gøre grundet andre forretningsmæssige områder. Vi ser i dag et Brøndbyhold som jævnligt er i 

medierne, særligt med fokus på ejeren Jan Bech Andersen kapitaltilførsler3 samt et F.C. København 

hold der lander store sponsoraftaler4, og aktionærer der ikke redder klubben, men derimod 

investerer i klubben.5 

Men selvom PSE er underholdningskoncern, er det stadigvæk en forretning med investorer, som 

ønsker et afkast i deres investering. Derfor ønsker jeg at kigge ind i virksomhedens 

 
1 https://www.fck.dk/nyhed/unik-europaeisk-stime-siden-2006 
2 https://www.fck.dk/nyhed/saadan-er-vores-13-mesterskaber-vundet 
3 https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/jan-bech-forlaenger-broendby-livline/7969003 
4 https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/fc_koebenhavn/fck-indgaar-historisk-aftale-med-
carlsberg/7945917 
5 https://finans.dk/erhverv/ECE11236730/erik-skjaerbaek-aktiekoeb-er-et-signal-om-at-jeg-gerne-vil-vaere-med/ 
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kerneforretninger Fodbold vs. Lalandia, og dermed følge op på, om sport overordnet set vil have en 

reel værdi, når PSE bliver værdiansat, eller om det som ren businesscase ville være en bedre 

forretning at adskille de to dele.  

Yderligere vil jeg undersøge hvilke strategiske tiltag, som ville kunne gavne koncernen på kort sigt, 

men også på den lange bane. Med udgangspunkt i, at danske fodboldklubber lander store tv-aftaler, 

og laver store spillersalg, er indtjeningsmulighederne for klubben begrænset. Med baggrund i det 

ønskes der at kigge ind i mulighederne for både klubben med PSE som den store beslutningstager. 

Udfordringen  

 

PSE har historisk set været den bedste fodboldklub i Danmark gennem de sidste 15 år. Sideløbende 

med deres succes på fodboldbanen, har Lalandia opbygget en stigende og stabil indtægt gennem 

deres ferieboliger og familieland. Men hvilken betydning vil det have for fodboldklubben F.C. 

København hvis man valgte at opsplitte selskaberne Lalandia A/S og den øvrige del af PSE til 2 

uafhængige selskaber af hinanden? Hvilket ændringer vil det få for værdiansættelsen af PSE og 

ville fodboldforretningen kunne eksekvere samme resultater på banen, som for sine aktionærer?  

 

Ovenstående undren har ført mig frem til nedenstående problemformulering:  

Problemformulering  

 

Vil jeg være aktionær i Parken Sport og Entertainment A/S pr. 31.12.2019, hvis Lalandia ikke var 

en del af koncernen?  

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering vil følgende blive undersøgt:  

 

 Hvad er PSE strategiske Value drivers?  

 Hvor stor en del af værdiansættelsen er drevet af Lalandia? 

o Vil en udvidelse af Lalandia skabe salgsvækst for den samlede koncern? 

o Vil udvidelsen af Lalandia skabe udfordringer for den samlede koncerns opdeling?  
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 Hvor stor en den af værdiansættelsen er drevet af fodboldklubben F.C. København/Parken? 

o Hvor stor indflydelse har europæisk gruppespil, herunder Champions League, Euro 

League og ingen europæisk fodbold på fodboldforretningen? Vil ændringer i 

UEFA’s regler om adgang til Europæisk gruppesil ændre PSE fodboldforretning?  

o Hvor stor betydning har andre indtjeningsområder for F.C. København/Parken? 

 

Jeg vil bevidst vælge at analysere de to forretningsområder separat for at forstå deres enkeltstående 

bidrag til den overordnede koncern (PSE). Til sidst ønsker jeg dog at konkludere på den strategiske 

sammenhæng imellem værdiskabelsen i de to forretningsenheder for at konkludere om der er en 

øgede værdiskabelse for hele koncernen i forhold til at eje begge ben eller om man omvendt bør 

splitte dem op for at øge summen af værdien skabt (fra et aktionær perspektiv).  

 

Metode og modelvalg 

 

Problemformuleringen vil løses ved hjælp af kvalitativ og kvantitativ metode, og hvor den 

strategiske analyse vil udgøre den kvalitative del af opgaven, så vil den kvantitative del være 

regnskabsanalysen. Al data vil være sekundær, og store dele af dataene kommer fra virksomheden 

og dens årsregnskaber, hvilket betyder, at behovet for kildekritik er stort. Analysen af PSE vil 

udelukkende blive foretaget på koncernniveau.  

 

Kvantitativ analyse  

Opgaven vil tage udgangspunkt i kvantitativ metode, i og med det er historisk indsamlet data, og at 

der ikke er foretaget individuelle interviews. Opgaven vil indeholde nedenstående modeller. 

 

PESTEL-analysen 

Til udarbejdelse af virksomhedens makromiljø, anvendes PESTEL-analysen, hvor fremtidige 

nøglepunkter til brug for virksomhedens fremtidige værdiskabelse bliver analyseret, herunder 

følgende punkter: 

 

 Politiske forhold 

 Økonomiske forhold 
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 Sociokulturelle forhold 

 Teknologiske forhold 

 Miljømæssige forhold 

 Lovgivningsmæssige forhold 

Porters Five Forces  

For at analysere konkurrencesituationen i markedet vil modellen Porters Five Forces blive brugt til 

at belyse følgende elementer:  

 

 Truslen for substituerende produkter 

 Potentielle nye udbydere  

 Kundens forhandlingssituation  

 Leverandørens forhandlingssituation.  

 

Ansoffs vækstmatrice 

For at vurdere PSE’s mulighed for vækst i fremtiden vil der via Ansoffs Vækststrategi blive 

vurderet de teoretiske muligheder.  

 

SWOT  

For udarbejdelse af SWOT-analysen, vil ovenstående modeller blive brugt til at belyse de interne og 

eksterne forhold i virksomheden. De interne forhold vil blive belyst via de stærke og svage sider, 

hvor de eksterne forhold vil blive belyst via muligheder og trusler.  

 

Strategiske value drivers  

De valgte strategiske modeller vil belyse de value drivers, der er gældende for PSE’s fremtidige og 

nuværende drift, dette vil blive understøttet i budgetperioden.  

 

Reformulering af resultatopgørelsen  

Formålet med at reformulere PSE’s resultatopgørelse er at få belyst, hvor indtjeningen kommer fra, 

og hertil få indekseret den udvikling, som skabes. Dette gør, at der ved budgetperioden i højere grad 

kan dokumenteres den forventede vækst i de forskellige enheder.  
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Trendanalyse 

Formålet med trendanalysen er at finde den historiske udvikling over PSE A/S. Trendanalysen vil 

blive brugt til at holde det historiske perspektiv op mod den budgetteret udvikling. 

 

Reformulering af balancen  

Ved en reformulering af balance opnås en ”ren” balance, der i modsætning til den traditionelle 

opdelte balance udelukkende tager udgangspunkt i følgende:  

Aktiver:  

 Driftsaktiver  

 Finansielle aktiver  

Passiver:  

 Driftsforpligtelser  

 Finansielle forpligtelser  

 Egenkapital.  

 

Rentabilitetsanalyse  

Efter udarbejdelsen af reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen, vil der ud fra Dupont-

modellen blive udarbejdet en rentabilitetsanalyse, som kan belyse de historiske nøgletal og give en 

indikation af fremtiden.  

 

Regnskabsmæssige value drivers  

Ud fra den reformulerende resultatopgørelse og balance, herefter rentabilitetsanalysen, vil der 

kunne blive belyst de regnskabsmæssige value drivers, som vil blive brugt i budgetperioden på 

samme måde som de strategiske.  

 

Værdiansættelse  

Ved hjælp af de strategiske og regnskabsmæssige Value drivers vil der blive udarbejdet 

værdiansættelse på baggrund af den nuværende situation for PSE. 

Der er med baggrund i manglende detaljeret segmentopdeling, brugt Note 2 til at lave en 

segmentopdeling på omsætning og EBIT på Parken, Lalandia og Kontorejendomme, men det er 

koncernen der værdiansættes ud fra dennes beregnede faktorer. Med nævnte kommentar, kan der 

være udfordringer med 100% korrektion mellem segment og koncern.   
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Discounted Cash Flow (DCF) 

Modellen vil belyse værdien af PSE ud fra en tilbagediskontering af det budgetterede cashflow. 

DCF-modellen er blandt de mest brugte modeller inden for finansiering6.  

 

Residual indkomstmodellen (RIDO) 

For at kunne supplere DCF-modellen vil RIDO blive benyttet. RIDO tager i højere grad 

udgangspunkt i den bogførte balance og hertil residualoverskuddet. Modellen vil alt andet lige have 

en lavere terminalværdi end DCF-modellen.  

 

Følsomhedsanalyse 

For at kigge ind i betydningen af ændringer på WACC og salgsvæksten, er der lavet en 

følsomhedsanalyse for at vise, hvor lille en ændring der skal til før end værdien ændres. 

 

Afgrænsning 

Opgaven er afgrænset til udelukkende at være fra offentligt tilgængeligt materiale. Herunder er der 

taget udgangspunkter i offentlige tilgængelige årsrapporter fra årene 2015-2019 omhandlende PSE 

A/S. Yderligere er der brugt offentligt artikler, som bakker op omkring den udarbejdet analyse op.  

 

Der er i forbindelse med opdelingen af segmenter brugt Noter fra PSE A/S på segmentniveau, som 

ikke indeholder alle detaljer omkring Skat og afskrivninger. Derfor er der en hvis usikkerhed 

omkring den værdiansættelse der er lavet, da de enkelte forretningsenheder er kalkuleret ud fra 

segmentopdelingen i noterne fra de forskellige årsregnskaber i perioden 2015-2019.  

 

Der er lavet en manuel værdiansættelse på PSE A/S som koncern, men på baggrund af inspiration 

fra de tal som er udarbejdet på baggrund af segmentopdelingen. Det vides, at tallene ikke stemmer 

100% på baggrund af denne viden. Hvorfor værdiansættelsen er sat på den beregnet kalkulation af 

PSE A/S. 

 

 
6 http://www.streetofwalls.com/finance-training-courses/investment-banking-technical-training/discounted-cash-flow-analysis/  
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Regnskabsanalysen tager udgangspunkt Dupont modellen, og nøgletal er beskrevet ud fra relevans 

til opgaven, og besvarelse af den endelige problemformulering.  

 

Opgaven har taget udgangspunkt i en aktiekurs så tæt på afleveringstidspunktet som det har været 

muligt. Med baggrund i at opgaven er skrevet under Coronakrisen, hvor det finansielle marked 

oplevede et stort udsving i aktiekurserne. Der er ikke reguleret for dette, men blot opdateret 

materialet.  

 

Der er i opgaven på intet tidspunkt skelnet til den nævnte Coronakrise, selvom den har kæmpe 

betydning for hele PSE A/S koncernen. Eneste indtægtsmulighed PSE A/S har haft i 2020 har været 

via deres kontorejendomme, som er en meget lille del af den omsætning PSE A/S har. Der vil i 

stedet blive fokuseret på denne problemstilling i perspektiveringen og ved mundtligt forsvar af 

opgaven.  

 

Der er i forbindelse med opførsel af Lalandia Søndervig, kun lagt en moderat stigning i væksten på 

segmentområdet Lalandia, da der stadigvæk kan opstå enkelte usikkerhedsmomenter under 

opførslen. Dog forventes vækst og overskudgraden at kunne forbedres ved en endelig opførsel af 

det nye feriecenter.  

 

Der er taget udgangspunkt i en 10-årig budgetperiode, hvilket kan skabe større usikkerhed omkring 

den korrekte terminalværdi og endelige værdiansættelse for koncernen.  

 

Der er yderligere ikke kigget ind i offentlige gjort kvartalsregnskab for koncernen i 2020, hvorfor 

der i budgettet ikke ligger inspiration til baggrund for den viden dette kunne have givet. Derfor er 

det udelukkende lavet på baggrund af tidligere årsrapporter.   
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Opgavens opbygning 
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Virksomhedsbeskrivelse  

 
PSE A/S blev grundlagt 1.april 1991, af fodboldklubben F.C. København. Fodboldklubben var en 

overbygning til fodboldklubberne B1903 og KB, klubber som havde rødder langt tilbage i dansk 

fodbold, men de store resultater var af ældre karakter ved opførslen af F.C. København. Formålet 

med klubben var at blive Danmarks bedste fodboldklub, hvilket allerede skabte resultater året efter, 

da klubben vandt deres første mesterskab. Årene op gennem 90’erne var præget af usikkerhed og 

varierende resultater, hvorfor klubben flere gange var truet på sin eksistens. Men trods 

usikkerhederne overlevede klubben, og blev op gennem 00’erne en magtfaktor i dansk fodbold. En 

magtfaktor på fodboldbanen som samtidig var præget af et markant ansigt udadtil i form af 

bestyrelsesformand Flemming Østergaard. En mand der gjorde mange gode ting for klubben og 

dens udvikling, men som efterfølgende blev afskediget af folk med nye visioner og mål.  

 

I 2004 valgte PSE at købe ferie- og badelandet ved navn Lalandia. Hovedsageligt i 

investeringsøjemed. Men som årene gik, blev ledelsen i PSE hurtigt klar over at Lalandia var deres 

cash cow 7. Lalandia viste sig med en stigende omsætning og overskud årene igennem at være en 

god forretning8. Med ejerskabet af Lalandia, betød det derfor, at PSE havde flere forskellige 

forretningsområder at fokusere på.  

 

Flemming Østergaard begyndte at fokusere på andet end fodbold, og det betød at han som 

foregangsmand fik børsnoteret klubben 24.09.1997. Yderligere investerede han i Parken, som blev 

opkøbt af ejendomsselskabet Gefion.9 En forretning som blev udgangspunktet for F.C. Københavns 

forretning op gennem 00’erne. I 2010 blev Flemming Østergaard skiftet ud, grundet stor opbygget 

gæld i virksomheden og opgaver som lå uløst. Trods markant succes på grønsværen, haltede det 

økonomiske bagland.  

 

Klubben største aktionærer anno 2020 er kendte folk i det danske erhvervsliv: Lars Seier 22,54%, 

Karl Peter Korsgaard Sørensen 20,54% og Erik Skjærbæk 29,8%.10    

 
7 Boston-modellen 
8 https://vafo.dk/artikel/lalandia-præsenterer-stort-overskud 
9 https://www.bt.dk/sport/fcks-koeb-af-parken-var-et-scoop 
10 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15107707&soeg=Parken%20sport%20og%20entertainment&type
=Alle&sortering=default&language=da 
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PSE er gennem deres ejerskab af Lalandia blevet en markant spiller på markedet indenfor den 

danske ferieindustri. De har opbygget feriebyer som løbende bliver udviklet, og skaber stigende 

omsætning.  

 

11 
Ovenstående graf viser udviklingen af aktiekursen de sidste 5 år, og med undtagelse af faldet, 

grundet Coronakrisen i 2020 har aktien haft en stabil opadgående kurve. Koncernen har i denne 

periode både haft fejlslagne investeringer, mens flagskibene; Lalandia og F.C. København har 

præsteret stabilt over perioden.  

 

PSE er i en global underholdningsbranche, og må beskrives som markedsleder på det danske 

marked. Dette indenfor både fodbold og ferieunderholdning. PSE havde i gennemsnit 559 

mennesker ansat, fordelt med en omsætning på følgende aktiver: Kontorejendomme: 7%, F.C. 

København og Stadion: 36% og Lalandia 57%.  

PSE er opdelt på følgende måde: 

 

 F.C. København & Stadion 

 Lalandia 

 Kontorejendomme 

 Andet (North E-sports hold) 
 

11 https://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/parken-sport-and-entertainme/67629 
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Strategisk analyse  

 
For at kunne kalkulere PSE A/S’ fremtidige vækst ud fra anden data, der ikke er finansiel, 

udarbejdes der en strategisk analyse, som vil belyse PSE A/S’ omverden i form af en PESTEL-

analyse, ligesom konkurrencesituationen i markedet vil blive analyseret ud fra Porters Five Forces. 

Der tages udgangspunkt i hele koncernen PSE, for at finde den samlede vækst for branchen og ikke 

den enkelte gren i koncernen. Afslutningsvis vil der blive lavet en sammenfatning ved udarbejdelse 

af en SWOT-analyse, der til sidst vil konkludere, hvilke strategiske value drivers der er gældende 

for PSE A/S og deres marked.  

 

PESTEL-Analyse 

For at analysere makromiljøet udarbejdes en PESTEL-analyse til brug for indblik i de parametre, 

der kan påvirke virksomhedens værdiskabelse. Ved udarbejdelse af PESTEL-analysen gives indblik 

i hvilke faktorer der truer PSE samt hvilke faktorer, der giver muligheder fremadrettet. Dette giver 

også mulighed for at danne rammen om den strategi, som virksomheden ønsker at gøre brug af.  

 

 
12 Årsregnskab 2019 s.3 
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13 

Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

Med baggrund i underholdningsbranchen, er både F.C. København og Lalandia afhængig af en god 

infrastruktur, det gælder både forhold omhandlende den kollektive trafik. Og til- og frakørsels 

muligheder for leverandører af varer, samt kunder til det konkrete event eller ferie. Valg og 

beslutninger omhandlende infrastrukturen er bygget op omkring en politisk beslutning. Med 

baggrund i planerne omkring en fremtidig udvidelse i både Danmark14 og Sverige.15 Kan politiske 

beslutninger som udskydelse, udsættelse eller en fuldstændig afvisning af projektet blive en 

forhindring for PSE. 

PSE havde få år tilbage set muligheder i Lalandia Rødby med baggrund i opførslen af Femernbælt. 

Men med endnu en udskydelse tilbage i 201516, blev det nok engang påvist at politiske beslutninger 

kommer uventet, og kan have store effekt på virksomheders fremtidige planlægning i forbindelse 

med mulige tiltag.  

Med baggrund i udskydelsen af Femernbælt til 2024, vil fordelene af en tættere forbindelse til 

Tyskland først kunne mærkes mange år ude i fremtiden, dog med det forbehold for at mange af de 

håndværkere som er tilknyttet projektet, eventuelt ville kunne indkvarteres i de ferieboliger som er 

tilknyttet Lalandia, og derved skabe en øget belægning i de uger, hvor ferielandet normalt har lav 

belægning. 

 

 
13 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/pestel-analysis/ 
14 https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/selskabet-bag-fc-koebenhavn-faar-godkendt-byggeri-af-nyt-lalandia 
15 https://www.bt.dk/erhverv/lalandia-stort-skridt-taettere-feriecenter-i-sverige 
16 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/femern-forbindelse-udskydes-til-2024/5633837 
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Med åbningen af den nye metroring 29.09.2019, fik PSE en kærkommen gave i form af den 

tilknyttet metroring, idet det nu er muligt at køre med metroen til stadion, og derved tage presset af 

den biltrafik som eksisterer omkring Parken ved kampe og events. PSE vil potentielt kunne opleve 

store udfordringer fremadrettet fra politikere der ønsker et grønnere samfund, og derved mindske 

trafikken i området omkring Parken. Hvis bilfrie søndage bliver effektueret eller helt bilfrie 

weekender, vil det potentielt kunne skabe dårligere vilkår for potentielle gæster/deltagere til 

Parkens kampe og arrangementer. Det ses at via en tidligere fremført lokalhøring vedr. forholdene i 

Parken17 at særligt parkeringsforholdene er en udfordring for PSE, da besøgende til de forskellige 

arrangementer skaber trafikalt kaos.  

 

En udvidelse af PSE har længe været i støbeskeen18, og hvis Parken også skal kunne huse VM for 

kvindefodbold, europæiske finaler og store sportsbegivenheder fremadrettet, kræver det en 

udvidelse af tilskuerkapaciteten. En sådan udvidelse ville skulle forbi en politisk høring, da 

udvidelsen vil kræve at der ændres på både lokalplanen og de bløde trafikanter omkring Parken. 

Udvidelsen vil skulle ske på et område som i dag er ejet af Københavns kommune, hvorfor det 

bliver en politisk beslutning om de ønsker at sælge området til en udvidelse, der kan fremme 

kulturlivet.   

 

Af årsrapporten 201919 fremgår det, at PSE har valgt at udskyde hjemfaldspligten med 40 år, 

hvorfor denne først forfalder i 2060. Derfor er der lavet en negativ værdiregulering på ca. 34 mio. 

kroner. Denne hjemfaldspligt vil derfor også fremadrettet ligge som faktor, da PSE valgte ikke at 

gøre brug af denne. Det har tidligere været fremme at PSE ville gøre brug af hjemfaldspligten, men 

dette er endnu ikke sket. Det må forventes at hjemfaldspligten bliver sat til  den offentlige 

ejendomsværdi eller grundværdien, hvorfor det kan være en ukendt faktor fremadrettet.  

 

PSE-koncernen er underlagt mange forskellige love; Skatteloven, momsloven, 

markedsføringsloven, afgiftsloven, miljøloven, arbejdsmarkedsloven m.v. Yderligere er de 

underlagt en masse restriktioner omkring støj, fødevarer, frivillige og samarbejde på tværs af 

forskellige statslige funktioner. Disse områder udvikler sig løbende, hvorfor det er vigtigt at 

 
17 https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc_old_format/Bygge-%20og%20Teknikudvalget/23-11-2005%2014.00.00/Dagsorden/21-
11-2005%2012.57.01/EEA502E2EC510E71C12570C00041A710.htm 
18 https://www.berlingske.dk/virksomheder/formand-aabner-for-at-udvide-parken-til-flere-tilskuere 
19 Årsrapport 2019 Side 57 note 31. 
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koncernen løbende bliver opdateret på alle områder, og har fokus på at udvikle alle områder til egen 

vindings skyld. Hvis de ikke opfylder lov og krav herom, kan det have konsekvenser for 

regnskabet, og derved for investorer. Som særligt eksempel for hvor svært det kan være at opfylde 

alle regler og instrukser kan der henledes til de bøder20 som F.C. København har fået grundet 

tilskueruroligheder, trods klubben har prøvet at opfylde alle krav.  

I forbindelse med love kan klubben også være særligt udfordret, hvis der kommer en skærpelse for 

promovering af spilreklamer og alkoholreklamer. De to største sponsorer i F.C. København er 

tilknyttet disse brancher, men det virker dog ikke realistisk at man ville forbyde disse aktører 

fuldstændig, da Carlsberg er et stort nationalt og internationalt brand. Og derved vil et politisk 

indgreb sætte en markant grænse for en stor dansk international virksomhed. 

 

Et vigtigt punkt for F.C. Københavns indtog på den europæiske scene, har været deres vellykkede 

investeringer i gode udenlandske spillere, som har været med til at øge kvaliteten på holdet. 

Muligheden for at få udenlandske stjerner via gunstige skatteforhold i Danmark, binder sig op på 

forskerordningen. Forskerordningen giver en stor skatterabat til personer som er tilknyttet 

ordningen. I 2019 hed skatteprocenten 27%, hvis indtjeningen lå over 68.100 kroner om måneden. 

Dermed markant lavere end topskattesatsen, som alt andet lige ville have sat begrænsninger for de 

spillere som ville flytte til danske klubber. Med en startopstilling som normalt indeholder 5-6 

udenlandske spillere, har det derfor stor betydning, hvis forskerordningen falder væk. Det vil enten 

betyde højere lønninger til spillere eller alternativt færre kvalitetsspillere og potentielt dårlige 

resultater ude i de europæiske turneringer.  

 

Økonomiske forhold 

PSE har jf. årsregnskab 2019 gæld til kreditinstitutter på samlet 1.029.118.000 kroner, hvor 

239.476.000 kroner har forfald indenfor 3 år, hvorfor en rentestigning alt andet lige vil have 

indflydelse på organisationens samlede gæld. Der er estimeret med at en rentestigning på 1% vil 

have en negativ effekt på balancedagens renteniveau og egenkapitalen på 3.400.000 kroner. 

Omvendt vil et fald på renten have samme positive effekt. 

PSE har valgt at risikoafdække deres lån i form af renteswaps, hvorfor gæld til realkreditinstitutter 

er på 717,7 mio kroner pr. 31.12.2019. Den øvrige gæld på 311,4mio kroner er baseret på variabel 

rente.  

 
20 https://www.dr.dk/sporten/fodbold/superliga/fck-havde-held-med-appel-ingen-tomme-tribuner-i-parken 
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Med store investeringer i både i Lalandia Søndervig og Lalandia Sverige, ville rentemarkedet alt 

andet lige kunne have en stor indflydelse på fremtidige planer for opførslen af disse projekter. 

En stigende rente i samfundet vil ikke kun have betydning for PSE. Hvis samfundet bliver ramt af 

en potentiel rentestigning, kan det give folk færre penge mellem hænderne, og derved kan 

fodboldkampe, merchandise, spisning i Lalandias restauranter m.v. bliver et fravalg i stedet for et 

tilvalg for de brugere der benytter den enkelte service.  

 

PSE er som koncern meget konjunkturfølsom, da en af de første ting mennesker sparer på som regel 

er oplevelser og underholdning. Eksempelvis vil en finanskrise eller epidemi kunne sætte en 

stopklods i behovet for ferieoplevelser og fodboldkampe. Dermed vil det betyde færre besøgende 

gæster i Lalandia, og ligeledes til F.C. Københavns fodboldkampe. Potentielt set kan en 

konjunkturnedgang også sætte en stopper for lejere til Parkens kontorlokaler.  

Hvis folk ikke ønsker underholdning og selvforkælelse vil PSE blive ramt på deres omsætning og 

potentielle overskud. Skulle vi opleve et samfund med stigende arbejdsløshed og færre 

selvstændige, kan det ligeledes have negative konsekvenser for de rammer som PSE har sat op for 

deres fremtidige projekter og udvikling. Omvendt kan en lav arbejdsløshed sætte begrænsninger for 

kvalificeret og engageret medarbejdere til at sælge helhedsoplevelsen til arrangementer i Parken og 

i Lalandias feriecentre.  

 

Med en Coronavirus i det globale samfund, kan det sætte en stigende efterspørgsel for at holde ferie 

i Danmark, hvorfor der potentielt set kan være efterspørgsel efter Lalandias mange ferieboliger, og 

aktivetscenter. Omvendt kan denne virus have sat en forskrækkelse i folk, hvorfor man måske ikke 

 
21 Årsrapport 2019 s. 55 Note 27 
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ønsker at samles i større forsamlinger. Såfremt dette sker, vil det både have betydning for 

tilskuerantallet i Parken, samt antallet af gæster i Lalandias feriecentre. 

 

Udvidelsen af Lalandia Sverige kan blive sat på standby, hvis PSE oplever at efterspørgslen på 

oplevelser bliver faldende fremadrettet. Der ligger et kæmpe potentiale for udvidelse af 

kundegruppen ved at åbne i udlandet. Men en evt. økonomisk krise, kan være med til at udvidelsen 

bliver sat på standby, og derved går PSE glip af muligheden for at brande sig selv til udlandet, 

ligesom det besværliggør muligheden for at have for at bygge videre på den succes som Lalandia 

har været i Danmark. Hvis der kigges på BNP og man kigger mod Sverige, viser tal fra Danmarks 

statistik at Svenskerne siden finanskrisen har en 1,0% højere BNP end danskerne. Hvilket alt andet 

lige viser det potentiale der vil være for en udvidelse i Sverige.  

 

 

Sociale forhold 

Danmarks nationalarena, Parken, har mange år været kendt under adressen på Østerbro, men med 

tiden er landsholdets træningskampe flyttet væk fra Parken og ud til andre stadions i landet. Dermed 

mistede Parken indtægten på disse kampe. I stedet har fokus været på at promovere sit eget hold, 

som hovedstadens hold. Et hold der de sidste 5 sæsoner har haft et gennemsnit på over 15.000 

tilskuere, som alle er med til at købe oplevelsen. Den vedhæftede graf viser at trods over 613.00022 

mennesker i Københavns kommune, er antallet af tilskuere begrænset. Det må i det gennemsnitlige 

tilskuerantal beregnes at en del tilskuere kommer udenfor Københavns kommune. Der ses derfor et 

kæmpe potentiale for at få yderligere tilskuere til Parken. Yderligere forventes der en øget stigning i 

befolkningen i hovedstaden, hvilket alt andet lige må give flere tilskuere.  

 

 
22 https://www.kk.dk/sites/default/files/status_paa_kbh_2018_aug.pdf 
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Parken har via deres hjemmeside dedikeret et helt afsnit til samfundsansvar. Som rollemodeller for 

mange unge mennesker, har F.C. København en stor rolle for denne opgave. En rolle der både peger 

mod klima, miljø, kvinder i bestyrelsen og Lalandias samarbejde med Dansk Folkehjælp, for 

nødlidte familier. PSE spiller derfor en stor rolle for at opbygge et navn og brand der hjælper alle 

samfundslag, hvilket giver goodwill hos mange mennesker. Der kan på sigt være mulighed for at 

motivere unge mennesker gennem sport, og måske skabe en ukendt talentmasse som kan give et 

stort salg til klubben. Det ses dog på nuværende tidspunkt ingen kvinder i bestyrelsen, hvorfor det 

fremadrettet kan være et emne der ville være aktuelt for koncernen at arbejde med. 

 

I 2019 indgik Superligaen en ny TV-aftale med Discovery og Nent23. En aftale til over 300mio 

kroner. Fordelt ud på samtlige klubber årligt. Aftalen fordeles efter tilskuere, seere og placering i 

ligaen. Faren ved at F.C. København ikke får nok succes i en periode, kan derfor skabe en dårlig 

indtjening pga. dårlige resultater på banen, trods den store brandværdi som klubben har.  

 

Med over 1.300.000 overnatninger i Lalandias feriecentre, må det forventes at såfremt der sker en 

markant ændring i vores livsstil, også ville have en negativ effekt på PSE-koncernregnskab. En 

livsstilsændring der ville kunne komme i forbindelse med den igangværende Corona-virus som har 

ramt landet. Vil mottoet omkring at vi skal holde afstand fra hinanden, kunne ramme Lalandias 

 
23 https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/det-betyder-den-nye-superliga-aftale/7677384 
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feriecentre? Omvendt kan der også ses et øget potentiale ved krisen, da det kan betyde at folk 

ønsker at støtte danske produkter, og der fremadrettet kan være begrænsninger i hvordan vi må og 

kan rejse udenlands i forbindelse med ferie.  

 

Teknologiske forhold 

For at kunne leve op til at være landets førende feriecentre, skal der løbende opdateres på nye 

produkter og muligheder i både aktivitetscenteret og i vandlandet. Såfremt disse aktiviteter ikke 

giver resultat i flere besøgende, vil omkostninger forbundet med disse investeringer være højere end 

den indtjening som der generes, og derved skabe dårligere resultater på bundlinjen. Yderligere vil 

dårlig omtale og gamle produkter, skabe en negativ brand effekt, og derved ikke øge interessen for 

konceptet som Danmarks førende feriested.   

 

Via Parkens hjemmeside www.parken.dk findes alt information om Lalandia, Parken, F.C. 

København og kontorudlejning. PSE har allerede set et kæmpe potentiale i at markedsføre sig selv 

digitalt og via de sociale medier. I den branche som PSE opholder sig i er branding og promovering 

vigtigt for udviklingen af den samlede forretning, hvorfor det vil skabe muligheder hvis der 

fremadrettet stadig fokuseres på denne platform. Omvendt kan dårlig omtale på de sociale medier 

give udfordringer for måden PSE fremstår overfor omverdenen.  

 

Miljømæssige forhold 

Som børsnoteret virksomhed, og en koncern der går meget op i samfundsansvar, er det vigtigt at 

være gearet dertil. De miljømæssige forhold kan være en udfordring som PSE står overfor, her 

tænkes særligt på produkter som bruges til at servicere gæster i både Lalandias feriecentre og til 

Parkens koncerter og fodboldkampe.  

 

F.C. København har også kigget ind i de monopollignende forhold som de største fodboldklubber 

rundt i Europa har. Hvis F.C. København ikke får indflydelse på de beslutninger der sker i den 

internationale fodboldverden, kan det få økonomisk betydning for klubben, da europæisk deltagelse 

med garanti er med til at sikre en sundere forretning.  Deltagelsen som fuldgyldigt og bestemmende 

medlem i ECA24 har stor betydning for deres indflydelse i de valg der foretages i europæisk 

fodbold. Hvis de mister denne status, vil de ikke have samme indflydelse på de valg som træffes for 

 
24 https://www.ecaeurope.com/eca-members/?page=1&letter=K 
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de mindre klubber og nationer i europæisk fodbold. Omvendt kan F.C. Københavns faste deltagelse 

i europæisk fodbold, give dem en indflydelse, som kan skabe muligheder og indgangsvinkler der 

kan være med til at fremme deres muligheder for indflydelse.  

 

Porters Five Forces-analyse  

For at belyse de eksterne faktorer i forhold til konkurrencesituation i underholdningsbranchen har 

jeg valgt at benytte Porter Five Forces, der ud fra 4 elementer vil determinere konkurrencen. For at 

give læseren den bedste forståelse, og kigge ind i problemstillingen omkring PSE/Parken vs. 

Lalandia har jeg valgt at belyse parterne hver for sig i stedet for den samlede koncern. Punkterne 

tager udgangspunkt i hvad jeg vurderer, er PSE/Parken og Lalandias største udfordringer jf. Porters 

Five Forces.  

 

 

 
25 

 

Potentielle indtrængere – Parken / F.C. København 

Truslen for nye udbydere vurderes at være meget begrænset for fodbolddelen. Strukturen omkring 

Superligaen er sat sammen til at potentielle indtrængere sker i form af oprykkere fra 1.division. Det 

 
25 https://www.porteranalysis.com/porters-five-forces-model-of-bsnl/  
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vurderes derfor at være en meget begrænset chance for at potentielle indtrængere ville kunne true 

klubbens position i dansk fodbold. En ny indtrænger i markedet, kunne være at en eller flere 

klubber i Superligaen bliver opkøbt26 af f.eks. virksomheder som Red Bull27 eller en udenlandsk 

rigmand, der ønsker at bruge klubben til at promovere sig selv og sit forretningsimperie. Derved vil 

F.C. København udelukkende stå overfor en potentiel indtrænger, der kan fravriste dem fast 

deltagelse i Europa. Denne trussel udgøres primært i tilfældet hvor en ekstern investor køber sig ind 

i en af de andre Superligaklubber (hvor Brøndby IF og FC Midtjylland må anses som værende de 

eneste reelle store alternativer netop nu).  

 

Parken har flere år tilbage været venue for flere store koncerter, som har samlet fulde huse. 

Udvalget af spillesteder er blevet markant større med årene, og både Jylland og Sjælland har flere 

store koncertsteder, der kan tilbyde underholdning og koncerter for store internationale navne. 

Indgangsbarrieren er høj, men med baggrund i mange nye haller og arenaer er Parken blevet 

udfordret markant på dette område. Yderligere har DBU valgt at dele ud af landskampene til andre 

stadions28, og kun lade kvalifikationskampene blive spillet i Parken. Dette kan blive en større 

udfordring fremadrettet for Parkens brand og image. 

 

Parken kan ligeledes blive udfordret på deres høje belægning i deres kontorejendomme, hvis 

udbuddet og efterspørgslen pludselig bliver presset i sådan grad, at nye indbydere af udlejning kan 

blive aktuelt. Indgangsbarrieren vurderes ”mellem”, da Parken trods alt har en central beliggenhed 

og har fået metrostop tæt på Parken, hvorfor lokationen er blevet endnu mere attraktiv.  

 

Potentielle indtrængere – Lalandia  

Det vurderes at indgangsbarrieren for nye feriecentre er høj. Lalandia har via deres lokation på både 

Sjælland og Jylland en stor fordel ved at deres kundesegment både er i Øst og Vest. Begge steder 

tilbyder det samme, men med et tvist i form af lokation og omgivelserne. Nye indtrængere vil blive 

udfordret på de stordriftsfordele som Lalandia besidder, samt muligheden for at trænge ind på et 

marked hvor det kræver store summer at opføre samme kvalitet og aktivitetsmuligheder som dem 

Lalandia besidder.  

 
26 https://www.bt.dk/fodbold/medie-red-bull-ejer-vil-ind-i-brondby 
27 https://www.tipsbladet.dk/nyhed/generelle/red-bull-koeber-fodboldklub 
28 https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/dbus-stadion-pine-det-giver-slet-ikke-mening/7863599 
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Hvis nye konkurrenter skulle komme ind på markedet, ville det mest sandsynlige være at et stort 

kapitalselskab opkøber en eksisterende konkurrent, og udvider deres faciliteter. Her tænkes f.eks. på 

de Djurs Sommerland eller Skallerup Seaside Resort. Men her er tale om konkurrenter som allerede 

er i markedet.  

Yderligere er der allerede planer om opførsel af et ferieland på Als29, som kan blive en seriøs 

konkurrent i fremtiden. Der vil uden tvivl blive konkurrence mellem både dette feriecenter og det 

nye Lalandia Søndervig, samt eksisterende centre.      

     

Kunder - Parken / F.C. København 

Truslen fra Parken eller F.C. Københavns kunder vurderes til lav, da de står i en meget favorable 

position. Fodboldholdet spiller som det eneste hold i Danmark europæisk fodbold sæson efter 

sæson. Det betyder at de har et unikt produkt, der som udgangspunkt kun kan ses et sted i Danmark. 

Parken er ligeledes i en position, hvor de besidder kvalifikationskampe for landsholdet hvorfor 

deres produkt også er unikt. Såfremt ovenstående bliver taget fra PSE bliver de udfordret på det 

unikke, og derved vil kunderne kunne blive færre fremadrettet. Men med den historik som ligger 

bag klubben er udgangspunkt godt. 

Det produkt som F.C. København tilbyder, kan fås via medier, TV, og andre stadions rundt omkring 

i det danske land. Derfor skal klubben præstere en helhedsoplevelse som f.eks. børnetribunen, 

madarrangementer og andet der kan gøre oplevelsen unik. Hvis klubben mister momentum, kan det 

hurtigt betyde et fravalg af klubbens kampe på stadion. Dermed mister PSE en potentiel indtægt.  

 

Med et utal af koncerter og spillesteder i det danske land, er Parken nødt til at være i et segment, 

hvor oplevelserne er unikke. Som det eneste sted i landet, kan Parken have langt over 20.000 

tilskuere til deres koncerter, hvilket giver dem en unik forhandlingsmulighed overfor deres kunder.  

 

F.C. København står også i en unik position i forbindelse med eventuelle spillersalg, da klubben 

besidder et produkt som andre klubber ønsker at købe. Derved vurderes denne del som mellem, da 

der kan opstå udfordringer med den enkelte spillers præstationer på banen. Det kan betyde dårlige 

resultater og lavere overgangssum. Omvendt kan det også motivere spilleren at han ved at andre 

ønsker at købe ham. Dermed kan det sætte F.C. København i en bedre forhandlingssituation.  

 

 
29 https://www.berlingske.dk/business/als-poster-over-en-milliard-i-nyt-feriecenter-med-vandland 
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Kunder – Lalandia  

Lalandia tilbyder et produkt som kan findes mange andre steder rundt omkring, hvorfor Landia har 

en lav forhandlingsstyrke overfor deres kunder. Det unikke ved Lalandia er at de kan håndtere rigtig 

mange personer igennem en sæson. Jf. Årsrapporten 201930 havde de over 1.300.000 overnatninger. 

Trods mange muligheder, viser det sig at Lalandia kan tilbyde en samletde pakke til deres segment 

af kunder. Skulle branchen blive ramt af udfordringer i fremtiden, ville kundernes 

forhandlingsstyrke overfor Lalandia blive endnu bedre, og Lalandia omvendt blive udfordret på 

deres pris og produkt i forhold til andre oplevelser og feriemuligheder i samfundet.  

 

Der kan yderligere tænkes ind i at udlejningen af ferieboliger bliver et marked, hvor man holder 

Lalandia ude af ligningen, og derved mister en indtægt. Her tænkes både på udlejning, men også det 

at lave renter giver flere folk mulighed for selv at erhverve et sommerhus. Det kan betyde faldende 

antal af overnatninger, men stadigvæk stor brug af faciliteter som restauranter og aktiviteter.  

 

Substituerende produkter - Parken / F.C. København 

Underholdningsbranchen vurderes nem at substituere da der altid er et alternativ til den oplevelse 

man ønsker at se. Parken og F.C. København besidder et par unikke produkter, som ikke kan 

substitueres andre steder i Danmark. Særligt Champions League og kvalifikationskampe til 

landsholdet.  

 

Øvrige produkter vurderes nemme at til- og fravælge for forbrugeren. Derfor skal Parken hele tiden 

blive ved med at producere specifikke events, og holde fast i aftalen med DBU. Hvis denne aftale 

udløber, mister fodbolddelen en sikker unik model. Champions League kalkuleres som en mulighed 

i PSE, men er langt fra en selvfølge hvorfor det være svært at opfylde forbrugernes ønske om 

international topfodbold i Parken.  

 

Parkens kontorejendomme vurderes også nem at substituere, da lokaler ville kunne findes billigere. 

Men hvis der ønskes en central beliggenhed, vurderes risikoen som mellem, da Parkens 

kontorejendomme har en central lokation, med mange muligheder for både kunder og 

medarbejdere.   

 

 
30 Årsrapporten 2019 s. 5 
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Substituerende produkter – Lalandia 

Lalandia tilbyder sig til mange forskellige befolkningsgrupper i alle sociale lag. Her tænkes særligt 

på deres tiltag omkring at hjælpe børnefamilier med ferieoplevelser. Lalandia har rigtig mange 

produkter at tilbyde til flere forskellige segmenter, hvorfor det er svært at vurdere substituerende 

produkter. Segmentet for ferieophold er hovedsegmentet, som vurderes til at have en lav til mellem 

barriere. Dette vurderes med udgangspunkt i at folk både rejser til udlandet, rejser på camping, 

rejser i sommerhus m.v. Yderligere kan det tænkes ind i at prisen for en ferie i Lalandia ikke altid er 

at sammenligne med andre muligheder. Substituerende produkter er derfor uendelig på både 

væremåde og i prisklasse. Alligevel viser regnskabet for Lalandia, at de har præsteret endnu et år 

med overskud.  

 

Lalandia har også hele tiden mulighed for at investere i produkter eller ydelser som kan være med 

til at ramme et segment som ikke har været tilknyttet dem og forretningen før. Det med baggrund i 

de stordriftsfordele de mange Lalandia centre vil give dem fremadrettet.  

 

Leverandører - Parken / F.C. København 

Det vurderes, at Parken og F.C København står i en stærk forhandlingssituation i forhold til deres 

leverandører. Når Parken skal forhandle aftaler på plads med store internationale navne, vurderes 

det, at koncerter sættes op med overskud for øje, hvorfor kunstnere og deres managers udelukkende 

bliver købt ind til at kunne fylde Parken fuldt ud.  

 

En anden vigtig leverandør til det produkt som Parken tilbyder, er de ansatte som skal være med til 

at videregive helhedsoplevelsen til kunderne. Hvis vi oplever en tid med stigende arbejdsløshed, vil 

PSE stå i en markant bedre forhandlingssituation end i de perioder, hvor folk har flere 

valgmuligheder i forbindelse med jobs. Denne barriere vurderes derfor som mellem. 

 

F.C. København lever også af handler med fodboldspillere, managers og klubber som sælger deres 

spillere. Det vurderes at klubben er i en god forhandlingsposition overfor spillere, da de kan tilbyde 

international fodbold, kampe om mesterskabet og en central beliggenhed til spillerne og deres 

familier. Men grundet klubbens status som Danmarks førende er F.C. København også udfordret på 
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den pris som de giver for nationale spillere hos danske klubber. Af de 10 største handler to 

superligaklubber har lavet, står F.C. København for 6 af handlerne31, hvorfor barrieren vurderes høj. 

Omvendt har klubben også lavet 6 af de 10 største salg til udenlandske klubber i superligaens 

historie, hvorfor F.C. København har en god forhandlingsstyrke overfor andre internationale 

topklubber. 

 

Leverandører – Lalandia  

Lalandia har via deres navn opbygget en stærk forhandlingssituation overfor deres leverandører. 

Lalandia er hovednavnet, men selve feriecenteret er tilknyttet mange forskellige enheder som 

restauranter, butikker, m.v. Der vurderes derfor er leverandørernes forhandlingsstyrke er lav overfor 

Lalandia. 

 

Som nævnt i forbindelse med Parken, er en af de vigtigste leverandører medarbejderne. Derfor kan 

konjunkturen have en stor indflydelse på hvor høj eller lav forhandlingsstyrken er hos 

medarbejderne. Dog ville det vurderes at den som udgangspunkt normalt vil være lav til mellem for 

Lalandias medarbejdere. Der vurderes denne lav for Lalandia. 

 

Konkurrencesituationen i branchen – Parken / F.C. København 

Som fodboldklub har F.C. København fået større konkurrence på det sportslige plan de seneste år. 

Dette ses især hos F.C. Midtjylland, der har præsteret flot over en kort periode. Yderligere må det 

forventes at Brøndby IF på sigt igen ville kunne blive en reel konkurrent på både det sportslige 

plan, og i forbindelse med sponsorer. 

Parken har daglig konkurrence fra forskellige udlejningskontorer i forbindelse med deres 

udlejningstårne, hvorfor denne konkurrencesituation på dette område vurderes at være høj. 

Parken er præget af, at store events dukker op jævnligt rundt omkring i landet, og at de samme 

kunstnere som fylder Parken til koncerter også kan ses andre steder. Det påtænkes derfor at 

konkurrencesituationen er høj, men at der skal skelnes til at det segment at Parken henvender sig til, 

ikke findes andre steder i Danmark, grundet den tilskuerekapacitet som Parken kan tilbyde til 

koncerter. Derfor vurderes lige præcis denne del af konkurrencesituationen i branchen til lav.  

 

 
31 https://ronaldo.com/dk/fodboldnyheder/top-10-de-stoerste-handler-mellem-to-superliga-klubber/11/ 
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Konkurrencesituationen i branchen – Lalandia  

Konkurrence for Lalandia kommer fra tilsvarende udbydere af ferieboliger og vandland. Der findes 

mange alternativer til Lalandia, men meget få steder der kan tilbyde skøjtebane, bowlingbane, 

vandland, golf, klatrebaner m.v. i én samlet løsning. Derfor vurderes det at konkurrencesituationen 

for ferie og underholdning er høj, men konkurrencesituationen er lav for lige den ydelse som 

Lalandia tilbyder. 

Fremadrettet kan konkurrencesituationen blive præget af færre udbyder, med baggrund i flere store 

feriecentre, og derved svære vilkår for nye og små eksisterende feriecentre.    

 

Ansoffs vækststrategi  

PSE A/S er som tidligere nævnt, mere end fodbold og underholdning. På baggrund af de investorer 

som har investeret i PSE forventes også et afkast af investeringen. Derfor er der lagt en klar strategi 

for både fodboldklubben og Lalandia. For at kunne klargøre de teoretiske muligheder for fremtidig 

vækst har jeg valgt at benytte Ansoffs vækstmatrice:  

32 

 

 

Modellen er bygget op omkring 4 forskellige strategier:  

 Markedspenetrering  

 Produktudvikling  

 Markedsudvikling  

 Diversifikation.  

 

 
32 http://marketingteorier.dk/ansoffs-vaekstmatrice-2 
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PSE A/S har historisk gjort brug af flere af de ovenstående strategier, da de løbende har øget deres 

markedsandel på deres nuværende marked, de har udvidet deres geografiske område og har tilkoblet 

nye forretninger i form af et E-sports hold.  

 

PSE A/S vurderes at være en stor national spiller, som løbende skal udvikle deres eget marked. På 

baggrund af en stor konkurrence i underholdningsbranchen, skal der løbende udvikles nye tiltag, 

findes nye store koncertnavne og finde features til fodboldtilskuerne. Det vurderes ikke, at PSE kan 

lave en diversifikation med et nyt produkt til et nyt marked. Der er bundet flere ting op på den 

nuværende strategi, som gør at en diversifikation er svær at gennemføre. Det er ikke vurderet 

realistisk at denne model ville kunne udføres. Dog med den undtagelse at Parken er det eneste 

koncertsted i Danmark, som kan tilbyde koncerter på over 35.000 mennesker, hvorfor der kan 

argumenteres for at PSE tilbyder en delvis diversifikation.   

 

PSE har bagudrettet kigget ind i markedspenetrering og markedsudvikling. Her tænkes særligt på 

Lalandia, da Parken/ F.C. København er bundet meget op på sportslige resultater i Superligaen og 

arrangementer i Parken. Lalandia har med de nye planer om et badeland i Søndervig, samt projektet 

i Sverige taget de første skridt for et delvist nyt marked. Derved åbner de mulighederne for et nyt 

marked med nuværende produktpakke. Det vurderes ikke at PSE ville gå ud og opkøbe eksisterende 

konkurrenter, men de har i stedet valgt en strategi om hovedsageligt at blive i det nuværende 

marked med nuværende produkter, men som løbende bliver opdateret med nye tiltag. Herunder hele 

tiden udvikling omkring produkter tilknyttet ferieparken og vandlandet.  

 

Det kan også tænkes ind, at F.C. København udvikler et talentakademi for landets talenter. Her vil 

være tale om produktudvikling i det eksisterende marked. Ideen er kendt, og klubben gør allerede 

brug af de talenter som bliver formet. Bagudrettet har spillersalg af talenter været med til at skabe 

øget muligheder for koncernen og lavet de største salg i Danmark. På baggrund af at være 

Danmarks største klub, må det alt andet lige være muligt at tiltrække spillere fra hele Skandinavien 

til et fodboldakademi, som køres som en forretning.  
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SWOT-analyse 

SWOT-analysen har til formål at sammenfatte de interne forhold i PSE A/S-koncernen, som 

kommer til udtryk ved de stærke og svage sider. Dertil vil den belyse de eksterne faktorer, der gør 

sig gældende via deres muligheder og trusler.  

Styrker 

(S) 

Svagheder 

(W) 

 Stærkt brand  
 Markedsleder 
 Største klub i Skandinavien 
 Aktive investorer  
 Parkens beliggenhed 
 Godkendelser på projekter omkring 

Lalandia. 
 Indflydelse i europæisk fodbold 

 
 

 Manglende konkurrence i Superligaen, 
kan koste på den europæiske scene. 

 Afhængige af Lalandia, ved manglende 
sportslig succes 

 Afhængige af europæisk deltagelse  
 Lalandias beliggenhed på den korte 

bane. 
 Dansk fodbolds manglende resultater i 

Europa.  
 

Muligheder 
(O) 

Trusler 
(T) 

 Markedsleder på feriecentre i Norden  
 Talenter og salg 
 Forskerordningen 
 Champions League  
 Den lave rente 

 
 

 Manglende europæisk deltagelse drevet 
af ændring i antal hold fra ’små 
nationer’  

 Flere koncertsteder 
 Udfordringer med regler for sponsorer 
 Dårlige resultater i Superligaen  
 Færre besøgende i Lalandia  
 Politiske reguleringer i forhold til 

udvidelse af Lalandia  
 

Kilde: Egen tilvirkning 

Stærke sider  

Nationalt har PSE et stærkt brand, som forbindes med gode resultater på den sportslige side. En 

base i Parken som ikke findes andre steder i Danmark, som derved giver PSE et udgangspunkt for 

at kunne differentiere sig på sine produkter som er tilknyttet Parken.  

 

I Lalandia har PSE et produkt som skiller sig markant ud grundet dets position som markedsleder 

indenfor for ferieoplevelser. Lalandia har skabt en pakke, hvor de henvender sig til primært 

børnefamilier, men som udgangspunkt til alle mennesker der ønsker en samlet løsning for ferie, 

overnatning, badeland og oplevelser.   
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Med baggrund i ønsket om en udvidelse af koncernen og Lalandia til flere lokationer, ses det som 

en klar styrke at Lalandia allerede er blevet godkendt i Søndervig, og de første lokalplaner i Sverige 

ligeledes er godkendt. Det forventes at udvidelsen mod Nord ville kunne skabe værdi i et nyt 

marked, og derved skabe yderligere interesse for brandet F.C. København og Lalandia.  

 

F.C. København har med sine mange mesterskaber og deltagelse i europæisk gruppespil, oparbejdet 

et stærkt navn både nationalt og internationalt. Med baggrund i dette, har klubben landet store 

sponsoraftaler, som er et stort skridt foran de nærmeste konkurrenter nationalt. Yderligere har 

interessen fra fodboldspillere været stigende i forhold til at spille for klubben. Og især 

Skandinaviske spillere har vist sig attraktive for klubben. Men det ses også at klubben kan tiltrække 

store navne fra mindre europæiske klubber. Klubben har til formål at præstere nationalt hvert år, 

hvilket må vurderes nemmere ved at have store stjerner tilknyttet klubben. 

 

Til brug for at opfylde klubbens strategi om øget markedsværdi har klubben flere markante 

skikkelser siddende som investorer. De besidder alle en betydelige aktieandel i klubben og et 

netværk som kan være med til at finde sponsorer, de rigtige projekter og eventuelle firmaer eller 

personer til at blive en del af PSE’s ydelser. 

 

Med udgangspunkt i at Parken ligger i Danmarks hovedstad, og der ikke forventes et lavere 

indbyggertal i København de næste mange år, har PSE grundet sit ejerskab i Parken, et stort 

potentiale i at både udlejnings muligheder for kontorejendommene, klubbens hjemmekampe og de 

planlagte koncerter. Parken har yderligere med det forbedrede transportnetværk fået mulighed for at 

et stigende antal mennesker som ville kunne deltage i klubbens hjemmekampe. 

 

F.C. København har med sin deltagelse i europæisk fodbold de sidste mange år fået oparbejdet et 

stort navn i den europæiske fodbold komité. Det er på trods af, at dansk fodbold ikke er en 

magtfaktor i Europa, og derved ikke står stærkt i de ændringer der ønskes i Uefa. Derfor ses det 

som en styrke at der for kort tid siden blev valgt at gå videre med ”The Copenhagen Access 

model”33 som ville fremme F.C. København og deres europæiske deltagelse fremadrettet.     

  

  

 
33 https://www.bold.dk/fodbold/nyheder/medie-fck-model-er-paa-bordet-i-europa/ 



 32

 

Svage sider  

Dårlige kampe og dårlige hold i Superligaen, kan gøre at F.C. København bliver mindre attraktive 

overfor topspillere som kræves til de europæiske kampe. Samtidig med at holdene er dårligere, kan 

det smitte af på det niveau som klubben skal præstere på når de skal kvalificere sig til europæisk 

gruppespil. Grundet de øvrige hold i Danmark ikke tjener nok koefficientpoint til de danske hold, er 

F.C. København tvunget til at præstere fra runde 1, ellers ryger store dele af den kalkulerede 

indtægt på baggrund af manglende europæisk deltagelse. 

 

PSE har bagudrettet vist sig at være afhængige af Lalandias overskud, hvis ikke F.C. København 

præsterer på den sportslige scene. Trods store spillersalg og flotte resultater, er koncernen PSE 

stadigvæk afhængige af at den daglige drift i Lalandia skaber indtjening og overskud. Omvendt ses 

det også at klubben er afhængige af europæisk deltagelse, for at skabe større indtjening i både 

Parken, men generelt for den indtægt som F.C. København leverer. Såfremt dette ikke sker, bliver 

klubben afhængig af spillersalg, som resulterer i manglende sammenspil og derved usikkerhed for 

at klubben kan præstere i både Superligaen og på den europæiske scene.  

 

Lalandia har pt. lokation på det sydlige Sjælland og Midtjylland. Denne lokation kan være en 

udfordring på den korte bane, da alternativer til ferie kan være mange. Beliggenheden for Lalandia 

kan ligeledes være en udfordring for at skaffe de rette medarbejdere, som er en stor del af den 

totaloplevelse som Lalandia levere. Det ses derfor som en svag side, at Lalandia på den korte bane 

er placeret et pænt stykke væk fra storbyer.  

 

F.C. København er afhængige af gode resultater på den europæiske scene, både med henblik på at 

få fat i attraktive spillere, økonomi og overskud til aktionærer. Brandet omkring PSE er bygget op 

til at klubbens fans alle får en ekstraordinær oplevelse ved deltagelsen i Europa. Men misser 

klubben dette, har det betydning for at mulighederne i sæsonen fremadrettet.  

 

Muligheder  

Såfremt at Lalandia får opført og gennemført deres udvidelse af Lalandia i Sverige, er der mulighed 

for at blive en markant spiller i Norden. Ved en udvidelse i Sverige og en lokation tæt på 

Stockholm, vil Lalandia henvende sig til flere dele af Sverige. En udvidelse af Lalandia vil kunne 

give muligheder for øget omsætning på et nyt marked, men på baggrund af et allerede kendt 
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produkt. Udvidelsen vil ligeledes give muligheder på det danske marked, da udvidelse af 

feriecenteret i Søndervig, vil skabe yderligere muligheder fra de tyske kunder. 

 

Med baggrund i et træningsanlæg beliggende centralt på Frederiksberg, og et brand som har skabt 

stor interesse for unge mennesker i København, ligger der en stor værdi i de ungdomsspillere som 

kan udvikle sig til potentielle talenter, og dermed billigere spillere til deres superligatrup. Det har 

reelt ingen betydning for klubbens balancesum, da talenter ikke bliver opgjort til deres reelle værdi i 

balancen. 

 

Forskerordningen ses som en god mulighed for danske fodboldklubber. Forskerordningen er med til 

at gøre det attraktivt at være fodboldspiller i Danmark rent skattemæssigt. Fodboldspillere har en 

forholdsvis kort karriere, hvorfor de skal optimere deres indtægtsmuligheder mest muligt. Omvendt 

skal F.C. København have de bedst tilgængelige spillere på markedet, hvorfor det ud fra et 

skattemæssigt perspektiv er attraktivt at være under den danske forskerordning, hvis man er 

udlænding og fodboldspiller i Danmark. Den lave skatteprocent på 27% optimerer dermed 

mulighederne for klubben, og åbner op for transfers med spillere som ønsker at optimere deres egen 

indtjening i forbindelse med klubskifter.  

 

Hvert eneste år gives der plads til, at de danske mestre kan få muligheden for at spille sig i 

Champions League. Såfremt klubben kvalificerer sig til gruppespillet, er de garanteret minimum 

113,7 mio. kroner34 (2019) og yderligere tilgår diverse bonusser for sejre og Tv-indtægter som 

bliver fordelt klubberne i mellem. Mulighederne er derfor store, da det vil være en kæmpe gevinst 

for Koncernens samlede indtægt. 

Deltagelsen ved Euro League er noget lavere, men stadigvæk en markant indtjening for klubben. 

Der uddeles automatisk 2,92mio euro35, for kvalifikationen til gruppespillet og yderligere gives 

bonus for sejre, uafgjorte kampe og videredeltagelse. Som noget nyt tildeles klubberne også en 

indtægt efter deres historiske resultater, hvortil F.C. København ligger pænt med deres 

koefficientpoint.  

 
34 https://www.casino24.dk/champions-league-praemiepenge-2018-2019 
35 https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0253-0e99cd69d503-aeecbfaee2a3-1000--how-clubs-2019-20-uefa-europa-league-
revenue-is-shared/ 
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Der er endnu ikke meldt noget ud om gevinsten ved det nye europæiske gruppespil, men da 

turneringen ikke har samme sportslige værdi, vurderes det, at værdien ikke vil være af samme 

karakter som ovenstående. 

Med baggrund i den lave rente, vurderes det at give PSE muligheder i forhold til omlægning af 

nuværende lån, samt fremtidige investeringer, herunder særligt opførslen af Lalandia. Det skal dog 

nævnes at PSE har sikret meget af deres gæld i form af rente swops.  

 

Trusler  

Med kun én misset kvalifikation de sidste 13 sæsoner til europæisk gruppespil, vil F.C. København 

være truet af en lavere omsætning, risiko for tiltrækning af kvalitetsspillere, samt faldende indtægter 

fra sponsorer og tilskuere, hvis ikke klubben kvalificere sig til Europa. F.C. København skal som 

udgangspunkt minimum i top 2-3 i Danmark, for at være kvalificeret til dette. Herefter kræver det 

yderligere sejre for at komme i et endeligt gruppespil. Såfremt det ikke lykkes, vil klubben blive 

truet af den suverænitet. 

En stor reel trussel er UEFA’s ændring i kvotesystemet for deltagelse fra ’små nationer’ (i.e. 

nationer udenfor top 15). Dette vil muligvis gøre det markant svære at kvalificere sig for danske 

hold. 

 

Med stigende interesse for underholdning på lokale lokationer til forskellige koncerter, kan Parken 

være delvis truet af andre spillesteder. Her tænkes særligt på andre stadions og Royal arena som har 

både offentlig transport og god infrastruktur til afholdelse af koncerter. Parken holder meget få 

koncerter i løbet af året, hvilket også kan være en trussel på kunsternes valg af scene. 

 

PSE har forskellige sponsorer som er med til at optimere den samlede koncerns overskud. Der er 

dog mulighed for at flere forskellige sponsorer og her tænkes særligt på storsponsoren Unibet. 

Unibet er en del af gambling industrien, som risikerer at komme under flere restriktioner i 

fremtiden.36 Det kan betyde at PSE ikke får samme indtægt fra deres sponsorer, og derved mister en 

potentiel stor indtægt. 

 

Dårlige resultater i Superligaen kan være med til at tvinge PSE til at nedjustere årsresultatet, hvis 

ikke klubben som minimum kvalificerer sig til europæiske kampe. Som tidligere nævnt vil det 

 
36 https://markedsforing.dk/artikler/marketing/minister-om-betting-reklamer-regulering-kan-komme-p-tale 
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betyde rokade i alt fra spillere, økonomi, sponsorer og tilskuere. Hvilket betyder et fald i 

markedsværdien, og derved vil PSE ikke leve op til deres strategi.  

 

Med allerede 2 udvidelser på vej i Lalandia, kan politiske beslutninger være med til at true 

muligheder for de planer som PSE har planlagt for udvidelsen af Lalandia. Politiske beslutninger 

der kan begrænse antallet af gæster, antallet af kvadratmeter og andre tiltag der skal være med til at 

skabe moderne rammer for et feriecenter med dertilhørende badeland og aktivitetscenter. 

 

PSE’s strategiske value drivers (delkonklusion)  

 

De udvalgte strategiske value drivers har til opgave at fortsætte den vækst, som PSE A/S har opnået 

indtil nu:  

 Nye markeder for Lalandia 

 Fokus på talentudvikling som vigtig led i salg af spillere 

 Udvidelse af Lalandia 

 Europæisk gruppespil 

 Forblive Markedsleder 

 Åbne Parken for yderligere arrangementer 

 Optimering af det samlede brand PSE 

 

Regnskabsanalyse  

 

Den historiske regnskabsanalyse 

Formålet med den historiske regnskabsanalyse er at kigge ind i tidligere års regnskaber for at danne 

et overblik over, hvilken historisk udvikling regnskabet har været i. Der er valgt at bruge en 5-årig 

periode for regnskabshistorikken. For at give et indblik i den fremtidige økonomiske situation 

bruges den historiske og den nuværende økonomiske situation til en analyse af økonomiske 

nøgletal. 
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Krav til PSE A/S årsrapport  

Med baggrund i at PSE A/S er en børsnoteret virksomhed skal der aflægges årsrapport efter 

gældende regler. Koncernregnskabet for PSE A/S for 2019 aflægges i overensstemmelse med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere 

oplysningskrav til årsregnskabsloven. 

 

Lovkrav til årsrapportens indhold Regnskabsklasse D Koncern 
      
Resultatopgørelse og balance Ja Ja 
Egenkapitalopgørelse Ja Ja 
Pengestrømsopgørelse Ja Ja 
Noter Ja Ja 
Redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis Ja Ja 
Ledelsespåtegning Ja Ja 
Revisionspåtegning Ja Ja 
Ledelsesberetning Ja Ja 
Supplerende beretning Ja Ja 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Som supplerende bemærkning skal det nævnes at PSE A/S med virkning fra 1.januar 2019 

implementerede ændringer, hvor særligt IFRS 16 falder særligt ud. PSE A/S nævner selv i 

årsregnskabet 2019: Effekten ved implementering af IFRS 16 er beløbsmæssigt uvæsentlig. 

Effekten af implementeringen er ligeledes beløbsmæssig uvæsentlig i 2019. 

 

I årsrapporten fremgår også en ledelsesberetning, hvor der kort opsummeres hvad der har været sket 

i 2019. Den udtales i meget positive vendinger omkring koncernen og dens udvikling. Yderligere 

fremgår der forventninger til den fremtidige drift på samtlige forretningsområder, hvor særligt 

udvidelsen af Lalandia falder i øje. Dertil er der også en forventning om europæiske kampe og dertil 

gruppespil i europæisk fodbold.   

 

PSE A/S bør være en vigtig social spiller i samfundet. Som karakter af en stor virksomhed er PSE 

A/S underlagt Årsregnskabsloven §99 a, som fortæller at virksomheden skal kunne supplere 

årsregnskabet med en særskilt redegørelse for deres samfundsansvar. 

 

Samfundsansvar – Årsregnskabsloven §99a 
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Fodboldklubben F.C. København og Lalandia er begge enheder som skal opfylde tilskuere/gæsters 

krav om underholdning. Det er derfor nok ikke helt forkert at nævne, at såfremt de ikke kan udvise 

samfundsansvar overfor deres gøren vil det kunne have en betydning for den fremadrettede 

opfattelse af virksomhedens brand.  

PSE A/S har lavet en 3 siders rapport omkring deres ansvar i samfundet, både hvad angår 

mennesker, natur, miljø, medarbejdere, sociale forhold og korruption. Der snakkes om 

bæredygtighed på samtlige områder, med en økonomisk fremgang. Derfor har jeg lavet et udkast til 

hvordan det ville se ud, hvis PSE omlagde deres gæld som har refinansiering/udløb i 2020. Gælden 

på de 4.668.000 kr. vil blive amortiseret til dagsværdi ud fra virksomhedens regnskab 2019. 

Herefter vil den blive holdt op imod samme beløb i grønne investeringer for Nordea Kredit. Der 

tages udgangspunkt i den oplyste rente fra Nordea, men realistisk set vil PSE A/S have individuelle 

prissætning på lånet. 

 

 

Kilde: https://www.nordea.dk/erhverv/produkter/finansiering/beregn-hvad-det-koster-at-laane.html 
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Ved at optage en grønt lån i Nordea, opnås der ikke en bedre rente sammenlignet med et 

almindeligt CIBOR6-lån. I stedet udstedes der et certifikat på lånet, hvilket betyder, at det 

udelukkende gives på baggrund af grønne obligationer.37 Med certifikatet følger også viden om det 

aktive valg i at være blandt de første der laver et aktivt finansielt valg i deres samfundsansvar.  

 

I en koncern hvor der skal tages et aktivt ansvar for alle punkter i det skrevne samfundsansvar38, er 

det vigtigt at både Lalandia og F.C. København fremstår rigtigt. Derfor er det vigtigt at ingen træder 

ved siden af i det offentlige billede, da skandaler kan have konsekvenser for måden vi opfatter 

koncernen. 

 

Det ses derfor som et vigtigt punkt at Årsregnskabsloven §99a bliver opfyldt og beskrevet 

detaljeret, da branchen som koncernen arbejder i, henvender til mange og forskellige lag i 

samfundet.  

 

Reformulering 
 
Den klassiske resultatopgørelse viser omsætningen, der bliver holdt op imod de omkostninger som 

virksomheden har. Dertil bruges balancen til at fordele aktiverne og passiverne og heraf findes 

virksomhedens egenkapital. Modellen egner sig dog ikke til at værdiansætte PSE A/S da drifts- og 

finansieringsaktiver står under samme post.  

Ved reformulering af balancen findes virksomhedens drifts- og finansieringsaktiver og tilsvarende 

drifts- og finansieringsforpligtelser, for til sidst at kunne finde egenkapitalen. Ved reformulering af 

regnskaberne for den 5.årige periode, vil det efterfølgende være muligt at lave en 

rentabilitetsanalyse, og løbende analysere på den udvikling som PSE A/S har haft.  

 

Formålet med regnskabsanalysen er at få analyseret den udvikling, PSE A/S har haft de sidste 5 år, 

og få klargjort deres finansielle value drivers, som sammen med deres strategiske value drivers 

ligger til grund for den kommende budgettering. Det bemærkes, at PSE A/S i 2018 havde et frasalg 

af Fitness.dk hvilket medførte et regnskabsmæssigt resultat på -242,1 mio. kroner. Der tages højde 

for frasalget i budgetperioden, for at ramme en mere realistisk budgetperiode. 

 

 
37 https://www.nordea.com/Images/34-194091/Nordea%20Green%20Bond%20Framework_November_2018.pdf 
38 Bilag 1 samfundsansvar 
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Analysen tager udgangspunkt i:  

 Reformulering af resultatopgørelsen  

 Trendanalyse for PSE A/S 

 Reformulering af balancen 

 Rentabilitetsanalyse. 

 
 

Reformulering af resultatopgørelsen 

Formålet med at reformulere den officielle resultatopgørelse er at spore kilderne til virksomhedens 

samlede overskud (Totalindkomst). Dette opnås ved at opdele dette i driftsoverskud (på netto 

driftsaktiver) og netto finansielle omkostninger (på netto finansielle forpligtelser), idet disse 

overskudkomponenter senere skal indgå i beregningen af diverse nøgletal til vurdering af 

rentabilitet fra virksomhedens drifts- og finansielle aktiver.39 Der er valgt en 5.årige periode til brug 

for indblik i den udvikling PSE A/S har haft.  

 

Reformuleringen bliver delt op to elementer:  

 Indeksering af resultatopgørelsen  

 Enhedsopdeling af de forskellige forretningsenheder i PSE.  

 

 

Indeksering af resultatopgørelsen 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Omsætning 74 69 114 127 96 100 

EBITDA* 81 83 111 201 63 100 

EBIT* 136 142 127 302 -14 100 

EBIT 185 218 172 271 -1 100 

EBT  474 616 389 763 -291 100 
EAT  778 -2.497 606 990 -512 100 

Kilde: Egen tilvirkning. *EBITDA og EBIT er før særlige poster 
 

 
Det bemærkes, at PSE A/S over de seneste 5 år har haft et fald i omsætningen på 26%. Grunden 

dertil skyldes særligt PSE A/S’ ejerskab af Fitness.dk, hvilket øgede omsætningen derigennem. 

 
39 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen 5.udgave s. 217. 
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Fitness.dk udgjorde i 2017 hele 429,9 mio. kr. af den samlede omsætning for koncernen, men 

lavede et primært resultat på -60,2 mio. kr. hvorfor denne post blev solgt fra i 2018. Den positive 

effekt kan endnu ikke ses af ovenstående indekstal. Det bemærkes, ligeledes at EBIT er steget med 

36% fra udgangsåret (2014). PSE har været en sund forretning for investorerne gennem de sidste 5 

år, men af tallene ovenfor fremgår det ikke at hovedårsagen skyldes de flotte resultater som 

Lalandia, præsenterer år efter år. Yderligere kan det ses via regnskabet at PSE er blevet dårligere til 

at tjene penge, hvilket kan aflæses ved, at deres bruttofortjeneste er faldet med 26 %, og deres 

EBITDA tilsvarende er faldet med 19%. Det beviser at forretningen omkring Fitness.dk ikke har 

været den investering som investorerne håbede på.  

 

Det bemærkes særligt, at PSE A/S har forsøgt at tilpasse sine omkostninger til personalet og har 

trods udgifter til stigende spillerlønninger og personale, formået at være under indeks 100. Som 

kommentar skal det nævnes at gager og lønninger vurderes at være tilpasset med udgangspunkt i 

frasalget af Fitness.dk i 2017. Det ses yderligere at de eksterne omkostninger er tilpasset koncernen 

efter frasalget. Den 5-årige periode viser yderligere et markant udsving i koncernens overskud, 

hvilket kan hænge sammen med de præstationer som fodboldklubben har præsteret, samt at 

branchen har markante udsving.   

 

EBITDA og EBIT er valgt med både før særlige poster og efter særlige poster. Det er gjort for at 

give indblik i, hvor stor en post særlige poster udgør. EBIT udgjorde i 2019 131. mio. kroner før 

særlige poster og 117 mio. kroner efter særlige poster. Særlige poster har bestået af både 

nedskrivninger af aktiver under opførsel og bøder forbundet med tilskuereuroligheder.  

 

Parken med kontorejendomme vs. Lalandia  

 

For at kunne skabe indblik i de forskellige forretningsenheder som PSE A/S består af: Parken med 

kontorejendomme, Lalandia A/S og Lalandia Billund A/S, samt øvrige enheder ikke fordelt på 

ovenstående. Har jeg valgt at lave en enhedsopdeling af hver enhed. Det er formålet med 

ovenstående at vise visuelt hvor meget de enkelte enheder tilføjer i forhold til omsætning og EBIT. 

Da der endnu ikke er aflagt offentligt årsregnskab fra 2019, har 2019-tal taget udgangspunkt i 

oplyste omsætning for den samlede enhed Lalandia, i koncernregnskabet for PSE A/S 2019. 
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Omsætning er taget som et gennemsnit for de to enheder, men historisk set har omsætningen været 

højere i Lalandia Billund A/S.  

 

Opdelt pr. enhed           
(DKK tkr.) 2019 2018 2017 2016 2015 

Parken           
Nettoomsætning 358.766 314.090 391.884 544.775 234.891 
EBIT 45.637 53.214 78.613 234.300 -42.100 

Lalandia A/S           
Nettoomsætning 238.000* 182.814 187.354 187.891 174.407 
EBIT 42.800* 21.930 25.716 24.864 17.465 
Lalandia Billund A/S           
Nettoomsætning 238.300* 284.408 279.094 278.522 257.308 
EBIT 42.800* 63.974 65.161 58.116 51.253 
Ikke fordelt på Parken og Lalandia, samt elimineringer         
Nettoomsætning 7.373 3.540 443.879 437.009 423.853 
EBIT -14.696 -1.452 -60.935 -146.629 -27.430 
Total           
Nettoomsætning 842.439 784.852 1.302.211 1.448.197 1.090.459 
EBIT 116.541 137.666 108.555 170.651 -812 
*Der er taget et gennemsnit af omsætning og EBIT fra Lalandia som er oplyst i koncernregnskabet 
2019 og fordelt på begge enheder. Det vurderes at Lalandia Billund A/S reelt set er større. 
 
 
Parken           
Nettoomsætning 152,74 133,72 166,84 231,93 100 
EBIT -108,40 -126,40 -186,73 -556,53 100 
Lalandia A/S       
Nettoomsætning 136,46 104,82 107,42 107,73 100 
EBIT 245,06 125,57 147,24 142,36 100 
Lalandia Billund A/S       
Nettoomsætning 92,61 110,53 108,47 108,24 100 
EBIT 83,51 124,82 127,14 113,39 100 
Ikke fordelt på Parken og Lalandia, samt 
elimineringer       
Nettoomsætning 1,74 0,84 104,72 103,10 100 
EBIT 53,58 5,29 222,15 534,56 100 
Total       
Nettoomsætning 77,26 71,97 119,42 132,81 100 

EBIT -14352,34 -16953,94 
-

13368,84 
-

21016,13 100 
 
EBIT MARGIN            
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Parken 12,72% 16,94% 20,06% 43,01% -17,92% 
Lalandia A/S 17,98% 12,00% 13,73% 13,23% 10,01% 
Lalandia Billund A/S 17,96% 22,49% 23,35% 20,87% 19,92% 
Kilde: Egen tilvirkning 

2018:  

 
Kilde: Egen tilvirkning via reformulering. 

 
Det bemærkes, at PSE har haft et markant fald i omsætningen, fra år 2018. Grunden dertil skyldes 

den omsætning som Fitness.dk tilføjede den samlede koncern. Ud fra samme skema, ses det er 

Lalandia Billund A/S i 2018 udgør 36% af den samlede omsætning men hele 45% af EBIT. Med en 

stigning på henholdsvis 27,1 mio. kroner i Lalandia Billund A/S fra 2015 til 2018 og på 8,4 mio. 

kroner i Lalandia A/S vises en klar tendens til at Lalandia Billund, har haft den største vækst i 

analyseperioden. Yderligere ses det at Lalandia Billund A/S står for 36% af den samlede 

omsætning. Hvilket i 2018 udgør 284 mio. kroner. Dette skyldes flere antal besøgende i Lalandia 

Billund A/S og derved øget omsætning til denne del af koncernen.  

Med baggrund i at store dele af den historiske omsætning forsvandt i 2018, ses det endnu mere 

tydeligt at PSE A/S er bundet op på den omsætning som Lalandia-enhederne generer til PSE A/S. 

Parken har med svingende omsætning og EBIT svært ved at sætte en lige linje under hvilket vej de 

skal gå. Der henvises til den senere belyste trendanalyse, hvor enkelte poster giver endnu mere 

betydning for ovenstående udsving. Men af disse tal ses det tydeligt at resultaterne af F.C. 

Københavns resultater hænger sammen med den øgede omsætning og stigende EBIT.  

I oplyste tal ses det ligeledes at Lalandia Billund er den største enhed i koncernen, og har ligeledes 

genereret den største EBIT-margin. Lalandia Billund står i den historiske periode for over 20% i 

EBIT-margin.  

38%

16%

45%

-1%

EBIT 

Parken

Lalandia A/S

Lalandia Billund
A/S

40%

23%

36%

1%

Nettoomsætning

Parken
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Parken har med sin 40% af den samlede omsætning i 2018, formået at være den enhed der ligger 

tættest på den samme procentvise fordeling i forhold til EBIT. Med et udsving i nærheden af 30% 

over de sidste 4 år, er Parken den enhed med markant mest udsving i forhold til EBIT-margen.   

 

Trendanalyse 

En trendanalyse giver et billede af, hvordan forskellige regnskabsposter udviklet sig over tid set i 

forhold til et basisår.40 

Jeg har valgt at gøre 2015 til indeks 100, og dermed lavet trendanalysen fra 2015-2019 på de 

punkter der kan have en væsentlig indflydelse på regnskabsposterne.  

Som tidligere nævnt skal det oplyse at PSE A/S har frasolgt Fitness.dk, hvorfor der kan være en del 

regnskabsmæssig støj forbundet med tallene.  

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Entre, Tv- og præmieindtægter 223 193 289 541 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Perioden over de sidste 5 år viser en markant stigning i Entre, Tv- og præmieindtægter, hvor 

Champions League året i 201641, skiller sig markant ud. Der er derfor en markant betydning ved at 

kvalificere sig til Champions League. Af indeks året fremgår det ikke at F.C. København missede 

europæisk gruppespil i 201542, men indtægtstallet er oplyst til 61.809.000 hvorfor der er en 

procentmæssig ændring på over 500 procent ved at enten misse Champions League og deltage i 

selvsamme turnering, hvilket årene 2015 og 2016 tydeligt viser.  

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Food & Beverage, konferencecenter m.v. 115 108 118 114 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Food & Beverage, konferencecenter m.v. har haft en jævn omsætning der er stabiliseret over hele 

analyseperioden. Øvrigt varesalg af ligeledes stabiliseret sig over analyseperioden. Det ses at 

entreindtægter er blevet en særskilt post i 2018, men ligges de 2 poster sammen, fås et salg der 

minder om det samme indeks som udgangsåret.  

 

 

 
40 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave s. 247. 
41 https://sport.tv2.dk/2016-08-24-fck-er-klar-til-champions-league 
42 https://sport.tv2.dk/fodbold/2015-08-06-fck-ude-af-europa-league 
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  2019 2018 2017 2016 2015 
Food & Beverage, konferencecenter m.v. 116 110 129 129 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med stigningen i omsætningen, har omkostninger også steget, hvilket næsten har været den 

procentmæssige samme stigning. Med en procentmæssig stigning på 16% over de seneste 5.år, 

vurderes det at være en tilpasset stigning på denne post. 

  

  2019 2018 2017 2016 2015 
Merchandiseindtægter 190 140 132 136 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Merchandiseindtægter er en post som er steget markant i analyseperioden, og med en stigning på 

90% fra 2015 til 2019 viser det, at potentialet er kæmpestort i denne post. Dog udgør 

omsætningsposten kun ca. 22.mio. kroner af den samlede omsætning i 2019. Men F.C. Københavns 

popularitet og mange mesterskaber, vil vurderes at være grunden til den stigning der har været 

gennem årene.  

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Salg af feriehuse 175 138 57 84 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Lalandias omsætning har trods en stor procentmæssig nedgang i 2017, holdt en stigende og stabil 

omsætning på både salg af feriehuse. Der var i 2019 solgte ejendomme for ca. 20.mio. kroner. En 

stigning i forhold til indeksåret på 75%. 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Kamp- og spilleomkostninger 167 149 134 123 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

En af de omkostninger der har haft den største stigning i indeksperioden, er omkostninger til kampe 

og spilleomkostninger. Her er den procentmæssige stigning på over 67%, hvilket kan skyldes de 

omkostninger som går til denne post, er bundet op med flere kampe og rejser i den forbindelse. 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Personale omkostninger i alt 88 78 112 111 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Personaleomkostningerne er faldet i perioden med 12% i indeksperioden, hvilket objektivt set er 

flot. Men da indekstallene fra 2015-2017 indeholder omkostninger til personalet der var tilknyttet 
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Fitness.dk, kan der derfor ikke laves en endelig konklusion på, at personaleomkostninger er faldet 

retmæssigt i forhold til omsætningen. Af samme liste fremgår det, at antallet af gennemsnitlige 

ansatte er faldet med 222 personer fra 2017, eller 25% af indekstallets oprindelige udgangspunkt på 

752 ansatte. 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Resultat af transferaktiviter i alt 38121 35042 12551 -11876 -46823 

Kilde: Egen tilvirkning 

Med udgangspunkt i at F.C. København ønsker at have Superligaens bedste og bredeste trup, kan 

udgifterne til køb og salg ses at variere over analyseperioden. Hertil kommer salg af talenter, der 

aldrig rammer klubbens 1.hold grundet internationale tophold, ønsker at købe dem inden de får 

debut.43 Som det fremgår af tallene, ses det, at F.C. København har haft over en fordobling af 

spillerindtægter holdt op imod omkostninger på køb af spillere, hvilket særligt illustreres af salgene 

af Denis Vavro på ca. 80.mio. kroner og salget af Robert Skov på ca. 75.mio. kroner,44 hvilket i 

2019 har været med til at vende den positive effekt på transferaktiviteter.    

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Immaterielle aktiver 85 63 90 75 100 
Materielle aktiver 91 92 101 100 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

De immaterielle aktiver er faldet over perioden med 15%. Udfaldet skyldes ændringerne i de 

kontraktrettigheder som indgås med nye og eksisterende spillere, hvorfor omkostninger til spillere 

er steget, men de immaterielle aktiver er faldet.  

Samtidig er de materielle aktiver faldet siden 2017, hvilket hovedsageligt må ledes hen på salget af 

Fitness.dk hvor indretning af lejede lokaler udgår fra de materielle aktiver. Der ses en post på 1,6 

mio. kroner der er sat af til opførsel at nyt aktiv. Hvilket må henledes på udvidelsen af Lalandia. 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Egenkapitalen  87 84 102 106 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

Egenkapitalen har i analyseperiodens 3 første år ligget stabilt, men har haft et fald efter salget af 

Fitness.dk, hvilket medførte et stort tab, som har påvirket egenkapitalen. Dog vurderes 

egenkapitalen stadigvæk at være på et niveau som er tilsvarende for en virksomhed som PSE A/S. 

 
43 https://www.bt.dk/superligaen/officielt-fck-saelger-stortalent-en-af-de-dyreste-i-verden 
44 https://indkast.dk/nyhed/178145/sådan-har-fck-solgt-for-812-000-000 
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En stigning i årsregnskabet fra 2015 til 2016 skyldes hovedsageligt F.C. Københavns deltagelse i 

Champions League.  

 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Langfristede 
forpligtelser 100 89 96 99 100 
Kortfristede forpligtelser 108 127 121 87 100 

Kilde: Egen tilvirkning 

PSE A/S har i analyseperioden fået tilpasset deres forpligtelser, hvilket hænger sammen med det 

lave renteniveau som har været ved udlån. Der har derfor været mulighed for at omlægge lån til 

lavere rente, og optage lån til mere favorable vilkår. Det fremgår af regnskabet 2019 at koncernen 

har gældsposter på 1.029.118 mio. kroner. Hvor af de 632.557 mio. kroner har forfald længere end 

en 5-årig periode. Af det samlede beløb er kun 173.380 mio. kroner fastforrentet lån. Mens de 2 

største lån, med variable rente som samlede udgør 679.040 mio. kroner. er bundet op på renteswaps.  

 

Reformulering af balancen  
 

Formålet med at lave en reformulering af balancen er, at se bort fra den traditionelle inddelte 

balance og tage udgangspunkt i driftsaktiver, finansielle aktier, driftsforpligtelser, finansielle 

forpligtelser og egenkapital. Dette skal determinere, hvor stor en del af den bogførte balance, der er 

investeret kapital henledt til driften, og hvor stor en del af den bogførte balance, der er 

rentebærende gæld. Reformuleringen skal bruges til rentabilitetsanalysen.  
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Balancen vil blive inddelt på følgende måde:  
 
 
Driftsaktiver  Driftsforpligtelser  

 Immaterielle aktiver 
 Materielle aktiver 
 Andre tilgodehavender  
 Kapitalandele i fællesejede virksomhed 
 Tilgodehavender 
 Varebeholdninger 
 Driftslikviditet (2% af omsætningen)  
 Kontraktaktiver 
 Tilgodehavende selskabsskat 
 Andre kapitalandele 

 Leverandørgæld 
 Varekreditorer 
 Anden gæld 
 Udskudt skat 
 Skyldig skat 
 Skat 
 Provision  
 Hensatte forpligtelser  
 Kontraktforpligtelser  
 Deposita 

 
Finansielle aktiver  Finansielle forpligtelser 

 Likvide beholdning – driftslikviditet  
 Aktiver bestemt for salg  

 

 Korte finansielle forpligtelser  
 Lange finansielle forpligtelser  

Egenkapital  
 Aktiekapital  
 Reserver  
 Minoritetsinteresser  

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det bemærkes, at der bruges 2% af omsætning som driftslikviditet, dette er tilsvarende satsen, der 

bliver brugt ved reformuleringen af PSE A/S’ regnskab. Det bliver der gjort, således at den likvide 

beholdning kan indeholde kortsigtede likvide investeringer. Med baggrund i den branche som PSE 

A/S er i, vurderes det at der er brug for en forholdsvis høj driftslikviditet. Dertil skal dele af 

likviditeten bruges til driftsudsving, hvis der er eventuelle sæsonreguleringer, som gør, at 

likviditeten er højere eller lavere på forskellige tidspunkter af året. Ole Sørensen skriver i 

”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang udgave 5”, at en tommelfingerregel er 

at bruge mellem 0,5-2 % af nettoomsætning og klassificere dette beløb som driftslikviditet og 

dermed et driftsaktiv45.  

 

 

 

 

 

 

 
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave, s. 207 
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Ovenstående aktiver skal nu samles sammen, og dette medfører følgende resultat:  

 

Nedenstående tal er pr. 31/12/2019 og oplyst i tusind kroner. 

Driftsaktiver  Driftsforpligtelser  

 2.327.442  751.889 
Finansielle aktiver  Finansielle forpligtelser 

 21.048   1.074.133 
Egenkapital  

 846.908 
  

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående tabel giver er en illustration af, hvor stor en del af PSE A/S’ balance, der er 

driftsaktiver kontra deres finansielle aktiver. Der ses en naturlig forskel på driftsaktiver og 

finansielle aktiver, da PSE A/S ikke er en finansiel virksomhed, og dermed ikke har til hovedformål 

at forrente sin kapital på kapitalmarkederne. Historisk set har PSE A/S bundet det meste af sine 

aktiver op på driften, og havde sågar negativ finansielle aktiver tilbage i 2017. Det vurderes at 

overskydende likviditet er brugt til at supplere mulighederne for at købe spillere til fodboldklubben, 

eller investere i driftsaktiver som kan være med til at optimere oplevelsen i Lalandias feriecentre. 

Som udgangspunkt skaber de finansielle aktiver ikke værdi for PSE A/S’ aktionærer, hvorfor denne 

post ønskes minimeret, og unødvendige finansielle aktiver bør investeres i driftsaktiver for at 

maksimere et overskud.  

 

Når man kigger på passiverne, ses det at PSE A/S har markant større finansielle forpligtelser end 

driftsforpligtelser. Det ses at de finansielle forpligtelser udgør 40% af de samlede passiver, hvilket 

er en stor del af den samlede balancesum. Med baggrund i at PSE A/S har en markant del af deres 

aktiver bundet op i ejendomme, er det derfor ikke en unormal fordeling. Det ses dog ikke positivt, 

at de finansielle driftsforpligtelser er markant højere end driftsforpligtelserne. Dette med baggrund i 

at finansielle driftsforpligtelser er en udgift for virksomheden. Det vurderes omvendt at 

driftsforpligtelser som udgangspunkt ikke er rentebærende og dermed ønskes det i den ideelle 

verden at de finansielle driftsforpligtelserne er mindre end driftsaktiverne.  

 

For at få en helt ”ren” balance udligner vi nu driftsaktiverne med driftsforpligtelserne og de 

finansielle forpligtelser med de finansielle aktiver for at finde den investerede kapital og de netto 

finansielle forpligtelser: 
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Nedenstående tal er pr. 31/12/2019 og oplyst i hele tusind kroner. 

Netto driftsaktiver  Netto finansielle forpligtelser 

 1.899.993 
 

 1.053.085 

Egenkapital  
 846.908 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Netto driftsaktiverne er tilsvarende den investerede kapital, der er i PSE A/S, og er den del af 

balancen, som skaber værdi for aktionærerne. Den investerede kapital skal bruges til at beregne 

vores nøgletal som ROIC, der er et udtryk for afkastet på den investerede kapital, og vores 

SPREAD, som er et udtryk for differencen mellem vores lånerente og ROIC.  

 

Netto finansielle forpligtelser er den rentebærende gæld i balancen og vil blive brugt til at beregne 

den finansielle gearing.  

 

Reformulering af egenkapitalen  
 
Formålet med at lave en reformulering af egenkapitalen er at få klargjort, hvad selskabets 

totalindkomst er, og hvor stor en del, der er anden totalindkomst, også kaldet dirty surplus. Dirty 

Surplus er postering af indtægter og omkostninger samt gevinster og tab udenom 

resultatopgørelsen, dette kan eksempelvis være valutaomregningsgevinster/-tab, gevinster / tab på 

afledte instrumenter til sikring af fremtidige pengestrømme eller urealiserede gevinster og tab på 

værdipapirer disponible for salg46.  

 

 
46Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave, side 189 og 190  
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det bemærkes, at der i analyseperioden, har været skiftende karakter på dirty surplus. Af 

ovenstående oversigt ses det at hovedårsagen til dirty surplus i PSE A/S skyldes de 

værdireguleringer der laves. Det bemærkes ligeledes, at der siden 2017 har været transaktioner med 

ejerne, hvilket skyldes udbytte betaling til ejerne. Når der udbetales udbytte til ejerne, betyder det 

samtidig at balancen bliver berørt. Det forventes at der ville være transaktion med ejerne 

fremadrettet, såfremt der er deltagelse i europæisk fodbold.  

 

Effekten af Champions League 

Historisk set har det haft en stor effekt på PSE A/S regnskab, når der har været deltagelse i 

Champions League, og omvendt har manglende deltagelse haft stor negativ effekt på det samlede 

resultat for koncernen.  

For at give et indblik i hvilken betydning det kunne have haft for deltagelsen i Champions League, 

er der lavet et estimat på hvad en deltagelse ville have haft af betydning for både omsætningen, 

driftsoverskuddet og overskudsgraden. Kalkulationerne tager udgangspunkt i Omsætningen for 

2019 i PSE A/S´ årsrapport. Præmiepenge tager udgangspunkt i bilag 7. 7,9% 

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

(DKK tkr.) 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat 52.285 -167.754 40.738 66.529 -34.416
Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen

Værdiregulering af domicilejendomme 0 6.995 0 0 0
Skat af værdiregulering af domicilejendomme 0 -1.539 0 0 0
Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen
Værdiregulering af sikringsinsturmenter:
Årets værdiregulering (Inklusiv andel overført til finansielle poster) -1.358 13.337 24.655 -6.774 24373
Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 299 -2.934 -5.424 1.490 -5.728

*Sammenligningstallene er i overensstemmelse med overgangsregler i IFRS 16 ikke
tilpasset effekt af implementeringen af denne standard.

Anden totalindkomst efter skat -1.059 15.859 19.231 -5.284 18.645
Totalindkomst i alt 51.226 -151.895 59.969 61.245 -15.771
Totalindkomst for perioden fordeles således:
Aktionærer i PSE A/S 0 -24.688 -98.752 0 0
Minoritetsinteresser -282 0 0 0 0

Egenkapital opgørelse 

Primoegenkapital 817.606 993.925 1.031.652 970.407 986.178
Årets resultat 52.285 -167.754 40.738 66.529 -34.416
 - Dirty surplus -1.059 15.859 19.231 -5.284 18.645
Tilgang etablering af dattervirksomhed 2.500 0 0 0 0
Transaktion med ejerne -24.424 -24.424 -97.696 0 0
Ultimo egenkapital 846.908 817.606 993.925 1.031.652 970.407
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For at vise effekten er der lavet et scenarie hvor F.C. København udelukkende deltager uden at få 

bonus for sejre og uafgjorte kampe.   

 

Her ses det tydeligt at ved en deltagelse i et estimeret scenarie, vil der være en markant tilføjelse i 

driftsoverskuddet, og der fører til en stigning i OG. I scenariet vil forskellen på OG være 7,47 

procentpoint. Den historiske OG på 7,9% ses derfor at være markant lavere end effekten ved et 

estimeret scenarie for deltagelse.  

 

Samme scenarie gør sig gældende, men med udgangspunkt i at klubben vinder 3 kampe og spiller 

en kamp uafgjort, hvilket historisk set har været nok til deltagelse i næste runde. Det vil betyde 

følgende for klubben: 

 

Her viser sig en markant større effekt på overskudgraden, hvor forskellen vil være 11,56 

procentpoint.  

 

Det ses derfor at deltagelsen i Champions League har en markant effekt for den samlede koncern, 

hvorfor det historisk set har været en indbringende forretning at være deltager i Champions League. 

Yderligere vil præmiesummen for Champions League stige yderligere i fremtiden, hvorfor der kan 

Tkr. DKK. 2019
Omsætning uden Champions League 842400
Præmiepenge ved deltagelse 114375
Omsætning med Champions League 956775

Driftsoverskud 131018
Effekt af deltagelse 89212,5
Driftsoverskud 220230,5

Overskudsgrad med Champions League 23,02%
Overskudsgrad uden Champions League 15,55%

Tkr. DKK. 2019
Omsætning uden Champions League 842400
Præmiepenge ved deltagelse 191375
Omsætning med Champions League 1033775

Driftsoverskud 131018
Effekt af deltagelse 149272,5
Driftsoverskud 280290,5

Overskudsgrad med Champions League 27,11%
Overskudsgrad uden Champions League 15,55%
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forventes yderligere effekt ved at få adgang til deltagelsen i Champions League. Det ses derfor som 

en udfordring for aktionæren, at F.C. København ikke har haft samme dominans i Superligaen. For 

såfremt klubben ikke bliver danske mestre, vil en kvalifikation til Champions League ikke være 

mulig.  

 

Rentabilitetsanalyse af PSE A/S ud fra Dupont-pyramiden  
 

 
 
I rentabilitetsanalysen er der valgt at blive brugt ultimo egenkapital ved beregning af den finansielle 

gearing i stedet for gennemsnitlig egenkapital, dette skyldes frasalget af Fitness.dk i 2017, det vil 

derfor ikke give det retvisende billede, da 2017 og 2018 ikke har samme forudsætning i de 

fremviste regnskabsperioder.  

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
 
 
 
 

RENTABILITETSANALYSE 2019 2018 2017 2016 2015
ROE: Egenkapitalens forretning 6,0% -18,6% 6,0% 5,9% -1,6%
ROIC: Afkast på nettodriftsaktiver 4,2% 6,6% 4,4% 4,3% 0,8%
Finansiel gearing 1,24               1,24         1,07         1,00              1,23         
Gennemsnitlig lånerente, r 2,7% 3,0% 2,9% 2,7% 2,8%
SPREAD: ROIC - r 1,5% 3,6% 1,5% 1,6% -2,0%
OG  - EBIT*(1-t) : Overskudsgrad 9,5% 15,4% 7,0% 6,1% 1,7%
AOH: Aktivernes omsætningshastighed 0,44               0,43         0,63         0,70              0,50         
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ROE – Egenkapitalens forrentning  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

 
Eller 

 
𝑅𝑜𝑖𝑐 + 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ (𝑅𝑜𝑖𝑐 − 𝑟)  

 
ROE er et udtryk for egenkapitalens forrentning, og den har været markant faldende i perioden fra 

2017 til 2018 fra 6,0% til -18,6%. Hvilket betyder at PSE A/S ikke har præsteret at skabe afkast til 

deres aktionærer og forrente deres kapital positivt.  

Egenkapitalen forrentning har været af svingende karakter, og med en negativ forrentning i både 

2015 og 2018, der skyldes en negativ totalindkomst. Som tidligere nævnt har der været store 

værdireguleringer i disse perioder. Dette på trods af en positiv afkastgrad i hele analyseperioden. 

Der ses en markant forskel på forretningen af egenkapitalen på 2015 og 2016. I 2015 deltog F.C. 

København ikke i Champions League, hvilket de gjorde i 2016. Der ses derfor en markant positiv 

effekt ved at være deltagende i Champions League for egenkapitalens forrentning. Det er dog 

bemærkelsesværdigt at se at Lalandia, skaber overskud år efter og er med til at skabe en positiv 

effekt for egenkapitalens forrentning.  

 
ROIC – Afkast på nettodriftsaktiver  

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

 
Eller 

 
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑  

 
ROIC giver udtryk for hvor gode PSE A/S er til at skabe afkast på den investerede kapital. I 

perioden har PSE A/S øget deres ROIC fra 0,8% til 4,2%, hvilket er må vurderes at være 

acceptabelt. Den acceptable stigning i ROIC skal findes i PSE A/S’ egenskab til at øge deres 

driftsoverskud uden at investere mere kapital i den bogførte balance. Dette betyder, at PSE A/S 

formår at omsætte balancen flere gange eller øge deres marginaler. PSE har i analyseperioden 

formået at få deres overskudgrad til at stige fra 1,7% til 9,5%, hvilket medfører at afkastet på 

nettodriftsaktiverne bliver forbedret over analyseperioden.  
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Finansiel gearing  
 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

 
Den finansielle gearing er udtryk for, hvor meget rentebærende gæld PSE A/S har i forhold til 

bogført egenkapital. PSE A/S har i perioden haft en stigning i de netto finansielle forpligtelser i 

forhold til egenkapitalen. Der har været en gennemsnitlig stigning i analyseperioden på 1,16. Dette 

skyldes at de netto finansielle forpligtelser ikke er tilpasset stigning eller faldet i egenkapitalen. PSE 

A/S har på baggrund i en varieret totalindkomst, ikke haft en kontinuitet i denne. Hermed fører de 

negative perioder til at den samlede finansielle gearing stiger. Det skal bemærkes at PSE A/S havde 

et stort underskud i 2018, hvoraf det påvirkede egenkapitalen negativt. 

R – gennemsnitlig lånerente  
 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 
 

 
Den gennemsnitlige lånerente ”r” er et udtryk for, hvor meget PSE A/S effektivt betaler for deres 

netto finansielle forpligtelser, altså deres effektive rente. PSE A/S har præsteret at ligge meget 

stabilt over hele analyseperioden. PSE A/S har store finansielle forpligtelser over hele 

analyseperioden, men har tilsvarende tilpasset finansielle omkostninger, hvorfor den har ligget 

stabilt over hele perioden.  

 
SPREAD  
 

𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟  
 
SPREAD er et udtryk for difference mellem afkastet på nettodriftsaktiverne, ROIC, og den 

gennemsnitlige lånerente, r. Det bemærkes, at der i analyseperioden har været en gennemsnitlig 

stigning på 1,2%. 2018 skiller sig ud, grundet regulering af frasalget af Fitness.dk. Den positive 

udvikling i ROIC, gør at SPREAD stiger samtidig med at den gennemsnitlige lånerente holdes 

konstant.  
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OG – overskudsgrad  
 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 
Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen der giver et driftsoverskud. Det 

bemærkes, at PSE A/S i analyseperioden har haft en gennemsnitligstigning på 7,9%, hvilket giver 

indtryk af, at OG er tilpasset PSE A/S forretningsområder. Der ses ved, at der efter frasalget af 

Fitness.dk ses en markant forbedring af OG. Der må derfor have været stort fokus på 

omkostningerne for at forbedre driftsoverskuddet.  

 
EBIT-Margin  
 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑓ø𝑟 𝑠æ𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 
 

 
Det ses tydeligt at EBIT-margin før særlige poster, har store udsving i analyseperioden. Med en 

forbedring på 15,6% i 2019, viser at denne post ses at være forbedret i forhold til de øvrige år. Det 

ses at omsætningen i Lalandia er med en konstant stigning, hvor Parken er afhængige af de 

sportslige resultater før den samlede EBIT-margin kan forbedres.  

 
AOH – aktivernes omsætningshastighed  
 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 
 

 
Aktivernes omsætningshastighed er et udtryk for, hvor mange gange PSE A/S formår at omsætte 

deres investerede kapital. Det bemærkes, at PSE A/S har forholdsvis store udsving i 

analyseperioden. OAH har i analyseperioden et gennemsnit på 0,54. Det vurderes at være fornuftigt 

at over halvdelen af driftsaktiverne bliver omsat. Med baggrund i den ydelse som PSE A/S som 

koncern tilbyder, vurderes det at AOH er på et fornuftigt niveau.  
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PSE’s finansielle value drivers 

De udvalgte finansielle value drivers har til opgave at fortsætte den vækst, som PSE A/S har opnået 

indtil nu:  

 Fokus på Overskudsgraden  

 Lav finansiel gearing – optimal kapitalstruktur  

 Lav gennemsnitlig lånerente  

 Udvidelse af forretningsenhederne Lalandia  

 Servicere F.C. Københavns fodboldhold, da Champions League giver forbedret nøgletal  

 Fokusere på stigende omkostninger, hvis deltagelse til europæisk fodbold glipper.  

 Brande og sælge merchandise i større mængder 

 

Budgettering  

 
Med baggrund i den strategiske analyse, som belyste de tidligere nævnte value drivers, og 

regnskabsanalysen, der afklarede de finansielle value drivers, er der udarbejdet en 10-årig 

budgetperiode, som ligger til baggrund for den forventede vækst for PSE A/S.  

 

Budgettet tager udgangspunkt i organisk vækst og tager ikke højde for frasalg eller eventuelle 

opkøb af konkurrenter, det betyder at PSE A/S i fremtiden udelukkende skal øge deres 

markedsandele ved at fortsætte med at bruge strategierne ’markedspenetrering’ og 

’markedsudvikling’. Budgettet er opdelt i enheder, og alle forretningsenheder har deres egen 

vækstrate, men ender dog i en fælles terminalværdi, som er væksten i fremtiden. Alle enhederne har 

også deres egen overskudsgrad, som er blevet budgetteret efter deres historiske performance og 

forventningerne til fremtiden.  

Der tages udgangspunkt i at der ikke kan kigges ind i fremtidige sportslige resultater, samt at 

opførslen af yderligere enheder tilknyttet Lalandia er lagt som en vækst under budgetposten 

Lalandia.  

 

Af årsregnskabet 2019 fremgår det, at der er forventninger om at koncernen kommer ud med en 

omsætning på mellem 900-950 mio. kroner. Og et forventet resultat før skat på 0-20 mio. kroner. 
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Der forventes en intakt spillertrup, uden de store ændringer i både spillersalg og køb. Af det 

historiske regnskab ses det at spillerindtægterne er højere end spillerudgifter, hvilket også vurderes 

realistisk for et kalkuleret salgsbudget.  

 

Der er estimeret med europæisk gruppespil, men det vurderes ikke at F.C. København kvalificere 

sig til Champions League i 2021, med baggrund i det forspring som F.C. Midtjylland har ned til 

F.C. København47. Derfor sættes væksten moderat, men udgangspunkt i både strategiske og 

finansielle value drivere.  

 

Dertil forventes belægningsprocenten på kontorejendommen at holde ved i samme størrelse, 

hvorfor væksten på dette område ville være lille over tid.  

  

Lalandia forventer at have en stadig stigende vækst i antallet af besøgende og af købere til deres 

ejendomme. Der er ikke taget højde for at enheden Lalandia er splittet op i flere enheder, men lagt 

sammen til en enhed i budgetperioden. 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Væksten i Parken forventes at være stabil og være konstant frem mod terminalperioden. Parken har 

over analyseperioden haft en gennemsnitlig vækst på 29,3%, men det vurderes ikke at være den 

reelle vækst, da 2016 skiller sig markant ud. 2016 indeholdt Champions League. Det er ikke 

kalkuleret med Champions League-deltagelse i budgetperioden, men blot med europæisk 

gruppespil, hvorfor der enkelte år kan være markante ændringer. Det forventes at Parken også 

fremadrettet vil være en stor spiller på koncertmarkedet, og som arrangør af kvalifikationskampene 

for det danske fodboldlandshold. Dermed vurderes budgetperioden realistisk for Parken.   

  

Der forventes også en markant vækst i Lalandia. Som udgangspunkt beholder begge nuværende 

lokationer deres omsætning, men med en stigning estimeret til 5,00%. Terminalperioden ender med 

 
47 https://www.bold.dk/fodbold/danmark/3f-superliga/ 
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en stigning på 9,00%, hvilket skyldes en forventning om, at eventuelt nye feriecentre vil skabe en 

markant større omsætning for enheden Lalandia. Det kan dog være at vækstraten er sat for lavt, 

grundet den omsætning et nyt ferieland kan skabe. Forventeligt vil vækstraten på Lalandia over tid 

ligge på en tocifret stigning efter år 2022. Hertil skal de muligheder som de nuværende enheder 

skaber, også forvente en stigning over perioden. Som beskrevet i vækstmatricen, ligger det største 

udviklingspunkt for den samlede koncern i netop Lalandia. Her vil det være muligt at udvikle det 

nuværende marked, og tilføje en markedspenetrering. Det vurderes realistisk at PSE A/S via brand 

og stordriftsfordele ville kunne gøre brug af ovenstående metoder, og dermed skabe en øget vækst. 

 

Kontorejendommene vurderes til at kunne fortsætte sin vækst, men den gennemsnitlige vækst på 

over 10% som analyseperioden viser, vurderes ikke at være den fremadrettet vækst. Derfor sættes 

væksten til 5%, og ender i terminalperioden på 6,0%. Der er pt. en udlejningsprocent på 95%, jf. 

årsregnskabet 2019. Det vurderes ikke at de nuværende kontorejendomme, ville kunne skabe en 

større omsætning fremadrettet. Realistisk set vil nuværende udlejningsprocent være flot 

fremadrettet men også realistisk med baggrund i tidligere nævnte punkter omkring central 

beliggenhed for både virksomheder og dens kunder.  

 

Den skiftende %-del i terminalværdiperioden er valgt på baggrund af de usikkerhedsmomenter, der 

ligger i alle områder, som der arbejdes på. Det vurderes ikke urealistisk at terminalværdien for 

Parken vil være på omkring 6%, hvis man kvalificerer sig til europæisk gruppespil. Såfremt 

deltagelse til europæisk gruppespil ikke bliver realiseret, vil terminalperioden, være sat forkert da 

det kan fører en negativ vækst med sig, som det tidligere er set i analyseperioden for året 2015. Med 

baggrund i det potentiale som Lalandia viser, bemærkes det at stigningen kan være markant større 

på dette marked, da der ikke er kalkuleret med en stigende vækst grundet nye centre. Såfremt de 

bliver medregnet, vil væksten være højere på dette område en kalkuleret på den opsatte oversigt.  

 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som beskrevet budgetteres der med individuelle overskudsgrader for de forskellige divisioner. Det 

bemærkes, at Kontorejendommene har en meget høj OG, som også forventes at stige frem mod 

terminalperioden. Grunden dertil skyldes, at omkostninger dertil udelukkende er af finansiel 
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karakter, hvorfor det ikke påvirker OG før særlige poster. Med baggrund i at kontorejendommen 

kun består af 7% af den samlede omsætning, vurderes den flotte OG før særlige poster at have en 

mindre effekt. Det ses dog at dette element i PSE A/S laver markant overskud enhed for enhed. Det 

vurderes at enheden med sin høje belægningsprocent, udelukkende ville få en kalkuleret OG før 

særlige poster på baggrund af indskrevet huslejestigninger. Der er dog ikke kendskab til kontrakter i 

det offentlige regnskab, hvorfor dette kun er en spekulation, som vurderes realistisk.  

 

Den gennemsnitlige overskudsgrad har været på 5,2% over analyseperioden. Der har i 

analyseperioden kun været et år med deltagelse i Champions League. Det vurderes at OG kan 

forbedres yderligere i Parken, med henblik på at sportslige resultater og arrangementer har 

potentiale til at performe bedre. Parken er moderselskabet som løbende skal serviceres, derfor vil et 

faldt i OG ikke være ensbetydende med at ledelsen ville fokusere der anderledes, der vil fra en 

investors synspunkt dog være krav om at fodboldklubben skal præstere, da det historisk set er 

konstateret at Parken er afhængig af deltagelse i europæisk fodbold. Og gerne deltagelse i 

Champions League. Det vurderes ikke at Parken er truet af mange andre udbydere på 

koncertområdet, hvis der som beskrevet i SWOT-analysen, fokuseres på kerneforretningen. Det må 

dog påtænkes at F.C. København kan blive presset af de nye regler for deltagelse i europæisk 

fodbold, hvilket kan presse overskudsgraden den forkerte vej.  

 

Lalandia har en flot stigende OG, før særlige poster, hvilket udelukkende er sket på baggrund af 

markedsføring nye tiltag i det eksisterende marked. Det påtænkes derfor at OG vil være markant 

pænere i hele budgetperioden, og særligt efter 2022 hvor det påtænkes at Lalandia Søndervig står 

færdig til brug. Den gennemsnitlige overskudsgrad i analyseperioden har været på 14,6%, hvorfor 

det ikke ville være urealistisk at vurdere terminalperioden til 18%, med baggrund af de nye centre.  

 

Der vil i budgettet tages udgangspunkt i en konstant på 0,50 i forhold til aktivernes 

omsætningshastighed. Der har fra 2015-2018 været en gennemsnitlig AOH på 0,50, og siden 

frasalget af Fitness.dk har den været gennemsnitligt på 0,44, hvorfor den gennemsnitlige på 0,45 

vurderes at være realistisk. Over tid må det forventes at AOH kan forbedres en smule.  

 

Ovenstående forudsætninger giver følgende budget, som vil ligge til grund for værdiansættelsen af 

PSE A/S.  
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Kilde: Egen tilvirkning 

Værdiansættelse af PSE A/S  

 

WACC  
 
Før værdiansættelsen af PSE A/S kan beregnes, er det nødvendigt at beregne selskabets WACC, 

som er et udtryk for de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger48. WACC beregnes på 

følgende måde:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒𝑘 ∗ 𝑅𝑒𝑘 + 𝑊𝑓𝑘 ∗ 𝑅𝑓𝑘 ∗ (1 − 𝑡𝑐) 
49 

Vægte  

Første skridt er at beregne Wek og Wfk, som er et udtryk for den vægtede egenkapital og den 

vægtede fremmedkapital. Vægtene kan beregnes på følgende måde:  

𝑊𝑒𝑘 =
𝐸𝐾

𝐸𝐾 + 𝐹𝐾
 

 

𝑊𝑓𝑘 =
𝐹𝐾

𝐸𝐾 + 𝐹𝐾
 

 

Hvor EK er markedsværdien af egenkapitalen, og FK er markedsværdi af fremmedkapitalen eller de 

netto finansielle forpligtelser, som er beregnet i regnskabsanalysen.  

 

 
48 Valuation – Measuring and Managing the Value of companies – udgave 6 af Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels  
49 Corporate Finance formelsamling 2019  
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Her opstår et cirkulationsproblem, idet at vi skal bruge WACC for at beregne værdi af 

virksomheden og vi skal bruge værdien af virksomheden for at beregne WACC. Der benyttes derfor 

kursen på PSE A/S-aktien pr. 30/12/2019 til at beregne egenkapitalen, 30/12/2019 var sidste 

handelsdag i regnskabsåret 2019. Lukkekursen den 30/12/2019 var 100,00 DKK50. Egenkapitalen 

findes nu ved at gange lukkekursen med antal aktier:  

 

100,00 ∗ 5,005536 𝑚𝑖𝑜 = 500,5536 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟  

 

Vores fremmedkapital findes i regnskabsanalysen, og de nettofinansielle forpligtelser var pr. 

31/12/2019 – 1.053.085 tkr. Vi kan nu finde vores vægte:  

 

𝑊𝑒𝑘 =
500,5536

500,5536 + 1053,085
= 0,322181 

 

𝑊𝑓𝑘 =
1053,085

500,5536 + 1053,085
= 0,677819 

 

Disse vægte benyttes, indtil de bliver genberegnet ved den endelige værdiansættelse.  

 

CAPM  

For at beregne Rek, som er et udtryk for den forventede forrentning på egenkapitalen for investorer, 

benyttes Capital Asset Pricing Model, også kaldet CAPM. CAPM beregnes på følgende måde:  

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

 

Rf er et udtryk for den risikofrie rente. Den risikofrie rente er teoretisk en nulkuponobligation, hvor 

der ikke er nogen konkurs- eller reinvesteringsrisiko. Obligationen skal matche tidshorisonten på 

hver af de pengestrømme, som skal tilbagediskonteres. I praksis benyttes en toneangivende 10-årig 

statsobligation51. Dog er vi i den situation, at rentemarkederne aldrig har været lavere, end de er på 

nuværende tidspunkt med historisk lave renter52. Dette har også medført, at flere lande har negative 

 
50 Årsrapporten 2019 s.21 - Aktionærinformation  
51 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave s. 39 
52 https://www.cnbc.com/2019/03/27/global-bond-market-has-been-spooked-and-big-interest-rate-slide-not-likely-to-be-over-
yet.html  
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renter. Dette betyder, at den obligation, som jeg som udgangspunkt ville vælge, er en 10-årig dansk 

statsobligation, grundet at markedet som PSE A/S er i, er bundet sammen med den danske 

økonomi.  Denne har en effektivrente på -0,20%53. Det vurderes at med det nuværende marked er 

en realistisk sammenligningskilde. 

 

𝛽𝑖 er et udtyrk for betaen på aktivet. Betaen kan bestemmes på forskellige metoder, man kan brug 

post data til se udviklingen på PSE A/S’ aktie og bevægelserne på et aktieindeks, ulempen ved 

denne metode er, at du bruger historisk data til at determinere fremtiden. Den anden metode, der 

kan benyttes, er en såkaldt ”Common sense-metode”, denne foretrækkes af mange praktikere. 

Common sense-metoden er en vurdering på baggrund af PSE A/S’ driftsmæssige og finansielle 

risiko54.  

I denne opgave benyttes den historiske Beta, hvorfor der tages udgangspunkt i en beta på 0,65. Med 

baggrund i den historiske data, ses det at beta har været forholdsvis lav i forhold til andre brancher.  

Betaen på 0,65 afspejler, at risikoen for PSE A/S vurderes lavere end den samlede 

markedsportefølje.  

 

Beta kan inddeles på følgende måde:  

55 

 

E(RM) –er et udtryk for markedsrisikopræmien. Det er altså et udtryk for den præmie, en investor 

skal have for at investere i en virksomhed i stedet for en risikofri investering. Her skriver Ole 

Sørensen, at der findes en række forskellige modeller at benytte56:  

1. Et antal investorer spørges om deres skøn over risikopræmien, og efterfølgende anvendes 

gennemsnittet af deres vurderinger som et estimat over risikopræmien.  

2. Risikopræmien estimeres ud fra historiske data. Denne metode bygger på den antagelse, 

at den forventede risikopræmie er den samme som den historiske risikopræmie. 

 
53 https://tradingeconomics.com/denmark/government-bond-yield 
54 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave s. 41 
55 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave, s. 40 
56 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave, s. 39-40 
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3. Den implicitte risikopræmie beregnes ud fra de nuværende aktiekurser ved hjælp af f.eks. 

residualindkomstmodellen. 

 

I denne opgave benyttes model 1. Der blev i 2016 lavet en undersøgelse fra PWC, hvor de oplyste 

at markedsrisikopræmien lå mellem 4,5-8,0%. De fastslår dog at det nuværende brug er 5,6%, 

hvorfor denne anvendes i opgaven. 

 
CAPM kan herefter beregnes på følgende måde:  
 
 

𝐸(𝑅𝑖) = −0,2% + 0,65 5,6% − (−0,2%) = 3,44% 

 

Afkastkrav på fremmedkapitalen  
 

Næste skridt i beregningen er at estimere kravet til afkast i forhold til fremmedkapitalen. 

Afkastkravet estimerer den rente, som PSE A/S kan låne til. En fremgangsmåde kan være at benytte 

r, som er beregnet i rentabilitetsanalysen og beregnes ved netto finansielle omkostninger divideret 

med netto finansielle forpligtelser. Her har PSE A/S fra 2015 – 2019 haft et gennemsnit på 2,8%. I 

2019 havde PSE A/S en r på 2,8%. Det vurderes at være en acceptabel rente for en virksomhed som 

PSE A/S. Alternativt kan der vælges en 10-årig statsobligation og tillægges et selskabsspecifikt 

risikotillæg57.  

Der vælges at gøre brug af denne gennemsnitlige lånerente for analyseperioden, hvorfor det er valgt 

at afkastkravet til fremmedkapitalen bliver estimeret til 2,8%.  

 
Skattesats  
 
Det sidste skridt i beregningen af WACC er estimering af skattesatsen i PSE A/S. I denne 

værdiansættelse benyttes et gennemsnit fra 2015-2019. Dette beregnes på følgende måde:  

 

 
 

 
57 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang Ole Sørensen. 2018 5.udgave, s. 43 



 64

 

Alternativet havde været at benytte den danske selskabsskattesats på 22%58, dog ses det, at PSE 

A/S’ skattesats svinger betragteligt løbende, og det vurderes derfor mere retvisende at bruge et vejet 

gennemsnit.  

 

Estimering af WACC  
 
Alle elementerne er nu beregnet og estimeret for at kunne udlede WACC. WACC kan derfor 

beregnes til:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 32,22% ∗ 3,44% + 67,78% ∗ 2,8% ∗ (1 − 0,3160) = 2,59%  

 

WACC er derfor beregnet til 2,59% til brug for værdiansættelsen af PSE A/S. 

 

DCF  

Efter genberegningen af vægtene er WACC ændret til 2,59%, dette skyldes, at den vægtede 

egenkapital er større end udgangspunktet.  

Dette giver følgende værdi af PSE A/S baseret på Discounted Cash Flow-modellen:  
 

 
 
Som det fremgår af ovenstående, er det terminalperioden der skaber værdien for DCF-modellen. 

Værdien er beregnet ved at tilbagediskontere det forventede Cash flow med WACC og kan sættes 

op på følgende måde:  

 
58 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049  
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RIDO  

Ved brug af RIDO eller residualindkomstmodellen findes følgende værdi:  

 

 

 

Værdien er identisk med DCF-modellen, hvilket betyder, at der ikke er fejl i modellen. Her ses det, 

at der er negativ FCF i terminalperioden, men at budgetperioden og NDA skaber positiv EV for 

RIDO. Forskellen på DCF-modellen og RIDO er, at du tillægger balancen værdi i den 

værdiansættelse, og at du dermed får en mindre terminalværdi, hvilket betyder, at du alt andet lige 

ikke er lige så afhængig af kommende indtjening.  

 

Kursen på 95,00 er en smule lavere end den lukkekurs pr. 30.12.2019. på 100,00 kroner. Yderligere 

ses det at kursen pr. 17.04.2020 havde en lukkekurs på 70,6059, hvilket er markant lavere end 

værdien på den beregnet kurs. Dog med det forbehold, at opgaven ikke har taget forbehold for det 

kursudsving, som Coronakrisen alt andet lige har givet PSE A/S. Det vurderes derfor på baggrund 

af ovenstående at man på nuværende tidspunkt burde opkøbe aktier i PSE A/S.    

 

 
59 Bilag 3 
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Følsomhedsanalyse 
 
Som tidligere oplyst er der mange parametre og usikkerheder forbundet med den teoretiske kurs, 

når WACC skal beregnes. Ved en ændring i WACC på -0,5% vil aktiekursen ændre sig fra kurs 95 

til kurs 73. Ligeledes vil ændringen på 0,50% lave en ændring i aktiekursen på 28 kurspoint. Der 

ses derfor en tydelig tendens til hvilken betydning WACC har for værdien pr. aktie.  

 

 

 

Kigges der ind i vækstraten, ud fra de faste kriterier som tidligere er besluttet, ses der på samme 

måde en markant ændring, med baggrund i væksten ændres +/- 0,50% på den samlede koncern. 

Som ovenfor er ændringen i værdi pr. aktie stor ved blot en lille ændring, hvorfor evt. deltagelse i 

Champions League ville kunne skabe en markant stigning i aktiens værdi. 

 

 

Model kritik  

 
De valgte værdiansættelsesmodeller er foretrukket fremfor multiple værdiansættelse, hvor du 

ganger EBITDA med en branchebestemt multiple, og Gordons dividendemodel, hvor du bestemmer 

værdien af selskabet ud fra udbytte. De fravalgte modeller har deres begrænsninger, den multiple 

værdiansættelse er oplagt til sammenligning i branchen, men ikke ideel til værdiansættelse, grundet 

det manglende fokus på fremtidig indtjening. Gordons dividendemodel er afhængig af et udbytte, 

og kan derfor kun bruges ved virksomheder der udbetaler udbytte. Med baggrund i manglende 

konstant udbytte er denne model ikke brugt.  

 
Dog har de valgte modeller også deres fejl og mangler.  
 

Discounted Cash flow  

Fordelen ved DCF-modellen er, at du udarbejder den ud fra en rentabilitetsanalyse, som skal 

determinere den kommende vækst. Dette betyder at værdien bliver bestemt ud fra det kommende 

Ændring i % Oprindelig -0,50% 0,50%
WACC 2,59 2,09% 3,09
Værdi pr. aktie 95 123 73

Ændring i % Oprindelig -0,50% 0,50%
Vækstrate 7,55% 7,05% 8,05%
Værdi pr. aktie 95 82 106
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cash flow, som også er det, investor køber sig ind i. Ulempen er, at store dele af værdien stammer 

fra terminalværdiperioden, som i de udarbejdede modeller er 10 år ude i fremtiden og det kan være 

svært at spå om fremtiden. Investeringer som trækkes fra det frie cash flow, betragtes som et 

værditab, og dette betyder der er et krav til at øge din omsætning ved investeringer. Modellen tager 

ikke højde for den bogførte balance, og det betyder at modellen vil have sine begrænsninger i 

brancher hvor der er store aktivmasser, som eksempelvis ejendomsselskaber.  

 

Den har ligeledes sin begrænsning ved cirkulationsproblematikken. Du skal bruge din WACC for at 

bestemme værdien af virksomheden og du skal bruge værdien af virksomheden til at determinere 

dine vægte, som skal bruges til at beregne din WACC.  

 

Modellen er yderst påvirkelig ved ændringer i WACC, og WACC-beregningen har mange 

komponenter som kan påvirkes af udefra kommende faktorer.  

 

Modellen er dog foretrukket, da det er den mest gængse i branchen, og den der er hyppigt brugt i 

erhvervslivet.  

 

Residualindkomstmodellen  

Fordelen ved RIDO-modellen er, at du på samme måde som DCF-modellen bygger din 

budgetperiode ud fra en rentabilitetsanalyse. Dog har RIDO-modellen et ekstra parameter i og med 

den tager højde for netto driftsaktiverne. Det betyder at din terminalværdi bliver mindre, og dermed 

vurderes det at din værdi bliver mere eksakt, i og med usikkerhedsfaktorerne mindskes. Modellen 

kræver dog tilstrækkeligt med regnskabsmateriale og at den bogførte balance er kurant. 

 

Ens for begge modeller er at post data ligger til grund for fremtidige data, og dette vil altid give dele 

af subjektivitet. Dertil har RIDO-modellen også et cirkulationsproblem i forhold til WACC.  

 

 
 



 68

 

Konklusion  

Parken Sport og Entertainment er en underholdningskoncern med et unikt produkt, som er fordelt 

ud på deres forskellige forretningsenheder. Deres strategi har været at skabe et unikt koncept, og 

bygge fodboldklubben op omkring det overskud som skabes i koncernen. Set ud fra et strategisk 

synspunkt, er virksomhedens primære value drivere konkluderet til følgende:  

 
 Udvidelse af Lalandia 

 Europæisk gruppespil 

 Forblive Markedsleder 

 Åbne Parken for yderligere arrangementer 

 Optimering af det samlede brand PSE 

 

Ved gennemgang af det historiske regnskab, viser Lalandia sig som den enhed med den laveste 

salgsvækst, men omvendt som den enhed der har den største EBIT, før særlige poster. Med en 

gennemsnitlig stigning på 14,6% over de seneste 5 regnskabsår, viser overskudsgraden for Lalandia 

at være markant højere end hos Parken. Parkens omsætning og overskudgrad viser at deltagelse i 

europæiske turneringer, er en nødvendighed hvis PSE A/S som koncern skal give et ekstraordinært 

afkast til aktionærerne.  

Det konkluderes at med en omsætning på over 57% af den samlede koncern og en EBIT på 59%, at 

værdiansættelsen af Parken Sport og Entertainment er meget afhængig af den performance som sker 

i både Billund og Rødby. Omvendt ses det at Parken står for 36% af omsætningen i 2019, men 

EBIT kun består af 3% af den samlede del. Parken vurderes derfor som en stor spiller 

omsætningsmæssigt, men hvis der ikke præsteres sportslige resultater, som giver adgang til 

deltagelse i minimum Euro League, vil den samlede koncern lide under manglende resultater på det 

sportslige plan. Omvendt er det beregnet og bevist, at deltagelse i Champions League ville kunne 

skabe et ekstraordinært udbytte for aktionærerne. 

 

Det er også bevist gennem den strategiske analyse og regnskabsanalysen, at Parken Sport og 

Entertainment vil være delvis afhængige af andre personer og instanser. Her tænkes særligt; 

nationale og kommunale funktioner vedrørende udvidelse af Lalandia. Europæiske storklubber som 

ønsker større bid af præmiesummen, og derved prøver at begrænse de mindre landes deltagelse i 

Champions League. Dette er på tegnebrættet fra UEFA med start i sæsonen 2023/24 og kan 



 69

 

potentielt set få stor betydning for FC Københavns mulighed for at kvalificere sig til Europæiske 

gruppespil som vi kender dem i dag. 

Ydermere er lovgivning på området vedrørende reklamering for gambling og alkohol vigtigt, da 

F.C. Københavns to største sponsorer, er en del af dette.  

 

Med baggrund i værdiansættelsen af PSE er der taget udgangspunkt i at koncerns vækstrater på alle 

nøgletal, men til baggrund for denne ligger beregninger på de enkelte forretningsenheder. Her 

fremgår det tydeligt at hvis væksten i Lalandia blot stiger med mere end den historiske vækst, vil 

enheden stadigvæk skabe værdi for koncernen. Det er gennem opgavens udførsel min opfattelse, at 

folk opfatter F.C. København og Lalandia som to mere separate enheder, end de i virkeligheden er. 

Der vil derfor på sigt kunne opstå en udfordring for den samlede koncern, hvis F.C. 

København/Parken ikke præsterer over en længere regnskabsmæssig periode. Det ville kunne skabe 

usikkerhed for de investorer som udelukkende ser PSE A/S som en investering. 

 

Men vil jeg stadigvæk være aktionær i Parken Sport og Entertainment A/S? Mit svar er ja, ud fra 

den opførte værdiansættelse og den derved beviste værdi som fodboldklubben har skabt for den 

overordnede koncern de seneste år. Ud fra analysen er der intet som tilsiger at de ikke vil kunne 

skabe en lignende værdi de kommende sæsoner, men naturligvis med overfor nævnte risici taget 

med i betragtningen.      
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Bilag 1 - Samfundsansvar 
 
PARKEN Sport & Entertainment 
2019 - Redegørelse for samfundsansvar jævnfør regnskabslovens § 99 a 
Forretningsmodel og risikoanalyse 
Grundholdningen i koncernen er, at vi som virksomhed skal udvise ansvarlighed, anstændighed, god etik 
og moral samt respekt for virksomhed, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige 
interessenter. 
Den holdning er ligeledes forankret i den vedtagne Strategi 2019+, hvori der bliver lagt vægt på, at 
koncernen skal arbejde for mangfoldighed, bæredygtighed og til enhver tid optræde ansvarligt. 
Koncernen sælger oplevelser og livskvalitet. Koncernen får betydelig eksponering i medierne, og har 
kontakt med et stort antal mennesker og samarbejdsrelationer, og dermed har koncernen en væsentlig 
påvirkning på samfundet. Som en del af det at drive en ansvarlig forretning foretages en risikovurdering, 
hvorigennem behovet for politikker, retningslinjer og indsatser afdækkes. 
Koncernens påvirkning af miljøet og klimaet, menneskerettigheder og antikorruption vurderes at være 
relativt begrænset. Risikovurderingen er foretaget på den måde, at udvalgte emner er analyseret for deres 
indvirkning på PARKEN Sport & Entertainment og koncernens interessenter. Risiko er i den 
sammenhæng et produkt af emnets væsentlighed i den daglige forretning, og den sandsynlige negative 
påvirkning emnet har på koncernen eller interessenter. I det omfang der er identificeret væsentlige risici 
på de enkelte områder, er de beskrevet sammen med de relevante politikker. 
Miljø og klima 
PARKEN Sport & Entertainment har fokus på de generelle samfundsudfordringer der er forbundet med 
miljøet og klimaet. Koncernen tager sin del af ansvaret for at bidrage til løsningen af disse udfordringer og 
har derfor fokus på, at begrænse den negative påvirkning af miljøet og klimaet som virksomheden har. 
Det er PARKEN Sport & Entertainments ambition kontinuerligt at arbejde med de områder, hvor 
påvirkningen af miljøet og klimaet er mest direkte, således at indsatsen bliver mest mulig effektiv. Et 
fokusområde er energiforbruget, og koncernens forskellige segmenter arbejder alle med at nedbringe den 
mængde energi, der bruges til transport, belysning og opvarmning. Derudover spiller genanvendelighed, 
og mængden af genanvendt materiale, en rolle for koncernen i forbindelse med beslutninger om 
anlægsarbejder og renoveringer. 
I F.C. København er udskiftning af belysning på stadion udført, således at hele stadionbelysningen 
fremadrettet er LED-belysning, ligesom de øvrige dele af stadion løbende er blevet opdateret til mere 
energibesparende løsninger. Disse initiativer har i 2019 ført til en helårseffekt af de i 2018 igangsatte 
energibesparelser og giver et fortsat relativt fald i energiforbruget. Konkret kan nævnes udskiftning af 
armatur med lysrør, til LED armatur i 16 trappetårne. Endvidere har vi udskiftet lysrørsarmatur til LED 
armatur, det har reduceret forbruget med en faktor fire. 
Derudover har F.C. København, i samarbejde med virksomhedens leverandør af vandkraftbaseret 
elektricitet, opsat ladestandere til el-biler på virksomhedens område. Desuden er LED-banderne omkring 
banen en ny og mere energibesparende udgave. 
Vi har endvidere indgået kontrakt med HOFOR, omkring overvågning af vores vandforbrug. 
Lalandia har, grundet det forholdsvis store energiforbrug til opvarmning af bassiner og lokaler, et 
indbygget fokus på energioptimering, hvilket sikrer en kontinuerlig afsøgning af energibesparende 
muligheder. I 2019 er der udskiftet dele af ventilationsanlæggene i såvel Rødby som Billund til nyere og 
mere energivenlige anlæg. Ligeledes er arbejdet med at overgå til LED-lamper næsten fuldendt. Arbejdet 
med energibesparelser og bæredygtighed har fortsat høj prioritet i 2020. Fra 1. januar 2020 vil hele 
elforbruget komme fra danske vindmøller, og det er målsætningen, at elforbruget skal reduceres med 5%. 
Derudover arbejdes der med mange aktiviteter, der skal reducere brugen af plastik og engangsemballage. 
Sociale forhold og medarbejderforhold 
PARKEN Sport & Entertainment anser det som overordentligt vigtigt at være en attraktiv arbejdsplads og 
iværksætter løbende tiltag for at sikre dette, eksempelvis gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Koncernen 
støtter op om ILO’s otte kernekonventioner vedrørende arbejdstagerrettigheder. I koncernen støtter og 
tilgodeser vi vores medarbejdere, således at de får de bedste forudsætninger for at trives på 
arbejdspladsen. Vi har en organisation, der indbyder til åben dialog på tværs af virksomheden. I hele 
koncernen har medarbejdere tilbud om at dyrke motion, modtage kostråd eller deltage i sociale 
arrangementer med deres kollegaer og familier. Desuden har vi tilbudt ansatte et sundhedstjek. 
Koncernen ser sig selv som en vigtig brik i samspillet med det omkringliggende samfund. Denne rolle 
påtager PARKEN Sport & Entertainment sig, og afsøger løbende områder hvor vi, med afsæt i vores 
kerneforretning, kan yde et bidrag til samfundet, ofte i samspil med koncernens mest umiddelbare 
interessenter. 
I F.C. København har vi i 2019 udbygget en proces, hvor det i højere grad er blevet gjort til et 
ledelsesansvar, at sikre at medarbejdere bliver opfordret til at deltage i uddannelsestilbud, noget der 
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tidligere har hvilet på den enkelte medarbejder. 
F.C. København har i løbet af året fortsat arbejdet for at øge antallet af praktikpladser. Dette er sket ved at 
have emnet på dagsordenen i forbindelse med møder med F.C. Københavns sponsorer. Vi har i 2019 
struktureret vores proces for praktikantforløb, så vi sikrer et bedre forløb for de praktikanter, vi tager. 
Derudover har vi gennem året fortsat vores arbejde med samarbejdsklubberne, og dette projekt bidrager 
dels til sundheden og motionsmængden for byens børn, men også til at uddanne frivillige fodboldtrænere 
i en lang række af de udfordringer, der følger med i arbejdet med børn og unge. 
Lalandia har også i 2019 haft et samarbejde med Dansk Folkehjælp for at give mindre bemidlede familier 
mulighed for at komme på ferieophold. Lalandia bidrager i den sammenhæng ved at tilbyde Dansk 
Folkehjælp reducerede priser og gennem afholdelse af aktiviteter for familierne. Ligeledes har Lalandia 
deltaget i fundraising aktiviteter for at støtte Dansk Folkehjælps arbejde. 
Derudover har Lalandia bidraget til aktiviteter for bl.a. Red Barnet og senest indledt et samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse med fokus på at hjælpe børn der rammes af kræft. 
I Rødby er Lalandia fortsat ambassadørvirksomhed i projektet ”Rekruttering fra kanten”, der kører indtil 
2021. Projektet er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business LF. og 
ambassadørvirksomheder. Formålet er at give mindst 850 udsatte borgere fra Lolland Falster en tættere 
tilknytning til arbejdsmarkedet, og mindst 500 af disse skal i ordinære jobs i løbet af projektperioden. 
I Billund er der et samarbejde med Billund Kommune, hvorigennem Lalandia bl.a. giver borgere 
mulighed for at komme i flex-jobs og arbejdsprøvninger. 
Menneskerettigheder 
4. marts 2020 
PARKEN Sport & Entertainment tager i sit arbejde med menneskerettigheder afsæt i FN’s Verdensmål om 
Menneskerettigheder og tolkningen af at det er statens rolle at beskytte, og virksomheders rolle at 
respektere menneskerettighederne. I koncernen er det vigtigt at sikre, at hverken medarbejdere, kunder 
eller øvrige interessenter oplever nogen form for forskelsbehandling eller diskrimination. Ud over den 
generelle opmærksomhed på lige rettigheder for alle, uanset køn, alder, religion, seksuel orientering eller 
etnicitet, har man i koncernen særlig opmærksomhed rettet mod at sikre handikappede lige adgang til de 
forskellige tilbud, virksomhederne i koncernen tilbyder. Der vil frem mod sommeren 2020 ligeledes ske 
en opgradering og udbygning af handikappladserne på stadion. 
Som en del af arbejdet med lige rettigheder har flere af koncernens virksomheder forbeholdt sig retten til, 
at få indsigt i underleverandørers aflønning af deres medarbejdere, hvilket gøres for at sikre sig mod 
underbetaling. Derudover arbejder man i dele af koncernen med en procedure, der udelukker brugen af 
underleverandører. Dette gælder eksempelvis rengøringsopgaver, hvor dette sker for at sikre sig mod 
ansættelsesforhold, der ikke lever op til koncernens overordnede politik på området. 
F.C. København samarbejder med UEFA i forhold til kampagner rettet mod racisme på og uden for banen. 
Derudover har vi i løbet af året været involveret i initiativer med Dansk Flygtningehjælp, der blandt andet 
har givet flygtninge adgang til arrangementer i Telia Parken. Ydermere har vi i løbet af året haft fokus 
rettet mod ungdomsspillere, hvor vi har sikret en balance mellem fodbold og skolegang, samt fortsættelse 
af skolegang i vante rammer for de ungdomsspillere, der vælger at stoppe med fodbolden. 
Vi har i 2019 ligeledes deltaget i en kampagne mod racisme i samarbejde med UEFA, samt støttet op om 
Pride ugen i København. Klubben har også deltaget i en generel kampagne for menneskerettigheder i 
samarbejde med UEFA og FAME, ligesom F.C. København har været en aktiv del af en kampagne mod 
homofobi i sport og i samfundet med spilleren Viktor Fischer som frontfigur. 
I Lalandia retter arbejdet med menneskerettigheder sig blandt andet mod muligheden for fortsat at have 
en høj grad af mangfoldighed ved at ansætte folk med anden etnisk baggrund. Dette arbejde er en naturlig 
forlængelse af den indsats på området, som Lalandia tidligere er blevet anerkendt for blandt andet 
gennem tildeling af en række priser. 
Antikorruption 
Der er mange årsager til, at bekæmpelsen af korruption og bestikkelse er en prioritet for PARKEN Sport & 
Entertainment. I koncernen er der en erkendelse af, at et samfund og et forretningsklima som er præget af 
tillid mellem kunder, virksomheder og borgere, er til det fælles bedste. Samtidigt er korruption og 
bestikkelse en forhindring i udviklingen af en ansvarlig og bæredygtig forretning. PARKEN Sport & 
Entertainment vil gøre sit yderste for at sikre, at samarbejdspartnere følger gældende regler. I koncernen 
er man dedikeret til, at bekæmpe alle former for korruption på tidligst muligt tidspunkt. Vi er forpligtet til 
ikke at tilbyde, love, give eller modtage nogen former for bestikkelse. 
I F.C. København deltager alle spillere i møder arrangeret af DBU med fokus på bekæmpelse af match 
fixing. Derudover har vi igennem året haft fokus på, at underleverandører og deres ansatte følger 
gældende regler. 
I Lalandia har vi igennem året haft fokus på, at underleverandører og deres ansatte følger gældende 
regler. 
Derudover støtter vi os til koncernens etablerede godkendelseshierarkier. 
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Bilag 2: Historisk Beta 
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Bilag 3: Kurs PSE A/S 17.04.2020 
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Bilag 4: Reformuleret resultatopgørelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

 

Bilag 5: Reformuleret Balance 
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Bilag 6: Totalindkomstopgørelse 
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Bilag 7: Præmiepengeoversigt Champions League 2018/2019 
 

 
Kilde: https://www.totalsportek.com/money/uefa-champions-league-prize-money/ 


