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1. Indledning 
Afgangsprojektet er udarbejdet som den afsluttende opgave for HD2 Regnskab og Økonomistyring 

ved Copenhagen Business School. 

 

1.1 Indledning til opgaven 
Siden 1843 har Tivoli A/S1 været en forlystelsespark og turistattraktion med spisesteder, 

udstillinger, koncerter og underholdning for besøgende i alle aldre. I dag er Tivoli blandt Danmarks 

stærkeste brands med høje brandforventninger fra deres målgruppe.2 Beliggenheden og Tivolis 

evne til at følge med udviklingen - uden at det afviger fra Tivolis ældre værdier - er en vigtig faktor 

til, at Tivoli vil forblive en populær park, som hvert år besøges af mange turister og danskere. Disse 

faktorer er i høj grad nøglen til Tivolis succes.3  

 

Tivoli er et aktieselskab, som er registreret på Nasdaq OMX Copenhagen (fondsbørsen)4. Kigger vi 

på aktiekurserne, er det interessant at undersøge, hvad faldet i Tivolis aktiekurs skyldes, hvor 

Tivoli befinder sig nu, og hvilke forventninger der er til Tivolis fremtid. 

 
Figur 1 - Tivolis aktiekursudvikling fra 2016-2020, Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 

Dette har medført valget på at udarbejde en strategisk analyse samt en værdiansættelse af Tivoli. 

 
1 Vil i resten af afgangsprojektet blive omtalt som Tivoli eller virksomheden 
2 Jf. Årsrapport 2019, s. 15 
3 https://www.tivoli.dk/da/skoler/viden  
4 https://www.tivoli.dk/da/skoler/viden  

https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 
https://www.tivoli.dk/da/skoler/viden  
https://www.tivoli.dk/da/skoler/viden  
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Når vi anskuer det makroøkonomiske plan, kan en strategisk analyse bidrage med viden om 

virksomhedens konkurrenceevne, hvilket kan være relevant at tage med i vurderingen af 

fremtidige muligheder og trusler i den pågældende virksomhed og branche. Ved hjælp af en 

værdiansættelse kan vi analysere os frem til, hvordan ovenstående vil påvirke deres fremtidige 

budget og økonomiske situation, samt hvordan markedsværdien ser ud sammenlignet med den 

beregnede værdiansættelse i opgaven. 

 

1.2 Problemformulering 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 

Er markedsværdien af Tivoli over- eller undervurderet pr. 31. marts 2020? 

For at finde frem til markedsværdien af Tivoli er vi nødt til at kigge på de forhold, der påvirker 

budgetteringen og værdiansættelsen. Dermed vil ovenstående problemformulering blive besvaret 

gennem følgende problemstillinger: 

• Hvilke strategiske faktorer har indflydelse på den fremtidige budgettering af Tivoli? 

• Hvordan har Tivoli udviklet sig økonomisk de sidste 5 år? 

• Hvad er markedsværdien af Tivoli ud fra DCF-modellen?  

 

1.3 Virksomhedsbeskrivelse 
1.3.1 Tivolis historie 
Tivoli blev grundlagt af Georg Carstensen med tilladelse fra kongen. Georg Carstensen var blevet 

inspireret af andre parker, som han havde set i udlandet og Tivoli åbnede for offentligheden d. 15. 

august 1843.5 Georg Carstensen var kun direktør i 5 år, da han i 1848 drog i krig og blev 

efterfølgende fyret pga. kontraktbrud. Georg Carstensen grundlagde herefter parken Alhambra på 

Frederiksberg med henblik på at opstarte en konkurrent til Tivoli. Georg Carstensen døde dog kort 

inden åbningen.6 Alhambra åbnede i sommeren 1857 og lukkede 12 år senere.7 

 

 
5 https://denstoredanske.lex.dk/Tivoli_-
_forlystelsespark_i_K%C3%B8benhavn?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_ca
mpaign=DSDredirect 
6 https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
7 https://denstoredanske.lex.dk/Alhambra_-
_navn_p%C3%A5_variet%C3%A9er_o.l.?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_c
ampaign=DSDredirect 

https://denstoredanske.lex.dk/Tivoli_-
https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
https://denstoredanske.lex.dk/Alhambra_-
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I 1888 fik Tivoli tilladelse til at udvide deres areal, da militæret overdrog deres volde m.v. til 

Københavns Kommune. Københavns videre vækst medførte, at Tivolis placering i København blev 

mere centreret, og i dag ligger parken i hjertet af København. Først i 1992 købte Tivoli grunden af 

kommunen under betingelse af, at der drives en forlystelsesvirksomhed.8 Igennem alle årene har 

parken fulgt med udviklingen og givet deres gæster et frirum fra hverdagen. Dette har de gjort 

både igennem en turistpark og oplevelseshave, hvor man kan følge årstidernes botanik samt 

tidens nyeste forlystelser. Tidligere havde Tivoli også en menneskeudstilling, hvor man kunne se 

kinesere og afrikanske børn indhentet specielt til denne udstilling.9  

 

Tivoli har flere gange været ombygget både for at følge med tiden, men også under 2. verdenskrig 

hvor haven blev udsat for flere brandbomber og derfor måtte genopbygges.10 Under besættelsen i 

2. verdenskrig havde Tivoli åben, da der blev fremstillet specielle lamper af HP, som gjorde, at 

lamperne ikke kunne ses fra luften. Derfor fortsatte Tivoli med at være et vigtigt frirum under 

krigen. 11 

 

Tivolis nuværende forretning er: Parken og forlystelser, kultur og musik, spisesteder og hoteldrift. 

Tivoli har før i tiden primært haft åben i sommerperioden. I de tidligere år har en af de største 

begrænsninger for Tivoli været deres åbningstider. Tivoli og mange andre forlystelsesparker har en 

begrænsning på deres forlystelser, da de ikke kan køre i frostvejr.12 I 1994 udvidede Tivoli deres 

åbningstider og slog dørene op for en ny sæson: Jul i Tivoli.13 Sidenhen har de udvidet 

åbningstiderne med Halloween og Vinter. 

 

Tivoli har siden starten været med til at støtte musikken. I 1844 blev Tivoli-Garden grundlagt, og 

Tivoli ansatte H.C Lumbye, der som komponist skrev flere stykker til Tivoli, hvoraf en af de mest 

populære stykker er Champagnegaloppen.14 I dag har Tivoli fortsat meget musik på deres program 

bl.a. klassisk musik og Fredagsrock, som opstod i 1997 for at tiltrække et yngre publikum. Tivoli har 

 
8 https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hip-hip-hurra-tivoli-fylder-170-aar 
9https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/de-sendte-bud-efter-negerborn-og-udstillede-dem-i-bur-i-tivoli  
10 https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
11 https://bruun-rasmussen.dk/m/news/7405.html 
12 https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2018/vinter+i+tivoli+aabner+flere+forlystelser 
13 https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
14 https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/hip-hip-hurra-tivoli-fylder-170-aar 
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/de-sendte-bud-efter-negerborn-og-udstillede-dem-i-bur-i-tivoli  
https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
https://bruun-rasmussen.dk/m/news/7405.html 
https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2018/vinter+i+tivoli+aabner+flere+forlystelser 
https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
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også igennem deres to sale meget fokus på kultur og underholdning, hvor der bliver vist revyer og 

balletter.  

 

I 2012 kom en ny gren til, da TivoliCasino.dk åbnede. Her fik kunderne mulighed for at spille online 

på Tivolis klassiske spillemaskiner. I 2019 lavede Tivoli en aftale med Danske Spil, der dermed 

overtager brandet og driften af TivoliCasino.dk frem til 2029, mod at Tivoli modtager royalty. 

Herefter bliver samarbejdet revurderet.1516 

 

Modsat mange andre forlystelsesparker i Danmark har Tivoli mange gode og traditionsrige 

spisesteder. I 2017 udvidede Tivoli deres spisesteder med Tivoli Food Hall, som har åbent hele 

året.17 Til Tivoli Food Hall er der adgang fra gaden for alle samt for besøgende i Tivoli. 

 

Tivoli er et aktieselskab, hvor størstedelen af Tivoli er ejet af danske selskaber. Chr. Augustinus 

Fabrikker Akts ejer pr. 31 december 25,4% af Tivoli samt 65% af Skandinavisk Holding A/S, som 

ejer 32% af Tivoli. Dette svarer til ca. 45% af Tivoli og er hermed den største ejer i virksomheden. 

Resten af aktierne er fordelt mellem 20.000 mindre aktionærer.18  

 

1.4 Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål at gøre læseren opmærksom på, hvilke områder den opstillede 

problemformulering kunne give anledning til at løse, men som i dette afgangsprojekt ikke bliver 

behandlet.  

 

Vi har i opgaven været nødt til at foretage afgrænsninger. Dette vil vi argumentere for i de 

følgende afsnit. 

 

 
15 https://www.berlingske.dk/virksomheder/tivoli-rammer-jackpot-millionerne-ruller-ind-med-ny-aftale 
16 https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/virksomheder/tivoli-siger-farvel-til-faerre-ansatte-end-frygtet-
233-skal-afskediges 
17 https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2017/tivoli+food+hall 
18 https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/tivoli-rammer-jackpot-millionerne-ruller-ind-med-ny-aftale 
https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/virksomheder/tivoli-siger-farvel-til-faerre-ansatte-end-frygtet-
https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2017/tivoli+food+hall 
https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation 
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1.4.1 Generelt 
Ved udarbejdelsen af denne opgave har vi sat en skæringsdato d. 6. juli 2020 for indgående 

information til udarbejdelse af den strategiske analyse og værdiansættelse. Der er behov for at 

begrænse informationsperioden, da Tivoli som børsnoteret virksomhed løbende vil komme med 

offentliggørelser, som kan få indvirkning på opgavens indhold og konklusion. Begivenheder, der er 

optrådt efter den fastsatte dato, medtages derfor ikke. 

 

1.4.2 Strategisk analyse 
Til at komme i mål med de strategiske analyser af Tivoli kan der anvendes mange modeller. De 

anvendte modeller i denne opgave er vurderet acceptable til at blotlægge grundlaget for 

værdiansættelsen af Tivoli.  

 

I den strategiske analyse har vi valgt at afgrænse os indenfor underholdningsbranchen. Indenfor 

underholdningsbranchen er der behov for yderligere afgræsning for hvilke områder, der vil blive 

analyseret. Porters Five Forces modellen analyserer underholdningsbranchen, og denne branche 

er afgrænset til kun at fokusere på følgende: 

Forlystelsesparker: omfatter parker med forlystelser, såsom Bakken, Bonbonland og andre parker, 

der tilbyder forlystelser. 

Zoologiske anlæg og museer/attraktioner: omfatter Zoologisk Have i København, Knuthenborg 

Safaripark, Rundetårn og andre med samme lignende underholdningsoplevelse. 

 

1.4.3 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen er afgrænset til de seneste seks årsrapporter fra 2014-2019. Årsagen til at 

denne periode er valgt, er for at begrænse opgavens omfang. Derudover bliver de historiske data 

mindre relevante, da de ældes. Hele regnskabsanalysen ligger til grund for en budgettering af de 

kommende ti regnskabsår, der udarbejdes på baggrund af Tivolis seneste fem aflagte årsrapporter 

fra 2015 til 2019. Dog anvendes årsrapporten fra 2014 kun til beregning af relevante nøgletal.  
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Figur 2 - opgaven struktur – Kilde: egen tilvirkning 

1.4.4 Budgettering 
I budgetteringen har vi afgrænset omsætningen og omkostningerne til, at der ikke budgetteres fra 

linje-til-linje budgettering. Der foretages kun budgettering for de tal, der er nødvendige for 

værdiansættelsen. 

 

1.4.5 Værdiansættelse 
Vi har valgt at afgrænse opgaven til kun at indeholde en værdiansættelsesberegning ud fra den 

diskonterede cash flow-model (herefter kaldt DCF-modellen) samt en sammenligning af resultatet 

med Residualindkomstmodellen. DCF-modellen, der anvendes i opgaven, er den indirekte model. 

Betaværdien, der indgår i beregning af diskonteringsfaktoren (WACC), beregnes ikke, men vil blive 

estimeret. 

 

1.5 Metode og teori 
Dette afsnit vil danne et overblik over hovedelementerne i opgaven samt et overblik over 

opgavens struktur. Herunder vil der blive beskrevet om de anvendte modeller samt reflekteret 

over valget af disse. 

 

1.5.1 Opgavestruktur 
Opgavestrukturen for opgaven kan illustreres som nedenstående: 
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1.5.1.1 Strategisk analyse 
Formålet med at foretage en strategisk analyse er, at den skal danne grundlag for budgetteringen. 

Igennem den strategiske analyse vil vi finde de ”ikke finansielle valuedrivers”19, der vil påvirke 

Tivoli i budgetperioden og fremover. Indenfor den strategiske analyse er der mange forskellige 

modeller, som kan belyse virksomheden og dens omverden. Modellerne skal sikre, at man 

igennem analyserne opnår en grad af fuldstændighed og kvalitet, så man i budgetteringen kan 

medtage de ikke finansielle valuedrivers i forhold til den fremtidige udvikling. 

Antallet af valgte modeller i opgaven bliver begrænset af to faktorer: relevans i forhold Tivolis 

budget samt opgavens omfang.  

 

Den strategiske analyse består af en intern og en ekstern analyse. 

1.5.1.1.1 Den eksterne analyse  
Den eksterne analyse består af PESTEL-modellen og Porters Five Forces. 

1.5.1.1.1.1 PESTEL-modellen 
Til at strukturere vores analyse anvendes PESTEL-modellen, da den er et teoretisk værktøj, som 

tilbyder en struktureret tilgang til at analysere Tivolis omverden.20 Modellen består af seks 

elementer, der hver især tager udgangspunkt i omverdenen. 

 

PESTEL sikrer en helhedsvurdering af virksomhedens omverden. Grunden til valget af PESTEL og 

ikke den oprindelige model PEST er, at PESTEL inkluderer to yderligere forhold: miljø og lovning. 

Disse to faktorer har vi vurderet vil have en stor indflydelse på Tivoli og dermed væsentlige for 

vores eksterne analyse af Tivoli.  

 

PESTEL tager udgangspunkt i de makroøkonomiske faktorer, som påvirker Tivolis strategiske 

muligheder og opdeles i seks delelementer. De seks elementer består af: 21 

Politiske forhold(P) er en beskrivelse af de forhold, som kan have indvirkning på virksomhedens 

videre strategiske valg indenfor politiske forhold, fx finanspolitikken og den danske lovgivning. 

 

 
19 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 59 
20 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 60 
21 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 60 
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Økonomiske forhold(E) er den økonomiske situation i Danmark, fx konjunkturforhold og udvikling. 

Sociale og kulturelle forhold(S) er de sociale og kulturelle forhold på det marked, virksomheden 

agerer i, fx demografiske udvikling og holdningsændringer. 

Teknologiske forhold(T) er den teknologiske udvikling, der kan få betydning for virksomhedens 

strategivalg, fx graden og integrationen af ny teknologi i virksomheden samt forbrugernes brug af 

teknologi. 

Miljømæssige forhold(E) er de miljømæssige forhold, som virksomheden vælger at have fokus på, 

fx grøn energi. 

Lovmæssige forhold(L) er relevant lovgivning for virksomheden, fx regler for støjgener i byen og 

godkendelse af forlystelser. 

 

PESTEL-modellen har til formål at beskrive, hvilke forhold der kan have indflydelse på fremtidige 

indtjeningsmuligheder og sikrer, at alle aspekter af omverden bliver inkluderet i analysen.  

 

1.5.1.1.1.2 Porters Five Forces 
I forbindelse med den eksterne analyse af Tivolis branche vil vi udarbejde en analyse ved hjælp af 

Porters Five Forces. Porters Five Forces bruges til at undersøge Tivolis konkurrencesituation i den 

branche, som de befinder sig i.22 Denne model er valgt, da den giver indsigt i de eksterne forhold, 

som påvirker konkurrencesituationen i branchen.  

 

Porters Five Forces analyserer branchens attraktivitet og konkurrencesituation for de 

virksomheder, der agerer på markedet. Analysen af branchesituationen udgøres af fem faktorer: 

Leverandørernes forhandlingskraft, kundernes forhandlingskraft, truslen fra substituerende 

produkter, truslen fra nye konkurrenter og konkurrencen i branchen. 23 

 

Porters Five Forces-modellen belyser, hvordan konkurrencesituationen er i den branche, som 

Tivoli befinder sig i, samt hvordan Tivoli skal forholde sig i forhold til at kunne imødekomme de 

 
22 Strategi i vindervirksomhed, Jørgen Lægaard og Mikael Vest, 4. udgave, Jyllands-Postens Forlag s.65-75 
23 Strategi i vindervirksomhed, Jørgen Lægaard og Mikael Vest, 4. udgave, Jyllands-Postens Forlag s.65-75 
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muligheder og trusler, der opstår i branchen. Ved hjælp af modellen kan der dermed laves en 

vurdering af Tivolis position samt forhandlingsstyrke i forhold til hele branchen. 

 

Formålet med den eksterne analyse er at identificere, hvilke muligheder og trusler Tivoli står over 

for, og i hvilken omfang disse faktorer påvirker budgettet og værdiansættelsen. 

1.5.1.1.2 Den interne analyse  
Den interne analyse består i at finde Tivolis styrker og svagheder. 

1.5.1.1.2.1 Ansoffs vækstmatrix 
Ansoffs vækstmatrix viser to dimensioner, hvilket marked og med hvilke produkter. 24 

Der er fire forskellige vækststrategier, som er markedsindtrængning, markedsudvikling, 

produktudvikling og diversifikation.  

Markedsindtrængning er en vækststrategi, hvor virksomheden vil forsøge at øge salget af sine 

eksisterende produkter på et eksisterende marked. 

Markedsudvikling er en vækststrategi, hvor virksomheden gerne vil sælge sine nuværende 

produkter, men på et nyt marked. 

Produktudvikling er en vækststrategi, hvor virksomheden ønsker at sælge sine nuværende 

produkter, men på et nyt marked. 

Den sidste vækststrategi er diversifikation, og dette er, hvor virksomheden vil sælge et nyt produkt 

til et helt nyt marked. 

1.5.1.1.3 SWOT-analyse 
For at opsamle og besvare opgavens delproblemstilling vil den eksterne og interne analyse blive 

opsamlet i en SWOT-analyse. 

 

SWOT angiver styrker (S), svagheder (W), muligheder (O) og trusler (T). De interne forhold 

vedrører virksomhedens egen situation og er de forhold, som virksomheden har indflydelse på. De 

interne forhold bliver vurderet i forhold til, hvilke der er styrker, og hvilke der er svagheder i 

virksomheden. De eksterne forhold omfatter virksomhedens omverden og inddeles i trusler og 

muligheder. Virksomheden har derfor ikke indflydelse på disse, men kan reagere ud fra trusler og 

 
24 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399 

https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399
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muligheder. Vores analyse fra PESTEL-modellen og Porters Five Forces vil danne grundlag for ”OT” 

som de eksterne forhold. SWOT anvendes som et opsummeringsværktøj fra de foregående 

analyser til at skabe et bedre overblik – og anvendes derfor ikke til SWOT’s oprindelig formål. 

 

Ved hjælp af en SWOT-analyse kan tendenser og udfordringer, som Tivoli står over for, analyseres. 

SWOT-analysen vil fungere som konklusion for den strategiske analyse og med henblik på at kunne 

budgettere bedst muligt i fremtiden for Tivoli. Ved hjælp af den strategiske analyse er det muligt 

at skabe et bedre grundlag for at kunne budgettere ud i fremtiden.  

 

1.5.1.2. Regnskabsanalyse 
En regnskabsanalyse har til formål at belyse virksomhedens historiske økonomiske udvikling og vil 

sammen med opgavens strategiske analyse danne grundlag for budgettet og værdiansættelsen. 

Fremgangsmåden i reformuleringerne og nøgletalsanalysen er baseret på bøgerne 

”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen og ”Financial 

Statement Analysis and Security Valuation” af Stephen H. Penman. 

 

Regnskabsanalysen struktureres efter DuPont pyramiden.25 DuPont pyramiden kan kaldes for et 

årsagsforklaringstræ, som viser udviklingen og forklarer påvirkningen af de forskellige nøgletal. 

Det overordnede nøgletal i DuPont pyramiden er egenkapitalens forrentning, som viser væksten i 

ejernes kapital.  

1.5.1.2.1 Reformulering af årsregnskabet 
Igennem reformulering af årsrapporten fjernes alle poster, der ikke vedrører poster udover den 

ordinære drift. Den ordinære drift er den største del af værdiskabelsen i virksomheden. 

Reformuleringen har til formål at beskrive virksomheden ved at se på sammenhængen mellem 

drift, investering og finansiering.  

1.5.1.2.2 Reformulering af egenkapitalen 
En reformulering af egenkapitalen har til formål at rense den for dirty surplus poster, som i det 

reformulerede regnskab skal føres over resultatopgørelsen og ikke direkte på egenkapitalen. I 

 
25 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 279 
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reformulering vil der derfor kun være poster, der indeholder transaktioner med ejerne og 

regnskabsperiodens resultat, og derfor viser ændring i egenkapitalen. 

1.5.1.2.3 Reformulering af balancen 
I den reformulerede balance opdeles balancen i drift og finansieringsposter. Efter opdelingen er 

foretaget, kan netto driftsaktiver og netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen findes. Denne 

opdeling af netto driftsaktiver og netto finansielle forpligtelser samt egenkapitalen bruges til at 

beregnes vores nøgletal. 

1.5.1.2.4 Reformulering af resultatopgørelsen 
En reformulering ændrer præsentationen af resultatopgørelsen, så den er præsenteret efter 

totalindkomstbasis ved at indregne de eventuelle dirty surplus poster, der kan have været kørt 

direkte over egenkapitalen.  

1.5.1.2.5 Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalysen vil tage udgangspunkt i DuPont pyramiden og vil med de følgende nøgletal; 

Egenkapitalsen forretning, Afkastningsgraden, Overskudsgraden og Aktivernes 

omsætningshastighed belyse sammenhængen mellem Tivolis valuedrivers. 

1.5.1.2.5.1 Egenkapitalens forrentning 
Egenkapitalens forrentning måler rentabiliteten ud fra ejernes synsvinkel. Nøgletallet kan bruges 

til at sammenligne med alternative investeringsmuligheder, samt hvad risikoen er ved 

investeringen. Egenkapitalforrentningen opdeles i to nøgletal, som består af afkastningsgrad og 

finansiel gearing.  

1.5.1.2.5.2 Afkastningsgraden 
Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at forrente den samlede investerede kapital, både 

egenkapital og fremmedkapital. Den måler afkastet på aktiverne uafhængigt af 

finansieringsforholdet. Afkastningsgraden viser virksomhedens evne og effektivitet i brugen af 

dens aktiver til at generere et overskud.  

1.5.1.2.5.3 Finansiel gearing 
Finansiel gearing viser forholdet mellem selskabets egenkapital og fremmedfinansiering. Under 

finansiel gearing er to nøgletal: 

r viser Tivolis aktuelle lånerente i perioden. 
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SPREAD viser forskellen mellem afkastningsgraden og selskabets låneomkostninger i procent. 

1.5.1.2.5.4 Overskudsgraden 
Overskudsgraden viser virksomhedens evne til at skabe overskud. Nøgletallet belyser, hvor stor en 
andel af omsætningen, der bliver til overskud. 

1.5.1.2.5.5 Aktivernes omsætningshastighed 
Aktivernes omsætningshastighed viser Tivolis evne til at tilpasse kapitalen til aktiviteterne. Det 

viser virksomhedens evne til at skabe omsætning ud fra de aktiver, der står til rådighed. 

 

1.5.1.3 Budgettering 
Budgettering foretages med udgangspunkt i de strategiske analyser og regnskabsanalysen.  

Budgetperioden er i værdiansættelsen sat til 10 år. 

 

1.5.1.4 Værdiansættelse 
Der er to værdiansættelsesmodeller: relative og absolutte.26 Vi fokuserer på den absolutte model, 

herunder diskonterede pengestrømsmodeller. Diskonterede pengestrømsmodeller kan opdeles i 

en direkte model og en indirekte model. Vi har valgt at fokusere på den indirekte model, der 

diskonterer frie pengestrømme til alle investorer. 27 

 

Værdiansættelsen vil i denne opgave blive lavet efter ”Discounted Cash Flow”. DCF-modellen er et 

udtryk for værdien i dag af de estimerede fremtidige betalingsstrømme, som virksomheden kan 

forventes at skabe. Modellen tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme og 

tilbagediskonterer pengestrømmene til i dag. DCF-modellen fokuserer på de frie pengestrømme til 

investorerne og ikke på overskudsstrømme. Det er vurderet, at modellen vil give en retvisende 

værdi af Tivoli pr. 31. marts 2020. 

 

Efter beregningen af værdiansættelsen vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, hvor wacc 

ændres med +/- 0,5% i diskonteringsfaktoren for at belyse, hvor følsom værdiansættelsen er 

overfor ændring i wacc. 

 

 
26 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.24 
27 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.32-33 



Michelle Schamaitat Afgangsprojekt for HD2 CBS 3. august 2020 
& Lisa Juhl Hansen  Værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 17 af 96 
 

1.6 Kildekritik 
I opgaven benyttes både primære og sekundære kilder for at skabe det mest optimale grundlag til 

besvarelse af problemformuleringen. Primære kilder er kontakt til Tivoli – her har de dog anvist os 

til årsrapporterne og kun givet lidt information.  

 

De sekundære kilder består af offentligt tilgængeligt materiale. Det offentlige tilgængelige 

materiale indeholder årsrapporter, artikler og relevant information fundet på Tivolis egen 

hjemmeside. Oplysninger fra Tivoli vil blive behandlet kritiske, da Tivoli vil have en tendens til at 

fremstille oplysninger, som stiller Tivoli i det bedst mulige lys. Opgaven vil derfor hovedsageligt 

inddrage informationer fra Tivoli i den beskrivende del af opgaven. 

De sekundære kilder er kritisk vurderet, inden de er anvendt i opgaven. I opgaven vil vi forholde os 

kritisk til manglende objektivitet i de sekundære kilder.  Idet det kan frembringe situationer, hvor 

kilder vil sætte Tivoli i et positivt eller negativt spin og ikke fremstille det objektivt. 

 

Det indhentede regnskabsmateriale er vurderet uden væsentlige fejl og mangler, idet alle 

årsrapporterne indeholder en revisionspåtegning uden anmærkninger.  

 

2. Strategisk analyse  
Den strategiske analyse har til formål at belyse, hvilke faktorer der påvirker Tivolis drift. Igennem 

analysen bliver der fokuseret på, hvordan faktorerne påvirker budgettet igennem dette spørgsmål: 

 

Hvilke strategiske faktorer har indflydelse på den fremtidige budgettering af Tivoli? 

 

2.1 PESTEL 
Vi har valgt at strukturere vores analyse af virksomhedens omverden gennem en PESTEL-analyse. 

De makroøkonimske faktorer vil blive analyseret i de følgende afsnit.  
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2.1.1 Politiske forhold (Political) 
De politiske forhold omhandler både de politiske beslutninger vedr. finanspolitikken, den danske 

lovgivning og planloven. De politiske forhold har betydning for, hvordan Tivoli skal forholde sig og 

operere på et evigt skiftende marked. 

 

Set i lyset af COVID-19 i 2020 har politikerne i høj grad styret, påvirket samt lavet restriktioner for 

de fleste danske virksomheders måde at drive virksomhed på. Dette fremkom af tvangslukningen i 

marts, den efterfølgende genåbning samt restriktioner såsom antal af kunder pr. kvadratmeter.28 

Antallet af besøgende i Haven er normalt bestemt af brandmyndighederne, men i COVID-19-tiden 

er det bestemt af Sundhedsmyndighederne. 29 På nuværende tidspunkt har Tivoli lov til at have 

8.000 besøgende i Haven ad gangen, hvilket er væsentligt lavere end før COVID-19, hvor det 

lovlige besøgstal er på 33.000. Antallet af besøgende turister er også blevet begrænset i 2020, da 

turister udenfor Europa samt Sverige ikke har mulighed for at rejse ind i Danmark.30 I de tidligere 

år har ca. 30% af Tivolis gæster været turister fra udlandet, hvor af størstedelen er svenskere. 

Dette vil påvirke indtjeningen negativt, da en stor del af deres normale kunder ikke har adgang til 

Tivoli på grund af indrejseforbuddet.  

 

Nedgangen i antallet af besøgende i Tivoli er en nedgang på 75%31. Det lave antal besøgende samt 

en forsinket åbning vil have en negativ effekt på Tivolis indtjeningsmuligheder, da Haven har været 

lukket det meste af det andet kvartal. Omsætningen i andet kvartal i 2019 for Tivoli var på 407 

mio. kr. med et resultat før skat på 33,5 mio kr. Hvis man sammenholder de resultater med det 

samlede årets resultat fra 2019 på 1.051,3 mio. kr. i nettoomsætning og 167,4 mio. kr. i årets 

resultat,32 svarer det til, at ca. 25% af nettoomsætningen allerede er tabt og 20% af årsresultat. 

Ingen kan forudsige, hvor længe restriktionerne kommer til at vare, eller om der kommer en ny 

bølge, som vil genstarte lukningen.  

 

 
28 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark 
29 Jf. mail fra Tivolis presseafdeling 30/6 2020 og https://standby.dk/8-200-gaester-i-tivoli-paa-samme-tid-fra-paa-
mandag/ 
30 https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12249228/ssis-vurdering-af-svenske-regioner-nej-nej-nej-nej-
nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-nej-ja/ 
31 Jf. mail fra Tivolis presseafdeling 30/6 2020 
32 Jf. Tivolis årsrapport s. 33 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark 
https://standby.dk/8-200-gaester-i-tivoli-paa-samme-tid-fra-paa-
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE12249228/ssis-vurdering-af-svenske-regioner-nej-nej-nej-nej-
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Der er kommet hjælp til virksomheder via hjælpepakker, som skal afhjælpe de negative effekter af 

Folketingets beslutninger om nedlukningen. Hjælpepakkerne skal hjælpe virksomheder til at 

betale deres omkostninger under nedlukningen, både til deres medarbejdere og de faste 

omkostninger. Hjælpepakkerne udløber i løbet af sommeren 2020, og de forventes ikke at blive 

forlænget eller genoptaget senere, medmindre samfundet starter forfra med COVID-19 og dermed 

bliver lukket ned igen. Derfor vil lønkompensation og omkostningsgodtgørelse ikke have en større 

effekt på Tivolis budget udover i 2020.  

 

Det er besluttet fra Regeringens side at tilbyde hjælpepakker, hvor nogle af landets 

underholdningsaktiviteter vil blive sat ned til halv pris, så virksomheder vil opleve et stigende 

besøgstal af besøgende.33 Pakken indeholder, at en del af Danmarks attraktioner får kompensation 

fra Staten, så de kan tilbyde 50% rabat på deres billetter, men Tivoli er ikke er tilgodeset og 

dermed ikke berettiget til denne hjælpepakke. Det vil have den påvirkning, at zoologiske haver, 

museum og andre attraktioner kan tilbyde en lavere pris og vil derfor tiltrække kunderne i højere 

omfang. Det vil derfor være konkurrenceforvridende i forhold til forlystelsesparker. Dette 

forventes at have en negativ effekt på Tivolis resultat for 202034.  

 

En politisk beslutning med udbetaling af 3 ugers ekstra ferie i 2020 samt kr. 1.000 til alle på 

overførselsindkomst vil alt andet lige have en positiv effekt på samfundsøkonomien.35 Effekten 

kommer dog til at afhænge af, hvornår disse penge bliver udbetalt. Forbrugerne vil gerne bruge 

pengene, mens de er ferie, og da forbrugerne ikke ved, hvor meget der udbetales, kan forbrugerne 

være tilbageholdende, indtil de har fået pengene udbetalt.36 Bliver det besluttet, at pengene bliver 

udbetalt tæt på årsskiftet eller i efteråret, kan det betyde, at der bliver åbnet op for flere lande, og 

dermed vil forbrugerne bruge penge på rejser fremfor fornøjelser i Danmark. Alt andet lige vil 

udbetalingen være en mulighed for at forbedre resultatet i 2020, men vil ikke have en indvirkning 

på de fremtidige år. 

 

 
33 https://www.dr.dk/nyheder/indland/sommerpakke-faar-blandet-modtagelse-i-kulturlivet-en-skaevvridning-af-
markedet 
34 Jf. mail fra Tivolis presseafdeling 30/6 2020 
35 https://fho.dk/blog/2020/06/18/tre-ugers-feriepenge-paa-vej-til-loenmodtagerne/ 
36 https://www.berlingske.dk/oekonomi/nu-er-feriepengene-paa-vej-saa-meget-vil-danskerne-bruge-paa-forbrug 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sommerpakke-faar-blandet-modtagelse-i-kulturlivet-en-skaevvridning-af-
https://fho.dk/blog/2020/06/18/tre-ugers-feriepenge-paa-vej-til-loenmodtagerne/ 
https://www.berlingske.dk/oekonomi/nu-er-feriepengene-paa-vej-saa-meget-vil-danskerne-bruge-paa-forbrug 
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I forbindelse med Tivolis køb af grunden fra København Kommune i år 1992 blev det vedtaget, at 

grunden kun kan bruges til forlystelsespark, som Tivoli traditionelt har drevet virksomhed. Tivoli fik 

dog tilladelse til at følge udviklingen og forandringerne i forlystelsesbranchen.37 Tivoli kan dog i 

forhold til den nye økonomiske situation være nødt til at udskyde eller lave om på planerne for 

H.C. Andersen Slottet. 

 

Et nyt projekt om en bypark mellem Tivolis hovedindgang og Axel Torv blev fremlagt i år 2019 og 

har generelt haft støtte fra både overborgmesteren Frank Jensen og de omkringliggende 

matrikelejere.38 Projekt omhandler, at den meget trafikeret vej mellem Axelborg og H.C. 

Andersens Boulevard samt Axelborg Torv skal laves til et grønt område i samspil med den grønne 

udvikling for byen og Rådhuspladsen. Som nævnt er Frank Jensen og Københavns Kommune 

positiv omkring projekt, og i øjeblikket er de i gang med at undersøge, hvordan man kan 

omstrukturere trafikken i området, og der mangler stadig finansiering af den nye bypark. For Tivoli 

vil det større grønne område være med til at forskønne Tivolis hovedindgang samt give nye 

muligheder for at lave underholdning, der kan trække flere ind i selve haven og forbedre luften i 

området. Det vurderes, at det ikke vil have en negativ effekt på Tivolis omsætning, at forbrugerne 

kan vælge, om de vil gå ind i Tivoli eller benytte de grønne områder foran Tivoli. Mange af Tivolis 

lejere og bygninger ligger ud til det kommende grønne område, og det forøger mængden af 

mennesker i området, som kan blive lokket ind i Tivoli. Dette projekt kan også blive udsat for 

yderlig forsinkelse eller valgt fra på grund af den nye økonomiske virkelighed. 

 

Metrobyggeriet i område er efterhånden færdigt, hvilket har forbedret transportmulighederne for 

at komme til Tivoli med både regional- og intercitytog tog, samt S-toge og metro. I 2021 kommer 

både EM i fodbold og Tour de France til København, hvilket kommer til at påvirke muligheden for 

at køre i bil i København, hvorfor det er vigtigt, at der er andre transportmidler til rådighed. Dette 

kan få en positiv effekt på besøgsantallet, hvis Tivoli udnytter mulighederne og tiltrækker disse 

turister fra de to internationale arrangementer. 

 

 
37 https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
38 https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2020/byparks-
planer+i+centrum+af+koebenhavn+gaar+ind+i+ny+fase 

https://www.tivoli.dk/da/om/tivolis+historie 
https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2020/byparks-
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2.1.2 Økonomiske forhold (Economic) 
De økonomiske forhold er de faktorer, der påvirker økonomien og efterspørgslen i samfundet. 

 

Da Tivoli er et forbrugsgode og ikke en nødvendighedsvare, er Tivoli mere følsom overfor 

udviklingen i konjunkturen og vil ofte have den samme udvikling som samfundet. Tivoli er en 

fornøjelse og vil være dét, familien sparer væk, hvis råderummet bliver mindre. Det betyder, at 

både arbejdsløsheden og prisniveauudviklingen i samfundet har en stor indflydelse på, hvilket 

resultat Tivoli opnår. Nationalbanken har skønnet, at vi i 2020 vil slutte med et fald i væksten på 

4,1%. Derudover mener Nationalbanken, at i 2022 vil være en mild lavkonjunktur, og dermed vil 

det påvirke de økonomiske forhold for Tivoli. 39  

 

Arbejdsmarkedet har stigende arbejdsløshed, og den forventes at stige yderligere, når 

hjælpepakkerne vedr. lønkompensation udløber. Det forventes af Nationalbanken, at Danmark 

først efter 2022 vil være oppe på samme antal beskæftigelse, og at arbejdsløsheden kun vil falde 

svagt over de næste år. Der vil stadig i 2022 være 1,23 mio. arbejdsløse mod 1,04 mio. i 201940. 

Dette vil have en negativ påvirkning på forbrugernes økonomiske råderum, og derfor kan det have 

en negativ påvirkning på Tivolis omsætning. 

 

Forbrugsprisen i samfundet samt inflation forventes i de næste par år at være lavere, end vi har 

set i de tidligere år. Inflationen har ligget på omkring 2% og vil komme til at ligge på omkring 1% til 

1,5%. Dette betyder, at forbrugsråderummet for dem, der er i arbejde, vil blive større, og det kan 

have en positiv effekt på forbruget, der muligvis kan opveje den stigende arbejdsløshed. 

For Tivoli giver den lave rente gode muligheder for finansiering af nye projekter til eksempelvis 

forlystelser. Renten forventes at blive liggende på det nuværende niveau de næste år, hvilket giver 

Tivoli gode muligheder for at låne billigt til fremtidens planer for parken41. 

 
39 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/Konjunkturindikatorer og 
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrugerforventninger 
40 
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/06/ANALYSE_nr.%2012_Udsigt%20til%20gradvis
%20genopretning%20af%20%C3%B8konomien.pdf s. 14 
41 
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/06/ANALYSE_nr.%2012_Udsigt%20til%20gradvis
%20genopretning%20af%20%C3%B8konomien.pdf s. 23 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/Konjunkturindikatorer og 
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrug/forbrugerforventninger 
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/06/ANALYSE_nr.%2012_Udsigt%20til%20gradvis
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/06/ANALYSE_nr.%2012_Udsigt%20til%20gradvis
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Som nævnt tidligere har regeringen besluttet at udbetale 3 ugers ferie, som ellers vil have været 

fastlåst til, at folk forlader arbejdsmarkedet. Dette kan have en positiv indvirkning på forbruget 

hos forbrugerne. Det kan være til Tivolis fordel ved, at de oplever en stigende besøgsrate og 

forbrug af parkens faciliteter, da forbrugerne har flere penge mellem hænderne. 

 

Tivoli har de seneste år arbejdet med at lave en anden prisstruktur end tidligere, dels har de gjort 

årskortet til et abonnement, så kunderne ikke glemmer at forny deres kort, når det udløber.42 

Samtidig har de opdelt årskortets pris, så det kan betales månedligt og ikke i en stor udgift på en 

gang om året. Dette kan være positivt for Tivoli, da mange forbrugere vil glemme at annullere 

deres betaling, og det vil derfor køre videre fra år til år. Udover at nogle vil glemme at afmelde, er 

der mange, der vil blive glade for, at de ikke skal betale en gang hvert år. Det er nemt for 

forbrugeren, at det kører automatisk, så de har det beregnet med i deres månedlige budget, 

samtidig med at hvis alle i familien har årskort, ville det være det en større udbetaling. 

 

2.1.3 Sociale forhold (Social) 
De sociale forhold er de faktorer, der indeholder fælles holdninger og ønsker hos befolkningen, 

som produktpræferencer og forbrugsmønstre. De sociale forhold beskriver, hvordan markedet 

forstår forbrugeren, og hvad der driver dem i deres forbrug. 

 

Efter flere år med vækst er Danmark i starten af den økonomiske krise, som er en følgevirkning af 

de tiltag, den danske Regering og andre regeringer har foretaget i forbindelse med COVID-19. Det 

vil få stor betydning for forbrugerne og deres kommende forbrug. 

 
Figur 3 - udviklingen i Børnefamilier i Danmark 2014-2020. Kilde: Danmarks Statistikbank 

 

 
42 https://www.tivoli.dk/da/alt+om+tivolikort/medlemsbetingelser 
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Der har i perioden fra 2014-2020 været en stigning i antallet af børnefamilier i Danmark, og man 

forventer også, at stigningen vil fortsætte, jf. Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning til 

2030. Den samlede befolkningstilvækst vil være på 3,1%, og det skyldes især, at der bliver født 

børn nok til at beholde det samme antal børn mellem 0-19, som derfor bliver ved med at udgøre 

22% af den samlede befolkning, samtidig med at den forventede levealder er blevet højere43.  I 

gruppen 20-39 har der ikke været nogen forandring i deres forholdsmæssige del af befolkningen. 

 

 
Figur 4 - befolkning fremskrivning, 2020, 2030, 2040. Kilde: Danmark Statistikbank 

De mange børn de seneste år skyldes et øget fokus på at få børn, både gennem ekstra 

aftenpasning i vuggestuer og børnehaver, men også med fokus på, at man gerne vil have flere 

børn i lokalområdet. DR har bl.a. kørt temaaften med titlen Knald for Danmark i 201544,  og det 

kan påvirke positivt i antallet af børn og kunder til Tivoli. Eftersom børn udgør en del af Tivolis 

målgruppe, forventes det at påvirke Tivoli positivt.  

 

Black lives matters-bevægelsen mod racisme har spredt sig fra USA til resten af verdenen med 

særligt fokus på et opgør mod fortidens uretfærdigheder med udgangspunkt i at fjerne de 

symboler, der er tilbage.45 Der har også været flere demonstrationer i Danmark og ydet hærværk. 

Der har være stor opmærksomhed mod gadenavn og bygninger, som er opbygget eller navngivet 

 
43 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30674 
44 https://www.dr.dk/presse/knald-danmark-live-paa-dr1 
45 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/edward-colston-statue-replaced-by-sculpture-of-black-lives-
matter-protester 
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efter mennesker, der tjente penge på slaveindustrien eller var en del af den46. Der er derfor en 

risiko for, at Tivolis menneskeudstilling tilbage 1905, hvor der blev hentet børn fra de Vestindiske 

øer til Danmark til fremvisning af andre nationaliteter i Tivoli, kan påvirke Tivolis brand negativt. 

Særligt det faktum at de vestindiske børn blevet taget fra deres forældre i en alder af 4-7, og at de 

i perioder var i bur, vil kunne give Tivoli negativ omtale.47 BLM bevægelsen/sympatisører har også 

vist, at de er villige til at begå hærværk, og det kan påvirke Tivolis image, hvis der kommer 

demonstrationer foran Tivoli.  

 

2.1.4 Teknologiske forhold (Technological) 
De teknologiske forhold er de forhold, der har indflydelse på Tivolis kommunikation med 

forbrugerne samt salg af billetter.    

 
Figur 5 - udvikling i antal af smartphone i procent. Kilde: Danmarks Statistik 

De seneste år har der været en enorm udvikling i antallet af smartphones, men også hvordan de 

anvendes. Udviklingen har især været stor indenfor betalingsmidler med nye apps som MobilePay, 

og at man kan få installeret dankortet på sin telefon. Både indenfor det offentlige og private har 

forbrugerne taget udviklingen til sig, og de virksomheder, som ikke er hurtige nok med udvikling af 

mobiladgang, vil opleve, at forbrugerne tildels kommer til at vælge dem fra. Smartphones er 

 
46 https://sn.dk/Nordsjaelland/Journalist-vil-have-aendret-racistisk-vejnavn-borgmester-afviser/artikel/1297518 
47 https://kvinfo.dk/dengang-da-vi-udstillede-mennesker-i-zoo-og-tivoli/ 
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blevet forbrugernes kommunikationsværktøj, pung, informationssøgning, billet til dvs. transport 

og arrangementer m.v.48  

 

Tivoli har også i nogen grad taget udviklingen til sig og implementeret digitale tiltag via 

smartphonen. Før tilbød Tivoli kun et fysisk årskort, og informationer om Tivoli skulle tilgås på 

deres hjemmeside. I dag har Tivoli udviklet en app, hvorigennem informationer og årskort kan 

findes. App’s har haft indflydelse på håndteringen af COVID-19-tiltag, hvor Tivoli har gjort det 

muligt at stå i kø i deres app, så de begrænser større forsamlinger, men samtidig yder en service 

for forbrugerne, så de kan udnytte tiden bedst muligt i Tivoli. Når COVID-19-krisen er overstået, 

kan Tivoli vælge at beholde ordningen og hermed fortsat tilbyde denne service til deres kunder, så 

de ikke bruger unødig tid på at stå i kø. 

 

Den teknologiske udvikling har også gjort, at underholdningsindustrien er udfordret, da adgang til 

streamingtjenester online m.v. gør det muligt at blive underholdt hjemmefra. Særligt under 

COVID-19, hvor folk blev opfordret til at holde afstand, vælger forbrugeren at blive underholdt 

hjemmefra, og vælger attraktioner fra, hvor man ikke kan holde afstand, og hvor muligheden for 

smitterisiko er høj.  

 

2.1.5 Miljømæssige forhold (Environmental) 
De miljømæssige forhold er en relativ ny faktor, som virksomheder på grund af en øget 

opmærksomhed fra forbrugerne har været nødt til at tage med i deres overvejelser ift., hvordan 

de driver virksomhed. Det er også de senere år gået hen og blevet en mulighed at markedsføre sig 

som gode mod miljøet og dyrene m.v.49 

 

Tivoli har flere fokusområder, som de beskriver i deres CSR-rapport.50 Tivoli har særligt fokus på 

deres elforbrug, hvor Tivoli har lavet en aftale med Ørsted. Samarbejdet med Ørsted går ud på, at 

de kun skal anvende strøm fra vindmøller og nedsætte deres strømforbrug. Deres strømforbrug 

skal nedsættes ved at udskifte fra glødepærer til LED-pærer, samt at deres erhvervslejere bliver 

 
48 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-16-der-er-noget-om-snakken-vi-bruger-mere-og-mere-tid-paa-telefonen 
49 https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-mere-b%C3%A6redygtigt 
50 Jf. Tivoli CSR rapport 2019 s. 33-37. 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-16-der-er-noget-om-snakken-vi-bruger-mere-og-mere-tid-paa-telefonen 
https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-m
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Figur 6 - nedbør for 2017 Kilde: http://www.vejrsyd.dk/content/statistik-regn-grafer 

opfodret til at gøre deres for at nedsætte elforbruget. Virkningen af disse tiltag har været, at Tivoli 

har haft samme elforbrug, på trods af at de har haft udvidet åbningsdagene.51 

 

Vejrets udvikling er en af de faktorer, som har en stor indflydelse på Tivolis sommersæson - uden 

at Tivoli har nogen indflydelse eller kan planlægge ud fra dette. Vejrets udvikling viser52, at 

Danmark går imod et varmere klima, hvilket er positivt for udendørsforlystelser. Dette vil have en 

positiv indvirkning på forbrugernes lyst til at tage i Tivoli samt tiltrække turister til landet, hvis 

vejret generelt er godt. Dog viser udviklingen også, at vejret er blevet mere regnfuldt i Danmark, 

og at bygerne er blevet kraftigere. Tivoli er i gang med at prøve at sikre sig bedst muligt imod 

dette53 ved bl.a. opførelsen af Tivoli Food Hall, som er opført under tag, samt et forsat fokus på 

eventuelle halvtage eller anden overdækning i Haven. 

 

Tivoli nævner selv, at vejret har en stor betydning for besøgstallet i 2017, og som det ses nedenfor 

i figur 6 og 7, har nedbøren for sommermånederne været høj i forhold til året efter.54 År 2017 var 

solskinsmæssigt ikke et godt år for Tivoli, da der var langt færre solskinstimer over sommeren, 

men derimod en masse regn. Se nedenstående figur 6 for nedbør i 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Jf. Tivolis CSR rapport 2019 
52 https://www.dmi.dk/vejrarkiv/normaler-danmark/ 
53 https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/nedboer-og-sol-i-danmark/ 
54 Jf. Tivolis årsrapport 2017 s.3 

http://www.vejrsyd.dk/content/statistik-regn-grafer 
https://www.dmi.dk/vejrarkiv/normaler-danmark/ 
https://www.dmi.dk/klima/temaforside-klimaet-frem-til-i-dag/nedboer-og-sol-i-danmark/ 
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Figur 7 - nedbør for 2018. Kilde: http://www.vejrsyd.dk/content/statistik-regn-grafer 

I 2018 har der været mindre regn, hvorved vi kan se, at vejret har en påvirkning på Tivolis 

omsætning.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.6 Lovgivning forhold (Legal) 
De lovgivningsmæssige forhold er de faktorer indenfor lovgivningen, der især vil påvirke 

virksomhedens muligheder for at drive forretning.  

 

Dette indebærer, at byplanlægningsplaner og tilladelser til nye projekter kræver længere 

planlægning, end hvis de ikke lå midt i København, som er meget reguleret.56 Den lange ventetid 

for projekter gør, at Tivoli allerede fra udtænkning af projektet til færdiggørelsen skal regne med 

op til flere års ventetid med undersøgelser og høringer. Især høringerne tager længere tid, da 

naboerne bor tættere på Tivoli, og mængden af mennesker, der bliver berørte, er større i forhold 

til andre forlystelsparker. 

Tivolis beliggenhed med mange naboer gør, at de er underlagt støjgener, hvilket stiller 

begrænsninger til lydniveavet af musik og fyrværkeri. Sluttidspunktet for Tivoli er kl. 24.00, hvor 

musikken skal slukkes fredag aften, netop af hensyn til de omkringliggende beboere.57  

 
55 Jf. Tivolis årsrapport 2018 s. 7 
56 Se afsnit 2.1.1 Politiske forhold 
57 Jf. Tivolis CSR rapport 2019 

http://www.vejrsyd.dk/content/statistik-regn-grafer 
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Yderligere er Tivoli underlagt regler vedrørende forlystelserne, der kræver godkendelser fra 

diverse myndigheder, og som skal igennem længere undersøgelser, når Tivoli bygger en ny 

forlystelse.58 Dette område kan blive påvirket af COVID-19, da der er tale om at indføre krav om 

mundbind59 i vilde karruseller, hvor der er mulighed for skrig og derigennem udsætte andre for 

smittefare. Indførelsen af mundbind vil enten være en ekstra udgift set fra forbrugernes 

synsvinkel, hvis forbrugeren selv skal tilkøbe mundbind i Tivoli, eller det vil være en omkostning 

for Tivoli, hvis de vælger at påtage sig omkostningen. Hvis Tivoli vælger at påtage sig 

omkostningen, vil det blive dyrere at drive forlystelserne. Det vil dog også være en mulighed for at 

differentiere sig fra deres konkurrenter ved ikke at tilføre forbrugerne en ekstra omkostning, som 

kan opfattes som et irritationsmoment for nogle forbrugere. Tivoli vil også i højere grad sikre sig, 

at der ikke medbringes ikke-godkendt mundbind eller genbrugsmasker. Ved at tilbyde mundbind 

vil der komme færre konflikter med forbrugerne, samtidig vil Tivoli få ry for at være ansvarsbevidst 

og tænke på deres gæsters helbred. 

 

2.2 Porters Five Forces 
Porters Five Forces modellen analyserer branchesituationen. Det er centralt for Tivoli at være 

bevidst om konkurrencesituationen i den branche, de befinder sig i. Porters Five Forces kan både 

anvendes til at analysere branchens situation og til vurdering af, hvor stærk en position Tivoli har 

indtaget i branchen. 

 

2.2.1 Valg af branche 
Som en del af den strategiske analyse af Tivolis omgivelser er der behov for at undersøge 

branchens attraktivitet og konkurrencesituation for alle virksomheder i branchen. 

Tivoli skal være bevidst om konkurrencesituationen i branchen, så der vælges den rigtige 

konkurrencestrategi, herunder vil vi kigge på Porters konkurrencestrategier. 

 

Der er fem konkurrencekræfter i Porter Five Forces, som består af: truslen fra nye konkurrenter, 

kunder, leverandører, substitution og konkurrencesituationen. Disse fem konkurrencekræfter ses i 

forhold til branchen, samt hvordan Tivoli klarer sig i branchen. Branchen i denne Porters Five 

 
58 Bekendtgørelse om offentlige forlystelser Bek. nr. 502 af 17. juni 2005 
59 https://www.horesta.dk/media/5572/forsoeg-med-brug-af-mundbind-i-hurtigt-koerende-forlystelser-060720.pdf 

https://www.horesta.dk/media/5572/forsoeg-med-brug-af-mundbind-i-hurtigt-koerende-forlystelser-060720.pdf 
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Forces er, som beskrevet i afgrænsningen, underholdningsbranchen. Der befinder sig mange 

konkurrenter i underholdningsbranchen, men mest af alt mange forskellige konkurrenter, der 

tilbyder forskellige produkter og ydelser.  

 

Tivoli er en forlystelsespark, der besidder mange andre egenskaber, som gør, at folk besøger Tivoli 

udover deres forlystelser. Jævnfør årsrapporten fra 2019 har Tivoli i 2019 haft det højeste resultat 

i deres historie. Som Tivoli selv nævner i årsrapporten60, er konkurrencesituationen meget ændret, 

siden de startede i 1843. I 1843 var de stort set alene om at tilbyde offentlige fornøjelser, men i 

dag ser konkurrencesituationen helt anderledes ud. Det er denne konkurrencesituation, der vil 

blive undersøgt nærmere i nedenstående analyse.  

 

2.2.2 Truslen fra nye konkurrenter 
I analysen fra truslen fra nye konkurrenter i branchen kigger man på, hvor nemt det er at etablere 

en tilsvarende forretning på samme marked, som Tivoli og de andre i branchen opererer i. De 

konkurrenter, der er eksisterende i branchen, er veletablerede med erfaring om at drive 

virksomheder i branchen. Det er dyrt at etablere sig, samtidig med at beliggenheden, som både 

Tivoli og dens konkurrenter har, er svære at få. Både Tivoli og deres nærmeste konkurrent 

Dyrehavsbakken tilbyder produktdifferentiering, og dette kan afskrække nye konkurrenter, da der 

er store investeringer forbundet med at indtræde på markedet og overtage en del af 

markedsandelen. Truslen fra nye konkurrenter i branchen er dermed begrænset. 

 

2.2.2.1 Adgangsbarrierer 
Tivoli har en yderst attraktiv plads midt i centrum af Danmarks hovedstad København og er 

placeret ved siden af Københavns Hovedbanegård, hvor mange turister og danskere rejser 

igennem dagligt. Denne plads er unik, og konkurrenter vil få svært ved at få en tilsvarende 

beliggenhed med det samme areal, midt i København. Dette er en høj adgangsbarriere, da nye 

virksomheder ikke kan få samme unikke placering.  

 

 
60 Jf. Tivolis årsrapport 2019 
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Hvis vi ser på andre adgangskrav, er der høje investeringer i form af forlystelser og udsmykning, 

for ikke at nævne erfaringen med at drive en virksomhed i denne branche. Det kræver en høj 

startkapital for at komme ind i branchen. Indgangsbarriererne er høje for at trænge ind i 

branchen, samtidig med at de er høje for at udtræde igen. Til startkapitalen hører forlystelser, 

oplevelser m.v., og dermed kan det holde de fleste konkurrenter fra at indtræde branchen. 

Tivoli har et stærkt brand, som er blandt Danmarks stærkeste brands61. Dette er en enorm styrke, 

som Tivoli har overfor nye konkurrenter, men også eksisterende i branchen. Dette stærke brand er 

en stærk indgangsbarriere for nye aktører i branchen. Derfor er konklusionen, at indtrængning fra 

nye konkurrenter i branchen vurderes at være lav. 

 

2.2.3 Kunder 
Tivoli har en bred målgruppe af kunder. Målgruppen er alt fra turister, unge, voksne og 

børnefamilier. 30% af Tivolis besøgende er turister, og de resterende 70% er fra Danmark som 

tidligere nævnt i PESTEL. Turisterne besøger oftest København, og Tivoli er en stor attraktion at se 

med den årelange historie. Kunderne vælger Tivoli på baggrund af deres historie, oplevelsen hele 

Haven tilbyder samt underholdning i form af forlystelserne og spil.  

  

En del af Tivolis kunder er tilbagevendende, og det er de kunder, der køber årskort. Kunderne 

køber årskort, så de kan besøge Haven hele året. På denne måde sikrer Tivoli sig mange 

besøgende, for når først kunderne har købt et årskort, besøger de Tivoli ofte for at få glæde af 

årskortet. Ved hjælp af den nye form for betaling af årskort fastholder Tivoli deres kunder ved at 

tilbyde en ny service. Udover årskortgæsterne besøger mange af gæsterne kun Tivoli en gang om 

året. Dette er turister og andre, der ikke kommer fra nærområdet. Tivoli tiltrækker mange 

forskellige kunder, da de har mange ydelser og services at tilbyde. 

 

Tivoli er ikke afhængig af en eller få kunder, og dermed er risikoen for aftagende kunder lav. Tivoli 

formår at opretholde et godt image og tilfredse kunder, hvilket resulterer i tilbagevendende og 

loyale kunder. 

 

 
61 Jf. Tivolis årsrapport 2019, s. 15 
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2.2.4 Leverandører 
Under leverandører i Porters Five Forces kigger vi på branchen og Tivolis primære leverandører. Vi 

ser her på, hvilken forhandlingskraft leverandørerne har overfor branchen og Tivoli, og jo mere 

magt leverandøren har, jo mere kan de bestemme priserne og leveringsbetingelserne.  

 

De primære leverandører til branchen er leverandørerne af forlystelserne. Det kræver en stor 

mængde af sikkerhedsgodkendelse at opføre nye forlystelser, og forlystelserne holder oftest i 

mange år. Leverandørerne til levering af nye forlystelser antages at være begrænset. 

Leverandøren til forlystelserne har en høj forhandlingsstyrke overfor både branchen og Tivoli, da 

der ikke er mange udbydere, og dermed har de nærmest et monopolmarked og kan tage den pris, 

de ønsker. Tivoli har eksisteret i mange år, og derfor kan de have oparbejdet et godt samarbejde 

med deres leverandører. Dette samarbejde kan hjælpe til en middel forhandlingsstyrke overfor 

Tivoli, da de samtidig investerer i nye forlystelser for at forny parken og dens forlystelser. 

Ønsker Tivoli en ny forlystelse, skal de også have det til at passe sammen med, at de kan nå at 

bygge forlystelsen, mens Tivoli holder lukket, så det ikke påvirker gæsterne, at der bliver bygget 

nye forlystelser. Dette er en udfordring, når Tivoli udvider sæsonerne og åbningsdagene. 

Tivoli har stor fokus på at servicere sine gæster, og at de skal have den bedst mulige oplevelse. Det 

er derfor vigtigt for Tivoli at have gode leverandører og dermed gode aftaler, da Tivoli er afhængig 

af disse. 

 

2.2.5 Substitution 
Tivoli befinder sig i underholdningsbranchen, og der kan derfor være mange substituerende 

produkter. Et substituerende produkt til Tivoli kan være biografer, oplevelser som en tur i 

helikopter og andre vildere oplevelser. Det er aktiviteter, der dækker samme behov som Tivoli, 

nemlig underholdning. Tivoli differentierer sig ved at udbyde et unikt produkt med en lang 

historie, et stærkt brand og masser af underholdning i form af forlystelser og speciel atmosfære i 

Haven. Truslen fra substituerende produkter er indenfor den seneste årrække blevet høj. Der er 

mange forskellige former for underholdning til forbrugerne - både i form af fysisk og digital 

underholdning.  
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Figur 8 - de 10 mest besøgte forlystelsesparer i Danmark, Kilde: Visit Denmark 

2018 2017 2016 2015 2014
1 Tivoli 4.854.000    4.377.000 4.638.000 4.733.000 4.478.000
2 Dyrehavsbakken* 2.400.000    2.400.000 2.500.000 2.700.000 2.500.000
3 Legoland ** 1.700.000    1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
4 Djurs Sommerland 818.000       808.000 745.000 802.000 705.000
5 Tivoli Friheden 605.600 563.000 510.000 424.000 402.000
6 Faarup Sommerland 602.100       558.000 601.000 588.000 586.000
7 Jesperhus Feriepark 231.400       234.000 227.000 195.000 200.000
8 Sommerland Sjælland 203.000 168.000 181.000 158.000 161.000
9 Brændesgårdshaven 102.300 77.000 82.000 - -

10 WOW Park 36.400 - - - -

11.552.800 10.885.000 11.184.000 11.300.000 10.732.000 

Besøgstal er afrundede. 
* Besøgstallet er estimeret
** Fastholder besøgstallet fra år til 

Forlystelsesparker

2.2.6 Konkurrenter 
Der er i branchen mange konkurrenter, og de konkurrerer om kundernes og deres penge.  

Konkurrenterne tilbyder forskellige services og ydelser, men de har en ting til fælles: at 

underholde kunderne. Indenfor forlystelsesparker er konkurrencen indenfor de sidste år skærpet. 

Tivoli har Dyrehavsbakken som deres nærmeste konkurrent, da de stort set tilbyder de samme 

produkter og ydelser til en tilsvarende målgruppe. Dette ses nedenfor i figur 8, hvor 

Dyrehavsbakken ligger nummer to over de ti mest besøgende forlystelsesparker. Tivoli har en 

fordel i deres unikke beliggenhed midt i København. Dyrehavsbakken ligger nord for København og 

dermed ikke lige så centralt placeret som Tivoli. Branchen er en ældre branche med Tivoli fra 

1843, og Dyrehavsbakken er som den ældste forlystelsespark i verden fra 1583. Både Tivoli og 

Bakken er veletableret på markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udover Dyrehavsbakken har Tivoli en del andre konkurrenter både indenfor forlystelsesparker, 

men også de zoologiske anlæg og museer. Herunder er figur 9, der viser de ti mest besøgte 

attraktioner i Danmark. 
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2018 2017 2016 2015 2014
1 Tivoli 4.854.000 4.377.000 4.638.000 4.733.000 4.478.000
2 Dyrehavsbakken* 2.400.000 2.400.000 2.500.000 2.700.000 2.500.000
3 Legoland ** 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
4 Zoologisk Have i København 1.219.000 1.173.000 1.141.000 1.148.000 1.137.000
5 Botanisk Have i København 822.000 971.000 594.733 - -
6 Djurs Sommerland 818.000 809.000 745.000 802.000 705.000
7 Louisiana 756.000 658.000 706.000 725.000 648.000
8 Rundetårn 700.000 680.000 654.000 588.000 539.000
9 Aquadome -Lalandia Billund 682.000 681.000 692.000 636.000 511.000

10 Tivoli Friheden 606.000 563.000 510.000 424.000 402.000

I alt 14.557.000 14.012.000 13.880.733 13.456.000 12.620.000

Besøgstal er afrundede. 
* Besøgstallet er estimeret
** Fastholder besøgstallet fra år til 

De 10 mest besøgte attraktioner i Danmark

Figur 9 - de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark, Kilde: Visit Denmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af figur 9, så er Tivoli Danmarks mest besøgte attraktion. Dyrehavsbakkens tal er 

estimeret, men de ligger stadig på en anden plads over de mest besøgte attraktioner. Tivoli har 

dobbelt så mange besøgende i forhold til deres nærmeste konkurrent.  

 

Vækstrate i besøgstal i % 2018 2017 2016 2015 Gennemsnit 

Top 10 attraktioner* 5,32 -1,84 -1,26 6,62 
                

2,21  

Top 10 forlystelsesparker* 5,61 -2,65 -1,75 5,29 
                

1,63  

Tivoli 10,90 -5,63 -2,01 5,69 
                

2,24  
Top 10 attraktioner, uden Tivoli 2,50 0,19 -0,86 7,14 2,24 
Top 10 forlystelsesparker, uden Tivoli 2,01 -0,51 -1,57 5,00 1,23 
*attraktioner eller forlystelsesparker, der ikke er der i hele perioden, er fjernet for ikke at give støj i tallene. 

Figur 10 - vækstraten i besøgstal –Kilde: egen tilvirkning  

Forlystelsesbranchen består af mange både større og mindre virksomheder. Da den største del af 

væksten i omsætning i branchen stammer fra antallet af gæster, har vi vurderet, at udviklingen af 

væksten i Danmark, kan vurderes ud fra udvikling af antallet af gæster. Som det fremgår af 

ovenstående figur 10, følger Tivoli branchen, men da Tivoli udgør den største del af branchen, har 

Tivoli stor indflydelse på det samlede resultat. 
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Alle i branchen har om sommeren travlt med at tiltrække besøgende, da det er her, de har den 

største vækst i branchen. Om sommeren har gæsterne sommerferie, og dermed kan de fange 

gæsternes opmærksomhed. Hvis vi kigger på Tivoli set i forhold til deres konkurrenter, og hvad de 

har af produkter at tilbyde, differentierer Tivoli sig fra konkurrenterne. Tivoli tiltrækker mange 

turister hele året. Konkurrenter som Bonbonland og Djurs Sommerland har kun åbent i 

sommerhalvåret, og derfor er deres besøgstal også lavere end Tivolis. Disse forlystelsesparker 

tiltrækker turister om sommeren, men ikke resten af året. Tivoli har en fordel ved, at de har været 

på markedet i mange år og har åbnet flere sæsoner. De kender deres kunder og ved, hvilke 

strategier de skal rette sig efter for at konkurrere mod deres konkurrenter.  

 

Lige nu er branchen truet af mange eksterne forhold. Både Tivoli og deres konkurrenter har en 

stor del af deres besøgende koblet til turisterne. Da det antages, at der i år 2020 ikke kommer 

samme omfang af turister som tidligere, er dette en stor trussel mod branchen. Derimod kan det 

også styrke branchen, at danskerne ikke rejser til udlandet, men bliver i Danmark og søger 

underholdning indenfor landets grænser. Dette kan få en positiv indvirkning på antallet af 

besøgende i hele branchen og Tivoli. Frygten for større folkemængder og smitten af COVID-19 i 

København kan påvirke besøgstallet negativt. 

 

Lige nu vil politikkerne gerne sætte gang i økonomien og tilbyder halvpris til flere former for 

oplevelser som Zoologisk have, Knuthenborg Safaripark og mange flere. Dette er en hård 

konkurrence for Tivoli og de andre forlystelsesparker. Underholdningsbranchen bliver opdelt, 

forlystelsesparkerne får ikke tilbudt hjælp, mens de zoologiske anlæg og forskellige muséer og 

attraktioner gør. Dette forringer konkurrenceevnen overfor forlystelsesparkerne og virker 

konkurrenceforvridende.  

 

Kigger vi på Porters konkurrencestrategi, kan vi betragte, at Tivoli har en differentieringsstrategi. 

Tivoli har en stor andel af totalmarkedet, samtidig med at deres konkurrencefordel er at 

differentiere deres produkter fra konkurrenternes. Alt i alt kan det konkluderes, at der er en stor 

konkurrence i branchen. Tivoli ligger nummer et i branchen, da de differentierer sig fra deres 

konkurrenter og tilpasser sig kundernes ønsker. Dette har den betydning for den videre 
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budgettering, at Tivoli i 2020 kommer til at dykke, da mange af branchens konkurrenter tiltrækker 

kunderne med halvpris på billetterne, men når dette er overstået, vil Tivoli igen have samme 

indtjening og tiltrække både danske og udenlandske turister. 

 

2.3 Ansoffs vækstmatrix 
Denne analyse bliver inddraget for at se, hvordan Tivoli skaber vækst på det marked, de befinder 

sig på, samt for at finde ud af hvilke stærke og svage sider Tivoli har. 

 

Tivoli har seks vækstretninger. De to første vækstretninger er dem, Tivoli prioriterer højest.62 

Disse to vækstretninger er: 

1. Optimere den eksisterende forretning 

2. Udvikle Haven med engagerende oplevelser 

 

Hvis vi kigger på Ansoffs vækstmatrix og Tivolis strategier, så er det vækststrategien; 

markedsindtrængning. Tivoli ønsker at optimere den eksisterende forretning, og det vil de gøre 

gennem digitale løsninger, der letter kundeekspeditionerne, så Tivolis medarbejdere har mere tid 

til at servicere kunder i Haven. Den anden strategi vil de løse ved fortsat at pleje og udvikle deres 

bygninger, forlystelser m.v., så de skaber bedre kundeoplevelser.63 Begge strategier er på det 

nuværende marked, som Tivoli befinder sig på, samtidig med at det er med deres nuværende 

produkter.   

Ud fra brancheanalysen vurderes det, at Tivoli har klare konkurrencefordele, men har samtidig en 

udfordring med, hvordan samfundet ser ud i dag. Dette vil have en påvirkning på Tivoli 

fremadrettet. 

Tivoli kan vælge at rette deres strategi mere målrettet efter sæsonerne og dermed øge antallet af 

deres besøgende. Som det ser ud nu, har Tivoli flest besøgende, når der er nyheder i Haven. Under 

nyhederne, der bliver præsenteret i de forskellige sæsoner, er det Jul, der har flest besøgende. 

 
62 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 17 
63 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 17 
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Samtidig kan det ud fra gæstesegmenter, ses, at det er mange familier med enten yngre eller 

ældre børn, der besøger Tivoli i Halloween- og Julesæsonen.64 

 

2.4 SWOT 
På baggrund af de foregående analyser vil vi med en SWOT-analyse opsamle Tivolis stærke og 

svage sider samt virksomhedens muligheder og trusler. SWOT bruges til at identificere og 

analysere virksomhedens stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, som virksomheden 

står overfor, ud fra de interne og eksterne forhold, som er analyseret i de andre analysedele:  

PESTEL-modellen, Porters Five Forces og Ansoffs vækstmatrix.  

 

Ved opsamling i SWOT-analysen vil vi belyse de faktorer, der vil gøre sig gældende for 

budgetforudsætninger og den forventede udvikling over de næste år. 

 

Nedenfor er SWOT-analysen illustreret. 

Styrker Svagheder 

● Stærkt brand  

● Loyale kunder 

● Fysisk placering, central beliggenhed og nem 

adgang med offentlig transport 

● Stor målgruppe 

 

● Fysisk placering 

● Bevare traditioner samtidig med fornyelse  

● Gamle bygninger 

 

 

Muligheder Trusler 

● Udvidelser af sæsonerne, stadig flere 

åbningsdage igennem flere sæsoner 

● Kundepleje vedr. COVID-19  

● Udvikling af app 

 

 

● Vejret 

● COVID-19, nedlukning og færre gæster 

● Politiske beslutninger, nedlukning for 

udenlandske gæster 

● Hjælpepakker til COVID-19 

● Lavkonjunktur 

Figur 11 - SWOT af Tivoli, Kilde: egen tilvirkning 

 
 

64 8.1 Bilag 1 – Gæstesegmenter 



Michelle Schamaitat Afgangsprojekt for HD2 CBS 3. august 2020 
& Lisa Juhl Hansen  Værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 37 af 96 
 

2.4.1 Styrker 
Som tidligere beskrevet er Tivoli blandt Danmarks stærkeste brand. Tivoli har været på markedet i 

176 år og har med tiden formået at opbygge et stærkt brand og værdigrundlag. Dette tiltrækker 

mange turister på forskellige tider af året, hvor 30% af Tivolis besøgende er turister, hvilket er 

positivt da turisterne udgør ca. 1/3 af deres samlede antal besøgende. Tivoli har en bred 

målgruppe med mange loyale kunder. Mange af de loyale kunder, der besøger Tivoli, har købt 

årskort og bruger derfor årskortet ofte – enten til en gåtur gennem Haven eller de andre 

oplevelser, Tivoli tilbyder.  

 

Ud fra Porters Five Forces blev det vurderet, at Tivoli en konkurrencefordel ved at have en unik 

placering ved siden af Københavns hovedbanegård og i centrum af København. Tivoli ligger med 

nem adgang til offentlig transport, som gør det nemmere for kunderne at komme dertil og 

dermed besøge Tivoli. Denne placering er med til at tiltrække de mange turister, der årligt besøger 

Danmark.  

 

2.4.2 Svagheder 
Tivoli har som tidligere nævnt en unik beliggenhed midt i København, men denne unikke 

beliggenhed sætter også begrænsninger for Tivoli. Tivoli kan ikke udvide Haven, men kun ombygge 

indenfor det areal, de har til rådighed. Dette gør, at de ikke kan opsætte flere forlystelser, men 

kun udskifte dem, der i forvejen eksisterer. Derfor kan den unikke beliggenhed også karakteriseres 

som en svaghed.  

 

Tivoli har fokus på at bevare de gamle bygninger, og dette koster Tivoli mange 

vedligeholdelsesudgifter. Færgekroen, der blev opført i 1934, er i 2020 blevet revet ned. 65 Tivoli 

har stor fokus på at vedligeholde deres nuværende bygninger, indtil en udskiftning er nødvendig 

for at bevare deres brand, og efterhånden som årene går, vil udgifter til renovering stadig blive 

større. 

 

 
65 Jf. Tivolis årsrapport s. 17 
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2.4.3 Muligheder 
Tivoli har som tidligere nævnt fem sæsoner. Tivoli har mulighed for at udvide sæsonerne ved flere 

åbningsdage, så de dermed kan tiltrække flere besøgende hele året rundt. 

 

Tivoli er blevet mere digitale med årskort på app, samt at der under COVID-19 er blevet udviklet 

app til at stille sig ”digitalt” i kø til forlystelser. Dette gør, at der ikke samles for mange på samme 

tid, men samtidig er det en service for kunderne, der slipper for “spildtid” i en kø og kan dermed 

nå at opleve mere, mens de er i Tivoli. Tivolis mulighed er at udvikle på app’en, så den kan fungere 

i det daglige - også når COVID-19 er overstået. Dermed får kunderne mere tid til at opleve hele 

Haven, og de slipper for at stå i lange køer. Dette vil også være en konkurrencefordel, da Tivoli er 

en first mover, og ingen af konkurrenterne har udviklet lignende løsningerne endnu. 

 

Mundbind kan hjælpe Tivoli med at øge antallet af besøgende. Vælger Tivoli selv at betale for 

mundbind, kan det give en god omtale og vil betragtes som en service. Dette vil have en positiv 

påvirkning på Tivolis brand og omdømme i COVID-19-perioden, hvor forbrugerne muligvis vil 

foretrække Tivoli frem for konkurrenterne. Dette vil give mulighed for en øget omsætning. 

 

2.4.4 Trusler 
Der er flere trusler, der kan påvirke Tivoli. Vejret har en indflydelse på de besøgende i Tivoli. Den 

globale opvarmning med mere voldsomt vejr kan medføre, at der er behov for mere overdækning 

og flere indendørsaktiviteter, hvilket er en udfordring for en udendørsforlystelsespark som Tivoli.  

 

COVID-19 har sat besøgsbegrænsninger for Tivoli. En anden bølge af COVID-19 er en trussel, da 

Tivoli kan risikere nedlukning igen og dermed tabe omsætning. De politiske beslutninger vedr. 

nedlukningen for udenlandske gæster er en trussel for Tivoli, da 30% af Tivolis besøgende 

stammer fra turister. Derudover er hjælpepakkerne til udvalgte attraktioner en trussel for Tivoli, 

da hjælpepakkerne ikke tilgodeser Tivoli samt de konkurrerende forlystelsesparker. Truslen består 

i, at kunderne får et større incitament til at vælge konkurrenter som Zoologisk Have, Knuthenborg 

Safaripark og andre, som har fået hjælp til at nedsætte deres billetpriser. 
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Konjunkturudviklingen vil fortsat have en stor indflydelse på Tivolis udvikling, da COVID-19 

forudsiges til at have en negativ udvikling på samfundet de næste år. Det vil for Tivoli betyde en 

negativ udvikling de næste år og et stort krav til Tivolis ledelse om omkostningsreducering af 

Tivoli. 

 

2.5 Konklusion på den strategiske analyse 
Ud fra de strategiske analyser, vil nedenstående problemstilling blive besvaret: 

Hvilke strategiske faktorer har indflydelse på den fremtidige budgettering af Tivoli? 

 

Der er flere faktorer, der kan få indflydelse på Tivolis budgettering, herunder kan den kommende 

økonomiske situation og konkurrencen i branchen nævnes. En af de stærkeste faktorer er COVID-

19. COVID-19 påvirker hele samfundet og får dermed også indflydelse på Tivolis fremtidige budget. 

De politiske beslutninger har haft en negativ indflydelse på Tivoli i 2020. Tivoli har været lukket 

ned, hvilket vil få en betydning for omsætningen. 

 

Tivoli har som tidligere nævnt en del besøgende turister, og da antallet af turister i 2020 er 

begrænset, vil dette påvirke budgettet, indtil begrænsningerne omkring antallet af besøgende og 

turister igen kan rejse frit, er på samme stadie som inden COVID-19. En anden stor faktor er 

hjælpepakkerne til COVID-19. Tivoli har ikke fået hjælp til at nedsætte deres billetter, og dermed 

har det en betydning for de besøgende, der har valgt konkurrenterne med en lavere billetpris.  

 

Tivoli har hård konkurrence fra konkurrenterne, men på den anden side har de en stor del af 

totalmarkedet, og de har dermed en større konkurrencefordel, da de har en veletableret 

virksomhed i branchen. Tivoli har markedsindtrængning som vækststrategi, og ved denne har de 

fokus på deres nuværende produkter.  

 

Vejret har tidligere haft en indflydelse på Tivolis omsætning, men Tivoli prøver fortsat at gøre sig 

mindre og mindre afhængige af vejrforholdene. Dette gør de ved at udvide deres sæsoner samt 

tilbyde flere indendørsaktiviteter i Haven. Tivoli har fået flere sæsoner, hvilket betyder, at de har 

flere besøgende – men hvis de skal udvide antallet af besøgende yderligere, kan de udvide med 

flere åbningsdage, og de er dermed ikke lige så afhængige af vejret under sæsonerne. 
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Dermed er der en række strategiske faktorer, som vil påvirke vores udarbejdelse af Tivolis 

fremtidige budget. 

3. Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen sammen med den strategiske analyse kaldes en fundamentalanalyse. 

Fundamentalanalysen vil danne baggrund for budgettering af et proforma regnskab, som så 

danner grundlag for værdiansættelsen af Tivoli. 

 

Regnskabsanalysen er udarbejdet for at besvare nedstående problemstilling: 

 

Hvordan har Tivoli udviklet sig økonomisk de sidste 5 år? 

 

Analysens formål er at belyse udviklingen i rentabiliteten og risikoprofilen for Tivoli. Ved hjælp af 

de seneste fem års regnskabstal vil der kunne fastlægges et historisk niveau for Tivoli samt nogle 

udviklingstrends, som vil skabe grundlag for den efterfølgende budgettering. I vores reformulering 

er det vigtigt, at tallene er opgjort efter samme regnskabspraksis, så udviklingstendenser kan føres 

tilbage til ændringer i driften og ikke i ændringer i praksis for, at vi kan bruge tallene i vores 

analyse uden forstyrrende poster. 

 

3.1 Årsrapport  
Tivoli er et børsnoteret aktieselskab i Danmark, og årsregnskabets periode følger kalenderåret fra 

1. januar til 31. december. Årsregnskabet er i danske kroner, afrundet til 1 million kroner med én 

decimal. Da Tivoli er underlagt revisionspligt, skal revisor udtale sig hvert år omkring årsrapportens 

rigtighed. Igennem hele regnskabsperioden er det PricewaterhouseCoopers, som har været revisor 

for Tivoli. Revisionspåtegningen har i hele regnskabsperioden været uden forbehold.66 

Ledelsesberetningen for 201967 beskriver også Tivolis forventninger til 2020. COVID-19 forventes 

at have en påvirkning på hele Tivoli og har skabt stor usikkerhed vedrørende Tivolis fremtid, 

hvorfor Tivoli i årsrapporten ikke vil give en vurdering af de økonomiske konsekvenser for Tivoli 

samt påvirkningen af omsætningen og resultatet før skat. 

 
66 Jf. Tivolis årsrapporter 2014-2019 
67 Jf. Tivolis årsrapport 2019 
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3.1.1 Anvendt regnskabspraksis 
Tivolis årsregnskab er aflagt efter den artsopdelte resultatopgørelse, hvor det yderligere er opdelt 

i segmenter i nettoomsætning og andre eksterne omkostninger. I balancen og 

pengestrømsanalysen er den indirekte metode benyttet. 

 

Der har ikke været store ændringer i regnskabspraksis i analyseperioden. Når der har været 

ændringer til IASB og EU i IFSA, er det vurderet, at ændringer ikke har en væsentlig påvirkning i 

forhold til det retvisende billede i perioden. I 2017 er der dog ændret i indregning af andre 

driftsindtægter til at være en del af nettoomsætning. Andre driftsindtægter havde før 2017 sin 

egen linje i resultatopgørelsen, men er blevet sammenlagt med nettoomsætningen i 2017. 

Ændringen bliver indregnet i vores resultatopgørelse og er dermed blevet reguleret for år 2014 til 

2016, således at de er opdelt på samme måde i alle år.  

 

3.2 Reformulering af årsregnskabet 
Reformuleringen af årsregnskabet er opdelt i reformulering af egenkapital, balancen og 

resultatopgørelsen. Alt dette bliver reformuleret, så vores nøgletal har et rent regnskab uden 

forstyrrende poster, som vil forstyrre beregningen af nøgletallene og analysen heraf.68 I de 

følgende afsnit vil reformulering af henholdsvis egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen 

blive gennemgået. 

 

3.2.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 
Den reformulerede egenkapitalopgørelse indeholder alle poster, der påvirker aktionærernes 

egenkapital. Den sikrer derfor, at de aspekter, der berører aktionærernes interesse, bliver 

medtaget i analysen.69 I reformuleringen er der blevet undersøgt, om Tivolis egenkapitalopgørelse 

indeholder afledt aktiefordring, dirty-surplus poster og option overhang. 

Egenkapitalopgørelsen fra Tivoli indeholder dog ikke nogen poster, som skal flyttes ud af 

opgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget nogle ændringer i deres egenkapital. Egenkapitalen er 

herefter blevet opstillet efter totalindkomstmetoden til brug for analyse af nøgletal senere i 

opgaven.  

 
68 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.155 
69 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.181 
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Tivoli har en klar politik omkring sikring af renter ved hjælp af rentesikring også kaldt renteswap.70 

De finansielle instrumenters (renteswap) værdiregulering skal indregnes i egenkapitalen, indtil det 

kan indregnes i resultatopgørelsen. 

 

3.2.2 Reformulering af balancen 
Ligesom i resultatopgørelsen skal balancen opdeles med henblik på at adskille posterne i flere 

grupper. I balancen bliver posterne opdelt mellem aktiver og passiver med det formål at kunne 

beregne rentabilitetsnøgletal i et senere afsnit. Da egenkapitalen har sin egen reformulering, vil 

balancen blive opdelt imellem netto driftaktiver og netto finansielle forpligtelser og aktiver.71 De 

finansielle forpligtelser beskriver den investerede kapital og viser Tivolis investering i driften og 

fremmedkapitalens finansiering, mens driftsaktiver og driftsforpligtelser belyser forbindelsen til 

Tivolis drift.  

   

Siden 2018 har Tivoli haft kapitalandel i en associeret virksomhed.72 I indregning af kapitalandel 

skal det ideelt indregnes i forhold til Tivolis netto aktiver og forpligtelse.73 Der er dog også 

mulighed for at klassificere kapitalandelen som et driftsaktiv, dog er opdelingen tidskrævende. Vi 

har i forhold til opgavens længde og omfang vi valgt at klassificere kapitalandelen som et 

driftsaktiv. 

 

Under aktiverne er det kun de likvide midler, der er finansielle aktiver. De resterende poster bliver 

anset som en del af driftsaktiverne. Ud fra årsrapporten har det ikke være muligt at allokere de 

likvide midler yderligere, selvom der sandsynligvis er en del af likviderne, der er reserveret til 

driften. Da den del af likviditeten, der er bundet af driften, efter alt at dømme ikke er en større 

del, vil hele likviditeten bliver behandlet som et finansielt aktiv. 

 

 
70 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 54-55 
71 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.203 
72 Jf. Tivolis årsrapport 2018 
73 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.208 
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Passiverne er opdelt således, at leverandørgæld, skyldig selskabsskat, anden gæld og 

periodeafgrænsningsposter er ført som driftsforpligtelser. De resterende poster er ført som 

finansielle forpligtelser. 

 

De vurderinger og beslutninger, der er taget vedrørende reformuleringen af balancen, er foretaget 

med henblik på reformuleringen af resultatopgørelsen. Det er gjort, således at der er 

sammenhænge og konsekvenser mellem alle de reformulerede opgørelser. 

 

3.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen 
Formålet i en reformulering af resultatopgørelsen er at opdele posterne efter tre kategorier: 

Kernedriftsaktiviteter vedrørende salg, andre driftsaktiviteter og finansielle poster. Derudover 

opdeles og fordeles skatten ud fra førstnævnte kategorier, da skatten i det officielle regnskab er 

indrapporteret samlet for hele driften. Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at 

rense for de aktiviteter, der ikke vedrører den ordinære drift. 

 

Som nævnt i reformuleringen af balancen har Tivoli haft kapitalandel i associerede virksomheder 

fra 2018. Kapitalandelen er vurderet til ikke at være en kerneaktivitet, derfor klassificeres 

indtægten fra kapitalandelen som andet driftsoverskud i reformuleringen af resultatopgørelsen. 

Som nævnt tidligere forefindes der ikke poster i Tivolis regnskab i perioden udover ændringer i 

dagsværdien af regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (renteswaps). I 

reformuleringen klassificeres det som et dirty-surplus.  

 

I årsrapporterne fremgår det af noterne, hvordan nettoomsætningen er fordelt ud fra 

omsætningssegmenter. Jf. årsrapporten er der 11 segmenter, men kun seks af dem har en 

indtjening. Opdelingen af segmenterne gør det muligt at dykke ned i tallene og vurdere deres 

indtjeningsevne i den videre analyse. Derfor er det valgt at udspecificere nettoomsætningen samt 

nettoomkostninger for at kunne allokere bedst muligt. 

 

I 2019 valgte Tivoli at indgå i et samarbejde med Danske Spil jf. virksomhedsbeskrivelsen. I 2019 

har det betydet, at gevinsten fra salget vil blive flyttet til ”Driftsoverskud fra andre poster efter 
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skat” i den reformulerede resultatopgørelse, da TivoliCasino.dk udgår som en del af Tivolis 

kerneaktivitet.   

 

Ned- og afskrivninger indregnes særskilt i reformuleringen af resultatopgørelsen og fordeles derfor 

ikke blandt forretningsområderne. Ned- og afskrivninger klassificeres som en almindelige 

driftsomkostning. Den bliver dog ført for sig selv i omkostningerne, således at EBITBA kan 

beregnes. 

 

Eftersom skatten i den officielle resultatopgørelse for Tivoli ikke er opdelt mellem de forskellige 

poster i den reformulerede resultatopgørelse, er denne skat blevet beregnet for hver af posterne. 

Posterne, der bliver beregnet skat på, er Driftsoverskud fra salg, Driftsoverskud fra andre poster, 

samt Skattefordel for Netto renteomkostninger. Beregningen er foretaget ved at trække den 

beregnede skattefordel fra de nettofinansielle omkostninger og herefter tillagt skattefordelen til 

Driftsoverskuddet fra salg. Formålet med at beregne skatten er at få skatten korrekt fordelt ud til 

hver af posterne. Skatteprocenten er i årene 2016-2019 på 22%, i 2015 på 23,5% og i 2014 på 

24,5%. 

 

3.3 Trendanalyse af udvalgte poster 
Vi har valgt at udarbejde en trendanalyse for at belyse Tivolis regnskabsposters udvikling over en 

regnskabsperiode og de trends, der har gjort sig gældende tidligere. Basisåret 2014 er valgt, da det 

er første år i den udvalgte regnskabsperiode.  

Administrationsomkostninger består af posterne ikke allokeret og af- og nedskrivninger. Ikke 

allokeret indeholder blandt andet administrative funktioner samt drift og vedligeholdelse af 

Haven, rengøring og renovation.74 

 

Figur 12 viser vores trendanalyse af poster med særlig interesse. Figuren viser en meget positiv 

udvikling af nettoomsætningen, samt at omkostningerne ikke stiger i samme grad som 

nettoomsætningen. Som tidligere nævnt i PESTEL kan vi ud fra figur 12 se, at nettoomsætningen 

 
74 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 33 
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Figur 12 - trendanalyse af udvalgt regnskabsposter, Kilde: egen tilvirkning 

har været stigende fra 2017-2019. I 2017 var sommermånederne regnfulde, og dette har en 

påvirkning på omsætningen og antallet af besøgende Tivoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den øgede omsætning kan man også se effekten af i totalindkomsten. Totalindkomsten er steget 

gennem hele perioden, og i 2019 ender totalindkomsten med at være næsten fire gang så høj som 

i år 2014 jf. figur 12. Den forøgede stigning i totalindkomsten i forhold til den mindre stigning i 

omsætningen belyser, at den positive udvikling skyldes mere end bare en større omsætning. 

Ligesom i resultatopgørelsen er alle poster i balancen steget i perioden, men særligt i 2017 kan 

man se en kraftig stigning i netto finansielle aktiver, som viser, at der er sket en ændring i 

virksomhedens gældsstruktur. Derudover kan det også ses, at stigningen i totalindkomsten ikke 

har ført til samme stigning i egenkapitalen.  

Ud fra trendanalysen er der opstået flere spørgsmål, som vi vil analysere nærmere i de følgende 

analyser. 

 

Resultatopgørelse Basisår 
2019 2018 2017 2016 2015= 100 

Nettoomsætning 111,6 109,6 96,7 98,5 942,3
Driftomkostninger 105,8 101,7 91,8 93,8 -1.304,8
Aministrationsomkostninger 107,5 102,0 92,7 90,6 -210,6
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 124,2 190,0 151,7 144,9 69,0
Driftsoverskud fra salg efter skat (DO) 149,5 215,3 172,0 164,4 47,5
Driftsoverskud i alt (NOPAT) 325,9 204,4 167,5 145,2 49,6
Totalindkomst 333,3 203,3 174,1 150,8 45,9

Balancen Basisår 
2019 2018 2017 2016 2015= 100 

Immaterielle anlægsaktiver 407,5 410,4 167,9 69,8 10,6
Materielle anlægsaktiver 159,3 152,5 147,4 121,8 894,2
Færdigvarer 171,9 138,2 97,8 98,9 8,9
Driftsaktiver (OA) i alt 168,5 155,5 145,7 120,1 972,9
Driftsforpligtelser (OL) i alt 138,2 118,1 119,4 105,2 222,3
Netto driftsaktiver (NOA) 177,5 166,6 153,5 124,6 750,6
Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt487,8 447,1 462,0 180,7 94,4
Egenkapital (CSE) 144,3 126,5 116,4 108,0 727,4

Mio. DKK
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Figur 13 - Egenkapitalens forrentning måler rentabiliteten ud, Kilde: egen virkning 

3.4 Nøgletalsanalyse af de reformulerede opgørelser 
Efter reformulering af regnskabsperiodens årsrapport kan de reformulerede opgørelser nu bruges 

til en analyse af virksomhedens rentabilitet ved hjælp af nøgletal. Formålet med 

rentabilitetsanalysen er at finde Tivolis værdiskabende drivers. Rentabiliteten fortæller om den 

økonomiske sundhedsmæssige situation i virksomheden. 

Ved at udarbejde nøgletal kan vi se, hvordan udviklingen i Tivoli har været, samt hvilken retning 

det bevæger sig hen imod. Nøgletallene er nyttige, da de belyser, hvor og hvordan Tivoli har skabt 

værdi i regnskabsperioden.  

 

Nøgletalsanalysen foretages med udgangspunkt i de reformulerede opgørelser. Analysens struktur 

samt sammenhængen bliver set på gennem brugen af Dupont-modellen. Dupont-modellen vil 

skabe overblik igennem de 3 niveauer og skabe kendskab til de driftsaktiver- og finansielle drivers, 

der skaber værdi for Tivoli. Modellen hjælper med at visse drivernes sammenhæng.75 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 279 
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Niveau 1 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalens forrentning 15,53% 10,56% 9,79% 9,15% 6,46%

Niveau 2 2019 2018 2017 2016 2015
Afkastningsgrad 12,53% 8,45% 7,97% 8,55% 6,58%

Figur 14 - egenkapitalens forrentning, Kilde: egen tilvirkning 

Figur 15 - afkastningsgrad, Kilde: egen tilvirkning 

3.4.1 Egenkapitalens forrentning (ROE, Return of Equity) 
Egenkapitalens forrentning måler rentabiliteten ud fra ejernes synspunkt. Egenkapitalens  

forrentning kan forklares igennem ovenstående figur 13. Venstre side forklarer afkastet fra 

driftsaktiviteter og højre side afkastet fra de finansielle aktiviteter. Egenkapitalens forrentning 

belyser det afkast, som ejerne opnår i procent ud fra deres investering i virksomheden. 

�������������� ����������� �������� =  ������������� ��� �����æ�� ������æ���
������������� �����æ� �����������  

 

 

 

Niveauet af egenkapitalens forrentning og hvorvidt det er tilfredsstillende, er afhængig af 

aktionærernes forventning. Som udgangspunkt vil forventningen til egenkapitalens forrentning 

være, at niveauet er det samme som markedsrenten samt et risikotillæg. 

 

Gennem årene har egenkapitalens forrentning udviklet sig i en positiv retning. I 2019 ligger 

egenkapitalens forretning på 15,53%. Egenkapitalens forrentning har igennem hele perioden 

været stigende, men den største procentvise stigning er mellem år 2018 og 2019 med en stigning 

på 46%. Ud fra tallene fremgår det, at Tivoli og deres aktionærer har tjent penge på deres 

investeringer i Tivoli i alle årene.  

 

For at vurdere hvilke faktorer der har påvirket egenkapitalens forrentning i en positiv udvikling, 

beregner vi i niveau 2, driftsaktiver og finansielle aktiver.  

 

3.4.1.1Udregning af nøgletal for Tivolis driftsaktiver 
Afkastningsgraden (ROIC) måler Tivolis aktivers afkast uden hensyn til finansiering. Det udtrykker, 

således hvor god Tivoli er til at tjene penge på de aktiver, de har til rådighed. 

 

����������������� �������� = �������������� � ���
������������� ����� ������������� (���) 
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Niveau 2 2019 2018 2017 2016 2015
Overskudsgrad 15,39% 9,59% 8,86% 7,63% 5,20%

Figur 16 - overskudsgrad, Kilde: egen tilvirkning 

Afkastningsgraden ligger i år 2019 på 12,53% og er kun steget fra år 2015 til 2019. Denne stigning 

er positiv og viser, at Tivoli evner at tjene penge på de aktiver, der er til rådighed. Stigningen i 

2019 er over det normale niveau, og vi vil i de følgende afsnit have særligt fokus på 2019, og hvad 

den høje afkastgrad skyldes. 

      

Det er særligt positivt, at egenkapitalens forrentning overstiger afkastningsgraden fra år 2016 til 

2019, da det betyder, at Tivoli tjener flere penge på sin fremmedkapital, end det koster at låne.  

 

Afkastningsgraden bliver påvirket af to faktorer: Driftsoverskud i alt og gennemsnitlig netto 

driftsaktiver. I årene fra 2014 til 2019 stiger både driftsoverskuddet i alt og de gennemsnitlige 

netto driftsaktiver hvert år, hvilket påvirker afkastningsgraden positivt. Det betyder en stigende 

afkastningsgrad på trods af løbende investeringer. 

 

Afkastningsgradens drivers består af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, og 

igennem dem kan udviklingen af afkastningsgraden belyses. 

3.4.1.1.1 Overskudsgraden (PM) 
Overskudsgraden viser Tivolis evne til at tilpasse indtægter og omkostninger.  

��������������� �������� = �������������� � ���
��������æ�������  

 

 

 

Overskudsgraden ligger i år 2019 på 15,39%, som er steget positivt fra 2015. Tivolis 

nettoomsætning er i år 2019 lavere end i 2018. En af faktorerne, som dette skyldes, er frasalget af 

Tivoli Casino.76 Overskudsgraden i 2019 kan ses mere tydeligt nedenfor. Overskudsgraden bliver 

opdelt i forhold til hvor stor en del af overskudsgraden, der stammer fra salget og Tivolis 

kerneaktiviteter, samt hvad der stammer fra andre poster. 

 

 
76 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 9 
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Niveau 3 2019 2018 2017 2016 2015
PM salg (efter skat) 6,76% 9,67% 8,71% 8,28% 4,98%
PM andre poster (efter skat) 8,63% -0,09% 0,15% -0,65% 0,22%

Niveau 3 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Driftsomkostninger -80,47% -79,59% -71,26% -72,04% -75,35%
EBITDA 19,53% 21,13% 18,01% 17,81% 15,50%
Af- og nedskrivninger -11,38% -8,59% -9,01% -9,23% -9,95%
EBIT 8,15% 12,47% 9,96% 9,51% 6,56%
PM salg før skat 8,15% 12,38% 11,16% 10,59% 7,22%
Skatteomkostninger 1,39% 2,71% 2,44% 2,31% 2,25%
PM salg (efter skat) 6,76% 9,67% 8,71% 8,28% 4,98%
PM andre poster (efter skat) 8,63% -0,09% 0,15% -0,65% 0,22%
PM(Overskudsgrad) 15,39% 9,59% 8,86% 7,63% 5,20%
Effektiv skatteprocent 17,03% 21,90% 21,89% 21,81% 31,09%

Figur 17 - overskudsgrad opdelt i salg og andre poster, Kilde: egen tilvirkning 

Figur 18 - overskudsdriver, Kilde: egen tilvirkning 

Nettoomsætningen har påvirket overskudsgraden positivt, årsagen til den positive stigning findes 

ved en opsplitning af overskudsgraden ved at kigge på PM salg efter skat og PM andre poster efter skat. 

 

 

 

 

Grunden til den positive påvirkning af overskudsgraden i 2019 skyldes især PM andre poster efter skat,       

hvor salget af Tivoli Casino indgår og påvirker overskudsgraden positiv. I årene fra 2015 til 2018 

har PM andre poster efter skat kun en lille betydning for overskudsgraden, mens PM salg efter skat påvirker 

overskudsgraden i højere grad. Derimod er PM salg efter skat faldet fra 2018 til 2019, så denne har haft 

en negativ påvirkning på overskudsgraden.  

PM salg efter skat viser derfor, at Tivoli er blevet dårligere til at omsætte nettoomsætningen til 

overskud. PMandre poster  har ikke haft en større indvirkning på virksomhedens mulighed for at skabe 

overskud, pånær i 2019. Hvis vi i reformuleringen havde valgt, at en eller flere af Tivolis segmenter 

ikke var en kerneaktivitet, havde tallene set anderledes ud. Det at PMsalg er faldet i 2019, er 

negativt for Tivoli, især hvis udviklingen af denne forsætter. Derfor ønsker vi at undersøge 

udviklingen i overskudsdriverne nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA-margin77 også kaldt det kontant baseret overskudsmål er et vigtigt nøgletal i forståelsen af 

overskudsgraden fra salget. EBITDA er beregnet ved nettoomsætning fratrukket 

driftsomkostninger, divideret med nettoomsætning. EBITDA udtrykker overskuddet for Tivoli uden 

 
77 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5.udgave, Gjellerup, s. 291 
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Niveau 2 2019 2018 2017 2016 2015
Aktivernes omsætningshastighed 0,81 0,88 0,90 1,12 1,27

Figur 19 - aktivernes omsætningshastighed, Kilde: egen tilvirkning 

af- og nedskrivninger, renter og skat. Af- og nedskrivninger er ikke likvide omkostninger, og 

størrelsen er ikke afhængig af årets nettoomsætning. Af- og nedskrivninger repræsenterer 

fortidens investeringer. EBITDA er faldet i 2019, men ikke i samme grad som PMsalg. Grunden til 

faldet i PMsalg skyldes tildels en øget af- og nedskrivning.  

 

EBIT-margin beskriver virksomhedens driftsoverskud før renter og skat. I denne opgave kan EBIT 

bruges til at beskrive lønsomheden af Tivolis driftsaktivitet, samt at den i budgetteringen vil danne 

grundlag for driftsoverskud i forhold til nettoomsætningen. EBIT har igennem analyseperioden 

været positiv, men ligesom PMsalg falder EBIT i 2019 i forhold til resten af analyseperioden. Faldet 

må derfor skyldes stigningen i af- og nedskrivninger. 

3.4.1.1.2Aktivernes omsætningshastighed (ATO) 
Aktivernes omsætningshastighed viser forholdet mellem Tivolis aktivitet og de ressourcer, de har 

indsat for at skabe aktivitet. Jo større omsætningshastigheden er, jo bedre er Tivoli til at skabe en 

omsætning ud af fra sine aktiver. 

���������� ���æ������ℎ�����ℎ�� �������� = ��������æ�����
������������� ����� ������������� (���) 

 

 

 

Aktivernes omsætningshastighed bruges til at vurdere Tivolis evne til at styre virksomhedens 

kapital og producere mest muligt indtægt pr. kapital. Som det ses af ovenstående, er aktivernes 

omsætningshastighed forbedret igennem analyseperioden. Især i år 2017 har der været en stor 

stigning i netto driftsaktiverne, hvor Tivoli har færdiggjort Tivoli Food Hall, som kan ses ude fra 

gaden, og dermed forårsager en forøgelse af netto driftsaktiverne. Årsagen til dette skyldes en 

stigning i netto driftsaktiverne, og ikke et fald i nettoomsætning. Tivolis kapitaltilpasningsevne er 

derfor forbedret i perioden. 

 

3.4.1.2 Udregning af nøgletal for Tivolis finansieringsaktiviteter  
Den finansielle gearing er det andet led, som har indflydelse på udviklingen i egenkapitalens 

forrentning. Finansieringsaktiviteter beskriver, hvilken fordeling Tivoli har i finansieringen af 

driftaktiviteterne. Finansieringen er opdelt i 2 dele og kan enten være egenkapital- eller 
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Niveau 2 2019 2018 2017 2016 2015

Drivere for finansiel gearing:
r 2,88% 2,58% 1,44% 3,34% 8,50%
SPREAD 9,65% 5,87% 6,53% 5,21% -1,92%
Finansiel gearing 0,31 0,36 0,28 0,11 0,06

Figur 20 - aktivernes omsætningshastighed, Kilde: egen tilvirkning 

fremkapitalsfinansiering. Nøgletallene indenfor den finansielle gearing belyser Tivolis fordeling. 

Nøgletallene kigger også på, hvorvidt den nuværende finansieringsopdeling er rentabel for 

virksomheden, eller om Tivoli skal forsøge at ændre forholdet imellem egenkapital og 

fremmedkapitalen. Forskellen mellem de 2 finansieringsmuligheder, der er for Tivoli, er, at 

afkastkravet fra dem er forskellige.  

3.4.1.2.1 Finansiel gearing 
 

 

 

 

 

Finansiel gearing fortæller om forholdet mellem egenkapitalen og gæld. Jo større gælden er i 

forhold til egenkapitalen, jo højere er gearingen. Hvis gælden er dobbelt så stor som 

egenkapitalen, er gearingen to. Jo højere gearing, jo større risiko.  

 

��������� �������(�����) = ������������� ����� ����������� �������������
������������� �����æ� �����������  

 

I 2017 optog Tivoli et lån på 350 mio., hvorfor gearing stiger. Finansiering af Tivoli ligger 

hovedsageligt i egenkapitalen og med en gearing på 0,31 i 2019, er den finansielle risiko ikke stor. 

Ud fra nøgletallet kan det ses, at gælden er mindre end egenkapitalen. Dette er med til at påvirke 

egenkapitalens forrentning i en positiv retning. Den lave gearing giver Tivoli mulighed for at 

optage yderligere gæld, da Tivoli tjener penge på fremmedkapitalen. Den yderlige belåning bør 

dog tilpasses Tivolis strategiske planer. Tivoli kan forøge gearing, så længe SPREAD er positiv, 

hvilken den er i alle årene. Den øget gearing vil kun kunne betale sig for Tivoli, så længe de kan 

blive ved med at øge omsætningen, for eksempel med flere åbningsdage.  

 

Nøgletallet r beskriver forholdet mellem netto finansielle omkostninger og de finansielle 

forpligtelser, dvs. netto låneomkostninger i procent. 
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� = ����� ����������� ������������
������������� ����������� ������������� 

 

I analyseperioden svinger r mellem 8,5% og 2,88% med det laveste år 2017 med 1,44%. Det lavere 

niveau i 2017 skyldes en stigning i den finansielle gearing, som er optagelsen af lånet på 350 mio. 

Bortset fra 2015 er r relativ stabil i perioden og er faldet til omkring 3%, hvilket ligger i god tråd 

med det lave renteniveau i samfundet. Som beskrevet i afkastningsgraden viser r, at Tivoli tjener 

penge på at låne fremmedkapital, da r er mindre end afkastningsgraden.  

 

SPREAD belyser effekten af de finansielle aktiviteter på egenkapitalens forrentning. Effekten kan 

både være positiv og negativ, alt efter om afkastningsgraden er højere eller lavere end netto 

låneomkostningerne i procent. 

 

������ = ����(�����������������) − �(����� �å�������������� � �������) 

 

SPREAD og den finansielle gearing forholder sig begge til, om Tivolis fremmedkapital er rentabel 

for virksomheden. Da SPREAD er positiv mellem 2016-2019, viser den, at afkastningsgraden er 

højere end r, og de netto finansielle forpligtelser har en positiv indvirkning på egenkapitalens 

forrentning. I 2015 var SPREAD negativ, og fremmedkapitalen havde derfor en negativ effekt på 

egenkapitalens forretning. Så længe Tivoli stadig har en positiv udvikling i finansiel gearing og 

SPREAD, vil de forsat tjene på fremmedkapitalen.78 

 

3.4.2 Opsummering af Tivolis rentabilitetsanalysen 
De fleste nøgletal er positive og har haft en positiv udvikling. Afkastningsgraden har ligeledes haft 

en positiv udvikling, og Tivoli tjener penge på at have gæld, da egenkapitalens forrentning 

overstiger afkastningsgraden, samtidig med at r er lavere end afkastningsgraden, som også 

betyder, at de tjener penge på at have gæld. Dette har påvirket egenkapitalens forrentning til en 

positiv udvikling. 

 

 
78 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 39 
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Overskudsgradens positive udvikling i år 2019 skyldes frasalget af Tivoli Casino, som påvirkede 

PMandre poster efter skat i høj grad i år 2019, hvorimod den i de foregående år ikke har haft den store 

påvirkning på den samlede overskudsgrad. Dette kan ses ved, at PMandre poster efter skat i de 

foregående år har ligget mellem -1% og 1%. Faldet i PMsalg skyldes tildels, at af- og nedskrivninger 

er vokset, samt at driftsomkostningerne er steget en smule. Tivoli skal derfor have fokus på 

omkostningsstyring, så udviklingen ikke forsætter.  

 

Aktivernes omsætningshastighed har været faldende. Eftersom Tivoli stadig tjener penge for hver 

krone, der er investeret, er udviklingen stadig positiv. Udviklingen har været positiv, idet netto 

driftsaktiverne har været mere stigende end nettoomsætningen. Den positive udvikling bevirker, 

at Tivolis indtjening i forhold til deres investeringer er blevet forbedret i perioden. 

 

3.5 Risikoanalyse  
Risikoanalysen har til formål at beskrive risikoniveauet, som ligger til grund for ejernes 

forrentningskrav. Ejernes forrentningskrav skal bruges til at beregne wacc, og forretningskravet vil       

derefter blive brugt i værdiansættelse som tilbagediskontering. Risikoanalysen beskriver 

sandsynligheden for en mulig hændelse ved systematisk at identificere og beskrive risikoen ved en 

aktivitet79. I analysen vil der blive belyst de risici, som investoren ønsker at blive kompenseret for, 

nemlig egenkapitalens forrentning. Jo højere risiko, jo højere krav til egenkapitalens forretning. 

Den driftsmæssige risiko beskriver forventningen til egenkapitalens forretning, mens den 

finansielle risiko beskriver långivernes forventning.  

 

�������������� �����������
= ����������������� + (��������� ������� ∗ (���������� 
−  ����� �å������������))  

=  ��� = ���� + (���� ∗ (���� − ���) 
 

I den ovenstående formel vil de driftsmæssige risiko påvirke afkastgraden inkl. underliggende 

valuedrivers, mens den finansielle risiko vil påvirke FLEV (finansiel gearing).   

 
79 Financial Statement Analysis and Security Valuation, Stephen H. Penman,5. udgave, s. 642-707 
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Risikoanalysen anvendes med det formål at belyse de risikofaktorer, der skal bruges for at beregne 

ejernes fremtidige afkastkrav.  

 

For at vurdere risikoen for at Tivoli ikke vil fortsætte med at levere det overskud, som omverden 

og aktionæren forventer, vil der blive foretaget en risikovurdering. Risikoen er nødvendig at kende 

for at kunne tilbagediskontere de forventede cash flow til udarbejdelsen af værdiansættelsen. 

Grunden til at man foretager en risikovurdering, er, at det har indflydelse på ejernes afkastkrav, da 

aktionærerne forventes at være risikoaverse. Niveauet for Tivolis risikoprofil vil derfor være med 

til at bestemme størrelsen på ejernes kompensation i form af højere afkast. Igennem analysen 

defineres de faktorer, der kan påvirke den fremtidige indtjening, men samtidigt også de faktorer, 

der kan afvige i forhold til, hvad nøgletallene og Tivoli forventer i udviklingen. Risikoen kan 

identificeres som variabilitetsrisiko, som yderligere kan opdeles i driftsmæssig-, finansiel- og 

valutarisiko. Disse risici vil blive analyseret i de følgende afsnit. 

 

3.5.1 Tivolis driftsmæssige risiko 
Den driftsmæssige risiko fokuserer på stabiliteten af indtjeningsevnen og opdeles i 3 

underkategorier: den eksterne risiko, den strategiske risiko og den operationelle risiko.  

Ved en analyse af den driftsmæssige risiko ses der på, hvor stor mulighed Tivoli har for at påvirke 

udviklingen og dermed risikoen. Underkategorierne vil blive opsummeret i en samlet 

risikovurdering for, hvorvidt det vil påvirke Tivolis evne til at drive virksomhed og risikoen for, at 

det vil påvirke Tivolis omsætning.  

  

Den eksterne risiko er områder, hvor virksomheden har ingen eller begrænset indflydelse eller 

kontrol. De eksterne risikoområder, der omtales i dette afsnit, er analyseret i PESTEL-modellen og 

Porters Five Forces. De politiske forhold vedr. COVID-19 er en stor risiko for Tivoli indenfor den 

nærmeste periode og vil have en stor indvirkning på Tivolis mulighed for at drive forretning. Som 

beskrevet i PESTEL er smittefaren stadig stor, og risikoen for både nye udbrud samt nye 

hjælpepakker vil derfor fortsat være stor. Jf. 2.1.2 Økonomiske forhold vil COVID-19 fortsat påvirke 

konjunkturforholdene de næste år med en høj arbejdsløshed og færre penge mellem hænderne 

hos forbrugerne. Derfor vil der være en høj risiko for, at Tivolis omsætning vil falde. 
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Jf. miljømæssige forhold i PESTEL vil vejret fortsat have en stor indvirkning på Tivolis drift. Der 

vurderes derfor en middel risiko for vejrets påvirkning på Tivolis omsætning. 

 

Den strategiske risiko er områder, hvor virksomheden har en grad af indflydelse, men kun 

begrænset eller ingen kontrol. Tivoli er en sæsonbetonet branche, men har i årenes løb udvidet 

åbningstiderne. Tivoli er blevet mindre afhængige af åbningstiderne, og dermed vurderes det, at 

der er en middel risiko for, at det i fremtiden vil få en større påvirkning på Tivolis omsætning. 

 

Den operationelle risiko er områder, hvor virksomheden har indflydelse og kontrol.  

Her er det nødvendigt for Tivoli at optimere driften og virksomheden. Dette kan bl.a. gøres ved 

hjælp af færre personale og nedlukning af forretningsområder, der ikke giver overskud. Yderligere 

annoncerede Tivoli udskiftning af direktøren i deres årsrapport for 201980. Dette er en middel 

trussel, da virksomheden mister den know how, som den tidligere direktør har haft igennem 24 år. 

På den anden side kan det også have den effekt, at den nye direktør kommer med en anden 

indgangsvinkel og kan dermed optimere virksomheden. 

 

Ud fra ovenstående analyse vurderes det, at Tivoli har en høj driftsmæssig risiko. Der er tvivl 

omkring den fremtidige indtjeningsevne, og der er et stort behov for at optimere og fremsætte 

nye planer, indtil der er klarhed over, hvordan den fremtidige udvikling kommer til at være. 

Hverken Tivoli eller ledelsen har endnu ikke klarhed omkring konsekvenserne af ovenstående 

driftmæssige risiko. 

 

3.5.2 Finansiel risiko  
Den finansielle risiko belyser forholdet til Tivolis overskud, men inden overskuddet kan tildeles 

ejerne, skal der tages hensyn til fremmedkapitalen. Derfor vil der blive kigget på den del af Tivoli, 

der er finansieret af fremmedkapital, da det først er efter denne afregning, at ejerne kan blive 

tilgodeset i form af dividend. 

 

 
80 Jf. Tivolis årsrapport 2019 s. 9 
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Figur 22 - fianasiel gearing, Kilde: egen tilvirkning 

Tivolis likviditetscyklus bruges til at kigge på Tivolis kortsigtede likviditetsforhold, og hvor lang tid 

de er om at omsætte varelageret. Det betyder, at jo lavere antal dage pengene er bundet, jo bedre 

er det for Tivolis likviditet. 

 

����������������� =  356 ����/ ���æ������ℎ�����ℎ���� ��� ����� �������������� 

 
 

Figur 21 - likviditetscyklus, Kilde: egen tilvirkning 

I perioden for likviditetscyklussen er antallet af dage faldet. Faldet skyldes, at nettoomsætningen 

og den kortfristede gæld er steget, samt at tilgodehavendet igennem årene er faldet. Det betyder, 

at det tager færre dage at omdanne varelageret til kontanter, hvorfor det på overfladen ligner en 

forbedring af likviditet. Forbedringen skyldes i højere grad stigningen i den gæld, hvor der er 

optaget lån i 2017, men samtidig er pengebinding i tilgodehavende opretholdt. Niveauet af dagene 

har dog ligget stabilt i 2018 og 2019, så det ser ud til, at der er fundet et nyt niveau efter 

optagelsen af lån i 2017, og derfor tyder det ikke på en forringelse af likviditeten.  

 

3.5.2.1 Langsigtet likviditet  
Nøgletallet r, SPREAD og FLEV beskriver den finansielle risiko og udvikling. Nøgletallene beskriver 

påvirkning af ændringer i forholdet mellem egenkapitalen og de finansielle forpligtelser. SPREAD 

viser forskellen mellem afkastningsgraden og r, som i perioden er stigende og positiv, bortset fra i 

2015. Som tidligere nævnt skyldes den høje SRPEAD i 2019 en overnormal afkastningsgrad på 

grund af salget af Tivoli Casino. Ses der bort fra 2019, har SPREAD været positiv. Ud fra 

nøgletallene fremstår Tivoli som en solid virksomhed med lav finansielle risici.  
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3.5.2.2 Renterisiko81 
Renterisikoen beskriver de valg, som Tivoli har taget for at afdække renterisikoen overfor Tivolis 

fremmedkapital. Derudover er de sikringsværktøjer, som Tivoli bruger til at sikre sig imod 

eventuelle udsving i renten. Tivolis rentepolitik er beskrevet i årsrapporten 2019.  

Tivoli har to 20-årige variable forrentede lån, optaget henholdsvis i 2008 og 2017 med en samlet 

restgæld på 338,4 mio. kr. Yderligere har Tivoli to renteswaps-aftaler for at sikre sig imod 

renteudsving. Igennem de to renteaftaler kan Tivoli maksimalt komme til at betale henholdsvis 5% 

og 1,47% i rente. Der er ikke udsigt til, at renten kommer til at stige det næste år, jf. prognose fra 

Nationalbanken, hvorfor der således er en begrænset risiko vedr. renten. 

 

Udover prioritetsgælden har Tivoli en kassekreditmulighed hos Chr. Augustinus Fabrikker Akts, 

som løbende dækker behovet for driftslikviditeten. Pr. 31. marts 2020 var kreditmaksimum på 150 

mio. kr., men jf. 1. kvartalsrapporten er der ikke trukket på kassekreditten. Dette er en forbedring i 

forhold til samme periode sidste år, hvor Tivoli havde trukket på kassekreditten med 45 mio. kr.  

Chr. Augustinus Fabrikker Akts ejer 65% af Tivoli, og de er derfor hovedaktionær og har ikke en 

interesse i at forringe Tivolis likviditetssituation. 

 

3.5.3 Konklusion af risikoanalysen 
Driftsmæssigt går Tivoli ind i en periode med en høj risiko og med mange faktorer, som Tivoli ikke 

kan påvirke. Dette gør, at der er store krav til Tivoli i forhold til at håndtere den øgede risiko og 

dermed optimere driften. Samtidig skal Tivoli fokusere på en stabilisering af kernevirksomheden 

fremfor udvikling af nye projekter. Den finansielle risiko er lav, da lånene er sikret mod 

renteændring, og kassekreditten bliver styret af en af hovedaktionærerne i Tivoli. Dette betyder, 

at Tivoli er godt stillet i forhold til de likvide midler. 

 

3.5.4 Det frie cash flow 
Det frie cach flow (FCF) beskriver nettopengestrømmen fra driften og den kapital, virksomheden 

har til rådighed til at udbetale udbyttet til aktionærerne samt afbetaling på lånene. Det frie cash 

flow kan beskrives som den fundamentale værditilvækst i et selskab. Der er tre måder, det frie 

 
81 Jf. Tivolis årsrapport 2018 s. 54 og 55 
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2019 2018 2017 2016 2015
FCF 79,71 3,79 -134,32 -112,31 56,65

Figur 23 - fremtidig pengestrøm, Kilde: egen tilvirkning 

cash flow kan beregnes på – enten ved hjælp af en reformulering af pengestrømmen, men hvis 

man har reformulering af resultatopgørelsen og balancen, kan den også beregnes ud fra dem. 

 

Formel til at beregne FCF: 

���� ���ℎ ���� 
=  ����� ����������� ������������ –  æ������ ����� ����������� ������������� 
+  ��������� =  ��� − ���� + � 

 

Som kontrol er den ligeledes blevet beregnet ud fra følgende formel. 

���� ���ℎ ���� =  �������������� ����� ���� –  æ������ � ����� ����� ������� 
=  �� − ���� 

Dette giver følgende tal: 

 

 

 

I årene 2016 og 2017 har Tivoli færdiggjort Tivoli Food Hall, hvor der under opførelsen har været 

en klar indvirkning på det frie cash flow. Det er dog lykkes at få et positivt FCF i de efterfølgende 

år, som skyldes, at der ikke har været nogle større projekter for Tivoli og derfor kun begrænset 

stigning af netto driftsaktiver.  

 

3.5.5 Delkonklusion på regnskabsanalysen 
De foregående afsnit har haft til formål at udarbejde og analysere nøgletallene for Tivoli i årene 

2015-2019 samt afdække Tivolis risikoprofil og de faktorer, som har indvirkning på Tivolis fremtidig 

drift. Afsnittene vil derfor være med til at besvare opgavens delproblemstilling: 

 

Hvordan har Tivoli udviklet sig økonomisk de sidste 5 år? 

 

Baseret på begnskabsanalysen kan vi hermed konkludere, at der er blevet gennemført en 

reformulering af regnskaberne fra 2015 til 2019 med eventuelle korrektioner i forhold til ændret 

regnskabspraksis, der har dog i perioden ikke været nogle større ændringer. Efterfølgende er der 

blevet foretaget en analyse af rentabilitet for Tivoli og risiko for samme periode. Der har ikke 
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2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalens forrentning 15,53% 10,56% 9,79% 9,15% 6,46%
Afkastningsgrad 12,53% 8,45% 7,97% 8,55% 6,58%
Overskudsgrad 15,39% 9,59% 8,86% 7,63% 5,20%
Aktivernes omsætningshastighed 0,81 0,88 0,90 1,12 1,27

2019 2018 2017 2016 2015
r 2,88% 2,58% 1,44% 3,34% 8,50%
SPREAD 9,65% 5,87% 6,53% 5,21% -1,92%
Finansiel gearing 0,31 0,36 0,28 0,11 0,06

2019 2018 2017 2016 2015
PM salg (efter skat) 6,76% 9,67% 8,71% 8,28% 4,98%
PM andre poster (efter skat) 8,63% -0,09% 0,15% -0,65% 0,22%

Figur 24 - hovednøgletal, Kilde: egen tilvending 

Figur 25 - overskudesgrad for salg og andre poster, Kilde: egen tilvirkning 

været tegn på, at anvendt regnskabspraksis ikke overholdt årsregnskabsloven og IFRS, og der har 

ikke været nogen bemærkning fra revisor. Det er vores opfattelse, at den anvendte 

regnskabspraksis er i overensstemmelse med IFRS, og Tivoli har haft en blank påtegning i alle 

årene. 

 

Rentabilitetsanalysen er foretaget med udgangspunkt i Dupont-pyramiden. Analysen viser i store 

træk, at det har været fem gode år for Tivoli med fremgang, selv i år med dårligt vejr har der ikke 

været større udsving i fremgangen. Egenkapitalens forretning har været mere end tilfredstillende 

igennem perioden, hvor virksomheden har tjent penge på fremmedkapitalen fra 2016. Derfor kan 

virksomheden i fremtiden låne flere penge, da Tivoli betaler en lavere rente til fremmedkapital, 

end til virksomheden ejer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgraden har været særligt god i 2019, hvilket skyldes PM andre poster (efter skat), hvor fra salget 

af TivoliCasino.dk ligger. Den viser også, at PM salg(efter skat) er faldet, hvilket har en negativ effekt på 

afkastningsgraden og der igennem på egenkapitalens forretning. 

 

 

 

 

Tivoli har oplevet en stigning i deres finansielle gearing, men er dog forsat langt under 1, hvorfor 

det stadig er muligt at øge den finansielle gearing. Aktivernes omsætningshastighed er blevet 

lavere i perioden, som også har påvirket egenkapitalens forretning negativt, men er dog stadig på 

et tilfredsstillende niveau.  
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Helt overordnet kan det konkluderes, at Tivoli igennem perioden 2015 til 2019 har haft 

en positiv økonomisk udvikling. Forklaringer på denne udvikling er mange, men den 

altoverskyggende faktor har været, at Tivoli forsat bliver en stadig i højere grad en helårs 

forretning, og at konjunkturen i samfundet har været højt. 

 

Risikoen er blevet højere for Tivoli, da der er kommet langt flere faktor, der vil have en negativ 

indvirkning på Tivolis drift, uden at Tivoli kan gøre andet end at forsøge at tilpasse deres drift og 

forretning hurtigst muligt ud fra de nye vilkår. Renterisikoen er lav, da Tivoli kun har prioritetslån, 

som er rentesikret ved hjælp af renteswap aftaler samt en kassekredit hos deres største aktionær. 

4. Budgettering og værdiansættelse 
For at finde de fremtidige pengestrømme udarbejdes der et budget over Tivolis fremtidige 

forventede indtjening. I budgettet tages der udgangspunkt i den strategiske og regnskabsmæssige 

analyses konklusioner, og ud fra dette bliver der opstillet et budget. Ved værdiansættelsen af 

Tivoli vil der tages udgangspunkt i DCF-modellen.  

 

Ovenstående vil blive udarbejdet for at besvare følgende problemstilling: 

 

Hvad er markedsværdien af Tivoli ud fra DCF-modellen? 

 

4.1 Budgetperioden 
Når et budget skal bruges til værdiansættelse efter DCF, skal budgetperiodens længde være 

uendelig.82 Det er dog ikke særlig praktisk at budgettere uendeligt, og jo længere ud i fremtiden 

der bliver budgetteret, jo mere usikkert og mindre præcis bliver budgettet. Derfor vil budgettet 

blive holdt i en længde, der giver mening, med den mængde af information, der er givet fra de 

foregående dele af opgaven, for at give et overskueligt og retvisende billede af Tivolis fremtidige 

pengestrømme.  

 

 
82 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, side 318 
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Budgettet vil tage udgangspunkt i de fem udarbejdede regnskabsår, og budgetperioden er, indtil 

Tivoli når et stady-state, hvorefter det forudsættes, at de fremtidige vækstrater vil vokse konstant. 

Stady-state og terminalperioden er nået, når følgende fire betingelser er opfyldt:83 

 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate. 

2. Overskudsgraden skal forblive konstant. Denne betingelse samme med betingelse 1, at 

driftsomkostningerne vokser med samme rate som salget.  

3. Den samlede omsætningshastighed (AOH) skal forblive konstant. Sammen med den 

konstante vækst i salget sikrer betingelsen, at netto driftsaktiver stiger med samme vækst. 

4. FGEAR skal forblive konstant. Sammen med betingelse 1 og 3 sikrer det, at de netto 

finansielle forpligtelser (NFF) også vokser med samme vækstrate som salget. 

 

Stady-state er opnået, når Tivoli opfylder de fire ovenstående betingelser. Fra stady-state vil 

regnskabsposterne i budgettet stige med samme vækstrate i alle fremtidige år. 

Terminalperioden er skønnet ud fra udviklingen i regnskabsanalyseperioden, og derfor kan der ske 

ændringer, som ikke er kendt ved budgettidspunktet. 

  

Længden af budgetperioden bliver i høj grad fastlagt af den information, der er til rådighed på 

budgettidspunktet. Budgetprocessen bliver besværliggjort af, at det ikke er nemt at vurdere, om 

de fire betingelser er opfyldt, således at terminalperioden kan begynde. 

 

En anden ting, der har indflydelse på budgetperioden, er Tivolis markeds- og branchesituation. 

Branchen indenfor forlystelsesparker vurderes i Porters Five Forces til at være moden jf. afsnit 

2.2.6 Konkurrenter. Dog skaber COVID-19 usikkerhed i branchen, og hele underholdningsbranchen 

er presset. Tivoli vurderes dog stadig til at være et veletableret brand i branchen både i Danmark 

og i udlandet og med en trofast kundegruppe, der fortsat vil besøge Haven. Derfor vurderes det, at 

Tivoli på sigt igen vil have en stabil og positiv udvikling i omsætningen og væksten. 

Hvis ikke det havde været for COVID-19, havde Tivoli været på et modent marked med et 

veletableret produkt efter over 175 år i branchen. Havde det været mere forudsigeligt med en 
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mindre usikkerhed, kunne der udarbejdes et kortere budget, hvor de nuværende valuedrivers ville 

forblive de samme som nu. Nedenstående figur 26 viser en vejledning for længden af 

budgetperioden alt efter konkurrence og vækstmulighederne i branchen.  

 

 

 

 

 

 

I analysen af regnskabet har Tivoli haft fem gode år med svingende vækstrater, men med positive 

tendenser i perioden. Perioden viser dog ikke nogen stabil udvikling i omsætning eller 

omkostningerne, hvilket giver en usikkerhed omkring valuedrivers i budgettet. Udviklingen i 

samfundet i 2020 omkring COVID-19 skaber yderligere usikkerhed, da der ikke er nogle tydelige 

tegn på, hvor længe krisen vil påvirke Tivoli. 

 

Ud fra ovenstående samt figur 26 vil budgetperioden blive sat til 10 år, hvorefter det vurderes, om 

de fire betingelser er opfyldt for terminalperioden, samt om det for Tivolis fremtidige pengestrøm 

er tilstrækkeligt for at forsætte væksten. 

 

4.2 Budgettering  
Den efterfølgende budgettering vil tage udgangspunkt i nøgletal fra Tivolis driftsaktiviteter og 

finansieringsaktiviteter.  

 
4.2.1 Driftsaktiviteterne 
Driftsaktiviteterne kan opdeles i salget, driftsoverskud (do) samt investeringsraten i driftsaktiver 

(NDA). Niveauerne for disse tre vil blive understøttet af den budgetterede udvikling i 

omsætningen. 

For at bestemme udviklingen af salget skal man budgettere ud fra følgende fem valuedrivers:84 

1. Vækstraten for salget. 

2. Fastlæggelse af budgetterede AOH i procent af salget. 

 
84 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 322-327 

Figur 26 - overvejelser vedrørende budgetperiodens længde. Kilde: Regnskabsanalyse og 
værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s. 320 
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3. Overskudsgraden fra salg før skat (EBIT-margin). 

4. Den effektiv skatteprocent. 

5. Andet driftsoverskud. 

Sammen med wacc, som er driftens kapitalomkostninger, udgør ovenstående valuedrivers 

grundlaget for brug af den indirekte værdiansættelsesmetode til beregning af egenkapitalen. 

 

4.2.1.1 Vækstraten for salget 
For at budgettere salgsvæksten skal der udarbejdes et salgsbudget. Da salget danner grundlag for 

den fremtidige pengestrøm, er det en vigtig del af driftsaktiviteterne. Salgsbudgetteringen kræver 

et stort kendskab til virksomheden og dens udvikling af forretningsområderne, og der er flere 

faktorer, der bør tages i betragtning, således at budgettet bliver så realistisk som muligt. I 

budgettet bør både forventningerne til branchen, virksomheden samt de historiske data tages i 

betragtning. 

4.2.1.1.1 Salgsvækst for branchen 
Salgsvæksten i branchen er stærkt afhængig af udviklingen i samfundsøkonomien, da 

forlystelsesparker er følsomme overfor konjunkturen i samfundet. Derfor har en stabil økonomisk 

udvikling i samfundet en vigtig faktor for væksten i branchen, og da branchens produkter anses 

som værende en luksusgode og ikke en nødvendighedsgode, er forbrugernes købelyst og behov 

for forkælelse også en vigtig faktor.  

 

Prognosen fra Danmarks Nationalbank fra 17. juni 2020 giver et indblik i de økonomiske 

konsekvenser på Danmarks økonomiske situation og det fremtidige rådighedsbeløb for 

forbrugerne. Her skønner Nationalbanken, at Danmark vil forlade 2020 med et fald i væksten på 

4,1%, og at vi 2022 stadig ville befinde os i en mild lavkonjunktur. Da Tivoli er i en af de brancher, 

der stadig er pålagt restriktioner, forventes faldet at være højere end de 4,1%. Som konsekvens af 

prognosen forventes en økonomisk krise i branche. Branchen bliver ramt både i begrænsning af 

kapacitet i form af færre åbningsdage og begrænset antal gæster af gangen. Desuden er deres 

markedsgrundlag også forringet, da en stor del af deres udenlandske gæster udenfor Europa er 

forhindret i at komme. På langt sigt forventes det dog, at disse restriktioner vil forsvinde igen, og 

derfor vil branchen igen komme til at vokse. I branchen er der ikke mange konkurrenter, som har 
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Figur 27 - nettoomsætnings udvikling, Kilde: egen tilvirkning 

2019 2018 2017 2016 2015 Gennemsnit
Nettoomsætning 1051,3 1058,8 938,5 944,6 955,2
Procentvis ændring pr. år -0,71 12,82 -0,65 -1,11 10,82 4,24

samme størrelse som Tivoli, og som beskrevet i Porters Five Forces figur 10 vokser branchen, og 

Tivoli har i gennemsnit den samme vækstrate i besøgstal, hvorfor salgsvæksten i terminalåret vil 

være omkring den gennemsnitlige salgsvækst for Tivoli. 

4.2.1.1.2 Nettoomsætning og salgsvæksten for Tivoli 
Tivolis omsætning kommer fra syv forretningsområder: Spil & Casino, Food & Beverage, High-End, 

Erhvervsudlejning, Salg, Kultur og Ikke allokeret. Nettoomsætningen består af den samlede 

omsætning fratrukket eventuelle interne beregninger mellem de forskellige afdelinger.  

 

I figur 27 - udviklingen i nettoomsætningen vises den procentvise ændring i nettoomsætningen fra 

år til år. Tivolis salgsvækst har i de sidste fem år været svingende mellem -0,71% i 2019 til 12,32% i 

2018. Gennemsnittet for de fem år er på 4,23%. Som nævnt i ovenstående afsnit er der en stærk 

forbindelse mellem branchen og Tivoli. 

 

Som anført i den strategiske analyse går Tivoli ind i svær periode med en forventet nedgang i 

omsætningen. I 2020 vil budgettet blive påvirket af nedlukning fra den 11. marts frem til den 8. 

juni. Budgettet tager udgangspunkt i 1. kvartalsrapport85 og antallet af åbningsdage i april-juni, 

samt hvad Tivolis ledelse har meddelt i pressen. I den resterende del af perioden vil salgsvæksten 

stige i 2021, 2022, 2023, og derfor har vi budgetteret med en større procentvis 

omsætningsstigning i forhold til 2020. Det skyldes, at efterhånden som Tivoli åbner op for flere 

gæster og åbningsdage i året, samt at risikoen for flere nedlukninger falder, vil deres omsætning 

alt andet lige stige. Herefter vil salgsvæksten bevæge sig ned mod den gennemsnitlige salgsvækst 

for analyseperioden. 

 

 

 

 

Ud fra ovenstående figur kan man se udviklingen i nettoomsætningen over årene. I terminalåret vil 

vækstraten blive sat til 3,5%, som er tæt på gennemsnitsvækstraten for analyseperioden. Dette er 

med begrundelsen, at der er udsving i udviklingen. 

 
85 Delårsrapport 01.01.2020-31.03.2020 s. 7 
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2019 2018 2017 2016 2015
EBIT-margin 8,15% 12,47% 9,96% 9,51% 6,56%

Figur 28 - beregnet EBIT-margin fra nøgletallene i regnskabsanalysen, Kilde: egen tilvirkning 

4.2.1.1.3 Arbejdskapital og anlægskapital i procent af salget 
Ud fra de budgetterede omsætningshastigheder vil budgettet samt salget anvendes til at finde 

størrelsen på netto driftsaktiver (NDA). I denne opgave vil budgettering af netto driftsaktiver ske 

samlet, da pengebinding i arbejdskapitalen anses som begrænset.  

Omsætningshastigheden for aktiver var igennem regnskabsperioden faldende i hele perioden, selv 

med færdiggørelsen af Tivoli Food Hall i 2017. Aktivernes omsætningshastighed falder fra 1,27 til 

0,81 mellem år 2014-2019, hvilket svarer til en gennemsnitlig AOH på 1. På baggrund af 

regnskabsanalysen er der intet, der antyder, at omsætningshastigheden vil ændre sig, og 0,8 er 

det nuværende niveau og vil derfor blive brugt igennem hele budgetperioden samt i terminalåret. 

4.2.1.1.4 Overskudsgraden fra salg før skat (EBIT-margin) 
Budgettering af EBIT-margin kræver mere end de oplysninger, som offentligheden har til rådighed. 

Da det kræver, at man kender forholdene i de enkelte omkostningsposter, deres forhold til salget 

samt virksomhedens omkostningsstruktur. Virksomhedens omkostningsstruktur består af faste og 

variable omkostninger, og det ville kræve indgående kendskab til disse, før man kan budgettere. 

Disse oplysninger er sjældent gjort tilgængeligt for offentligheden. Ligesom at af- og 

nedskrivninger kan være vanskelige eller direkte misvisende at budgettere med i procent af salget, 

da de ofte er tilknyttet et specifikt aktiv.86 

 

 

 

Ovenfor vises udviklingen i EBIT-margin for analyseperioden. Som det fremgår, svinger tallene en 

del i de seneste 5 år, men alle årene har været positive. Som nævnt forventes det, at Tivoli vil 

opleve nogle hårde år de næste par år, indtil de har omstillet sig til en lavere omsætning. I 2020 

forventes det, at der er en minus EBIT-margin, hvorefter at vi forventer, at den langsomt vil blive 

forbedret. I 2023-2024 vil EBIT-margin begynde at ligne den gennemsnitlige EBIT-margin fra 

analyseregnskabsperioden.   

 

På grund af den begyndende økonomiske krise forventes det, at Tivoli vil have fokus på en stram 

omkostningsstyring. Tivoli har som nævnt tidligere fyret 230 medarbejdere i juni-juli 2020, hvilket 

 
86 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.326 
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på årsbasis er en besparelse på gennemsnitlig 111 mio. kr. om året, hvorfor den fulde effekt først 

vil slå igennem i 2021.  

 

I budgettering af EBIT-margin ville der altid være en stor del af usikkerhed. Baseret på den 

strategiske og regnskabsmæssige analyse vurderes det, at Tivoli fra terminalperioden har en EBIT-

margin svarende til gennemsnittet i perioden 2015-2019 på 9%. 

4.2.1.1.5 Den effektive skatteprocent 
Som udgangspunkt for den effektive skatteprocent bruges den gældende selskabsskatteprocent. 

Hvis virksomheden er i en branche, hvor der er permanente forskelle i beskatning fx udenlandske 

selskaber, kan den effektive skatteprocent afvige fra selskabsskatteprocent.87 Den effektive 

skatteprocent for Tivoli de sidste 5 år har gennemsnitligt ligget på 22,75%, med den laveste i 2019 

på 17,03% og den højeste på 31,09% i 2015. Den lave skatteprocent i 2019 skyldes salget af 

TivoliCasino.dk, og det forventes derfor ikke, at der fortsat vil være en lavere skatteprocent end 

selskabsskatteprocenten. I Tivoli er der dog ikke permanente ændringer, hvorfor 

selskabsskatteprocenten på 22% vil blive brugt. Den vil i budgetperioden være konstant, da der 

ikke er noget forlyden om kommende ændringer, som vil påvirke skatteprocenten. 

4.2.1.1.6 Andet driftsoverskud 
I 2019 har der været salget af TivoliCasino.dk, værdireguleringer og resultatandele fra 

kapitalandele. PMandre poster(efter skat)  har i analyseperioden, bortset fra 2019, ligget omkring -1 til 1, 

og der er ikke tegn på, at den vil stige meget i fremtiden. Derfor vil den i budgettet blive sat til 1% 

igennem hele perioden samt terminalperioden. 

 

4.2.1.2 Finansieringsaktiviteter 
Tivolis kapitalstruktur for analyseperioden har ved optagelsen af et lån i 2017 ændret sig. Tivoli har 

tidligere næsten ingen fremmedkapital haft, men i 2017 stiger andelen til 27% af deres 

finansiering. Løbende vil der komme større projekter, hvor Tivoli skal have hjælp til finansieringen, 

og dermed vil der i budgettet blive taget udgangspunkt i 25%. 
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Grunden til at vi beholder fremmedkapitalsandelen på 25%, skyldes, at Tivoli i fremtiden har 

planlagt projekter. 

 

De budgetterede nøgletal er forbundet med en ganske stor usikkerhed, idet der ikke er kendskab 

til de interne forhold hos Tivoli samt udviklingen af COVID-19. De samlede budgetforudsætninger 

kan ses i bilag 9. 

 

4.3 Opstilling af budgettet for en 10 årig periode 
Budgetteringen af resultatopgørelsen og balancen opstilles i en proforma opgørelse. Opgørelsen 

skaber et overblik over, hvilken udvikling der vil være i budgettet ud fra de budgetterede nøgletal. 

 

Budgettet fremgår af bilag 10, og dette budget indgår i beregningen af markedsværdien efter DCF-

modellen for Tivoli. 

 

4.4 Værdiansættelse efter DCF-modellen 
Når man skal beregne virksomhedsværdien, skal der tages højde for virksomhedens vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet wacc. Wacc tager højde for både ejernes og 

långiverens afkastkrav. WACC vil i de efterfølgende afsnit blive gennemgået og beregnet. 

 

4.4.1 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) 
Den generelle formel til estimering af wacc efter selskabsskat kan udtrykkes som: 88 

���� =  ���

��
�� ∗ �� + �����

��� ∗  ��  

De forskellige faktorer defineres nedenfor: 

wacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

 
88 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.42 

Figur 29 - kapitalstruktur, Kilde: egen tilvirkning 
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��
� = markedsværdi af egenkapitalen 

��
���= markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

��
�� = markedsværdi af virksomheden (��

�� = ��
� + ��

���) 

��= ejernes afkastkrav 

 ��= lånerente efter skat 

 

I efterfølgende afsnit vil ovenstående faktorer blive gennemgået for til sidst at beregne wacc. 

 

4.4.1.1 Ejernes afkastkrav 
Ejernes afkastkrav skal svare til en alternativ investering til samme risiko. For at fastlægge ejernes 

afkastkrav anvendes CAPM-modellen. 89 Modellen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem 

afkastet på den enkelte virksomheds aktier og afkastet på hele aktiemarked (markedsporteføljen). 

Ud fra dette antages det, at investorerne kræver merafkast som kompensation for den risiko, de 

tager. Forskellen i afkastet genspejler dermed forskelle i kravene til risikopræmie. 

Sammenhængen mellem ejerafkastkravet og markedsrisikoen kan ifølge CAPM skrives som:  

�� = �� + ���(�� − ��)� 

De forskellige faktorer defineres nedenfor: 

�� = ejernes afkastkrav 

��  = risikofri rente 

� = beta (systematisk risiko) 

��  = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

�� − �� = markedets risikopræmie 

 
4.4.1.2 Risikofrie rente 
Teoretisk set er den risikofrie rente lig med renten på nulkuponobligationer, hvor der ikke er 

nogen konkurs- eller reinvesteringsrisiko, der matcher tidshorisonten på hver af de 

pengestrømme, som skal tilbagediskonteres.90 I praksis vil man anvende den effektive rente på et 

10-årigt statsobligation som estimat for den risikofrie rente.91 

 
89 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.38 
90 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.39 
91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.38-39 
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Den effektive rente på 10-årige statsobligationer er jf. Danmarks statistik 0,1%92, og det er dermed 

denne rente, der bliver anvendt til værdiansættelsen. 

 

4.4.1.3 Risikopræmie 
Risikopræmien er det tillæg, som investorerne vil kræve ekstra for at investere i aktierne. Der 

findes i praksis en række metoder til at estimere risikopræmien. Den første er ved at spørge et 

antal investorer. Den anden er, at den fastsættes ud fra historiske data. Den sidste metode er, at 

det beregnes ud fra nuværende aktiekurser. 

 

Revisions- og rådgivningsfirmaet PWC har i 2016 undersøgt markedsrisikopræmien, og det 

nuværende gennemsnit i 2016 var på 5,6%.93 Det anbefales at benytte risikopræmier mellem 4-

6%.94 Med udgangspunkt i ovenstående fastsættes risikopræmien til 5,5%.  

 

4.4.1.4 Betaværdien 
For alle aktier gælder, at jo større risiko – jo større risikopræmie. Dette betyder, at en aktie med 

høj risiko har et større forventet afkast. Beta er et relativt risikomål og vist i tolkningen herunder: 

 

� =  0 Risikofri investering 

0 <  � <  1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

� =  1 Risiko som markedsporteføljen 

� >  1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Figur 30 - tolkning af beta, Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.40 

Betaværdierne kan estimeres på grundlag af et historisk udgangspunkt, ud fra common sense-

metode eller forudsigelige betaværdier ud fra fundamentale faktorer. 

 

Eftersom betaværdien ikke vil blive beregnet i denne opgave, jf. afgrænsning af værdiansættelsen, 

vil der anvendes en betaværdi, der er historisk for Tivoli, men med forbehold for risikosituationen.  

 
92 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
93 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 
94 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.40 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 
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Betaværdien udgør 0,49 og er fra Thomsonsone. 95 Denne beta er historisk, og derfor har vi brugt 

den historiske til sammenligning med den beta, vi anvender. Det historiske beta er ikke direkte 

anvendt, da vi har vurderet, at den ikke længere er retvisende. 

 

Vi har vurderet, at de samfundsøkonomiske udfordringer vil påvirke beta‘en, og derfor er den sat i 

vores opgave til 1. Sammenligner vi denne værdi med Figur 30 - Tolkning af beta, kan vi se, at beta 

er lig med 1, og hvis beta er lig med 1, er der dermed en risiko forbundet med investering i Tivoli, 

ligesom med andre aktier på aktiemarkedet.  

 

4.4.1.5 Beregning af ejernes afkastkrav ud fra ovenstående forudsætninger og CAPM 
Ud fra ovenstående kan ejernes afkastkrav nu beregnes: 

�� = �� + ���(��) − ��� 

�� =  0,1% +  (1 ∗  5,5%)  = 5,6% 
 

4.4.1.6 De finansielle forpligtelsers afkastkrav 
De finansielle forpligtelsers afkastkrav udtrykker långiverens afkastkrav til at låne virksomheden 

penge. Estimatet af de finansielle forpligtelser bør baseres på den løbende markedsrente, som 

virksomheden kunne optage et lån til i dag. 

Formlen til de finansielle forpligtelsers afkastkrav er: 96 

�� = ��� + ��� ∗ (1 − ��) 
De forskellige faktorer defineres nedenfor: 

�� = risikofri rente 

 �� = selskabsspecifikt risikotillæg 

 �� = selskabsskatteprocent 

 

 
95 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&
IsSsoLogin=True 

96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.43 

https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&
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4.4.1.7 Selskabsspecifikt risikotillæg 
Risikotillægget kendes ikke, og derfor bliver der estimeret et tillæg. Regnskabsanalysen har belyst, 

at Tivoli igennem perioden er finansieret af egenkapitalen. Egenkapitalen udgør i perioden et 

gennemsnit på 68% af deres samlede finansiering jf. figur 31 - historisk kapitalstruktur i Tivoli. 

Tivoli har i perioden haft en stigning i omsætningen, men samtidig også nogle fald. Tivoli har gode 

indtjeningsmuligheder i fremtiden, så det antages, at banken ikke vil kræve et lige så højt 

risikotillæg, som hvis nettoomsætningen var faldende. 

 

Derfor er det ud fra ovenstående vurderet et risikotillæg på 3%. 

Beregning af finansielle forpligtelsers afkastkrav ud fra ovenstående forudsætninger: 

�� = ��� + ��� ∗ (1 − ��) 

��  = (0,1% +  3%) ∗ (1 − 22%)  =  2,42% 

4.4.1.8 Kapitalstruktur 

Som det fremgik af ovenstående, har Tivoli i 2019 haft en svingende kapitalstruktur, hvilket også 

kan ses af figur 31. Vi har i budgetteringen valgt, at en realistisk fremadrettet kapitalstruktur 

hedder 75/25 til egenkapitalens fordel.   

 

4.4.1.9 Beregning af wacc 
Ud fra ovenstående beregninger af ejernes afkastkrav, finansielle forpligtelsers afkastgrad og en 

skønnet kapitalstruktur, kan wacc beregnes: 

����� = (75% ∗ 5,6%) + (25% ∗ 2,42%) = 4,81 % 

 

5. Værdiansættelse af Tivoli 
De foregående afsnit har haft til formål at udarbejde et fremtidigt budget for Tivoli til at 

værdiansætte efter DCF-modellen, og derfor være med til at besvare opgavens delproblemstilling: 

 

Hvad er markedsværdien af Tivoli ud fra DCF-modellen? 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 4 - Historisk kapitalstruktur i Tivoli Figur 31 - kapitalstruktur, Kilde: egen tilvirkning 
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De foregående analyser og vurderinger har dannet en baggrund for vores værdiansættelse. 

Markedsværdien af Tivoli er beregnet med udgangspunkt i DCF-modellen, som kan udtrykkes ved 

denne formel.  

��
� = � �����

(1 + �����)� + �����
(1 + �����)� + ⋯ �����

(1 + �����)� + �������
(����� − �)(1 + �����)� − ����

�

���
 

 

FCF bliver beregnet på følgende måde ��� = �� − ∆��� 

Som giver følgende pengestrøm i budgetperioden: 

 
Figur 32 - pengestrøms for Tivoli budget, Kilde: egen tilvirkning 

 

Nutidsværdien af de frie pengestrømme kan herefter beregnes: 

FCFF = 723,8
(1 + 0,048)� + −89,2

(1 + 0,99)� + −69,0
(1 + 0,151)� + −20,9

(1 + 0,207)� + −6,9
(1 + 0,265)�

+ 9,3
(1 + 0,326)� + 36,3

(1 + 0,389)� + 47,1
(1 + 0,456)� + 63,3

(1 + 0,526)� + 65,6
(1 + 0,600)��

+ 67,9
(1 + 0,677)�� = 715,4 

 

Nutidsværdien af terminalværdien: 

=
67,9 ∗ 1 + 0,035

4,81 ∗ 0,035
1,677 = 3.197,5 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Terminalår
FCF = DO - DNDA 723,8 -89,2 -69,0 -20,9 -6,9 9,3 36,6 47,1 63,3 65,6 67,9
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Figur 33 - DCF opsummering af beregning for Tivoli, Kilde: egen tilvirkning 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovenstående figur 33 kan hovedtallene fra DCF-modellen ses. Den fulde model kan ses i bilag 11. 

Modellen giver en samlet markedsværdi for Tivoli pr. 31. marts 2020 på 3.630 mio. kr.  

På samme tidspunkt var markedsværdien jf. Børsen97 på 3.750,1 mio. Dette vil sige, at 

værdiansættelsen ikke stemmer overens med den faktuelle markedsværdi fra Børsen. Det er også 

forventeligt, da DCF-modellen er udregnet ud fra en række skøn uden intern viden og forholdene i 

Tivoli. Afvigelsen kan derfor skyldes de faktorer, som budgettet er opsat efter. Beregningen er 

 
97 https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 

Figur 34 - kursværdi pr. 31. marts 2020, Kilde: https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 

DCF-modellen

Diskonteringsfaktor(wacc) 4,81%

Nutidsværdi af fremtidige pengestrømme (PV FCF) t.o.m 2029 715,4

Nutidsværdi af terminalværdi 3.197,5

Virksomhedsværdi 3.912,9

Netto finansielle forpligtelser pr. 31/12 2019 -282,5

Markedsværdi i mio. kr. 3.630,4

Antal af aktier 5.716.660

Markedsværdi pr. 31. marts 2020 3.750,1

https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 
https://borsen.dk/investor/aktie/S1113/TIV/Tivoli 
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særligt følsom overfor den valgte wacc samt vækstfaktorende i terminalåret. Vi vil i det 

efterfølgende afsnit undersøge effekten af en ændring i wacc i form af en følsomhedsanalyse.  

 

Størstedelen af værdiansættelsen kommer fra terminalperioden, hvilket vil sige, at det er denne 

periode, der har den største betydning for værdien af Tivoli. Nutidsværdien af terminalperioden er 

ca. 4 gange højere end nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme i budgetperioden. Derfor vil 

det fremtidige budget kun i mindre grad påvirke værdiansættelsen, fordi terminalperioden er den 

med størst indflydelse.  

 

COVID-19 har en betydning for budgettet de første par år, men som tidligere nævnt er 

terminalværdien den med størst indflydelse, og dermed begrænser COVID-19s indflydelse på 

værdien. 

 

I budgettet lader vi restriktioner og COVID-19 forsvinde over årene ud fra den betragtning, at der 

med tiden enten udvikles en vaccine eller flokimmunitet. På nuværende tidspunkt er alt uklart og 

dermed er det en antagelse, at COVID-19 langsomt mister sin påvirkning af samfundet. Hvis 

samfundet ikke kommer tilbage til det, det var før i tiden, vil det derfor komme til at påvirke hele 

budgetperioden og påvirke terminalperioden, hvilket alt andet lige vil nedsætte værdien på Tivoli.  

 

I regnskabsanalyseperioden har det været fem relative gode år med overskud. Tivoli har været 

påvirket af nedlukningen, men er på vej tilbage til en bedre udvikling og kurs. Tivoli har selv udtalt i 

årsrapporten for 2019, at de ikke kender til resultatet af COVID-19 og dermed været mere 

forsigtige i forhold til udbetaling af udbytte til aktionærerne i år 2019. Tivoli har i løbet af 2020 

været ude med flere meddelelser om, hvad det forventede underskud i 2020 bliver, samt hvor 

meget omsætning Tivoli går glip af pr. dag. Dette påvirker aktiekurserne, hvilket har gjort, at 

markedet har nedjusteret prisen. 

 

Markedsværdien for Tivoli er svær at vurdere for eksterne analytikere, da eksterne analytikere 

ikke har adgang til de interne informationer og forhold. Både aktiemarkedet og opgaven er 

tvunget til at komme med egne vurderinger i forhold til den samfundsøkonomiske udvikling, som 



Michelle Schamaitat Afgangsprojekt for HD2 CBS 3. august 2020 
& Lisa Juhl Hansen  Værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 75 af 96 
 

Tivoli står overfor. Ingen kan forudsige påvirkningen i fremtiden, eller hvor længe der skal gå før 

Tivoli igen kan åbne op, som de før kunne inden COVID-19. Markedsværdien er dog relativt tæt på 

værdiansættelsen i opgaven, og dermed kan aktiemarkedet have haft de samme overvejelser om 

Tivolis værdi ud fra de nuværende omstændigheder.  

 

Værdiansættelsen er for eksterne brugere en mere eller mindre umulig opgave. Hvor det meste af 

resultatet komme fra skøn og diverse estimater, som har en vis grad af usikkerhed. Derfor vil det 

endelige resultat af beregningen altid kunne diskuteres. Resultatet af værdiansættelsen kan derfor 

bruges mere som en rettesnor end som den endelige markedsværdi. 

Særligt når der sker større begivenheder, som markedet ikke før har skulle reagere på, giver det en 

øget grad af usikkerhed og dermed påvirkes aktiemarked.  

 

5.1 Værdiansættelse efter Residualindkomstmetoden som kontrol til DCF-modellen 
For at sikre at DCF-modellens beregninger er korrekte, udføres værdiansættelsen også efter 

residualindkomst-modellen (RIDO). Begge modellerne bygger på den indirekte metode og vil med 

samme budgetforudsætninger få samme resultat. Forskellen i modellerne ligger i beregningerne 

for at nå frem til resultatet. Udregning af RIDO bygger på følgende formel:98 

��
� = ���� + � ����

(1 + �����) + �������
(����� − �)(1 + �����)� − ����

�

���
 

−142
(1 + 0,048) + −9

(1 + ,099)� + −4
(1 + 0,151)� + 2

(1 + 0,207)� + 10
(1 + 0,265)� + 19

(1 + 0,326)�

+ 29
(1 + 0,389)� + 40

(1 + 0,456)� + 51
(1 + 0,526)� + 52

(1 + 0,600)�� + 54
(1 + 0,677)��

= 25 (��� �� �������æ����� �� ����) 

���� ������������������ ���������æ��� = (104 − (1040 ∗ 4,81%) = 54 
���������æ��� (54 ∗ (1 + 3.5%))/(4.81% − 3.5%) = 4266,41 

�������æ��� �� �������� �æ��� = 4266,41/(1 + 4,81)^11 = 2556 
 

 

 

 
98 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udgave, Gjellerup, s.30 
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RIDO-modellen

Diskonteringsfaktor(wacc) 4,81%

Netto driftsaktiver jf. reformulering bilag 5 1.332,3

Sum af nutidensværdien af RIDO 25,1

Nutidsværdi af terminalværdi 2.555,6

Virksomhedsværdi 3.912,9

Netto finansielle forpligtelser pr. 31/12 2019 -282,5

Markedsværdi i mio. kr. 3.630,4

Antal af aktier 5.716.660

Markedsværdi pr. 31. marts 2020 3.750,1

Figur 35 - opsummering af værdiansættelse efter RIDO-modellen, Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra følgende beregnes virksomhedens værdi:  

Netto finansielle forpligtelser jf. reformuleringen 2019 + summen af nutidsværdien af RIDO + 

virksomhedens værdi før netto finansielle forpligtelser  

Virksomhedens værdi = 1.332+25 + 2.556 = 3.913 mio.  

 

Den fulde beregning af RIDO-modellen kan ses i bilag 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge modeller giver en beregnet markedsværdi på 635,1 mio., hvilket indikerer, at modellen for 

de to værdiansættelsesmetoder er beregnet korrekt i forhold til det samme budget input. 

 

5.2 Følsomhedsanalyse 
Den beregnede markedsværdi af Tivoli er på baggrund af en lang række forskellige faktorer, der 

kan påvirke værdien. Ved at lave en følsomhedsanalyse ændres de kritiske faktorer. Wacc’en har 

en stor betydning for beregningen af markedsværdien og anses dermed for en kritisk faktor. Vi vil 

derfor lave en følsomhedsanalyse på wacc. 

 

5.2.1 Følsomhed af wacc og markedsværdi 
I wacc indgår der usikre faktorer, og ændringer af disse faktorer har en stor betydning for den 

beregnede markedsværdi. Følsomhedsanalysen vil vise, hvor stor en ændring af +/- 0,5% op til 1% 

vil have af betydning for beregning af markedsværdien. Wacc er blevet regnet til 4,81%, og 

værdien pr. aktie er blevet beregnet til 635 kr. 
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Vi kan se i figur 36, at en ændring i wacc på +/- 0,5 - 1% giver et fald og stigning.  

Ved at ændre wacc med -0,5% giver det en stigning på 62%, og ved ændring af wacc på +0,5% vil 

det give et fald på 28%.  

 

Ud fra dette kan vi konkludere, at jo lavere wacc er, jo højere vil markedsværdien blive, og 

omvendt jo højere wacc er, jo lavere vil markedsværdien være, og dermed er markedsværdien 

meget følsom overfor en ændring i wacc. 

6. Konklusion 
Til besvarelse af problemformuleringen er strategiske analyser, regnskabsanalysen, budgettering 

og værdiansættelsen foretaget for at belyse, hvorvidt markedsværdien af Tivoli er over- eller 

undervurderet pr. 31. marts 2020. 

 

Igennem de strategiske analyser har vi fundet frem til, at der en del faktorer, der påvirker Tivolis 

fremtidige budget. I PESTEL-modellen har de politiske beslutninger haft en stor indflydelse på 

Tivolis fremtidige budgettering. Da COVID-19 indtrådte, lukkede Tivoli, og dette har haft en stor 

påvirkning på virksomheden. De politiske beslutninger vedr. langsom oplukning samt 

begrænsninger for besøgende i Haven vil have en indflydelse på den fremtidige budgettering. De 

økonomiske forhold vedr. lavkonjunktur vil også have betydning for det fremtidige budget, da 

nogle af gæsterne kan risikere færre penge mellem hænderne, og dermed spare på ture til Tivoli.  

Figur 36 - følsomhedsanalyse af wacc og markedsværdi, Kilde: egen tilvirkning 
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Udover danskerne er Tivoli også meget afhængige af de mange turister, der hvert år besøger 

Tivoli, og indrejseforbuddet vil have en negativ effekt på dette. Hjælpepakkerne har hjulpet 

igennem nedlukningen, men de hjælpepakker, der giver halvpris til udvalgte attraktioner, er 

negativt for Tivoli, da de ikke har fået den kompensation, og dermed har gæsterne større 

incitament til at vælge nogle af konkurrenterne, da de tilbyder en billigere pris. 

 

Porters Five Forces har analysen fundet frem til, at der er mange konkurrenter i branchen, men at 

Tivoli har et veletableret brand. Tivoli har over dobbelt så mange besøgende end deres nærmeste 

konkurrent, hvilket påvirker Tivoli i en positiv retning og dermed også budgettet. Ved Porters 

konkurrencestrategi benytter Tivoli en differentieringsstrategi. Tivoli har en stor del af 

totalmarkedet, og deres konkurrencefordel er, at Tivoli tilbyder et differentieret produkt. Dette er 

med til at beholde markedsandelen i branchen.  

Tivolis vækstretning er markedsindtrængning, og virksomheden ønsker at optimere den 

eksisterende forretning, og dette kan de også gøre ud fra, hvordan samfundet ser ud i dag.  

De eksterne faktorer har stor betydning for budgettet, da Tivoli i det første år har været udsat for 

en nedlukning og begrænsning af antallet af gæster i Haven, og dermed de efterfølgende år skal 

handle ud fra, hvordan samfundet kommer til at se ud. Tivoli står overfor en ny situation med nye 

udfordringer, som de ikke før har været udsat før. Disse faktorer har indflydelse på de fremtidige 

budgetter og dermed værdiansættelsen af Tivoli. 

 

I regnskabsanalysen har Tivoli haft fem gode år. Ud fra Dupont-modellen analyseres 

egenkapitalens forrentning, der måler rentabiliteten ud fra ejernes synsvinkel. Der er to faktorer, 

der påvirker egenkapitalens forrentning, og disse er undersøgt nærmere for at finde, hvilke 

positive eller negative påvirkninger de har på egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens 

forrentning ligger i 2019 på et tilfredsstillende niveau. Igennem analyseperioden har 

egenkapitalens forrentning kun været stigende. Afkastningsgraden har påvirket egenkapitalens 

forrentning i en positiv retning. Afkastningsgraden har især i 2019 været påvirket af 

overskudsgraden og hermed af salget af TivoliCasino.dk. Overskudsgraden for salget er dog faldet i 

2019, hvilket skyldes en øget af- og nedskrivning samt en mindre stigning i omkostningerne i 

forhold til nettoomsætningen. Stigningen i omkostningerne i forhold til omsætningen skyldes dog, 
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at nettoomsætningen faldt fra 2018 til 2019. Faldet i omsætningen skyldes det almindelige vejr i 

2019 sammenlignet med det ualmindeligt gode sommervejr i 2018. Ligeledes har aktivernes 

omsætningshastighed udviklet sig positivt i analyseperiodenog haft en positiv påvirkning på 

egenkapitalens forretning, som har bidraget til den gode udvikling i egenkapitalens forrentning.  

Tivoli tjener penge på deres fremmedkapital, da egenkapitalens forrentning overstiger 

afkastningsgraden.  

 

Tivolis risikoprofil er indenfor den driftsmæssige risiko blevet større som konsekvens af flere 

alvorlige strategiske risici, som spår tvivl om Tivolis fremtidige indtjeningsevne. Tivolis finansielle 

risiko bliver holdt igennem Tivolis rentesikring og gode kassekreditsaftaler og holder den 

finansielle risiko lav. Tivolis samlede risikoprofil vurderes til at være en middelgrad af risiko. 

 

Regnskabsanalysen har vist, at Tivoli igennem hele analyseperioden fra 2015-2019 har haft 

vækstmæssig fremgang og har formået at tilpasse omsætningen til omkostningerne i stort set hele 

perioden. Det vurderes, at Tivoli er i en god økonomisk position i forhold til den økonomiske usikre 

fremtid, Tivoli vil møde i år 2020 og frem. 

 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen har begge haft til formål et belyse faktorer, som vil 

være med til at forme et proforma regnskab for Tivolis fremtidige budget, og som vil danne input 

til værdiansættelsen. Budgetperioden er blevet vurderet til at være 10 år, og dette er fastsat, da 

det er her, Tivoli vurderes at ville opnå et stady-state. For at beregne virksomhedsværdien skal der 

tages højde for wacc. Både ejernes afkastkrav og finansielle forpligtelsers afkastkrav er fundet for 

at beregne wacc til værdiansættelsen.  

 

Ved brug af DCF-modellen har vi beregnet om Tivolis aktier har været over- eller undervurderet pr. 

31. marts 2020.  

Værdien for Tivolis aktier pr. 31. marts 2020 er jf. Børsen er 3.750,1 mio. med en værdi pr. aktie på 

kr. 656,00. Til sammenligning er værdien jf. opgaven 3.630,4 mio. med en værdi pr. aktie på kr. 

635,1, hvilket giver en afvigelse imellem de to værdier på 3,19%. Dermed er værdien af Tivoli som 

vi har beregnet os frem til overvurderet, men når man kigger på forskellen, kan vi konkludere at 
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det kun er 3,19%. Eftersom afvigelsen kun er 3,19%, kan det være svært at konkludere, at Tivolis 

markedsværdi er overvurderet, da der er en række faktorer i budgetteringen, der gør værdien af 

DCF-modellen usikker.  

 

Værdiansættelsen af Tivoli er stærkt påvirket af de skøn og estimater, der er foretaget i 

budgetteringen. Da værdiansættelsen er foretaget på baggrund af budgetteringen, danner 

budgetteringen grundlag for den beregnede markedsværdi af Tivoli. Følsomhedsanalysen viser 

påvirkningen af små ændringer i wacc, og hvor stor en betydning det har for værdien.  

Følsomhedsanalysen belyser, at en værdiansættelse er meget påvirket af selv små ændringer.  

 

Derfor er der til at få en rigtig værdi ud fra værdiansættelsen store krav til den rigtige mængde af 

informationer og viden om interne forhold. Der er informationsbegrænsninger for eksterne 

analytikere, som derfor gør det svært at værdiansætte til den korrekte markedsværdi, hvorfor der 

vil være tvivl om resultatets rigtighed.   

 

I forhold til om aktierne er over- eller undervurderet må svaret ud fra den beregnede værdi med 

en afvigelse på 3,19% siges at ligge meget tæt på markedsværdien. Eftersom markedsværdien 

overstiger den beregnede værdi med kun 3,19%, konkluderes det, at markedsværdien hverken er 

over- eller undervurderet, da der er en relativ lav forskel mellem de to markedsværdier.  
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8. Bilag  
8.1 Bilag 1 – Gæstesegmenter  
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Officiel resultatopgørelse

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Spil og Casino 57,7 71,6 74,1 94,5 106,4 87,1
Food & Beverage 147 149,6 144,8 149,5 158,1 130,5
High-End 178,2 162,5 129,6 128,5 130,4 113,4
Erhversudlejning 83,1 83 66 68,3 68,7 69,9
Salg 496,7 486,5 443,4 438,3 417,6 388,3
Kultur 58,6 79,3 53,2 49,5 61,1 53,1
Ikke allokeret 30 26,3 27,4 16 12,9 19,6
Nettoomsætning 1.051,3 1.058,8 938,5 944,6 955,2 861,9
Spil og Casino, omkostninger -41,1 -56,3 -54,2 -62,9 -81,3 -74,3
Food & Beverage, omkostninger -124,2 -126,6 -120,8 -123,0 -135,2 -112,7
High-End, omkostninger -142,2 -131,8 -116,3 -112,9 -113,6 -96,6
Erhversudlejning, omkostninger -3,5 -3,1 -3,2 -5,9 -8,0 -5,1
Salg, omkostninger -103,0 -84,9 -76,8 -74,8 -73,5 -74,0
Kultur, omkostninger -106,8 -123,9 -110,7 -103,6 -116,6 -106,1
Ikke allokeret, omkostninger -325,2 -310,1 -267,2 -274,3 -264,0 -247,1
Omkostninger -846,0 -836,7 -749,2 -757,4 -792,2 -715,9
Resultat før af- og nedskrivninger 205,3 222,1 189,3 187,2 163,0 146,0
Af- og nedskrivninger -119,6 -91,0 -84,6 -87,2 -94,0 -84,4
Resultat af primær drift 85,7 131,1 104,7 100,0 69,0 61,6
Resultatandele fra kapitalandele efter skat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansielle indtægter 0,7 1,1 0,5 0,9 0,4 0,9
Finansielle omkostninger -12,0 -11,6 -4,7 -4,6 -5,3 -6,1
Særl ige poster 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før skat 209,1 120,6 100,5 96,3 64,1 56,4
Skat af årets resultat -41,7 -26,4 -22,0 -21,0 -20,3 -12,0
Årets resultat 167,4 94,2 78,5 75,3 43,8 44,4

Anden totalindkomst
Årets resultat 167,4 94,2 78,5 75,3 43,8 44,4
Værdireguleringer: Værdiregulering sikringsinstrumenter -18,4 -1,0 1,8 -7,9 2,7 -5,8
Øvrige reguleringer: Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 4,0 0,1 -0,4 1,8 -0,6 1,4
Anden totalindkomst efter skat -14,4 -0,9 1,4 -6,1 2,1 -4,4
Totalindkomst i alt 153,0 93,3 79,9 69,2 45,9 40,0

Mio. DKK

8.2 Bilag 2 – Officiel resultatopgørelse 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014

AKTIVER
Rettigheder 1,2 15,8 5,6 7,4 10,6 14,0
Software 23,6 25,5 1,9 0,0 0,0 0,0
Igangværende projekter 18,4 2,2 10,3 0,0 0,0 0,0
Immaterielle anlægsaktiver 43,2 43,5 17,8 7,4 10,6 14,0
Grunde og bygninger 1.129,3 1.043,6 1.020,1 633,6 604,3 627,7
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 260,5 248,5 212,3 200,9 228,0 251,9
Aktiver under opførsel og forudbetalinger for materielle aktiver 34,3 71,6 85,4 254,8 61,9 13,2
Materielle anlægsaktiver 1.424,1 1.363,7 1.317,8 1.089,3 894,2 892,8
Leasing aktiver 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leasing aktiver 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalandele i  associeret virksomhed 16,7 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Andre langfristede aktiver 16,7 16,5 0,0 0,0 0,0 3,3
Anlægsaktiver 1.558,1 1.423,7 1.335,6 1.096,7 904,8 910,1
Færdigvarer 15,3 12,3 8,7 8,8 8,9 9,6
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36,6 41,6 37,7 30,2 31,2 36,8
Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Andre tilgodehavender 16,6 24,4 25,8 25,3 17,6 22,0
Periodeafgrænsningsposter 7,9 7,2 8,1 6,3 8,6 9,4
Deposita 5,0 3,5 1,7 1,5 1,8 1,5
Tilgodehavender 66,1 76,7 73,6 63,3 59,2 69,7
Likvide beholdninger 178,0 92,3 130,3 21,2 71,2 42,3
Omsætningsaktiver 259,4 181,3 212,6 93,3 139,3 121,6
Aktiver i alt 1.817,5 1.605,0 1.548,2 1.190,0 1.044,1 1.031,7

Mio. DKK

2019 2018 2017 2016 2015 2014

PASSIVER
Aktiekapital 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2
Reserver 969,0 839,6 769,9 709,6 659,2 624,3
Foreslået udbytte 23,6 23,6 19,6 18,8 11,0 11,1
Egenkapital 1.049,8 920,4 846,7 785,6 727,4 692,6
Gæld til  realkreditinstitutter 338,4 361,6 384,4 55,0 60,3 65,5
Leje- og leasing forpl igtelser 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteforpl igtelser 36,2 37,9 28,1 25,3 29,0 29,0
Langfristede forpligtelser i alt 428,4 399,5 412,5 80,3 89,3 94,5
Gæld til  realkreditinstitutter 22,8 22,6 23,6 5,2 5,1 5,1
Lån fra ti lknyttet virksomhed 0,0 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0
Kassekredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Leje- og leasing forpl igtelser 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leverandørgæld 35,7 38,4 44,6 34,4 37,8 25,9
Skyldig selskabsskat 14,3 16,3 0,0 1,0 10,6 5,8
Anden gæld 158,4 138,7 128,8 130,0 111,2 102,0
Periodeafgrænsningsposter 98,8 69,1 92,0 68,4 62,7 94,8
Kortfristet gæld 339,3 285,1 289,0 324,1 227,4 244,6
Gæld 767,7 684,6 701,5 404,4 316,7 339,1
Passiver i alt 1.817,5 1.605,0 1.548,2 1.190,0 1.044,1 1.031,7

Mio. DKK

8.3 Bilag 3 – Officielle balancer 
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Mio. DKK Aktiekapital Sikringstrans- Overført Foreslået Egenkapital
aktioner resultat  udbytte i alt

Saldo pr. 1. januar 2014 57,2 -12,3 607,7 9,2 661,8

Egenkapitalbevægelser i 2014
Årets resultat 33,3 11,1 44,4
Totalindkomst -4,4 -4,4
Totalindkomst i alt 0,0 -4,4 33,3 11,1 40,0

Udloddet udbytte -9,2 -9,2
Saldo pr. 1. januar 2015 57,2 -16,7 641,0 11,1 692,6
Årets resultat 32,8 11,0 43,8
Totalindkomst 2,1 2,1
Totalindkomst i alt 0,0 2,1 32,8 11,0 45,9

Udloddet udbytte -11,1 -11,1
Saldo pr. 1. januar 2016 57,2 -14,6 673,8 11,0 727,4
Årets resultat 56,5 18,8 75,3
Anden totalindkomst -6,1 -6,1
Totalindkomst i alt 0,0 -6,1 56,5 18,8 69,2

0,0 0,0
Udloddet udbytte -11,0 -11,0
Saldo pr. 1. januar 2017 57,2 -20,7 730,3 18,8 785,6
Årets resultat 58,9 19,6 78,5
Anden totalindkomst 1,4 1,4
Totalindkomst i alt 0,0 1,4 58,9 19,6 79,9

Udloddet udbytte -18,8 -18,8
Saldo pr. 1. januar 2018 57,2 -19,3 789,2 19,6 846,7
Årets resultat 70,6 23,6 94,2
Anden totalindkomst -0,9 -0,9
Totalindkomst i alt 0,0 -0,9 70,6 23,6 93,3

Udloddet udbytte -19,6 -19,6
Saldo pr. 1. januar 2019 57,2 -20,2 859,8 23,6 920,4
Årets resultat 143,8 23,6 167,4
Anden totalindkomst -14,4 -14,4
Totalindkomst i alt 0,0 -14,4 143,8 23,6 153,0

Udloddet udbytte -23,6 -23,6
Saldo pr. 31- december 2019 57,2 -34,6 1.003,6 23,6 1.049,8

8.4 Bilag 4 – Officiel egenkapitalopgørelse 
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Reformuleret balance
Mio. DKK 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsaktiver (OA)
Rettigheder 1,2 15,8 5,6 7,4 10,6 14,0
Software 23,6 25,5 1,9 0,0 0,0 0,0
Igangværende projekter 18,4 2,2 10,3 0,0 0,0 0,0
Grunde og bygninger 1.129,3 1.043,6 1.020,1 633,6 604,3 627,7
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 260,5 248,5 212,3 200,9 228,0 251,9
Aktiver under opførsel og forudbetalinger for materielle aktiver 34,3 71,6 85,4 254,8 61,9 13,2
Leasing aktiver 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalandele i  associeret virksomhed 16,7 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Færdigvarer 15,3 12,3 8,7 8,8 8,9 9,6
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36,6 41,6 37,7 30,2 31,2 36,8
Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Andre tilgodehavender 16,6 24,4 25,8 25,3 17,6 22,0
Periodeafgrænsningsposter 7,9 7,2 8,1 6,3 8,6 9,4
Deposita 5,0 3,5 1,7 1,5 1,8 1,5
Driftsaktiver (OA) i alt 1.639,5 1.512,7 1.417,9 1.168,8 972,9 986,1

Driftsforpligtelser (OL)
Leverandørgæld 35,7 38,4 44,6 34,4 37,8 25,9
Skyldig selskabsskat 14,3 16,3 0,0 1,0 10,6 5,8
Anden gæld 158,4 138,7 128,8 130,0 111,2 102,0
Periodeafgrænsningsposter 98,8 69,1 92,0 68,4 62,7 94,8
Driftsforpligtelser (OL) i alt 307,2 262,5 265,4 233,8 222,3 228,5

Netto driftsaktiver (NOA) 1.332,3 1.250,2 1.152,5 935,0 750,6 757,6

Netto finansielle forpligtelser (NFO)
Langfristet gæld
Gæld til  realkreditinstitutter 338,4 361,6 384,4 55,0 60,3 65,5
Leje- og leasing forpligtelser 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteforpligtelser 36,2 37,9 28,1 25,3 29,0 29,0
Kortfristet gæld
Gæld til  realkreditinstitutter 22,8 22,6 23,6 5,2 5,1 5,1
Lån fra tilknyttet virksomhed 0,0 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0
Kassekredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Leje- og leasing forpligtelser 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3
Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt 460,5 422,1 436,1 170,6 94,4 107,3

Netto finansielle aktiver (NFA)
Likvide beholdninger 178,0 92,3 130,3 21,2 71,2 42,3

Netto finansielle aktiver (NFA) i alt 178,0 92,3 130,3 21,2 71,2 42,3

Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt 282,5 329,8 305,8 149,4 23,2 65,0

Egenkapital (CSE) 1.049,8 920,4 846,7 785,6 727,4 692,6

8.5 Bilag 5 – Reformuleret balance 
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Reformuleret egenkapitalopgørelse
Mio. DKK. 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Primo saldo 920,4 846,7 785,6 727,4 692,6 661,8

Transaktioner med ejere
Udloddet udbytte -23,6 -19,6 -18,8 -11,0 -11,1 -9,2

-23,6 -19,6 -18,8 -11,0 -11,1 -9,2

Totalindkomst
Årets resultat 167,4 94,2 78,5 75,3 43,8 44,4
Værdireguleringer: Værdiregulering sikringsinstrumenter -18,4 -1,0 1,8 -7,9 2,7 -5,8
Øvrige reguleringer: Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 4,0 0,1 -0,4 1,8 -0,6 1,4

153,0 93,3 79,9 69,2 45,9 40,0

Ultimo saldo 1.049,8 920,4 846,7 785,6 727,4 692,6

Afstemning af EK 2019 2018 2017 2016 2015 2016
Ultimo saldo rapporteret 1.049,8 920,4 846,7 785,6 727,4 692,6

8.6 Bilag 6 – Reformuleret egenkapital 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014
Spil og Casino 57,7 71,6 74,1 94,5 106,4 87,1
Food & Beverage 147 149,6 144,8 149,5 158,1 130,5
High-End 178,2 162,5 129,6 128,5 130,4 113,4
Erhversudlejning 83,1 83 66 68,3 68,7 69,9
Salg 496,7 486,5 443,4 438,3 417,6 388,3
Kultur 58,6 79,3 53,2 49,5 61,1 53,1
Ikke al lokeret 30 26,3 27,4 16 12,9 19,6
Nettoomsætning 1051,3 1058,8 938,5 944,6 955,2 861,9
Nettoomsætning 1051,3 1058,8 938,5 944,6 955,2 861,9
Spil og Casino, omkostninger -41,1 -56,3 -54,2 -62,9 -81,3 -74,3
Food & Beverage, omkostninger -124,2 -126,6 -120,8 -123 -135,2 -112,7
High-End, omkostninger -142,2 -131,8 -116,3 -112,9 -113,6 -96,6
Erhversudlejning, omkostninger -3,5 -3,1 -3,2 -5,9 -8 -5,1
Salg, omkostninger -103 -84,9 -76,8 -74,8 -73,5 -74
Kultur, omkostninger -106,8 -123,9 -110,7 -103,6 -116,6 -106,1
Ikke al lokeret, omkostninger -325,2 -310,1 -267,2 -274,3 -264 -247,1
Driftomkostninger i  alt -846 -836,7 -749,2 -757,4 -792,2 -715,9
Core driftoverskud fra salg før afskrivninger (EBITDA) 205,3 222,1 189,3 187,2 163 146
Af- og nedskrivninger -119,6 -91,0 -84,6 -87,2 -94,0 -84,4
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 85,7 131,1 104,7 100,0 69,0 61,6
   Skat af årets resultat 41,7 26,4 22,0 21,0 20,3 12,0
  + Skattefordel 2,5 2,3 0,9 0,8 1,2 1,3
  - Skat al lokeret ti l  andet driftsoverskud 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 = Skat på driftsoverskud fra salg 14,6 28,7 22,9 21,8 21,5 13,3
Driftsoverskud fra salg efter skat (DO) 71,1 102,4 81,8 78,2 47,5 48,3
Særlige poster 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatandele fra kapitalandele efter skat 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Værdireguleringer: Værdiregulering sikringsinstrumenter -18,4 -1,0 1,8 -7,9 2,7 -5,8
Øvrige reguleringer: Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 4,0 0,1 -0,4 1,8 -0,6 1,4
Skat herpå 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftsoverskud fra andre poster efter skat 90,7 -0,9 1,4 -6,1 2,1 -4,4
Driftsoverskud i alt (NOPAT) 161,8 101,5 83,2 72,1 49,6 43,9
Finansielle indtægter 0,7 1,1 0,5 0,9 0,4 0,9
Finansielle omkostninger -12,0 -11,6 -4,7 -4,6 -5,3 -6,1
Netto renteomkostninger før skat -11,3 -10,5 -4,2 -3,7 -4,9 -5,2
Skattefordel -2,5 -2,3 -0,9 -0,8 -1,2 -1,3
Netto renteomkostninger efter skat -8,8 -8,2 -3,3 -2,9 -3,7 -3,9
Totalindkomst 153,0 93,3 79,9 69,2 45,9 40,0

Mio. DKK

8.7 Bilag 7 – Reformuleret resultatopgørelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Michelle Schamaitat Afgangsprojekt for HD2 CBS 3. august 2020 
& Lisa Juhl Hansen  Værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 92 af 96 
 

2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalens forrentning 15,53% 10,56% 9,79% 9,15% 6,46%
Afkastningsgrad 12,53% 8,45% 7,97% 8,55% 6,58%
r 2,88% 2,58% 1,44% 3,34% 8,50%
SPREAD 9,65% 5,87% 6,53% 5,21% -1,92%
Finansiel gearing 0,31 0,36 0,28 0,11 0,06
Overskudsgrad 15,39% 9,59% 8,86% 7,63% 5,20%
Aktivernes omsætningshastighed 0,81 0,88 0,90 1,12 1,27

8.8 Bilag 8 – Nøgletal 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Terminalår
Salgsvækstrate i nettoomsætning -49% 25% 20% 15% 8% 7% 6% 4% 4% 3,5% 3,5%
EBIT margin -20% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 9%
Effektive skatteprocent 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Core andet driftoverskud efter skat / salg 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
NFF/NDA primo 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Efter skat lånerente 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 4%
Primo netto driftsaktiver/salg i.r. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

8.9 Bilag 9 – Budgettering af nøgletal 
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8.10 Bilag 10 – Proforma budgetregnskab ud fra nøgletalsbudgettering 
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Michelle Schamaitat Afgangsprojekt for HD2 CBS 3. august 2020 
& Lisa Juhl Hansen  Værdiansættelse af Tivoli A/S 

Side 96 af 96 
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