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1. Indledning  
En aktieinvestor kan vælge om han/hun vil sælge, købe eller holde deres aktier. Ved inve-

steringsbeslutninger vil en aktieinvestor ofte sammenligne aktiers markedsværdier med 

analytikers vurderinger af aktiernes fundamentale værdi.  

Udarbejdelse af værdiansættelsen af Københavns Lufthavne A/S (herefter kaldet CPH) er 

for os en spændende case, især fordi virksomheden ikke bliver fulgt af nogen aktieanalyti-

kere, primært på grund af virksomhedens ejerstruktur, der medfører, at aktien ikke handles 

ofte.1  

 
CPH, som består af både lufthavnen på Amager og i Roskilde, er kendt af stort set alle i 

Danmark. Især lufthavnen på Amager anses af mange som en naturlig del af infrastrukturen, 

hvad enten det handler om ferier eller arbejdsrejser.  

 

2020 var et økonomisk hårdt år for mange virksomheder, grundet de mange Corona restrik-

tioner, som Danmark og den øvrige verden var, og stadig er, underlagt. Især CPH har været 

hårdt ramt, da mange lande har haft delvist eller helt nedlukkede landegrænser i det meste 

af 2020.  

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående ønskes det derfor at analysere aktien i Københavns Lufthavne 

A/S ud fra følgende problemformulering:  

 

Hvad er den teoretiske værdi af Københavns Lufthavne A/S? Bliver aktien handlet til en 

fair pris?  

  
For at kunne svare på dette, vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive besvaret:  

U1: Hvilke eksterne og interne forhold har væsentlig indflydelse på værdien af CPH?  

Det ønskes indledningsvist at belyse de eksterne faktorer, der har indflydelse på branchen 

og markedet, som CPH befinder sig på. Herefter følger en analyse af de interne faktorer, 

som omfatter CPH’s vigtigste ressourcer, for at kortlægge hvilke af disse, der eventuelt 

giver selskabet en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

                                                 
1 CPH Årsrapport 2019, side 50 
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Denne analyse er relevant, da de eksterne og interne faktorer kan have indflydelse på sel-
skabets fremtidige vækst og værdi. 
 
U2: Hvordan har CPH’s økonomiske udvikling været i perioden 2016-2020?  

Dette undersøgelsesspørgsmål omfatter en analyse af CPH’s økonomi samt de underlig-

gende faktorer, der driver CPH’s egenkapitalforrentning (ROE). Denne analyse er nødven-

dig for at kunne besvare undersøgelsesspørgsmål 3. 

 

U3: Hvordan forventes CPH’s økonomi at udvikle sig i fremtiden?  

På baggrund af de foregående analyser udarbejdes forventninger til den fremtidige udvik-

ling, som opstilles i proforma opgørelser.  

 

U4: Hvad er den beregnede værdi per aktie ved anvendelse af ReOI modellen?  

Proforma opgørelserne, der er udarbejdet under undersøgelsesspørgsmål 3, benyttes her til 

at værdiansætte CPH’s aktie. Dette gøres ved at forecaste de fremtidige residualoverskud 

fra driften. Som sanity check udarbejdes en multipel analyse med henblik på at vurdere, 

hvorvidt CPH er korrekt prissat sammenlignet med konkurrerende virksomheder.  

1.2 Metode 

Opgaven har en deduktiv tilgang, idet resultatet opnås ved anvendelse af relevante teorier 

og modeller. De valgte teorier og modeller beskrives i afsnit 1.3.  

 

Denne opgave er udelukkende baseret på sekundærdata, som er udarbejdet med et andet 

formål end at besvare opgavens problemformuleringen. Der er valgt udelukkende at gøre 

brug af sekundærdata, da det vurderes, at opgavens problemformulering kan besvares uden 

anvendelse af primærdata. 

 

Der er anvendt kvalitative sekundærdata i form af tekster fra både CPH’s og konkurrenter-

nes årsrapporter, CPH’s hjemmeside samt offentlige instanser. Derudover er der benyttet 

litteraturer, herunder artikler og analyser, som er gennemført af branchespecifikke personer 

inden for de relevante områder.  
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Der er herudover gjort brug af kvantitative sekundære procesdata i form af årsregnskaber, 

samt registerdata, herunder statistisk data fra Danmarks Statistik og andre offentlige data-

baser. 

1.3 Valg af teori og modeller 

U1: Hvilke eksterne og interne forhold har væsentlig indflydelse på værdien af CPH?  

Første del af undersøgelsesspørgsmål 1, der vedrører de eksterne faktorer, har til formål at 

danne et overblik over det marked, som CPH befinder sig på. Endvidere skal analysen be-

lyse de nuværende samt potentielt fremtidige muligheder og trusler, som CPH står overfor. 

Dette er relevant, da de udefrakommende faktorer i større eller mindre grad har indflydelse 

på CPH’s fremtidige vækstmuligheder og værdien af selskabet. Analysen af markedet skal 

dermed danne grundlag for det videre arbejde og herunder de analyser, der foretages i hen-

holdsvis undersøgelsesspørgsmål 3 og 4. 

 

Til at analysere omverdenen anvendes PESTEL-analysen, da denne kan anvendes som et 

praktisk analytisk værktøj til at kortlægge omverdenen i form af de makrofaktorer, der har 

indflydelse på branchen. 

 

Den anden del af den eksterne analyse omfatter en analyse af de konkurrencekræfter, der 

påvirker branchens samlede attraktivitet, hvortil Porters Five Forces anvendes. Til at af-

dække branchens attraktivitet foretages en analyse af konkurrenterne og rivaliseringen 

blandt disse, truslen fra potentielle indtrængere, truslen fra substituerende produkter samt 

leverandørernes- og kundernes forhandlingsstyrke. 

 

Analysen af de interne forhold skal belyse nogle af de styrker og svagheder, som CPH 

besidder, hvorfor der foretages en analyse af selskabets ressourcer. Denne analyse skal der-

med kortlægge, om nogle af CPH’s ressourcer bidrager til selskabets konkurrencemæssige 

fordel. Hertil anvendes Barney’s VRIN-analyse, hvor de udvalgte ressourcer vurderes ud 

fra, om de er værdifulde (valuable), sjældne (rareness), kopierbare (imitability) og uerstat-

telige (non substitutional), og om de dermed udgør en vedvarende konkurrencemæssig for-

del.  
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Herudover anvendes Porter generiske konkurrencestrategier til at definere CPH’s nuvæ-

rende konkurrencestrategi, da der refereres til denne flere steder i opgaven.  

 

U2: Hvordan har CPH’s økonomiske udvikling været i perioden 2015-2019?  

I dette undersøgelsesspørgsmål foretages der en grundig analyse af CPH’s økonomiske ud-

vikling over de seneste 5 år (2016-2020). Dette gøres med en regnskabsanalyse, der omfat-

ter en analyse af de væsentligste nøgletal. Regnskabsanalysen udføres ved anvendelse af 

den udvidede DuPont-model. Analysen foretages på tre niveauer og tager udgangspunkt i 

de nøgletal, der driver egenkapitalens forrentning, herunder afkast på driftsaktiviteten, fi-

nansieringsaktiviteten, den finansielle gearing og SPREAD. Herefter følger en dekompo-

nering af afkastningsgraden ved en analyse af overskudsgraden samt aktivernes omsæt-

ningshastighed. Afslutningsvist analyseres de underliggende drivere, der forklarer udvik-

lingen i overskudsgraden.  

 

Forud for den videre analyse af nøgletallene foretages en reformulering af de historiske 

regnskaber for at adskille virksomhedens finansieringsaktivitet og driftsaktivitet. Reformu-

leringerne er relevante i et analytisk perspektiv, hvor det ønskes at afdække virksomhedens 

evne til at skabe overskud. Herudover gennemføres en analyse af egenkapitalopgørelser, 

hvor formålet er at belyse de aspekter af virksomheden, der vedrører aktionærernes inte-

resse.  

 

Herefter foretages en analyse af de drivere/nøgletal, der bestemmer egenkapitalforrentnin-

gen (ROE), hvilket gøres ved anvendelse af en rentabilitetsanalyse.  

 

U3: Hvordan forventes CPH’s økonomi at udvikle sig i fremtiden?  

For at kunne svare på, hvordan CPH’s økonomi forventes at udvikle sig i fremtiden, opstil-

les finansielle værdidrivere, som skal anvendes til brug for udarbejdelsen af proforma op-

gørelser forud for værdiansættelsen. De finansielle værdidrivere opstilles på baggrund af 

resultaterne af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2, herunder de interne og eksterne faktorer, 

samt den historiske økonomiske udvikling, hvilket vurderes at have indflydelse på den 

fremtidige vækst. 
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På baggrund af de finansielle værdidrivere budgetteres elementerne i driften, således at der 

på bundlinjen er budgetteret et driftsoverskud efter skat. Budgetperiodens længde samt ter-

minalperioden afgøres på baggrund af resultaterne af de foregående analyser.  

 

U4: Hvad er den beregnede værdi per aktie ved anvendelse af ReOI modellen?  

Til at beregne værdien per aktie anvendes den indirekte værdiansættelsesmodel, ReOI-mo-

dellen. Denne model er valgt ud fra det argument, at CPH skaber sin værdi fra driften, og 

at det udelukkende er her, der kan skabes overnormale overskud. Med andre ord vurderes 

det, at CPH ikke er på markedet for at tjene penge på deres finansieringsaktivitet. Når det 

antages, at der ikke skabes værdi fra finansieringsaktiviteten, er de forventede residualover-

skud herfra nul, fordi de måles til markedsværdi. Det er dermed ikke nødvendigt at budget-

tere og tilbagediskontere finansieringsaktiviteten, hvorfor netop ReOI-modellen er oplagt 

at anvende.  

På baggrund af proforma opgørelserne, der opstilles i undersøgelsesspørgsmål 3, budgette-

res de fremtidige residualoverskud fra driften, som efterfølgende tilbagediskonteres.  

 

Til estimering af betaværdien i ejernes afkastkrav, som indgår i driftsaktivitetens kapital-

omkostninger, gennemføres en fundamental risikoanalyse. Denne analyse belyser de drifts-

mæssige- og finansielle risici i en virksomhed og placerer betaværdien i et bestemt interval. 

Det er valgt at estimere betaværdien på baggrund af denne analyse, da det vurderes at være 

mest retvisende. 

 

For at kvalitetsteste resultatet af værdiansættelsen foretages et sanity check i form af en 

multipelanalyse. Analysen har til formål at afklare, hvorvidt CPH er korrekt prissat sam-

menlignet med konkurrenterne. Sammenligningen sker ved identifikation af mål for de ud-

valgte konkurrenter samt beregning af multiple. 

 

Derudover udarbejdes en følsomhedsanalyse af driftsaktivitetens kapitalomkostninger, 

wacc, samt vækstraten i terminalperioden. Formålet er at belyse, hvor følsom de pågæl-

dende faktorer er overfor ændringer, og hvordan disse ændringer påvirker værdien af CPH. 
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1.4 Afgrænsning 

Opgaven afgrænses til at bruge offentlig tilgængelige data, såsom CPH’s årsrapporter, re-

levante bøger, artikler samt øvrige data fra diverse hjemmesider.  

 

Branchen, hvori CPH befinder sig, defineres som luftfartsbranchen. Branchen er afgrænset 

til udelukkende at omfatte den del, der hidrører lufthavnene. Det vil sige, at opgaven ikke 

berører den del, der vedrører flyselskaber, selvom flyselskaberne indgår som en del af luft-

fartsbranchen. 

 

I PESTEL-analysen er de lovgivningsmæssige faktorer behandlet sammen med de politiske 

faktorer, og de miljømæssige faktorer, herunder klima og COVID-19 er behandlet under 

både de politiske- og lovgivningsmæssige-, sociale- og teknologiske faktorer. 

 

Til brug for benchmark i forbindelse med rentabilitetsanalysen, er der udvalgt tre europæ-

iske lufthavne Royal Schiphol Group i Amsterdam (herefter kaldet Schiphol), Flughafen 

Zürich AG (herefter kaldet Zürich) og Swedavia Airports i Stockholm (herefter kaldet 

Stockholm), som betragtes som værende de primære og væsentligste konkurrenter. Dette 

er primært baseret på CPH’s egen udtalelse i den seneste årsrapport. Der inddrages dermed 

ikke øvrige konkurrenter. Dette betyder dog ikke, at der ikke findes andre konkurrenter, 

som kunne have været relevante at inddrage i opgaven. Af hensyn til opgavens omfang er 

der udvalgt enkelte nøgletal, som betragtes som værende de væsentligste. Der foretages 

dermed ikke en reformulering af konkurrenternes regnskaber i perioden 2016-2019. Der 

fortages ikke benchmark på regnskaberne for 2020, dette skyldes at alle lande har været 

påvirket forskelligt i forhold til Coronapandemien, da landenes regeringer ikke nødvendig-

vis har benyttet samme strategi ved blandt andet nedlukning af samfundet. Det vurderes 

dermed, at 2020 regnskaberne ikke vil give et retvisende billede. 

Da Stockholm og Schiphol ikke er børsnoteret, er der til multiple analysen anvendt Fraport 

Group (herefter kaldet Fraport) og Groupe Aeroports de Paris (herefter kaldet ADP) i stedet 

som også betragtes som konkurrenter til CPH.  

Grundet opgavens omfang er en mere dybdegående analyse af konkurrenterne fravalgt. En 

sådan analyse kunne dog have sikret en højere troværdighed med hensyn til konkurrenter-

nes sammenlignelighed. 
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Til analysen af CPH’s ressourcer kunne John Kay’s VRIO-model have været et effektivt 

redskab– dog indeholder VRIO- og VRIN-modellen næsten de samme elementer, hvorfor 

valget mellem disse ikke har afgørende betydning for analysen og dens formål. I VRIN-

analysen er det fundet mest relevant, at opgaven behandler følgende ressourcer; medarbej-

dere herunder deres erfaring samt effektivitet, CPH’s evne til at udnytte den teknologiske 

udvikling samt CPH’s brand. Dette udelukker dog ikke, at andre ressourcer kunne have 

været relevante at inddrage i analysen. Da det ikke har været muligt at indhente konkret 

information om CPH’s ressourcer, er VRIN-analysen i høj grad baseret på egen tilvirkning 

og vurderinger. Derudover er en del af analysens vurderinger udledt af offentlig tilgænge-

lige data, herunder artikler, årsrapporter og lignende. 

 

Til værdiansættelsen af selskabet kunne man have valgt at anvende en anden værdiansæt-

telsesmodel end ReOI. Såfremt værdiansættelsesmetoderne anvendes korrekt, giver disse 

samme resultat, hvorfor det alt andet lige er underordnet hvilken model, der anvendes. Der 

kan dog være fordele og ulemper, der gør, at én model er at foretrække fremfor en anden.  

 

Data der er offentliggjort efter 31.03.2021 er ikke medtaget i opgaven, undtaget er konkur-

renternes årsrapporter for 2020, der blev offentliggjort i ugerne efter.  

1.5 Virksomhedspræsentation 

Københavns Lufthavn har siden 1925 været med til at skabe rejsemuligheder, forretninger 

og oplevelser for millioner af mennesker.2 CPH er et delvist statsligt ejet aktieselskab, hvis 

formål i dag er at drive og udvikle Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn. Dette fo-

regår i tæt samarbejde med flyselskaber, forpagtere, myndigheder og andre vigtige aktører.3  

 

                                                 
2 CPH Årsrapport 2019, side 5 
3 CPH Årsrapport 2019, side 7 
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I CPH-koncernen indgår de to 100% ejede dattervirksomheder, Copenhagen Airport Hotels 

A/S og Copenhagen Airports International A/S4, der henholdsvis driver hotel og yder råd-

givning samt forretning i udlandet5. Derudover ejer CPH 50% af aktiekapitalen i de asso-

cierede virksomheder, Airport Coordination Denmark A/S og Smarter Airports A/S.6 

  

CPH havde ved indgangen af 2020 2.600 medarbejdere ansat, og i alt arbejdede der 22.100 

medarbejdere i hele lufthavnen. De øvrige medarbejdere er ansat i andre virksomheder, der 

er placeret i lufthavnen.7 Coronapandemiens indtræden i foråret 2020 har imidlertid med-

ført, at virksomheden har afskediget 772 medarbejdere. Ved udgangen af 2020, var der 

dermed 1.828 medarbejdere ansat i CPH.8 

 

CPH’s forretning kan opdeles i det aeronautiske område samt det ikke-aeronautiske om-

råde. Det aeronautiske forretningsområde omfatter infrastruktur og service, som vedrører 

alt lige fra ruteudvikling, bagageanlæg, sikkerhedskontrol til drift og udvikling af teknik, 

IT, terminaler, baner og meget mere. Det ikke-aeronautiske forretningsområde beskæftiger 

sig med aktiviteter som butikker, restauranter, parkering, hotelvirksomhed og udlejning på 

CPH’s område. Mere end 1.000 virksomheder driver forretning i CPH, heriblandt også de 

handlingsselskaber, der håndterer check-in, boarding og bagage med videre på vegne af 

flyselskaberne.9 

  

CPH afsluttede regnskabsåret 2020 med en omsætning på DKK 1.576 mio. (2019: DKK 

4.346). Heraf bidrog det aeronautiske område med DKK 696 mio., og det ikke- aeronauti-

ske bidrag udgjorde DKK 880 mio. I regnskabsåret blev der anvendt DKK 1,4 mia. på 

investeringer og udbygninger. Året endte med et negativt resultat på DKK 638 mio. (2019. 

DKK 1.020 mio.) 10 

  

 

 

                                                 
4 CPH Årsrapport 2020, side 82 
5 CPH Årsrapport 2019, side 26 
6 CPH Årsrapport 2020, side 82 
7 CPH Årsrapport 2019, side 7 
8 CPH Årsrapport 2020, side 5 
9 CPH Årsrapport 2019, side 13 
10 CPH Årsrapport 2020, side 12 
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Historie 

Københavns Lufthavn blev officielt indviet i 1925 som en af de første civile lufthavne i 

verden11. I de første år efter åbningen fløj man kun om sommeren og normalt kun i godt 

vejr. I starten af 1930’erne steg passagertallet til det seksdobbelte, og antallet af starter og 

landinger steg ligeledes. Lufthavnen var dermed for lille, og man etablerede derfor en ny 

og moderne lufthavnsterminal med plads til væsentligt flere rejsende. 

  

Under 2. Verdenskrig var lufthavnen besat af tyskerne, og den blev primært anvendt som 

flyveskole. Men allerede kort tid efter krigen sluttede i 1945, var Københavns Lufthavn 

klar til at sende fly afsted og modtage passagerer igen. Man arbejdede derefter på missionen 

om at gøre Københavns Lufthavn for et trafikalt knudepunkt for hele Norden. Herefter gik 

der ikke længe, før lufthavnen var den tredjestørste i Europa med 300.000 passagerer årligt, 

og efter SAS blev stiftet i perioden 1946-1950, voksede flytrafikken igennem Københavns 

Lufthavn eksplosivt. 

I årtierne herefter og frem til 00’erne blev lufthavnen løbende udvidet.12 En af udvidelserne 

omfattede opførelsen af Roskilde Lufthavn i 1973. Roskilde Lufthavn skulle oprindeligt 

varetage trafikken af små og mellemstore fly samt en del af indenrigstrafikken men blev i 

stedet hjemsted for private flyvninger, taxiflyvninger og flyskoler.13 
 

Københavns Lufthavne A/S blev i 1990 omdannet til et statsligt ejet aktieselskab. Staten 

har siden da og over flere omgange solgt af aktierne.14 

1.6 Aktiekursudvikling 

CPH blev børsnoteret i marts 1994. Siden da er aktiekursen 16-doblet fra 310 kr. til 5.380 

kr. per 31.12.2020.15 Indtjeningen per aktie er vokset 8,4% p.a. fra 16 kr. i 1993 til 130 i 

2019, hvilket har været en hurtigere stigning sammenlignet med omsætningen. Dette skyl-

des en stigning i overskudsgraden samt en reduktion af aktier på 13%. Reduktionen skyldes 

aktietilbagekøb i perioden 2002-2005.  

                                                 
11 https://www.cph.dk/om-cph/kaere-nabo/lokalhistorier 
12 https://www.cph.dk/om-cph/kaere-nabo/lokalhistorier 
13 https://www.rke.dk/om-rke/historie?sq=historie 
14 https://www.rke.dk/om-rke/historie?sq=historie 
15 Bloomberg 
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CPH har til og med 2019 udbetalt udbytte i hvert regnskabsår. Udbyttet er øget fra 6 kr. i 

1994 til 30 kr. i 2019.16 Grundet Coronapandemien blev der ikke udbetalt udbytte for regn-

skabsåret 2020.17 

 

 
Figur 1, Kilde: Egen tilvirkning18 

1.7 Ejerforhold 

CPH har per 31. december 2020 to storaktionærer, der tilsammen ejer 98,6% af aktierne, 

Copenhagen Airports Denmark ApS (herefter kaldet CAD) med 59,4% og den danske stat 

med 39,2%.  

CAD ejes og kontrolleres af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Ontario Teachers’ 

Pension Plan (OTPP) via Kastrup Airports Parent ApS (KAP). KAP er dermed det ultima-

tive holdingselskab for CPH. 

De resterende 1,4% af aktierne er primært ejet af danske private og institutionelle investo-

rer.  

 

Per 31. december 2020 havde CPH en aktiekapital på DKK 784.807.000, fordelt på 

7.848.070 aktier á DKK 100. Der er kun én aktie klasse og ingen aktier har særlige ret-

tigheder. Der var i alt 5.488 navnenoterede aktionærer.19  

 

                                                 
16 https://www.nordnet.dk/blog/lufthavne-del-ii-selskaberne/ 
17 CPH Årsrapport 2020, side 12 
18 Kurser er hentet på Bloomberg  
19 CPH Årsrapport 2020, side 46 
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Figur 2 - Aktionæroversigt20 

1.8 Ledelsen  

Det er direktionen, der varetager den daglige ledelse i CPH. Direktionen består ved udgan-

gen af 2020 af administrerende direktør, Thomas Woldbye, som har besiddet stillingen si-

den maj 2011. Udover direktionen er der seks personer der indgår som ”ledende medarbej-

dere”, herunder blandt andet Rasmus Lund, CFO, tiltrådte i 2018, Christian Poulsen, COO 

og CIO, tiltrådte i 2020 og Kirstine Bergenholtz, CHRO, tiltrådt i 2017.21 

 

CPH har i alt 210 ledere fordelt på fire ledelseslag – øverste ledelse, chefer, mellemledere 

og førstelinjeledere.22 

 

CPH’s bestyrelse består af i alt ni medlemmer. Seks medlemmer er valgt af generalforsam-

lingen og de sidst tre er medarbejdervalgte. Bestyrelsen har siden 2014 været ledet af Be-

styrelsesformand Lars Nørby Johansen. 

1.9 Strategi 

I 2019 lancerede CPH en ny strategi under navnet ”Architects of the future Airport”. Strat-

egien bygger videre på CPH’s eksisterende fundament samtidig med endnu større fokus på 

at løfte passageroplevelsen, styrke samfundsrollen og fremme den bæredygtige luftfart.  

 

Strategien er drevet af tre grundlæggende principper: 

• Med et skarpt kundefokus skal der gives alle den bedst mulige oplevelse 

• At drive lufthavnen fremad med innovation  

• Via simplificering skal processer gøres mere enkle og effektive 

                                                 
20 CPH Årsrapport 2020, side 46 
21 https://www.cph.dk/om-cph/organisation/ledende-medarbejdere 
22 https://www.cph.dk/om-cph/job/cph-som-arbejdsplads/cphs-ledelsesmodel 

Aktionæroversigt pr. 31. december 2019 
Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD) 59,4%
Den danske stat 39,2%
Danske, private og institutionelle investorer 1,3%
Udenlandske, private og institutionelle investorer 0,1%
I alt 100,0%
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De tre principper har ført til seks hovedindsatsområder, som CPH benævner ”take-offs”.23  

Disse seks take-offs vedrører overordnet bæredygtighed, service og passageroplevelsen, 

udbygning og investeringer, udvikling af fremtidens kompetencer, udvikling af teknologien 

for dermed at skabe en digital og datadrevet lufthavn samt udvikling af nye indtægtskilder, 

som skal være med til at drive omstillingen. 

2 Strategisk analyse 

2.1 PESTEL-analyse 

Politiske- og lovgivningsmæssige faktorer (P og L) 

Luftfartsbranchen er underlagt en række nationale og internationale retningslinjer, regule-

ringer og lovgivninger som i større eller mindre grad har indflydelse på det marked, som 

CPH befinder sig på. 

 

Dansk lovgivning 

CPH’s indtægter fra det aeronautiske område, som består af den pris flyselskaberne betaler 

for at anvende lufthavnens faciliteter, er reguleret efter dansk lovgivning. Priserne er fastsat 

gennem en kommercielt forhandlet flerårig takstaftale, der godkendes af Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen. Taksterne er omkostningsrelaterede, ikke-diskriminerende og transpa-

rente, og dækker områder lige fra check-in og sikkerhedskontrol til boarding, bagagehånd-

tering samt vedligeholdelse af faciliteterne.24 

  

Takstreguleringen for CPH er fastsat i BL 9-15, 4. udgave af 16. november 2017: ”Bestem-

melser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)”. BL 9-15 indeholder de 

indtægtsrammer, som taksterne fastsættes på baggrund af. Herudover fremgår det af be-

stemmelsen, at CPH og flyselskaberne skal forsøge at komme til enighed om taksterne for 

den kommende reguleringsperiode. Såfremt dette ikke er muligt, fastsætter Trafik-, Bygge- 

                                                 
23 CPH Årsrapport 2019, side 15 
24 CPH Årsrapport 2019, side 15 
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og Boligstyrelsen de årlige indtægtsrammer, som skal danne grundlag for de årlige takst-

fastsættelser. Denne reguleringsperiode er gældende i to år, hvis takstfastsættelsen ikke af-

tales mellem parterne.25  

  

CPH og flyselskaberne har senest, i 2018, indgået en takstaftale, som blev godkendt af 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i januar 2019. Aftalen omfatter fastsættelse af taksterne 

for perioden 1. april 2019 – 31. december 2023.26 Aftalen indeholder tilmed en nedsættelse 

af de samlede takster på omkring 5% (udover 10% i 2018) samt tre incitamentsordninger, 

der skal styrke flyselskabernes forretning i lufthavnen: At udvikle den regionale trafik, ek-

spandere på eksisterende ruter samt åbne nye ruter.27 

Denne aftale er gældende og kan kun ændres i tilfælde af, at investeringsniveauet ændres 

væsentligt (+/- DKK 250 mio. over tre år), eller hvis passagerudviklingen afviger fra det 

forecast, der blev fremlagt i forbindelse med takstforhandlingerne (+/-1-2,5%).28 

  

Derudover er der krav til, at parterne indgår en Service Level Agreement, der regulerer krav 

til service på en række kerneområder af betydning for de rejsende og flyselskaberne.29 Tra-

fik-, Bygge-og Boligstyrelsen overvåger og kontrollerer løbende, at kravene overholdes.30 

  

Ovenstående lovgivning og reguleringer har i høj grad betydning for CPH, da virksomhe-

den ikke har mulighed for selv at fastsætte rammerne. En nedsættelse af taksterne vil alt 

andet lige have en indflydelse på CPH’s omsætning i den periode, hvor takstaftalen er gæl-

dende. CPH’s resultat i 2019 var efter virksomhedens eget udsagn negativt påvirket af den 

nye aftale.31 

  

International lovgivning 

Standarderne der regulerer luftfartsbranchen fastsættes globalt af FN’s internationale luft-

fartsorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation). I EU er det Kommis-

sionen samt EU-agenturet EASA (European Aviation Safety Agency), der udarbejder de 

                                                 
25 CPH Årsrapport 2019, side 96 
26 CPH Årsrapport 2019, side 97 
27 CPH Årsrapport 2019, side 14 
28 CPH Årsrapport 2019, side 97 
29 CPH Årsrapport 2019, side 15 
30 CPH Årsrapport 2019, side 48 
31 CPH Årsrapport 2019, side 5 
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flyvesikkerhedsmæssige regler og standarder. Reglerne udstedes som fordringer, der er 

ubetinget bindende for de pågældende aktører. 

  

ICAO - International Civil Aviation Organisation: 

De grundlæggende bestemmelser om etablering og samarbejdet på en lang række områder 

er reguleret under Chicago-konventionen af 1944. Konventionen er oprettet som organisa-

tionen, ICAO. Konventionen omfatter blandt andet en bestemmelse om, at alle medlems-

stater, som omfatter de fleste EU lande, herunder også Danmark, forpligter sig til at sam-

arbejde og overholde de fastsatte annekser til Chicago-konventionen, der indeholder inter-

nationale standarder og rekommandationer – såkaldte SARPs (Standards and Recommen-

ded Practices.) Dette vedrører mere konkret områder som regler for lufttrafikkontrol, certi-

ficering af operativt personale, luftdygtighed, landingspladser og meget andet. 

  

EU – Rådet og Kommissionen: 

I EU er der gennemført en liberalisering af luftfartsbranchen, hvilket har resulteret i en 

etablering af et frit indre marked for EU-landene samt EØS-landene Norge og Island. Inden 

for det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, 

EASA’s regelsæt, der er grundlæggende for EU’s sikkerhedsstandarder. EASA har til op-

gave at sikre, at luftfarten opretholder et ensartet sikkerhedsniveau mellem alle medlems-

lande, og at dette i øvrigt overholdes af medlemslandene. Der er derfor udviklet et såkaldt 

”Acceptable Means of Compliance” (AMS), som anvendes til at påvise, at forordningerne 

overholdes af medlemslandene.32 

  

Politiske krav til bæredygtighed 

Luftfartsbranchen er i høj grad præget af de både nationale og internationale politiske tiltag, 

krav og retningslinjer for bæredygtighed33. Dette betyder for aktørerne, at de er nødsaget 

til at have en fokuseret tilgang til fremtidens grønne omstilling samt klare klimastrategier, 

der imødekommer de kortsigtede- og langsigtede planer, som EU og regeringerne har fast-

lagt for branchen. 

 

                                                 
32 https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Luftfart/Regler-og-tilsyn/International-lovgivning#alternative-means-of-
compliance 
33 CPH Årsrapport 2019, side 5 



18 
 

Senest, i 2020, er der igangsat et EU-projekt, der skal gøre europæiske lufthavne klar til en 

CO2-neutral fremtid.34 Dette projekt er afledt af klimaplanen for at være uden CO2-udled-

ning i 2050.35 

 

Politiske beslutninger i forbindelse med COVID-19 

Luftfartsbranchen er, som alle andre brancher, påvirket af Coronapandemien. Rejserestrik-

tioner og nedlukninger af grænser, der er fastsat af både den danske regering og de øvrige 

landes regeringer, har ramt luftfarten hårdt. For CPH har det betydet en historisk reduktion 

i passagertallet, en betydelig negativ effekt på omsætningen, afskedigelse af medarbejdere 

samt stor usikkerhed om fremtiden. CPH er dermed i høj grad afhængig af de politiske 

beslutninger, der tages i forbindelse med genåbning af flytrafikken og samfundet samt 

eventuelle overlevelses- eller hjælpepakker.36 

  

De politiske- og lovgivningsmæssige faktorer vurderes som værende faktorer, der har en 

stor indflydelse på luftfartsbranchen og herunder CPH. Særligt takstaftalerne, som godken-

des af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, betragtes som en væsentlig faktor, da dette kan 

have en relativ stor indflydelse på CPH’s omsætning og dermed resultat på bundlinjen. 

Derudover vurderes de internationale krav til generel sikkerhed og bæredygtighed som væ-

rende faktorer, der har en vis indflydelse på branchens aktører, da dette stiller høje krav til 

lufthavnenes safety and risk- strategier samt klimastrategier. Endvidere har effekten af Co-

ronapandemien for alvor kastet lys over, hvor stor en magt politiske beslutninger kan have 

for samfundet. På nuværende tidspunkt betragtes de politiske beslutninger, der tages i for-

bindelse med genåbningen af verden, også som en særdeles betydningsfuld faktor for hele 

luftfartsbranchen.  

 

Økonomiske faktorer (E) 

Samfundsøkonomien påvirkes af generelle faktorer som bruttonationalproduktet (BNP)/ 

Gross domestic product (GDP), herunder lav- og højkonjunkturer, forbruger tillid og di-

sponibel indkomst, som i større eller mindre grad er afhængige af hinanden. 

                                                 
34 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2020/10/EU-projekt-skal-g%C3%B8re-CPH-og-eu-
rop%C3%A6iske-lufthavne-klar-til-CO2-neutral-luftfart 
35 CPH Årsrapport 2019, side 5 
36 CPH Halvårsrapport 2020, side 5 
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Verdensøkonomien har i den seneste årrække været i en højkonjunktur periode, og verdens 

GDP er vokset. Denne udvikling har, verden over, haft en positiv indvirkning på luftfarts-

branchen, som er vokset over de seneste 5 år (2015-2019). Efterspørgslen på flyrejser vok-

ser år for år i takt med, at verdens befolkningen vokser og bliver rigere.37 
 

Som en central international lufthavn, der årligt modtager flere millioner rejsende fra hele 

verden, er CPH afhængig af både den danske samfundsøkonomi samt verdensøkonomien. 

 

Sociokulturelle faktorer (S) 

Tendenser og forbrugsmønstre 

Der er en vis sammenhæng mellem de økonomiske faktorer og de sociale- og kulturelle 

faktorer, da befolkningens velstand har indflydelse på rejseaktiviteten. I takt med at befolk-

ningen bliver rigere, bliver befolkningen også mere rejselystne. Dét at rejse er nærmest 

blevet en del af det enkelte individs velfærd, hvorfor det for dele af befolkningen er blevet 

almindeligt at rejse flere gange om året i forskellige henseender. Samtidig er det i de seneste 

år blevet fortsat mere attraktivt at rejse med flytransport fremfor tog- bus- eller bilkørsel. 

  

Samfundsmæssige krav til bæredygtighed 

Samfundet stiller i dag høje krav til virksomhedernes ansvar for klimaforandringerne, og 

især de større virksomheder bliver både indirekte og direkte tvunget til at tage ansvar. Imens 

klimaforandringerne accelererer, bliver befolkningen mere og mere klimabevidste38, og 

særligt de yngre generationer og såkaldte klimaaktivister kræver, at myndigheder over hele 

verden tager stilling til, hvordan der sikres en bæredygtig fremtid. Dette betyder, som nævnt 

under de politiske- og lovgivningsmæssige faktorer, at politikkerne lægger ambitiøse kli-

maplaner, som virksomhederne er nødt til at imødekomme. Særligt som en offentligt ejet 

virksomhed, stilles der helt særlige krav til, hvordan virksomhederne, bæredygtigt, skal 

drive deres forretning. 

  

Når de største virksomheder vælger at gå forrest i kampen mod den globale opvarmning, 

kan det næppe betragtes som et tilfælde. Denne interesse er for virksomhederne antageligt 

                                                 
37 https://www.nordnet.dk/blog/lufthavne-del-i-branchen/ 
38 https://csr.dk/klimaeksperter-vi-er-blevet-mere-klimabevidste 
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drevet af presset fra samfundet og ønsket om et godt image. Som nævnt under politiske- og 

lovgivningsmæssige faktorer, er der igangsat et EU-projekt, som har til formål at klargøre 

europæiske lufthavne til CO2-neutral luftfart. CPH har i den forbindelse vundet et EU-

udbud om at skabe branchens fremtidige bæredygtighed. Dette udbud er ledet af CPH, som 

skal udvikle og demonstrere konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette 

en CO2-neutral lufthavn. CPH’s interesse for at lede dette projekt antages i høj grad at være 

drevet af den eksponentielle udvikling i samfundenes og befolkningens klimabevidsthed.39  

 

Teknologiske faktorer (T) 

Luftfartsbranchen antages generelt at være stærkt afhængig af teknologiens udvikling set i 

et flyudviklings-, omkostningsbesparelses- og klimamæssigt perspektiv. 

  

Der ses en drastisk udvikling i fly-teknologien verden over, hvilket kræver, at lufthavnene 

også skal være parate til at modtage flyene med den tilhørende nødvendige teknologi. Dette 

kan eksempelvis omfatte, at lufthavnene har den nyeste teknologi implementeret i kontrol-

tårnene. 

  

Omkostningsbesparelser kan i overvejende grad opnås gennem effektivitet. Teknologiens 

udvikling har over de seneste år gjort det muligt for lufthavnene at være mere effektive. 

Dette er blandt andet i forbindelse med digitale selvbetjeningsløsninger i hele rejsekæden 

fra check-in, bagageaflevering og security til paskontrol og boarding.40 

  

Branchen er tilmed præget af den teknologiske udvikling, når det gælder klimaplanerne og 

målet om at være CO2-neutrale i 2050. Efter CPH’s eget udsagn kræver det udvikling af 

ny teknologi og dermed tilhørende store investeringer, hvis det skal lykkes at imødekomme 

de globale planer for den grønne omstilling af luftfarten.41 

 

                                                 
39 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2020/10/EU-projekt-skal-g%C3%B8re-CPH-og-eu-
rop%C3%A6iske-lufthavne-klar-til-CO2-neutral-luftfart 
40 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2018/7/kobenhavns-lufthavn-er-europas-mest-effektive 
41 CPH Årsrapport 2019, side 5 
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På baggrund af ovenstående analyse vurderes de politiske- og lovgivningsmæssige samt de 

økonomiske faktorer at have størst indflydelse på markedet og herunder CPH. Dette er dre-

vet af de reguleringer og retningslinjer, som luftfartsbranchen er underlagt samt betydnin-

gen af politiske beslutninger. For så vidt angår de økonomiske faktorer vurderes disse som 

væsentlige, da markedet er særdeles afhængig af verdensøkonomien som helhed samt be-

folkningens velstand. Derudover vurderes de sociokulturelle faktorer også at have en vis 

indflydelse på markedet. Her er det særligt befolkningens fortsat stigende klimabevidsthed, 

der potentielt kan komme til at have indflydelse på luftfartsbranchen. Det vurderes dog, at 

dette vil have større indflydelse i fremtiden i takt med, at teknologien i højere grad tillader 

den grønne omstilling. 

2.2 Porters Five Forces  

CPH’s kerneaktivitet består samlet af drift samt udvikling af både det aeronautisk og ikke-

aeronautisk forretningsområde. Disse kerneaktiviteter er gældende for hele branchen.  

 

 

Figur 3, Kilde: Exploring Strategy 
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Truslen fra substituerende produkter 

Den største konkurrence fra substituerende produkter er, hvis kunderne benytter sig af 

transportmidler som for eksempel bil, bus, tog eller skib i stedet for fly. En øget efterspørg-

sel efter de substituerende produkter vil alt andet lige medføre, at efterspørgslen på flyrejser 

falder.  

Der er dog flere forhold, der adskiller de substituerende produkter fra fly. Dette omfatter 

for eksempel geografi, der gør, at det enten ikke er muligt for den rejsende at komme til 

bestemte lande uden at flyve, eller at det er for tidsmæssigt krævende at benytte et af de 

substituerende produkter.  

Inden for de seneste 5-8 år er der samtidig sket en stor udvikling i priserne på flyrejser. 

Flybilletter er blevet langt billigere, hvilket har øget efterspørgslen hos især de prisbevidste 

og tidsoptimerende kunder.42 Omvendt ses der et fald i efterspørgslen hos virksomheder, 

idet virksomheder er begyndt at lægge større vægt på mere miljøvenlige løsninger. Dette 

ses blandt andet ved, at flere virksomheder beder deres medarbejdere overveje, hvorvidt 

det er nødvendigt at flyve til møder, eller om det i stedet kan afholdes online. Som nævnt i 

PESTEL-analysen har samfundet generelt et større fokus på bæredygtighed, hvilket, på 

sigt, kan blive en trussel for branchen, hvis de rejsende i stedet vælger at benytte sig af de 

substituerende og mere klimavenlige alternativer.  

Den stigende efterspørgsel på flybilletter, der er kommet som følge af prisreduktionerne, 

er naturligvis til branchens fordel, hvorimod det øgede fokus på bæredygtighed kan blive 

en trussel på længere sigt. 

Truslen fra potentielle indtrængere 

Luftfartsbranchen anses ikke som værende en nem branche at komme ind på. Dette skyldes 

at adgangsbarriererne, såsom stordriftsfordele, store kapitalkrav samt lovgivningen og po-

litisk regulering, anses som høje. Derudover er lufthavnene ofte statsejede eller delvist 

statsejede. 

 

Som tidligere beskrevet under PESTEL analysen, er luftfartsbranchen meget reguleret både 

nationalt og internationalt. 

                                                 
42 https://finans.dk/erhverv/ECE11849606/priser-paa-flybilletter-er-historisk-lave/?ctxref=ext 
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Det vurderes derfor, at truslen fra potentielle indtrængere er lav.  

Leverandørernes forhandlingskraft 

Lufthavnene har mange leverandører af både varer og tjenesteydelser inden for flere for-

skellige områder. Her betragtes, blandt andet, lufthavnenes egne medarbejdere som leve-

randører. De øvrige leverandører kan blandt andet omfatte håndværkervirksomheder, tele-

udbydere, specialister inden for bagagebånd med videre.  

På grund af lufthavnenes generelle størrelse vurderes det, at de sidder med den største for-

handlingskraft, da de på mange områder har mulighed for at opnå stordriftsfordele. For så 

vidt angår medarbejderne som leverandører vurderes det, at lufthavnene nemt kan udskifte 

sine medarbejdere, hvorfor de også her besidder den største forhandlingskraft. 

Kundernes forhandlingskraft 

Indenfor luftfartsbranchen findes der, som tidligere nævnt, to forretningsområder, som har 

forskellige kundegrupper. Inden for det aeronautiske forretningsområde betragtes kunderne 

som flyselskaberne. Det er flyselskaberne selv, der afgør, hvor de ønsker at placere deres 

ruter, og dermed også hvilke lufthavne der benyttes. Kunderne inden for det aeronautiske 

forretningsområde vurderes dermed at have en høj forhandlingskraft. Det bør dog nævnes, 

at flyselskabets størrelse kan have en indflydelses på, hvor stor kontrol de har over place-

ringen af deres ruter.  

 

For så vidt angår det ikke-aeronautiske forretningsområde betragtes kunderne primært som 

butikkerne og restauranterne, der ligger i lufthavnene. Her er det lufthavnene, der udlejer 

til butiks- og restaurationsejerne, og det vurderes, at det kan være særligt attraktivt at være 

placeret i en lufthavn. Kundernes forhandlingskraft på dette forretningsområde vurderes 

som værende lav, blandt andet på grund af lufthavnenes størrelse samt at muligheden for 

at ligge i en anden lufthavn ikke er særlig stor, da der oftest kun er en lufthavn i nærområdet.  

 

Konklusion på konkurrencesituationen i branchen 

Overordnet vurderes truslen fra både nye indtrængere, kunder på det ikke-aeronautiske om-

råde samt leverandører at være lav.  
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Konkurrenceintensiteten i branchen er høj, for så vidt angår forhandlingsstyrken fra flysel-

skaberne, da det i allerhøjeste grad er flyselskaberne, der bestemmer, hvor de placerer deres 

ruter. Allerede etablerede lufthavne anses af denne årsag at udgøre en stor trussel. Derud-

over er det her, at stordriftsfordele viser sig som en væsentlig konkurrencemæssig faktor. 

Det gælder om at kunne tilbyde den nyeste teknologi for eksempel inden for check-in eller 

servicering af fly, gode parkeringsmuligheder for de rejsende samt attraktive butikker og 

restauranter eller på anden vis at kunne differentiere sig fra konkurrenterne.  

Det vurderes ud fra ovenstående, at konkurrenceintensiteten i branchen er høj, men at bran-

chens attraktivitet for nye indtrængere er lav. 

2.3 Porters generiske konkurrencestrategier 

Identificering af konkurrencestrategi 

Til identificering af CPH’s konkurrencestrategi anvendes teorien om Porters generiske kon-

kurrencestrategier. 

  

CPH’s konkurrencestrategi kan, ud fra Porters generiske konkurrencestrategier, defineres 

som værende differentiering. Som tidligere konkluderet i analysen af konkurrencesituatio-

nen, er branchen præget af en høj konkurrenceintensitet, og det er derfor nødvendigt for 

aktørerne på markedet at differentiere sig fra de øvrige. Det gælder dermed om at kunne 

tiltrække ruter og flyselskaber, hvorfor det er yderst afgørende, at CPH kan tilbyde et at-

traktivt produkt, effektiv drift, tæt og transparent samarbejde og konkurrencedygtige tak-

ster. CPH er, efter eget udsagn, blandt de bedste i Europa, når der måles på konkurrence-

faktorer som service, kvalitet og pris.43 

 

 

Figur 4, Kilde: Exploring Strategy 

                                                 
43 CPH Årsrapport 2019, side 14 

Differentiering Lave omkostninger

Hele branchen Differentiering Overordnet "cost leadership"

Niche Fokus

Konkurrencemæssig fordel

Ko
nk

ur
ren

ce
mæ

ssi
g 

br
ed

de



25 
 

Som tidligere beskrevet i PESTEL er der en eksponentiel udvikling i blandt andet befolk-

ningens klimabevidsthed, den nye teknologi, de ændrede forbrugsmønstre og de lovmæs-

sige reguleringer. Disse faktorer har naturligvis en indvirkning på CPH’s strategier, da man 

som lufthavn er nødt til at eksekvere på omstillingen for, at kunne følge med i konkurrencen 

på markedet. 

 

CPH forsøger derfor at differentiere sig med den nye strategi, som tidligere beskrevet, er 

drevet af tre grundlæggende principper: 

1) ”Med et skarpt kundefokus skal vi give alle den bedst mulige oplevelse”, 2) ”Vi skal 

drive lufthavnen fremad med innovation” 3) ”Via simplificering skal vi gøre processer 

mere enkle og effektive”.44 

 

Det vurderes, at ovennævnte strategi har til formål at differentiere sig fra konkurrenterne 

samt imødekomme den nuværende efterspørgsel og samtidig sikre, at man kan imøde-

komme den fremtidige efterspørgsel. 

2.4 VRIN-analyse 

 
Figur 5, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Medarbejdere, erfaring: 

Som for mange andre virksomheder er CPH’s medarbejdere en yderst vigtig ressource. 

Medarbejderne er hele drivkraften bag virksomheden og dennes præstationer. CPH har, 

igennem deres medarbejdere, tilegnet sig mange års erfaring med at drive lufthavn. Det 

vurderes, at CPH og medarbejderne har et stærkt kendskab til, hvad kunderne efterspørger 

samt hvilke konkurrenceparametre, det er særligt vigtigt at have fokus på. På baggrund af 

dette vurderes det, at CPH’s erfaring skaber værdi for kunderne og virksomheden. Erfaring 

                                                 
44 CPH Årsrapport 2019, side 15 
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kan dog i denne branche ikke betragtes som en sjælden ressource, da det må antages, at 

konkurrenterne på samme måde har tilegnet sig erfaring. Til gengæld kan det være svært 

at kopiere lige netop den erfaring, som CPH’s medarbejdere besidder – skønt konkurren-

ternes erfaring er tæt på identisk til CPH’s. Af samme årsag kan virksomhedens erfaring 

ikke betragtes som uerstattelige, hvorfor det vurderes, at denne kompetence ikke giver virk-

somheden en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

  

Medarbejdere, effektivitet: 

CPH er over de seneste 16 år blevet kåret som Europas mest effektive lufthavn hele 14 

gange, hvilket efter CPH’s egen udtalelse, er medarbejdernes fortjeneste. Det er verdens 

førende akademiske selskab inden for luftfart, Air Transport Research Society (ATRS), der 

én gang om året kårer verdens mest effektive lufthavn.45 At være en effektiv lufthavn har 

gjort det muligt for CPH at opnå en høj passagertilfredshed, hvilket blandt andet skyldes, 

at passagererne oftest kommer gnidningsfrit og hurtigt igennem lufthavnen. Dette er lige-

ledes noget, der skaber værdi for flyselskaberne, som antageligt ønsker at kunne tilbyde 

den bedste passageroplevelse for deres rejsende. CPH’s effektivitet har også medført om-

kostningsbesparelser, hvilket alt andet lige har en positiv indflydelse på virksomhedens 

finansielle position. CPH’s evne til at opnå effektivitet betragtes dermed som en ressource, 

der i høj grad skaber værdi for både flyselskaber og passagerer samt virksomheden. CPH’s 

effektivitet kan betragtes som sjælden i den forstand, at de formår at gøre noget bedre end 

konkurrenterne. Der kan alene af denne årsag argumenteres for, at denne ressource giver 

CPH en konkurrencemæssig fordel. Men da CPH ikke har vundet hver gang, kan der være 

grund til at tro, at andre lufthavne også formår at være effektive, hvorfor CPH’s effektivitet 

kun kan betragtes som værende sjælden på kort sigt. På lang sigt forventes det, at konkur-

renterne vil kunne kopiere eller udarbejde egne processer og fremgangsmåder, der kan 

medføre, at de opnår samme eller bedre effektivitet. Ressourcen kan af denne årsag ikke 

betragtes som værende en ressource, der giver CPH en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel. 

  

 

 

                                                 
45 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2019/6/kobenhavns-lufthavn-er-europas-mest-effektive 
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Teknologisk omstilling: 

CPH har længe været førende inden for implementering af digitale selvbetjeningsløsninger 

i hele rejsekæden fra check-in, bagageaflevering, security og paskontrol til boarding. Virk-

somheden har hele tiden nye udviklingsprojekter i gang, og digitalisering er sat øverst på 

dagsordenen. Dette er, efter eget udsagn, et initiativ, der skal skabe en bedre rejseoplevelse 

for passagererne samt gøre CPH til en endnu mere attraktiv lufthavn for flyselskaberne.46 

Det ses igennem tilfredshedsundersøgelserne, at passagererne sætter pris på de digitale løs-

ninger, som CPH tilbyder. På baggrund af dette kan ressourcen betragtes som værdiska-

bende for kunderne og dermed for virksomheden. Ressourcen kan dog kun betragtes som 

sjælden på kort sigt, da det vurderes, at konkurrenterne på længere sigt vil følge med den 

teknologiske udvikling. CPH’s anvendelse af teknologien og digitale løsninger er dermed 

heller ikke at betragte som ikke-kopierbare eller uerstattelige, da konkurrenterne forholds-

vist let kan kopiere eller erstattes med noget lignende eller måske endda bedre. Denne res-

source kan dermed ikke betragtes som en vedvarende konkurrencemæssig fordel.  

 

Brand: 

CPH’s brand er opbygget over mange års drift af lufthavnen. Begivenheder som for eksem-

pel kåringerne som den mest effektive lufthavn, samt at CPH vandt EU-udbuddet om at 

skabe fremtidens bæredygtighed, betragtes som noget, der er med til at styrke CPH’s brand 

og omdømme. Det vurderes derudover, at lufthavnen af mange betragtes som værende en 

ren, funktionel og effektiv lufthavn, der i øvrigt har fokus på den grønne omstilling. Da 

flyselskaberne formentlig lægger vægt på, hvad de tilbyder deres passagerer, antages det, 

at CPH’s brand og gode omtale giver dem en konkurrencemæssig fordel, når flyselskaberne 

skal vælge, hvor de vil placere deres ruter. CPH’s brand betragtes som værdiskabende for 

virksomheden, og lige netop CPH’s brand er sjældent og svært at kopiere, fordi det kræver, 

at man opnår samme omdømme. Det vurderes dog, at det kan lade sig gøre at substituere 

CPH’s brand med et andet lignende brand, som har lignende kvaliteter. CPH’s brand kan 

dermed ikke betragtes som en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

                                                 
46 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2018/7/kobenhavns-lufthavn-er-europas-mest-effektive 
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2.5 Delkonklusion 

CPH befinder sig på et marked, der er underlagt en række nationale og internationale ret-

ningslinjer, reguleringer og lovgivninger. Særligt takstaftalerne, som godkendes af Trafik, 

Bygge- og Boligstyrelsen betragtes som en væsentlig faktor, da disse kan have stor betyd-

ning for CPH’s resultat på bundlinjen. De internationale krav til sikkerhed og bæredygtig-

hed vurderes tilmed at have en vis indflydelse på branchen og dens aktører. Derudover kan 

det konstateres at de politiske beslutninger, der tages i forbindelse med Coronapandemien, 

spiller en væsentlig rolle for hele luftfartsbranchen. Efterspørgslen på flyrejser vokser i takt 

med, at befolkningen vokser og bliver rigere. Der ses samtidig en udvikling i de sociokul-

turelle faktorer, herunder tendenser og forbrugsmønstre, som også er drevet af væksten i 

verdensøkonomien. Markedet er ligeledes påvirket af samfundets høje krav til bæredygtig-

hed, som blandt andet også medvirker til, at regeringerne stiller krav til, at lufthavnene er 

klimabevidste og har fokus på at være bæredygtige. Når der stilles krav til bæredygtighed, 

kræver det, at den teknologiske udvikling tillader dette. Branchen er dermed i høj grad 

afhængig af den teknologiske udvikling, når det gælder den grønne omstilling, men også 

når det handler om at være effektive og skabe værdi for kunderne.  

 

Konkurrenceintensiteten blandt de allerede etablerede lufthavne må konkluderes at være 

høj. Hvis man derimod ser på truslen fra potentielle indtrængere, vurderes denne trussel at 

være lav, hvilket skyldes branchens høje adgangsbarrierer. Substituerende produkter består 

af andre transportmidler som for eksempel bil, bus og tog. Truslen fra de substituerende 

produkter afhænger blandt andet af rejsens destination, idet der er områder, hvor det ikke 

er muligt at komme til uden fly. Samtidig er flybilletter de seneste år blevet billigere, hvilket 

har øget efterspørgslen hos særligt de prisbevidste kunder. Det vurderes, at kunderne inden 

for det aeronautiske forretningsområde, som primært omfatter flyselskaberne, besidder den 

største forhandlingsstyrke, da det er flyselskaberne, der vælger, hvor de ønsker at placere 

deres ruter. For så vidt angår kunderne inden for det ikke-aeronautiske forretningsområde 

og leverandører, besidder lufthavnene den største forhandlingsstyrke, hvilket blandt andet 

skyldes virksomhedens mulighed for at opnå stordriftsfordele.  

 

CPH’s vigtigste ressourcer omfatter medarbejdere, herunder deres erfaring og evne til at 

opnå effektivitet, CPH’s evne til at udnytte den teknologiske udvikling samt virksomhedens 
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brand. Det vurderes, at disse ressourcer giver CPH en konkurrencemæssig fordel. Der er 

dog ingen af de nævnte ressourcer, der kan betragtes som vedvarende konkurrencemæssige 

fordele, da de enten ikke er sjældne, ikke-kopierbare eller uerstattelige.  

3 Regnskabsanalyse  

Regnskabsanalysen udarbejdes for perioden 2016-2020. 2015 er medtaget i regnskabsop-

stillingen samt de reformulerede balancer til brug for udregning af gennemsnitsposter, der 

indgår i nøgletalsberegningerne.  

3.1 Regnskabspraksis 

CPH har i hele analyseperioden haft regnskabsår fra 1. januar til 31. december. Regnska-

berne er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS) samt yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. 

 

CPH har løbende implementeret nye eller ændrede standarder, der er trådt i kraft inden for 

de enkelte regnskabsår. Det fremgår dog i årsrapporterne, at der i analyseperioden ikke er 

blevet implementeret eller ændret ved standarder, der har haft indflydelse på resultatet eller 

den finansielle stilling i øvrigt.  

 

Ændring i indregning af hoteldrift 

I regnskabsåret 2017 skifter hotelaktiviteten karakter fra at være en ”managementkontrakt” 

til en ”minimumsbaseret lejeaftale”. Som managementkontrakt blev både omsætning og 

omkostninger vedrørende hotelaktiviteten indregnet i de respektive regnskabsposter. Som 

minimumsbaseret lejeaftale indregnes hele beløbet nu under lejeindtægter. CPH har i deres 

årsrapporten for 2017 korrigeret sammenligningstallene i noten ”Særlige forhold”.  

3.2 Reformulering 

Egenkapitalopgørelsen indeholder alle transaktioner og posteringer, der vedrører aktionæ-

rernes egenkapital i virksomheden. Ved en grundig analyse af egenkapitalopgørelsen bely-

ses alle aspekter i virksomheden, der vedrører aktionærernes interesse.  
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Af hensyn til den senere nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst samt den efterfølgende 

værdiansættelse må der foretages en reformulering af de historiske rapporterede balancer 

og resultatopgørelser. Reformuleringerne har til formål at inddele virksomhedens aktivitet 

i driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Dette er relevant i et analytisk perspektiv, hvor det 

ønskes at afdække virksomhedens evne til at skabe overskud.47  

3.2.1 Reformulering af egenkapitalopgørelse 

Ved reformulering af egenkapitalopgørelsen inddeles posterne efter nettoeffekten fra trans-

aktioner med de ordinære ejere samt effekten fra de overskudsskabende aktiviteter. Formå-

let med denne adskillelse er at simplificere opgørelsen til analysebrug og at belyse eventu-

elle dirty-surplus poster, der relaterer sig til driftsaktiviteten, men som er ført direkte på 

egenkapitalen.48  

 

Reformulerede egenkapitalopgørelser er vedlagt i bilag 3.  

 

Ved reformulering af egenkapitalen skal der korrigeres for eventuelle poster, der ikke er en 

del af den ordinære egenkapital, herunder præferenceaktiekapital og minoritetsinteresser.49 

Der har de seneste 5 år ikke været sådanne poster, hvorfor der ingen korrektioner laves 

hertil.  

 

Transaktioner med ejerne 

Transaktionerne med ejerne kan generelt bestå af kontante kapitalindskud, aktietilbagekøb 

samt udbetalt udbytte.50  

 

I de reformulerede egenkapitalopgørelser fremgår det, at der de seneste 5 år kun har været 

transaktioner med ejerne i form af udbetalt udbytte. De totale transaktioner med ejerne ud-

gør dermed en nettodividende (d). 

 

 

                                                 
47 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
48 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
49 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
50 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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Totalindkomst 

Totalindkomsten kan generelt bestå af nettooverskuddet fra resultatopgørelsen og anden 

totalindkomst fratrukket eventuelt præferenceudbytte.51  

 

I de rapporterede egenkapitalopgørelser fremgår det, at anden totalindkomst består af dirty-

surplus poster værende kursreguleringer af egenkapital i udenlandsk filial samt værdiregu-

lering af sikringstransaktioner. Det fremgår derudover, at der ikke er noget præferenceud-

bytte.  

 

Totalindkomsten består dermed udelukkende af årets resultat og anden totalindkomst. 

3.2.2 Reformulering af balance 

De rapporterede aktiver opdeles i driftsaktiver og finansielle aktiver, og de rapporterede 

forpligtelser opdeles i driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Hermed belyses det, 

hvordan virksomheden rejser sin kapital, og hvordan denne kapital anvendes til at skabe 

værdi.52  

 

Reformulering af balancerne er vedlagt i bilag 4. 

 

Ved reformuleringen af de sidste 5 års balancer er der taget individuelt stilling til hver 

enkelt regnskabspost. Nedenfor redegøres for placeringen af regnskabsposten, herunder 

særlige forhold, der gør sig gældende. 

 

Poster på aktivsiden 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver omfatter software og er klassifice-

ret som et langfristet driftsaktiv.  

 

                                                 
51 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
52 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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Materielle anlægsaktiver: Selskabets materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygnin-

ger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt anlægsakti-

ver under udførelse. Samtlige poster klassificeres som langfristede driftsaktiver.  

 

Finansielle anlægsaktiver: Finansielle aktiver omfatter kapitalandele i associerede virksom-

heder og andre finansielle anlægsaktiver.  

 

Kapitalandele i associerede virksomheder vedrører kapitalandele i Airport Coordination 

Denmark A/S samt Smarter Aiports A/S, som begge er ejet 50% af CPH. Ved investeringen 

i andre virksomheders nettoaktiver investeres i både finansielle aktiver og finansielle for-

pligtelser samt driftsaktiver. Det ville dermed være mest hensigtsmæssigt at foretage en 

opdeling af selskabernes nettoaktiver i driftsmæssige og finansielle aktiviteter, og derefter 

klassificere kapitalandelene herefter. Da dette typisk er for omfattende, klassificeres hele 

posten som et langfristet driftsaktiv.53 

 

Det fremgår af noterne i årsregnskaberne, at andre finansielle anlægsaktiver omfatter af-

ledte finansielle instrumenter, herunder rente- og valutaswaps, hvorfor posten klassificeres 

som et langfristet finansielt aktiv.  

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender: Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, 

andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter.  

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt periodeafgrænsningsposter klassificeres 

som kortfristede driftsaktiver.  

 

Andre tilgodehavender klassificeres ligeledes som et kortfristet driftsaktiv for så vidt angår 

2016-2018 samt 2020. I 2019 foretages en opdeling af posten, da det fremgår af note 4.3 i 

årsregnskabet, at en del af posten vedrører afledte finansielle instrumenter, herunder rente- 

og valutaswaps. Denne del klassificeres derfor som et kortfristet finansielt aktiv, hvor re-

sten placeres som et kortfristet driftsaktiv ligesom i de tidligere år.  

                                                 
53 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017. 
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Likvide beholdninger: Likvide beholdninger klassificeres som et kortfristet finansielt aktiv. 

Det bør dog nævnes, at for at kunne imødekomme daglige betalinger har virksomheder 

generelt behov for driftslikviditet. Der bør derfor foretages et estimat af hvor meget af li-

kviditeten, der skal afsættes til driftslikviditet. Dette gøres typisk på baggrund af en tom-

melfingerregel, hvor der tages 0,5-2 pct. af omsætningen, hvorefter beløbet klassificeres 

som driftslikviditet. Det gælder dog samtidig, at denne tommelfingerregel skal anvendes 

med en vis forsigtighed. Derudover gælder, at virksomheder typisk placerer de likvide be-

holdninger i rentebærende anfordringskonti, hvorfor det ikke har afgørende betydning, om 

der afsættes driftslikviditet eller ej.54 Af denne årsag er CPH’s likvide beholdninger klassi-

ficeret som et kortfristet finansielt aktiv.  

 

Poster på passivsiden 

Langfristede forpligtelser: De langfristede forpligtelser omfatter udskudt skat, kreditinsti-

tutter og andre lån samt anden gæld.  

Udskudt skat opstår på grund af forskellen i opgørelsen af driftsoverskuddet i den skatte-

pligtige indkomst og det regnskabsmæssige driftsoverskud. Udskudt skat klassificeres som 

en langfristet driftsforpligtelse.  

 

Kreditinstitutter og andre lån klassificeres som en langfristet finansiel forpligtelse.  

 

I 2016-2018 omfatter anden gæld afledte finansielle instrumenter, herunder cash flow 

hedge, hvorfor posten klassificeres som langfristede finansielle forpligtelser. I 2019 samt 

2020 vedrører anden gæld derimod feriepenge, hvorfor dette placeres som en langfristet 

driftsforpligtelse.  

 

Kortfristede forpligtelser: Kortfristede forpligtelser omfatter kreditinstitutter og andre lån, 

modtagne forudbetalinger fra kunder, leverandører af varer og tjenesteydelser, selskabs-

skat, anden gæld samt periodeafgrænsningsposter.  

 

Kreditinstitutter og andre lån klassificeres under kortfristede finansielle forpligtelser.  
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Forudbetalinger fra kunder, leverandører, selskabsskat og periodeafgrænsningsposter ved-

rører selskabets driftsaktivitet, hvorfor disse poster klassificeres som kortfristede driftsfor-

pligtelser.  

 

Der foretages en opdeling af anden gæld, da posten både indeholder feriepenge, øvrige 

skyldige omkostninger samt renter og cash flow hedge. Den del af posten der vedrører 

feriepenge og øvrige skyldige omkostninger klassificeres under kortfristede driftsforplig-

telser hvorimod den del, der vedrører renter og cash flow hedge placeres som en kortfristet 

finansiel forpligtelse.  

 

Leasing 

Det bør nævnes, at leasingaktiver- og forpligtelser ikke er specificeret i regnskaberne. Det 

fremgår dog af noterne, at leasingaktivet indgår i de materielle anlægsaktiver, og det er 

dermed klassificeret korrekt under langfristede driftsaktiver. Det fremgår derimod ikke af 

regnskaberne hvilken regnskabspost, der indeholder leasingforpligtelsen. Det antages dog, 

at leasingforpligtelsen er indeholdt i posten “kreditinstitutter og andre lån”, hvorfor det også 

antages at være placeret korrekt som en finansiel forpligtelse. 

 

Balancerne er nu inddelt i henholdsvis netto driftsaktiver (NOA, net operating assets) og 

netto finansielle forpligtelser (NFO, net financial obligations). Hertil gælder at:  

 

NOA - NFO = ordinær egenkapital (+ eventuelle minoritetsinteresser). Det vil altså sige, at 

forskellen mellem NOA og NFO udgør egenkapitalen.  

3.2.3 Reformulering af resultatopgørelse 

De officielle resultatopgørelser reformuleres forud for rentabilitetsanalysen, idet over-

skudskomponenter fra resultatopgørelsen indgår i beregningen af nøgletallene. Kilderne til 

det samlede overskud (totalindkomsten), inddeles dermed i driftsoverskud og netto finan-

sielle omkostninger.55  
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Af hensyn til beregningen af nøgletallene i rentabilitetsanalysen og den efterfølgende bud-

gettering af driftsoverskuddet opdeles det samlede driftsoverskud i driftsoverskud fra salg 

samt andet driftsoverskud.  

 

Da de officielle resultatopgørelser er opgjort på totalindkomstbasis, indgår dirty-surplus 

poster allerede i resultatet på bundlinjen, og resultatopgørelsen betragtes dermed som fuld-

stændig. Hertil skal der naturligvis foretages korrekt klassificering af dirty-surplus poster 

således, at disse placeres som en del af enten driftsoverskuddet eller under de netto finan-

sielle omkostninger.  

 

Reformulering af resultatopgørelser er vedlagt i bilag 5. 

 

Korrektioner samt særlige forhold i de reformulerede resultatopgørelser beskrives neden-

for.  

 

Andre driftsindtægter og indtægter fra associerede virksomheder:  

Andre driftsindtægter samt indtægter fra associerede virksomheder betragtes som værende 

sekundære i forhold til CPH’s primære drift, hvorfor posten klassificeres under andet drifts-

overskud.  

 

Usædvanlige poster: 

Set i et værdiansættelsesøjemed ønskes det at budgettere CPH’s permanente overskud, 

hvorfor der korrigeres for særlige poster.  

 

Eksterne omkostninger: De eksterne omkostninger indeholder i hvert af årene (2016-2020) 

poster, der klassificeres som usædvanlige poster. Disse poster omfatter omkostninger i for-

bindelse med omstruktureringer, takst regulering og revurdering af strategi. Da disse om-

kostninger ikke betragtes som værende en del af den tilbagevendende aktivitet, trækkes 

disse ud af de totale eksterne omkostninger og flyttes derefter, så de præsenteres under 

andet driftsoverskud.  
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Personaleomkostninger: I personaleomkostningerne indgår der ligeledes omkostninger, der 

ikke anses som en del af den almindelige drift. Disse omkostninger omfatter i alle årene 

fratrædelsesomkostninger. Omkostningerne fratrækkes de samlede personaleomkostnin-

ger, hvorefter de flyttes til andet driftsoverskud. 

 

Finansielle indtægter og finansielle omkostninger: 

Finansielle indtægter og omkostninger vedrører finansieringsaktiviteten og skal derfor 

klassificeres under netto finansielle omkostninger frem for som en del af driftsoverskud-

det.  

 

Skatteallokering: 

I den officielle resultatopgørelse fremgår skatteomkostningen som ét beløb, rapporteret 

skat. Når poster flyttes fra driftsoverskuddet, skal den rapporterede skat fordeles ud på de 

forskellige overskudskomponenter for at bringe disse på efter-skat basis.56  

 

Netto finansielle omkostninger: Skatteallokeringen vedrørende de netto finansielle omkost-

ninger udgør en skattefordel (også kaldet skatteskjold) på de netto finansielle omkostninger 

og beregnes som:  

 

Skattefordel = netto finansielle omkostninger x selskabsskatteprocent 

 

Dette giver derimod en skatteomkostning i driftsaktiviteten, idet klassificeringen af de netto 

finansielle omkostninger til finansieringsaktiviteten, medfører et større driftsoverskud og 

dermed også en større skatteomkostning. 

 

Andet driftsoverskud: Der skal ligeledes ske skatteallokering vedrørende de poster, der 

flyttes fra driftsoverskuddet fra salg til andet driftsoverskud. Da andet driftsoverskud består 

af flere omkostninger end indtægter udgør dette i naturens forstand et underskud. Skatteal-

lokeringen giver dermed en fordel på andet driftsoverskud (driftsunderskud), og giver til-
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med en skatteomkostning i driftsoverskuddet fra salg i årene 2016-2019. I 2020 udgør skat-

ten på andet driftsoverskud en skatteomkostning. Skatteallokeringen beregnes som føl-

gende:  

 

Skattefordel/skatteomkostning = andet driftsunderskud x selskabsskatteprocent 

 

Dirty-surplus poster 

Dirty-surplus poster omfatter, som tidligere nævnt i analysen af egenkapitalen, værdiregu-

leringer af sikringstransaktioner samt kursregulering af egenkapital i udenlandsk filial. 

Disse klassificeres som en del af finansieringsaktiviteten og indgår dermed i de reformule-

rede resultatopgørelser som en del af de netto finansielle omkostninger. 

3.3 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen har til formål at belyse CPH’s evne til at forrente den investerede 

kapital.  

De reformulerede opgørelser ligger til grund for beregning af relevante nøgletal. De under-

liggende drivere analyseres med henblik på at kunne forklare udviklingen i de pågældende 

nøgletal. Det er på denne måde muligt at belyse den historiske økonomiske udvikling, som 

samtidig medgår i vurderingen af forventningerne til fremtiden. 

 

I rentabilitetsanalysen tages der udgangspunkt i den udvidede DuPont-model, hvor analy-

sen foretages på tre niveauer, der tilsammen beskriver virksomhedens rentabilitet.57 På mo-

dellens niveau 1 analyseres afkastet på driftsaktiviteten, finansieringsaktiviteten, den finan-

sielle gearing samt SPREAD, da det er disse nøgletal, der driver egenkapitalens forrentning. 

På niveau 2 foretages en dekomponering af afkastningsgraden ved en analyse af overskuds-

graden samt aktivernes omsætningshastighed. På niveau 3 analyseres de underliggende dri-

vere, der forklarer udviklingen i overskudsgraden.  
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3.3.1 Valg af benchmark 

CPH er i konkurrence med andre europæiske knudepunktslufthavne og nævner selv i deres 

årsrapport følgende som værende deres primære konkurrenter; Schiphol, Zürich og Stock-

holm.  

 

 

Figur 6, Kilde: Egen tilvirkning58 

 

På baggrund af figur 6 kan det ved sammenligning af PAX konstateres, at CPH og Zürich 

ligger på samme niveau, men at de også overgås af både Stockholm og Schiphol, hvor 

Schiphol ligger langt fra de øvrige. 

 

Stockholm havde i 2019 omkring 10 mio. flere passagerer igennem lufthavnen men endte 

alligevel med en omsætning på niveau med CPH samt et driftsresultat på næsten 1 mia. kr. 

lavere end CPH. Samtidig kan det konstateres, at Zürich ender med en langt bedre omsæt-

ning samt driftsresultat sammenlignet med CPH til trods for, at de havde stort set samme 

antal passagerer igennem lufthavnen.  

3.3.2 Egenkapitalens forrentning, ROE 

Et af de vigtigste nøgletal for aktionærerne er egenkapitalens forrentning, da dette viser 

deres afkast af den investerede kapital. 

 

Egenkapitalens forrentning er beregnet med følgende formel:59 
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Figur 7, Kilde: Egen tilvirkning 
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Udviklingen i CPH’s egenkapitalforrentning har været negativ med 61,0%-point fra 2016 

til 2020. Faldet i 2020 er klart afledt af Coronapandemien, og det negative resultat i 2020 

viser, at der ikke er genereret afkast til ejerne. 

 

Såfremt der ses på udviklingen fra 2016 til 2019 fremgår det stadig, at udviklingen i egen-

kapitalforrentningen har været negativ. I denne periode sker det største fald, i årene 2017 

til 2018, med 5,5%-point.  

 

I 2019 viser egenkapitalens forrentning, at aktionærerne fik lige over 34 øre per indskudte 

krone i selskabet.  

 

Til sammenligning havde de tre konkurrenter følgende ROE i 2019: 

 

 
Figur 8, Kilde: Selskabernes årsrapport 2019 

 
Med sammenligningen til de tre konkurrenter kan det umiddelbart antages, at CPH’s egen-

kapitalforrentning ligger på et tilfredsstillende niveau. 

 

Udviklingen i egenkapitalens forrentning kan skyldes flere faktorer som for eksempel la-

vere afkast på driftsaktiviteten, finansieringsaktiviteten eller en kombination af begge. For 

at finde årsagen til den negative udvikling i CPH’s egenkapitalforrentning, undersøges ud-

viklingen i afkastningsgraden, den finansielle gearing, den gennemsnitlige lånerente samt 

SPREAD.  

3.3.3 Afkastningsgrad, ROIC 

Afkastningsgraden måler, hvor rentabelt virksomheden er i stand til at udnytte sine netto-

driftsaktiver til at skabe overskud.60 Dette betyder at, jo bedre CPH er til at skabe profit af 

deres nettodriftsaktiver, jo højere vil afkastningsgraden være. 
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Afkastningsgraden er beregnet med følgende formel:61 
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Figur 9, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Udviklingen i CPH’s afkastningsgrad har været negativ med 21,4%-point fra 2016 til 2020. 

Det fremgår igen, at 2020 har været et økonomisk hårdt år for CPH, da de kommer ud med 

en afkastningsgrad på -4,6%.  

 

For perioden 2016-2019 har der været et fald på 6,3%-point, og det kan derfor konstateres, 

at den negative udvikling ikke udelukkende skyldes Coronapandemien. Det største fald i 

denne periode sker, ligesom for ROE, i årene 2017 til 2018, hvor afkastningsgraden falder 

med i alt 3,3%-point.  

Det bør dog nævnes, at det er naturligt, at udsving i driftsoverskuddet, ved konstant 

investeret kapital, vil påvirke afkastningsgraden enten postivt eller negativt. Samtidig vil 

et fald i den investerede kapital medføre en stigning i afkastningsgraden under 

forudsætning af, at driftsoverskuddet holdes uændret. 

 

Årsagen til den negative udvikling i CPH’s afkastningsgrad undersøges senere ved at 

analysere overskudsgraden samt aktivernes omsætningshastighed på analysens niveau 2. 

3.3.4 Finansiel gearing, FGEAR 

Den finansielle gearing belyser, hvordan virksomheden finansierer dens driftsaktiver, altså 

hvor meget af finansieringen, der kommer fra egenkapitalen såvel som netto finansielle 

forpligtelser. 

  

Den finansielle gearing er beregnet med følgende formel:62 
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Figur 10, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ud fra figur 10 fremgår det, at den finansielle gearing ligger på over 1, hvilket betyder at 

CPH finansierer sine driftsaktiver med mere gæld end egenkapital. 

  

Den finansielle gearing er steget igennem hele perioden, og fra 2016 til 2020 er den steget 

1,23 point. Af den reformulerede balance kan det ses, at den gennemsnitlige egenkapital er 

faldet med 56 mio. kr. i perioden 2016-2020, mens de gennemsnitlige netto finansielle for-

pligtelser er steget med 3.555 mio. kr. Dermed kan det konstateres, at stigningen i den 

finansielle gearing primært skyldes stigningen i de gennemsnitlige netto finansielle forplig-

telser.  

3.3.5 Gennemsnitlig lånerente, r 

Den gennemsnitlig lånerente viser den renteprocent, som CPH betaler for at låne penge. 

CPH’s gennemsnitlige lånerente er beregnet med følgende formel:63 
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Figur 11, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Den gennemsnitlige lånerente har været faldende i perioden 2016 til 2020, hvilket følger 

den udvikling der generelt ses i samfundet.64 I 2020 var den gennemsnitlige lånerente på 

0,6%, hvilket vurderes som et fornuftigt niveau.   

3.3.6 SPREAD  

SPREAD er forskellen mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige lånerente og der-

med forskellen mellem det afkast, CPH har på driften, og det de låner for. SPREAD er 

beregnet med følgende formel65: 

                                                 
63 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
64 https://www.nationalbanken.dk/da/Sider/Default.aspx 
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Figur 12, Kilde: Egen tilvirkning 

 
I ovenstående figur 12 fremgår det, at udviklingen i SPREAD har været faldende i perioden.  

SPREAD er fra 2016 til 2020 faldet med 18,7%-point, og ligger i 2020 på -5,2%. Dette 

betyder, at CPH i 2020, ikke tjener på at arbejde med fremmedkapital, hvilket skyldes den 

samme negative udvikling som i afkastningsgraden.  

For perioden 2016 til 2019 ses der en negativ udvikling med et fald på i alt 3,6%-point. 

Dog udgør SPREAD i 2019 9,9%. I hele perioden 2016 til 2019 fremgår det, at CPH tjener 

på at arbejde med fremmedkapital, dog også her påvirket af den negative udvikling i af-

kastningsgraden.  

3.3.7 Overskudsgrad, PM 

Overskudsgraden måler overskuddet for én krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet 

og er et samlet mål for virksomhedens evne til at tilpasse sine driftsomkostninger til drifts-

indtægterne. 

 
Overskudsgraden er beregnet med følgende formel:66 

 

 # � ���	�� ��
���������� ����� ���
��������æ��
��  

 

 
Figur 13, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Udviklingen i CPH’s overskudsgrad har været faldende siden 2017. I perioden 2016 til 

2020 er overskudsgraden faldet med 66,5%-point. Det fremgår igen, at 2020 har været et 

hårdt økonomisk år for CPH, der ender med en negativ overskudsgrad på -34,9%. Ses der 

derimod på udviklingen fra 2016 til 2019, er overskudsgraden faldet med 5,6%-point.  
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Udviklingen betyder, at uagtet Coronapandemien, er CPH’s evne til at tilpasse sine drifts-

omkostninger i forhold til driftsindtægterne forringet. Dette har alt andet lige en negativ 

påvirkning på afkastningsgraden. 

 

Ved sammenligning med CPH’s konkurrenter ses det i figur 14, at kun Zürich har en højere 

overskudsgrad end CPH i 2019.  

 
Figur 14, Kilde: Selskabernes årsrapport 2019 

 
Det vurderes derfor, at trods den negative udvikling i overskudsgrad, ligger den på et for-

nuftigt niveau, og bevidner at CPH er i stand til at styre deres omkostninger.  

 

For at afgøre hvorvidt den negative udvikling kommer fra den primære aktivitet, eller om 

den kommer fra andet driftsoverskud, og herunder om udviklingen eventuelt skyldes de 

usædvanlige poster, beregnes PMsalg samt PMandet.  

 

 

Figur 15, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det fremgår, at PMsalg i perioden 2016 til 2020 er faldet med 76,9%-point, og at PMandet er 

steget med 10,4%-point.  

Det ses ligeledes, at andet driftsoverskud har ligget stabilt indtil 2020, og dermed ikke har 

haft en væsentlig påvirkning på udviklingen i overskudsgraden. Den store stigning, der ses 

i 2020, skyldes, at CPH har modtaget Corona-relaterede hjælpepakker.67 

3.3.8 Aktivernes omsætningshastighed, ATO 

Aktivernes omsætningshastighed viser CPH’s kapitaltilpasningsevne. Det viser med andre 

ord, CPH’s evne til at skabe omsætning af den investerede kapital. Aktivernes omsætnings-

hastighed er beregnet ud fra følgende formel:68 

 
                                                 
67 CPH Årsrapport 2020, side 71 
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Figur 16, Kilde: Egen tilvirkning 

 
I perioden 2016 til 2019 har udviklingen i aktivernes omsætningshastighed været relativ 

stabil, og i 2020 falder den til 0,13. 

 

Ved brug af den inverse værdi af aktivernes omsætningshastighed (1/ATO) fås i 2020 

(1/0,13=) 7,7, hvilket udtrykker, at CPH brugte 7,7 kroner til at skabe én krones salg. I 2019 

udgør den inverse værdi (1/0,4=) 2,5.  

 

Det fremgår af den reformulerede balance, at den lave omsætningshastighed hovedsageligt 

skyldes stor pengebinding i grunde og bygninger samt tekniske anlæg og maskiner.  

Hvis der ses bort fra år 2020, som må betragtes som et usædvanligt år, fremgår det, at den 

negative udvikling i afkastningsgraden skyldes en forværret lønsomhed, idet udviklingen i 

aktivernes omsætningshastighed har været stabil. Af denne årsag analyseres de underlig-

gende drivere til overskudsgraden i analysens niveau 3. 

3.3.9 Udvikling i overskudsgradens underliggende drivere  

I figur 17 fremgår udviklingen i de regnskabsposter, der påvirker overskudsgraden. Udvik-

lingen er beregnet med indekstal, hvor år 2015 er indeks 100.  

 

 
Figur 17, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ovenstående figur viser, at omkostninger til afskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver er steget relativ meget sammenlignet med nettoomsætningen. En udvikling 

som stemmer overens med CPH’s egen udtale i årsrapporterne om, at selskabet skal inve-

stere i nye anlæg. Dette fremgår også af anlægsaktiverne i den reformulerede balance. Her 
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ses, at anlægsaktiverne er steget fra 10.304 mio. kr. i 2016 til 13.940 mio. kr. i 2020 sva-

rende til en stigning på ca. 35%.  

 

 
Figur 18, Kilde: Egen tilvirkning 

 
I 2018 steg afskrivningerne med omkring 140 mio. kr., der hovedsageligt skyldes det fortsat 

høje investeringsniveau samt straksafskrivninger på anlæg i forbindelse med nye bygnin-

ger.69  

 

Udviklingen i personaleomkostninger fra 2016 til 2019 skyldes, at der er sket en stigning i 

antallet af medarbejdere fra 2.498 i 2016 til 2.600 i 2019. I 2020 faldt personaleomkostnin-

gerne, da Coronapandemien medførte 772 afskedigelser.  

 

Udviklingen i nettoomsætningen har i perioden 2016 til 2018 været relativ flad, hvorefter 

der ses et fald fra 2018 til 2019 som skyldes takstreguleringerne. Som tidligere nævnt blev 

taksterne i 2018 nedsat med 10%, og igen i 2019 blev de yderligere sænket med 5%.70  

 

Nettoomsætningen i 2020 er, ligesom mange andre poster i regnskabet, påvirket af Corona-

pandemien. En underliggende driver for nettoomsætningen, som har stor betydning for 

CPH, er antal PAX og dermed nøgletallet omsætning per PAX.  

 

 
Figur 19, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Af figur 19 ses det, at antallet af PAX har været stigende i perioden 2016 til 2018. I 2019 

var der et mindre fald sammenlignet med 2018, men igen fremgår det, at 2020 var klart 

påvirket af Coronapandemien.  

                                                 
69 CPH Årsrapport 2019, side 98 
70 CPH Årsrapport 2019, side 14 
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Udviklingen i omsætning per PAX skyldes også takstreguleringerne, som medførte et fald 

i årene 2018 og 2019. 2020 udgør en relativ høj omsætning per PAX, hvilket antages at 

skyldes, at CPH har indtægter, der ikke er afhængige af PAX.  

 

Sammenlignet med konkurrenterne er CPH’s omsætning per PAX lav, kun undergået af 

Stockholm, der havde en lavere omsætning per PAX i 2019.  

 

 
Figur 20, Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af selskabernes årsrapporter 2019 

3.3.10 Sammenfatning på rentabilitetsanalysen  

De finansielle nøgletal ROE, ROIC og PM viser alle samme tendens, et forfærdeligt år 

2020, som er tydeligt påvirket af den alt overskyggende situation omkring Coronapande-

mien, som har ramt hele verden hårdt. Samtidig viser nøgletallene, at den nedadgående 

udvikling allerede startede tilbage i regnskabsåret 2018, som endda var året, hvor der blev 

sat rekord på antallet af passagerer, der var igennem lufthavnen. Trods de mange passagerer 

har den nye taksaftale, de øgede personaleomkostninger samt de fortsat høje investeringer 

medført en nedadgående udvikling.  

 

Ved sammenligning af ROE i 2019 mellem CPH, Schiphol, Zürich og Stockholm ligger 

CPH langt over konkurrenterne. Dette er til trods for, at CPH’s omsætning per PAX er 

lavere end både Schiphols og Zürichs. Dermed må det konstateres, at CPH er væsentligt 

bedre end konkurrenterne til at tilpasse sine omkostninger i forhold til omsætningen. Det 

må derfor konkluderes, at til trods for udviklingen siden 2018, leverer CPH et tilfredsstil-

lende afkast til sine aktionærer, hvis der ses bort fra år 2020.  

4 Budgettering 

Den værdi som CPH skaber for sine aktionærer, er et resultat af komplekse relationer mel-

lem drifts- og finansieringsaktiviteterne. Det er derfor nødvendigt at budgettere disse akti-

viteter for at estimere den fremtidige værdiskabelse.71 Som det senere beskrives, anvendes 

                                                 
71 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 



47 
 

en indirekte værdiansættelsesmodel, og finansieringsaktiviteterne vil af denne årsag ikke 

blive budgetteret.  

 

Budgetteringen er udarbejdet på baggrund af både den strategiske analyse og regnskabs-

analysen. Budgettallene vil blive udarbejdet som sammendragne opgørelser, hvor udvalgte 

værdidrivere budgetteres.   

4.1 Budgetperioden 

Teoretisk set baseres værdiansættelser på neddiskontering af en uendelig pengestrøm, da 

virksomheden i princippet drives i uendelig tid. Da dette naturligvis ikke er muligt i praksis, 

gælder der, at budgetperioden ender, når det ikke længere er muligt pålideligt at forudsige 

variationer i de underliggende værdidrivere, hvorefter det forudsættes, at regnskabspo-

sterne vil vokse med en konstant vækstrate. Dette omtales også steady-state.  

Når værdidriverne er nået steady-state, begynder terminalperioden. Terminalperioden in-

deholder dermed uendelige fremtidige pengestrømme fra efter budgetperioden, som der 

ikke udarbejdes proforma opgørelser på.72  

 

Budgetperiodens længde afhænger af to vigtige forhold, nemlig at perioden skal være til-

strækkelig lang til at sikre, at overnormal salgsvækst samt overnormalt overskud forsvin-

der. Til hjælp for valg af budgetperiodens længde, er figur 21 anvendt. Som tidligere be-

skrevet, befinder CPH sig i en moden branche, som dermed har lave vækstudsigter. Samti-

dig blev det konkluderet i VRIN-analysen, at CPH kun har konkurrencemæssige fordele på 

kort sig. Det vurderes derfor at være passende at anvende en budgetperiode på 5 år. På 

baggrund af Coronapandemien er det dog vurderet, at der er behov for en længere budget-

periode, hvorfor det er valgt at budgettere over en periode på 6 år. Dette skyldes, at der i 

dele af 2021 har været nedlukning af landegrænser samt forventningerne til gennemførsel 

af vaccinationsprogrammer. 

 

                                                 
72 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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        Figur 21, Kilde: Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 

 
Det seneste analyserede regnskabsår er 2020, hvorfor budgetperioden løber i perioden 

2021-2026. Terminalåret bliver dermed år 2027.  

4.2 Finansielle værdidrivere 

Budgettet udarbejdes på baggrund af følgende værdidrivere: 

• Nettoomsætning 

• PAX vækst i % 

• Omsætning per PAX 

• Overskudsgrad før skat 

• Effektiv skatteprocent 

• Aktivernes omsætningshastighed 

 

Nettoomsætning 

Som tidligere beskrevet afhænger nettoomsætningen af antal PAX samt omsætning per 

PAX, og det er derfor disse to underliggende værdidrivere, der budgetteres. 

 

PAX vækst 

Coronapandemien har haft stort påvirkning på antallet af PAX i 2020. Udsigterne for 2021 

afhænger af, hvordan og hvornår den danske samt de udenlandske regeringer lemper på 

diverse rejserestriktioner.  

I 2021 forventes der en vækst i PAX på 20% i forhold til 2020. Denne forventning kommer 

fra forudsætningen om, at det meste af verden vil have gennemført deres vaccineprogram-

mer i løbet af sensommeren, og at alle dermed vil være færdigvaccinererede ved indgangen 

af Q4. Det forventes derfor, at der først herefter kommer rigtig gang i rejseaktiviteten.  
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Det antages, at en del af befolkningen vil have en stor trang til at rejse i 2022, hvorfor der 

forventes en eksplosiv stigning i væksten i PAX. Dette skyldes, at der forventes en stigende 

rejselyst for så vidt angår både skiferier i vintermånederne, sommerferier, kortere weekends 

turer, forretningsrejser med videre.  

 

Selvom der i 2022 forventes en eksplosiv stigning, forventes det, at det vil tage nogle år, 

før rejseaktiviteten og dermed antal PAX er tilbage på samme niveau som i 2019. Først i 

2024 forventes antallet af PAX være tilbage på 2019-niveau. Dette skyldes efterfølgerne af 

Coronapandemien, herunder eventuelle økonomiske kriser i visse områder af verdenen, og 

måske endda også ændringer i befolkningens rejseaktivitet. 

 

I 2026 forventes antal PAX at vokse med en konstant vækstrate på 3%, hvilket også ligger 

på niveau med den historiske gennemsnitlige vækst i PAX i perioden 2012-2019.  

 

 
Figur 22, Kilde: Egen tilvirkning73 

 
Omsætning per PAX 

Som tidligere belyst i rentabilitetsanalysen steg omsætningen per PAX i år 2020, på trods 

af den historiske nedgang i antallet af PAX, hvilket antageligt skyldes, at CPH har indtæg-

ter, der ikke er PAX-afhængige. Det forventes derfor, at omsætningen per PAX også vil 

være høj i 2021, hvor antallet af PAX ellers fortsat er lavt. I årene herefter forventes det, at 

omsætningen per PAX går mod et normaliseret niveau i takt med stigningen i antal PAX.  

                                                 
73 På baggrund af CPH’s årsrapporter 
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Den nuværende takstaftale er, som tidligere nævnt, gældende indtil udgangen af 2023, 

hvorefter der forventeligt vil ske en ændring i priserne. Det må dog forventes, at staten som 

storaktionær har en interesse i, at CPH klarer sig godt, hvorfor den nye takstaftale ikke 

forventes at have en yderligere negativ indflydelse på CPH. Dette blandt andet set i lyset 

af den økonomiske nedgang, der er forsaget af Coronapandemien. Det må alt andet lige 

forventes, at det er i statens interesse, at lufthavnen klarer sig godt. 

 

Derudover oplyser CPH, at der fortsat skal investeres i hele lufthavnen, dette med henblik 

på at generere mere indtjening i fremtiden.  

 

På baggrund af ovenstående, forventes omsætningen per PAX at udgøre 155 kr. fra år 2024. 

 

Overskudsgrad før skat 

Som beskrevet under rentabilitetsanalysen er overskudsgraden primært påvirket af fald i 

nettoomsætning samt stigning i afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.  

Investeringsniveauet forventes, som nævnt, at fortsætte, hvilket alt andet lige vil medføre 

større afskrivninger. Coronapandemien har som tidligere beskrevet medført til et fald i om-

kostningerne, hvor særligt personaleomkostningerne er faldet. Det forventes dog, at denne 

regnskabspost vil stige i takt med et mere normaliseret niveau i antal PAX, fordi det vil 

være nødvendigt at ansætte medarbejdere igen. Det forventes dog også, at Coronapande-

mien har givet et øget fokus på omkostninger, og der kan derfor være grund til at tro, at der 

fortsat vil være fokus herpå. 

 

Overskudsgraden forventes i 2021 at være negativ, ligesom den var i 2020. I årene herefter 

forventes en positiv overskudsgrad, og fra 2024 forventes den at udgøre 35%.  

 

Den effektive skatteprocent 

Den effektive skatteprocent har over de sidste 3 år gennemsnitligt ligget på 22%, hvilket 

ligger til grund for den forventede skatteprocent i budgetperioden.  
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Aktivernes omsætningshastighed 

Den inverse omsætningshastighed har historisk været stigende, dog var den unormal høj i 

2020 på grund af Coronapandemien. CPH’s investeringer omhandler fortsat udvidelse af 

terminaler, nye tilbygninger, et nyt lufthavnshotel samt diverse opgraderinger.74 Dette be-

tyder, at CPH’s anlægsaktiver forventes at stige med anlæg, som fortsat er svært omsætte-

lige.  

 

Det forventes, at den inverse omsætningshastighed vil være faldende mod 2024 som følge 

af, at CPH’s nettoomsætning bliver normaliseret igen efter Coronapandemien, hvorefter 

den inverse omsætningshastighed forventes at indtage et niveau på 2,7 for resten af bud-

getperioden. 

 
På baggrund af ovenstående er følgende værdidrivere opstillet: 

 

 
Figur 23, Kilde: Egen tilvirkning 

4.3 Proforma opgørelser 

På baggrund af ovenstående værdidrivere kan proforma opgørelserne nu opstilles.  

 
Nettoomsætningen er beregnet med følgende formel:  

 ��������æ��
��� � ����	  �$ ∗ ���. ���  �$  

 
For så vidt angår netto driftsaktiver anvendes primo tal. Det vil sige, at netto driftsaktiver 

for første budgetår svarer til netto driftsaktiver ultimo 2020. For de øvrige budgetår an-

vendes følgende formel:  

 
                                                 
74 CPH-årsrapport 2020 
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������ � ��������æ��
��� ∗ 1/����  

 
Driftsresultat før skat er beregnet med følgende formel: 
 !�
�������	��� �ø� ���� � ��������æ��
��� ∗ ������������ �ø� ���� 
 
Skat af driftsresultat er beregnet som følgende:  
 ��� �� ��
�������	���� � "��
�������	��� �ø� ���� ∗ �����
� ��������*���� 
 
Af ovenstående fremkommer nedenstående proforma opgørelser:  

 

 
Figur 24, Kilde: Egen tilvirkning 

5 Værdiansættelse  

Der findes flere forskellige metoder til værdiansættelse af en virksomhed. Overordnet taler 

man om de relative værdiansættelsesmodeller og de absolutte værdiansættelsesmodeller. 

De relative modeller er kendetegnet ved, at de ikke involverer budgettering. Fordelen ved 

disse modeller er, at de betragtes som simple sammenlignet med de absolutte modeller. De 

relative modeller kan dog nogle gange være for simple og ignorere vigtige elementer. De 

absolutte modeller betragtes ofte som mere komplekse, idet de kræver en gennemgående 

budgettering på baggrund af tilgængelig information.75 

 

De relative værdiansættelsesmodeller omfatter værdiansættelse af aktier med udgangs-

punkt i prismultiple (herunder P/S, P/E, P/B mf.), der observeres for sammenlignelige virk-

somheder.76 

                                                 
75 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
76 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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For så vidt angår de absolutte værdiansættelsesmodeller, skelnes der mellem de direkte- og 

indirekte modeller. De direkte modeller beregner aktionærværdien direkte ved at tilbage-

diskontere pengestrømme eller overskud, der tilfalder aktionærerne. Ved anvendelse af de 

indirekte modeller beregnes virksomhedsværdien ved at tilbagediskontere pengestrømme 

eller overskud, der er til fordeling mellem virksomhedens forskellige kapitalindskydere, 

herunder ejere og långivere, hvorefter markedsværdien af den netto rentebærende gæld fra-

trækkes for at komme til aktionærværdien. De absolutte modeller specificerer den funda-

mentale værdi og benævnes også nutidsværdimodeller. Ved korrekt anvendelse af model-

lerne, leder de alle til samme værdi, hvorfor det i grunden er underordnet hvilken model, 

der anvendes. 

 

Værdiansættelsen af CPH foretages ved anvendelse af den indirekte værdiansættelsesmo-

del, ReOI-modellen. Denne model er valgt ud fra det argument, at CPH udelukkende skaber 

sin værdi fra driften, og at det dermed er her, der kan skabes overnormale overskud. Det 

antages med andre ord, at CPH ikke er sat i verden for at tjene penge på finansieringsakti-

viteten.  

 

Modellen foreskriver, at alle investorer har fordringer på virksomhedens netto driftsaktiver 

(NOA) samt de fremtidige driftsoverskud (efter skat), (OI). Virksomhedsværdien kan der-

for beregnes som den nuværende værdi af ���� plus nutidsværdien af de fremtidige resi-

dualoverskud fra driften (ReOI). Værdien af egenkapitalen er dermed givet ved:77  

 

��� =  ���� + �  
�

���

�����
(1 + 	
��)� + �������

(	
�� − �)(1 + 	
��)� − ��� 

 

hvor,  

 ��� = markedsværdi af egenkapital 

���� = den bogførte værdi af netto driftsaktiver på tidspunkt t=0 

����� = residualoverskud fra driften 

wacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (Weighted Avarage Cost of Capital) 

                                                 
77 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 



54 
 

g = langsigtet vækstrate 

���� = den bogførte værdi af netto finansielle forpligtelser på tidspunkt t=0 

 

Som tidligere nævnt fratrækkes de netto finansielle forpligtelser (NFO) for at finde aktio-

nærværdien. Det er i princippet kapitalværdien af långivernes fordringer, netto finansielle 

forpligtelser �����, der fratrækkes. I praksis benyttes den bogførte værdi af NFO, da finan-

sielle poster typisk måles til markedsværdi i balancen, hvorfor ����� = ����.78 

5.1 Estimering af ejernes afkastkrav 

Forud for værdiansættelsen estimeres ejernes afkastkrav, der skal anvendes til estimering 

af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, wacc.  

 

Til estimering af ejernes afkastkrav anvendes Capital Asset Pricing Model (CAMP), hvor 

ejernes afkastkrav defineres som:79  

 �� =  �	 +  �����
� − �	� 
 
hvor,  

 	� = ejernes afkastkrav 

	� = risikofri rente 


 = Systematisk risiko, beta 

��		 = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

���		 − 	�� = markedets risikopræmie 

 

CAMP tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds 

aktier og afkastet på hele aktiemarkedet (markedsporteføljen) ud fra antagelsen om, at in-

vestorerne kræver et merafkast som kompensation for den risiko, de tager ved at investere 

i virksomheden. Ifølge CAMP har investorer placeret deres kapital i en portefølje af aktier 

for at udnytte fordelene ved diversifikation, således at prisdannelsen på aktiemarkedet alene 

har til formål at fastlægge præmien ved den systematiske risiko. Den systematiske risiko 

                                                 
78 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
79 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
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forklares ved de generelle markedsbevægelser, og denne kan derfor ikke bortdiversificeres. 

Den usystematiske risiko, der omfatter virksomhedsspecifikke forhold, kan derimod diver-

sificeres bort. Den usystematisk risiko vil normalvis blive elimineret, hvoraf det følger, at 

en tilvækst i risiko ved køb af en ny aktie for en investor med en veldiversificeret portefølje, 

kun vil omfatte den systematiske risiko. Det er dermed kun den systematiske risiko, der 

prissættes.80 

5.1.1 Risikofri rente 

Den risikofri rente 	� er lig med den rente, hvor der ikke er nogen konkurs- eller reinveste-

ringsrisiko. I princippet skulle den risikofrie rente opgøres for hvert af budgetårene, men i 

praksis anvendes ofte den effektive rente for den toneangivende 10-årige statsobligation.81 

 

I denne opgave er den risikofrie rente estimeret på baggrund af rapporten ”Survey: Market 

Risk Premium and Risk-Free Rate used for 81 Countries in 2020”82. Denne rapport omfatter 

en undersøgelse af den gennemsnitlige risikofrie rente samt markedets risikopræmie, der 

er anvendt til estimering af ejernes afkastkrav. Undersøgelsens respondenter er 5.235 pro-

fessorer, analytikere og virksomhedsledere inden for finansiering og økonomi. 

Det fremgår af rapporten, at den gennemsnitlige risikofrie rente, der er anvendt i Danmark 

til estimering af ejernes afkastkrav, udgør 0,9% med en standardafvigelse på 1%. 

5.1.2 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie ���		 − 	�� udgør det tillæg, som investorerne kræver for at in-

vestere i aktier fremfor at investere i risikofrie aktiver (herunder statsobligationer). 

 
Der findes flere metoder til at estimere risikopræmien, herunder:  

 
1. Gennemsnittet af en række investorers skøn over risikopræmien 

2. Estimering af risikopræmien på baggrund af historiske data (ex-post) 

 

                                                 
80 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
81 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
82 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560869&download=yes 
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3. Estimering af den implicitte risikopræmie på baggrund af nuværende aktiekurser 

(ex-ante)83 

 
Risikopræmien estimeres her ud fra den første metode, da der anvendes samme rapport 

”Survey: Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for 81 Countries in 2020”, som 

blev anvendt til fastsættelse af den risikofrie rente. Det fremgår af rapporten, at den gen-

nemsnitlige risikopræmie for Danmark udgør 6,1% med en standardafvigelse på 1,4%.  

5.1.3 Estimering af beta 

Det gælder for alle aktier, at jo større risiko (målt ved beta) jo større risikopræmie. Det 

følger heraf, at en stigning i beta vil medføre en stigning i ejernes afkastkrav. Årsagen hertil 

er, at når risikoen stiger, kræver investorerne en større kompensation for at investere i virk-

somheden.84 

 

Beta er den systematiske risiko og er et relativt risikomål, der kan tolkes som nedenfor:85  

� = 0  Risikofri investering 

0 < � < 1  Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

� = 1  Risiko som markedsporteføljen 

� > 1  Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

Beta estimeres typisk på baggrund af historiske aktieafkast, da al værdirelevant information 

er reflekteret i disse. Variationer i aktiens afkast reflekterer investorernes usikkerhed, og 

helt specifikt måler beta samvariationen mellem den enkelte akties afkast og afkastet på 

aktiemarkedet.86 

 

Betaværdier, der er estimeret på baggrund af historisk data, kan aflæses på forskellige hjem-

mesider og databaser. Der kan være relativt store forskelle i disse værdier afhængigt af 

hvilken hjemmeside eller database, der anvendes. Dette skyldes de forskellige måder at 

                                                 
83 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
84 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
85 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
86 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
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opgøre værdien på. Af denne årsag kan det ofte være mest retvisende at tage et gennemsnit 

af de fundne værdier. 

 

Som det fremgår nedenfor, er CPH’s betaværdi aflæst på fire forskellige databaser: 

 
Financial Times  0,49 
Msn Moneycentral 0,49 
Investing.com  0,48 
Bloomberg   0,59 

   
 Gennemsnit 0,51 

 
Ud fra denne betragtning kan der argumenteres for at anvende en betaværdi på 0,51. Der er 

dog en række forhold, der gør, at der kan være en vis usikkerhed forbundet med denne 

metode. Dette omhandler blandt andet, at illikvide virksomheder – det vil sige, virksomhe-

der der ikke handles særlig ofte, typisk vil have en lav betaværdi, selvom dette ikke nød-

vendigvis reflekterer de underliggende risici. Årsagen hertil er, at illikviditet medfører en 

relativ stabil udvikling i aktieafkastet og dermed en lav volatilitet.87 

 

Da CPH betragtes som en virksomhed, der ikke handles særlig ofte, vurderes det, at det er 

nødvendigt at teste den fundne betaværdi ved at estimere den på anden vis. Hertil foretages 

en fundamental risikoanalyse, der omfatter en analyse af de fundamentale faktorer i CPH, 

herunder de driftsmæssige- og finansielle risici. 

5.1.3.1 Fundamental risikoanalyse 

I denne analyse belyses de driftsmæssige- og finansielle risici i CPH. De risici som virk-

somheden har indflydelse på og kontrol over betragtes generelt som bedre end dem, som 

virksomheden ikke har kontrol over eller indflydelse på.  

 

Der analyseres indledningsvist på de driftsmæssige risici, som inddeles i eksterne-, strate-

giske- og operationelle risici. 

 

                                                 
87 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
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Eksterne risici: 

Som tidligere nævnt i blandt andet PESTEL-analysen vurderes politisk involvering og lov-

givning at have en vis indflydelse på virksomheden. Da CPH ingen kontrol eller indflydelse 

har på disse faktorer, vurderes der at være en driftsmæssig risiko forbundet hermed. Politisk 

involvering og lovgivning omfatter primært takstreguleringer, regeringens fortsat stigende 

fokus på bæredygtighed, der medfører store investeringer samt øvrige reguleringer og ret-

ningslinjer. 

 

CPH evner at tilpasse sine omkostninger jf. rentabilitetsanalysen og kan modstå eventuelle 

reguleringer i takstaftalerne på grund af deres stærke fundament og relativt stærke finan-

sielle position. Som tidligere nævnt vurderes det, at med staten som værende en af hoved-

aktionærer har denne interesse i, at CPH begår sig godt på markedet, hvorfor det ikke for-

ventes, at eventuelle takstreguleringer vil medføre store driftsmæssige konsekvenser. For 
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så vidt angår øvrige reguleringer og krav, herunder blandt andet krav til bæredygtighed, 

forsøger CPH, som tidligere nævnt, at imødekomme disse reguleringer og krav. 

Derudover vurderes BNP og befolkningens disponible indkomst som en driftsmæssig ri-

siko. Dog følger passagerudviklingen alt andet lige samme tendenser som ses i BNP,88 og 

det vurderes, at der skal relativt meget til, før dette vil have en reel indflydelse på CPH’s 

bundlinje.  

 

CPH’s evne til at håndtere de eksterne risici vurderes på baggrund af ovenstående at være 

tilfredsstillende.  

 

Strategiske risici: 

De strategiske risici vurderes at omfatte konkurrenceintensitet, leverandørernes- og kun-

dernes forhandlingskraft samt substituerende produkter. Som analyseret i Porters Five For-

ces vurderes konkurrenceintensiteten mellem de nuværende aktører at være høj, hvorfor 

lufthavnene er nødt til at adskille sig fra de øvrige lufthavne. CPH forsøger at differentiere 

sig ved blandt andet at være innovative, have et højt kundefokus samt være effektive.  

 

Risikoen fra leverandørernes forhandlingskraft er lav, idet CPH har mulighed for at benytte 

sig af stordriftsfordele. Som bekendt omfatter kunderne både aeronautiske (herunder fly-

selskaber) og ikke aeronautiske kunder, hvor flyselskaberne sidder med den største for-

handlingskraft. CPH håndterer blandt andet denne risici ved at sikre tætte og transparente 

strategiske samarbejder med de vigtigste flyselskaber, hvilket er med til at reducere den 

driftsmæssige risiko.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes CPH’s evne til at håndtere de strategiske risici som 

værende tilfredsstillende.  

 

Operationelle risici: 

De operationelle risici vurderes at udgøre muligheden for anvendelse af anlægsaktiver, le-

delsens kvalitet samt CPH’s omkostningsstruktur. 

                                                 
88 Se bilag 6, datagrundlag: www.danmarksstatestik.dk & www.cph.dk 
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Der vurderes at være en vis risiko forbundet med CPH’s anlægsaktiver, da disse udgør en 

væsentlig værdi på balancen, og da de ikke hurtigt kan omstilles eller på anden måde til-

passes. Bygninger samt grunde kan dog anvendes til andet brug, som for eksempel konfe-

rencer eller lignende, såfremt dette skulle være nødvendigt.  

Ledelsen består af en kvalificeret ledelse, hvilket er vurderet på baggrund af ledelsesgrup-

pens erfaringer fra tidligere beskæftigelse. Derudover har der været få udskiftninger igen-

nem årene.  

 

CPH har kun få variable omkostninger men derimod mange faste omkostninger, hvilket der 

kan være forbundet en vis risiko med. Det fremgår dog af nøgletalsanalysen, at CPH alli-

gevel opnår en relativ høj overskudsgrad, hvilket alt andet lige betyder, at virksomheden 

evner at tilpasse sine omkostninger.  

Heraf vurderes CPH’s håndtering af de operationelle risici at være tilfredsstillende. 

 

På baggrund af ovenstående analyse af de driftsmæssige risici vurderes det, at disse indta-

ger et neutralt risikoniveau.  

 

Nedenfor analyseres de finansielle risici som anden del af den fundamentale risikoanalyse.  

 

Ved analyse af CPH’s finansielle risici vurderes den finansielle gearing samt finansierings-

karakteristika. Generelt kan det nævnes, at betaværdien, og dermed ejernes afkastkrav, sti-

ger, når den finansielle gearing stiger, idet risikoen stiger. 

 

 
 
Risikoniveauet for den finansielle gearing vurderes jf. rentabilitetsanalysen at være relativ 

høj, da CPH er finansieret med mere gæld end egenkapital. Denne risiko opvejes dog af 

finansieringskarakteristikaene, der beskrives nedenfor.  
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Størstedelen af CPH’s lån er fastforrentede, og der anvendes rente hedge. Derudover har 

lånene generelt en lang løbetid samt stor spredning i forfaldsdatoer. For så vidt angår lån 

optaget i anden valuta, anvender CPH hedging, der sikrer, at virksomheden ikke lider større 

tab som følge af valutakursudsving. Risikoniveauet for finansieringskarakteristikaene be-

tragtes derfor som værende lav. 

 

De finansielle risici vurderes på baggrund af ovenstående analyse at udgøre en lav risiko.  

 

Da CPH’s driftsmæssige risici udgør en neutral risiko, og de finansielle risici udgør en lav 

risiko, bør den estimerede betaværdi indtage en værdi i intervallet 0,60 – 0,85.89 Det frem-

går, at denne værdi er højere end de aflæste værdier fra henholdsvist Financial Times, Msn 

Moneycentral, Investing.com og Bloomberg. Dette kan som nævnt skyldes illikviditet i 

CPH’s aktie. Det vurderes dermed at være mest retvisende at anvende en værdi i intervallet 

0,60 – 0,85, hvorfor der anvendes en betaværdi på 0,65. Betaværdien ligger i intervallets 

lave ende og er fastsat ud fra bedste evne med det forbehold, at den ikke bør ligge for langt 

fra de gennemsnitlige aflæste værdier, der udgør 0,51.  

 

Ejernes afkastkrav kan nu beregnes ved: �� =  0,9% +  0,65 ∗ 6,1% = 4,87%  

5.2 Estimering af driftsaktivitetens kapitalomkostninger 

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger tager højde for både ejernes og långiver-

nes afkastkrav. Inden for finansieringsteori anvendes vægtede gennemsnitlige kapitalom-

kostninger (wacc) som begreb for virksomhedens kapitalomkostninger.90 

 
De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter skat, kan beskrives med følgende 

formel:91 

	
�� =  ������� ∗ �� + �������� ∗ �� 

 

                                                 
89 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
90 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
91 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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hvor, 

  
wacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

��� = markedsværdi af egenkapitalen 

����� = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

���
= markedsværdi af virksomheden (���
 =  ��� + �����) 

	� = ejernes afkastkrav 

	� = lånerente efter skat 

5.2.1 Markedsværdi af egenkapitalen 

Markedsværdien af egenkapitalen beregnes som antallet af udestående aktier ganget med 

kursen per. aktie.  

 
Antallet af udestående aktier udgjorde per 31.12.2020 7.848.070 stk.,92 hvor kursen per 

aktie udgjorde kr. 5.380.93  

 
Markedsværdien af egenkapitalen kan dermed beregnes som følgende:  

 
��� = 7.848.070 ∗ 5.380 = 42.222.616.600 ��. 

5.2.2 Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

Da de netto finansielle forpligtelser, NFO, der primært består af kreditinstitutter og andre 

lån, antages at være målt til markedsværdi, er: 

 ����� = 9.533.400.000 �	., svarende til den bogførte værdi af NFO per 31.12.2020.  

5.2.3 Markedsværdi af CPH 

Markedsværdien af CPH består af egenkapitalværdien samt den netto rentebærende gæld 

og beregnes ved ���
 =  ��� + �����, det vil sige:  

 
���� =  42.222.616.600 + 9.533.400.000 = 51.756.016.600 kr. 

                                                 
92 CPH Årsrapport 2020, side 95 
93 Bloomberg 
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5.2.4 Lånerente efter skat 

Lånerenten efter skat bør i princippet estimeres på baggrund af den løbende markedsrente 

– det vil sige den rente, som CPH kan låne til ”i dag”. 

 

Lånerenten efter skat kan beregnes ved:  

 
�� = (�� + ��)(1 − ��)  

 
hvor,  

 	� = lånerenten 

	� = risikofri rente 

	� = selskabsspecifikt risikotillæg 

�� = selskabsskatteprocent 

 
Den risikofri rente er som bekendt opgjort til 0,9%. Det selskabsspecifikke risikotillæg ta-

ger udgangspunkt i, at virksomheder der af långiverne betragtes som mere risikofyldte, må 

betale et større risikotillæg for at kompensere for den risiko, at virksomheden ikke kan 

tilbagebetale lånet. CPH er blandt andet ratet af Moody’s til Baa2,94 hvilket giver et sel-

skabsspecifikt risikotillæg på 1,13%, aflæst på Bloomberg.95   

 
Selskabsskatteprocenten udgør på nuværende tidspunkt 22%.  

 
Lånerenten efter skat kan dermed beregnes som:  

 �� = �0,9% + 1,13%� ∗ �1 − 22%� = 1,6% 

5.2.5 Beregning af wacc 

Da alle elementer i wacc-formlen nu er fastsat, kan de gennemsnitlige vægtede kapitalom-

kostninger beregnes: 

 

���� =  ��.���.	
	.	��
�
.��	.�
	.	�� ∗ 4,87% + .���.���.���


.��	.�
	.	�� ∗ 1,6% = 4,3%  

                                                 
94 CPH’s Årsrapport 2020, side 46 
95 Bilag 7 
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5.3 Værdiansættelse med ReOI-modellen 

Værdiansættelsen med ReOI-modellen tager udgangspunkt i de budgetterede driftsover-

skud efter skat samt NOA, som fremgår af de opstillede proforma opgørelser.  

 
Hertil beregnes residualoverskud fra driften i hvert budgetår med følgende formel: 

 
	
��� =  ��� − ���� ∗  ����
  

 
hvor, 

  ����� = residualoverskud fra driften i tidspunkt t 

��� = driftsoverskud efter skat i tidspunkt t 

wacc = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

����� = netto driftsaktiver primo i tidspunkt t 

 
Herefter anvendes den beregnede wacc til at tilbagediskontere residualoverskuddene til nu-

tidsværdi. 

 
Det fremgår, at residualoverskuddene når til steady-state i år 2026, hvorefter det forventes, 

at residualoverskuddene vokser med en konstant vækstrate på 3% i uendelig tid.  

 
Terminalværdien (CV) beregnes ved: 

 

 �� = ��,
� ∗ 
,��
�,����,�� = 65.137 

 
Nutidsværdien af terminalværdien (PV of CV) beregnes ved: 
 

�� �� �� =  65.137
1,284 = 50.711 

 
Værdien af driftsaktiverne kan nu beregnes ved: 

 
NOA = bogført værdi af NOA + nutidsværdi af residualoverskud fra driften + nutidsværdi 

af terminalværdien, det vil sige:  

 
NOA = 63.664 mio. kr. 
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Som tidligere nævnt skal den netto rentebærende gæld på 9.533 mio. kr. fratrækkes for at 

komme til aktionærværdien, hvilket giver en egenkapitalværdi på 54.131 mio. kr. 

Værdien per aktie kan nu beregnes ved at dividere med antallet af udestående aktier:  

 
54.131 ��	. 
�.
7.848.070 ��
. � 6.897 
�. 

 

Værdiansættelse 

 

 

 

Det fremgår, at den beregnede værdi per aktie per 31.12.2020 udgør 6.897 kr. Forudsæt-

ningerne for værdiansættelsen bygger på viden indhentet frem til skæringsdatoen 

31.03.2021, som er tidspunktet for selve værdiansættelsen, hvorfor værdien fremskrives til 

31.03.2021.  

 
Værdi per aktie 31.12.2020  6.897 

Ejernes afkastkrav (re)  4,87% 

Antal dage der fremskrives      89 
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Fremskrivningen beregnes med følgende formel:  

(1 + (re x n)) 

Hvor n er andelen af året mellem 31.12.2020 og 31.03.2021 og beregnes 89 dage / 364 dage 

= 0,2445.  

 
Fremskrivningsfaktor = (1+(0,0487 x 0,2445)) = 1,01 

 
Værdien kan nu fremskrives ved: 6.897 x 1,01 = 6.979 kr. per aktie.  

 
Den beregnede værdi per 31.03.2021 udgør 6.979 kr. hvilket svarer til en overkurs på 959 

kr., når den sammenlignes med den handlede kurs opgjort på Bloomberg, hvor aktien blev 

handlet til 6.020 kr. per aktie.96 

 

Det bør hertil nævnes, at en stor andel af værdien ligger i terminalperioden. Dette skyldes 

primært efterfølgerne af Coronapandemien, der medfører et negativt resultat i 2021 og på-

virker resultaterne i de øvrige budgetår. De påvirkede driftsresultater medfører ligeledes, at 

residualoverskuddene påvirkes. Det vil sige, at den overnormale vækst er lavere i budget-

perioden, end hvad der kunne have været forventet, såfremt Coronapandemien ikke havde 

været en realitet. Dette medfører, alt andet lige, at værdien i stedet ligger i terminalperioden, 

hvorfor der er en større usikkerhed i den beregnede værdi af selskabet.  

5.4 Delkonklusion 

CPH befinder sig i en moden branche med lave vækstudsigter, og det blev derudover kon-

kluderet i VRIN-analysen, at CPH kun har konkurrencemæssige fordele på kort sigt, hvor-

for en budgetperiode på 5 år ville være passende. På baggrund af Coronapandemiens efter-

virkninger i branchen, vurderes det dog, at der er behov for en længere periode, hvorfor 

budgetperioden er fastsat til 6 år. Proforma opgørelserne udarbejdes på baggrund af føl-

gende finansielle værdidrivere; nettoomsætning, som består af PAX i vækst og omsætning 

per PAX, overskudgrad før skat, effektiv skatteprocent samt aktivernes omsætningsha-

stighed. Forventningerne til fremtiden er i overvejende grad drevet af Coronapandemien 

samt udsigterne til vaccinationsprogrammer, som vil have afgørende betydning for driften 

                                                 
96 Bloomberg 
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i branchen. Derudover indgår forventninger til den kommende takstaftale i 2024 samt et 

fortsat højere investeringsniveau, der implicit medfører større afskrivninger.   

 

Forud for selve værdiansættelsen estimeres ejernes afkastkrav, som skal anvendes til fast-

sættelse af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, wacc. Ejernes afkastkrav esti-

meres med Capital Asset Pricing Model (CAMP). Den risikofri rente er estimeret til 0,9% 

og markedets risikopræmie er estimeret til 6,1%. Betaværdien er i første omgang opgjort 

ved aflæsning på forskellige databaser, men da CPH’s aktie ikke handles særlig ofte og 

dermed betragtes som illikvid, er virksomhedens underliggende risici ikke nødvendigvis 

reflekteret i den aflæste betaværdi. Der er af denne årsag foretaget en gennemgående fun-

damental risiko analyse, hvor betaværdien fastsættes på baggrund af de driftsmæssige- og 

finansielle risici til at udgøre 0,65. Ejernes afkastkrav er dermed beregnet til 4,87%. Låne-

renten efter skat beregnes til 1,6% ved den risikofrie rente på 0,9%, et selskabsspecifikt 

risikotillæg på 1,13% samt selskabsskatteprocent på 22%. Derudover beregnes markeds-

værdien af egenkapitalen til 42.222 mio. kr., og markedsværdien af de netto finansielle 

forpligtelser antages at være lig NFO, da denne antages at være målt til markedsværdi, og 

udgør dermed 9.533 mio. kr. Heraf er markedsværdien af CPH beregnet til 51.755 mio. kr., 

og driftens kapitalomkostninger er dermed beregnet til 4,3%.  

 

Ved anvendelse af den indirekte værdiansættelsesmodel, ReOI-modellen, er residualover-

skuddene fra driften beregnet på baggrund af de budgetterede driftsoverskud efter skat samt 

NOA. Residualoverskuddene når til steady-state i år 2026, hvorefter det forventes, at resi-

dualoverskuddene vokser med en konstant vækstrate på 3% i uendelig tid. Terminalværdien 

beregnes og tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvor den udgør 50.711 mio. kr. Værdien af 

nettodriftsaktiverne er beregnet til 63.664 mio. kr., hvorefter den nettorentebærende gæld 

på 9.533 mio. kr. fratrækkes således, at egenkapitalværdien udgør 54.131 mio. kr. Ved at 

dividere egenkapitalværdien med antallet af CPH’s udestående aktier fås en værdi per aktie 

på 6.897 kr. per 31.12.2020. Når værdien fremskrives til 31.03.2021, udgør den 6.979 kr. 

Det kan dermed konkluderes, at ved anvendelse af den absolutte værdiansættelsesmodel, 

svarer den beregnede pris til en overkurs på 959 kr., når denne sammenholdes med den 

handlede pris opgjort på Bloomberg per 31.03.2021, hvor aktien blev handlet til 6.020 kr. 
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6 Følsomhedsanalyse 

I budgetteringen og værdiansættelsen er der anvendt værdidrivere eller input til værdidri-

vere, som er baseret på skøn. Dette er blandt andet vækstraten i terminalperioden samt wacc 

og herunder betaværdien. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med de estimerede 

værdier og dermed også den beregnede værdi af CPH’s aktie. 

 

Det er på baggrund af ovenstående, relevant at undersøge følsomheden på disse variable 

for hermed at belyse deres indflydelse på værdiansættelsen af CPH.  

6.1 Betaværdiens påvirkning på wacc 

Under den fundamentale risikoanalyse blev betaværdien estimeret til at udgøre en værdi i 

intervallet 0,60 - 0,85, mens den gennemsnitlige betaværdi, fundet på forskellige databaser, 

lå på 0,51. Dette giver en relativ stor spredning mellem betaværdiernes yderpunkter og 

betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med den anvendte betaværdi. Det er derfor 

interessant at undersøge, hvor følsom wacc er overfor variationer i betaværdien.  

 

 
      Figur 25, Kilde: Egen tilvirkning 
 
I figur 25 ses effekten af betaværdien på wacc og dennes indflydelse på værdien per aktie. 

Hvis der i værdiansættelsen var benyttet den gennemsnitlige betaværdi fra de forskellige 

databaser, på 0,51, ville wacc udgøre 3,6% og dermed give en værdi per aktie på 17.325 

kr. under forudsætning af, at alle andre input forholdes uændrede. Omvendt ville værdien 

per aktie udgøre 3.189 kr. med en betaværdi på 0,85, der giver en wacc på 5,3%. 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at wacc er meget følsom overfor ændrin-

ger i betaværdien.  
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6.2 Wacc og vækstrate i terminalperioden 

En af de skønsmæssige poster der indgår i værdiansættelsen, er som tidligere nævnt wacc, 

og som det fremgik af figur 25, er wacc meget følsom overfor ændringer i betaværdien.  

 

En anden væsentlig skønsmæssig post er vækstraten i terminalperioden. Det er dermed også 

interessant at undersøge, hvordan en samtidig ændring i vækstraten påvirker værdiansæt-

telsen og dermed værdien per aktie. 

 
Figur 26 viser aktiekursen ved en bestemt wacc og vækstrate.  

 
Figur 26, Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det fremgår af ovenstående figur, at hvis wacc stiger, medfører dette et fald i værdien per 

aktie. Dette betyder blandt andet, at hvis der i værdiansættelsen anvendes en højere beta-

værdi, vil wacc stige, og værdien per aktie vil dermed falde. Det kan samtidig ses, at så 

længe vækstraten er lavere end wacc, gælder det, at jo højere vækst jo højere værdi per 

aktie. Det kan heraf konstateres, at der er stor variation i værdien per aktie under de for-

skellige intervaller, hvilket indikerer, at der kun skal relative små ændringer til i de to pa-

rametre, for at den estimerede værdi per aktie ændrer sig.  

7 Multipelanalyse 

Som et sanity check af den beregnede værdi udføres nu en multipelanalyse. Denne analyse 

er en relativ værdiansættelsesmodel, der tager udgangspunkt i prismultiple for sammenlig-

nelige virksomheder. Formålet med analysen er at afgøre, hvorvidt CPH er korrekt prissat 

i forhold til sammenlignelige virksomheder.  
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Denne værdiansættelsesmetode udføres på følgende måde: 

 
1. Identificering af sammenlignelige virksomheder indenfor samme branche (peer 

group) 

2. Identificering af værdiindikator for de sammenlignelige virksomheder, herunder be-

regning af simple nøgletal der beregnes på baggrund af de offentliggjorte årsregn-

skaber 

3. Anvendelse af gennemsnit eller median på de tilsvarende værdiindikatorer for mål-

virksomheden for at finde dennes værdi97 

 

Peer group 

Af sammenlignelige virksomheder er udvalgt Zürich, som også er anvendt til benchmark 

tidligere i opgaven. Derudover er Fraport og ADP udvalgt, der ligeledes betragtes som kon-

kurrenter til CPH. Schiphol og Stockholm, som ellers tidligere er anvendt til benchmark, 

indgår ikke i denne analyse, da virksomhederne ikke er børsnoterede. Zürich, Fraport og 

ADP er alle børsnoterede virksomheder, og den nødvendige data er dermed offentlig til-

gængelig. 

Fraport og ADP er valgt på baggrund af artiklen ”Lufthavne del ll: Selskaberne”98, ud fra 

kriterierne; børsværdi mio. DKK, omsætning 2019 mio. kr. samt geografisk placering. Den 

geografiske placering vurderes at have betydning for befolkningsstruktur, herunder blandt 

andet rejsemønster og kulturelle forhold.  

 

Valg af værdiindikator 

For at korrigere for eventuelle forskelle i størrelsen på CPH’s og peer group virksomheder-

nes gæld i forhold til egenkapital (leverage), ønskes det at anvende en ”ugearet” multipel. 

Da der kan være forskelle i regnskabsmetoder, herunder afskrivningsmetoder og amortise-

ringsmetoder, blandt de udvalgte virksomheder, anvendes en multipel, der korrigerer for 

både leverage og den regnskabsmæssige behandling af disse poster:  

 
���������� 	
���

�����   

                                                 
97 Stephen H. Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation fifth edition 
98 https://www.nordnet.dk/blog/lufthavne-del-ii-selskaberne/ 
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hvor,  

 
Enterprise value = market cap (markedsværdi af egenkapital) + rentebærende gæld ved 

markedsværdi + minoritetsinteresser ved markedsværdi + præferenceaktier ved markeds-

værdi – likvide beholdninger  

EBITDA = overskud før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer  

 

Det bør hertil nævnes, at denne metode forudsætter, at markedet værdiansætter peer group 

virksomhederne korrekt, idet der indgår markedsværdier i beregningen.   

 

Beregning af multiple 

Nedenstående tabel viser beregningen af multiple for de pågældende virksomheder. Virk-

somhedernes market cap er beregnet som antal udestående aktier gange aktiekursen. De 

øvrige værdier er aflæst af virksomhedernes årsregnskaber. Alle anvendte værdier er op-

gjort per 31.12.2020. 

 

 

Det fremgår af ovenstående, at der er væsentlig forskel på de beregnede multiple blandt de 

udvalgte virksomheder. De store forskelle må antages at være en indikation på, at virksom-

hederne alligevel ikke er sammenlignelige, hvorfor det vurderes, at metoden ikke kan an-

vendes som et pålideligt sanity check af den beregnede værdi af CPH’s aktie. 

 

Såfremt analysen alligevel gennemføres, anvendes gennemsnittet på de samme værdiindi-

katorer hos CPH, hvoraf der fås en værdi per aktie på: 
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Gennemsnit 148,34 

  
EBITDA          201.200.000  

Enterprise Value   29.846.702.316  

- Netto rentebærende gæld    -9.533.400.000  

Value of EQ   20.313.302.316  

  
Antal udestående aktier                7.848.070  

Værdi per aktie                           2.588  

 

Ved anvendelse af den gennemsnitlige prismultiple udgør værdien per aktie 2.588 kr., hvil-

ket ligger langt under den beregnede værdi. Som netop konstateret vurderes peer group 

virksomhederne ikke længere som sammenlignelige, hvorfor beregningen ikke kan anven-

des som sanity check.  

8 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen i en virksomhed er fordelingen mellem egen- og lånefinansiering af dets 

aktiver. Kapitalstrukturen kan anses fra to forskellige perspektiver, det regnskabsteoretiske 

eller det finansieringsteoretiske perspektiv. Indenfor det regnskabsteoretiske perspektiv af-

læses størrelsen af egenkapitalen i det offentliggjorte årsregnskab. Inden for det finansie-

ringsteoretiske perspektiv benyttes markedsværdien også kaldet Enterprise Value.  

 

I afsnit 5.2 blev CPH’s kapitalstruktur beregnet efter det finansieringsteoretiske perspektiv 

til brug for estimering af wacc. Ved estimering af wacc bør det være den langsigtede kapi-

talstruktur, der anvendes. For at sikre at det er den langsigtede kapitalstruktur, der blev 

anvendt i afsnit 5.2, beregnes den historiske kapitalstruktur.  

 

Markedsværdien for egenkapitalen beregnes med følgende formel:99  

 
Markedsværdi af egenkapitalen = Enterprise Value – værdi af gæld.  

 
Nedenstående viser CPH’s kapitalstruktur i perioden 2015-2020. 

                                                 
99 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 2017 
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Figur 27, Kilde: Egen tilvirkning100 

 
Det fremgår af figur 27, at kapitalvægten for markedsværdien af egenkapital siden 2015 

har ligget i mellem 82-90%.  

 

Det vurderes derfor, at den anvendte kapitalstruktur til estimeringen af wacc kan betragtes 

som CPH’s langsigtede kapitalstruktur. Hvis dette ikke havde været tilfældet, kunne den 

anvendte kapitalstruktur have medført en fejlagtig værdiansættelse af CPH’s aktie.  

9 Illikviditetspræmie 

Ved handel med værdipapirer vil investorer ofte værdsætte at værdipapirerne kan omsættes 

hurtigt, hvilket betyder, at de er likvide.  

Ved unoterede aktier samt noterede aktier der ikke handles ofte, kan det være svært at op-

fylde dette ønske. Hvis det er svært for investorer at sælge deres værdipapirer og dermed 

realiserer en gevinst, vil de ofte være mindre villige til at investere i netop denne type vær-

dipapirer. Der tillægges derfor ofte, for illikvide aktier, en illikviditetspræmie, når wacc 

estimeres. Når der tillægges en illikviditetspræmie, medfører dette alt andet lige en lavere 

pris.  

 

Ved brug af en illikviditetspræmie modificeres CAPM modellen med følgende:101  

�� �  �� +  ,-�.��/ " ��0 + 
		
�
�
������æ�
� 

 

Som tidligere oplyst handles CPH’s aktie ikke i særlig stor volumen, og den kan derfor 

betegnes som illikvid. Forskellen mellem den ikke-fremskrevet beregnede værdi per aktie 

                                                 
100 Aktiekurser på baggrund af Bloomberg, gæld fra årsrapporter 
101 Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Financial Statement Analysis 
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og den handlede pris per 31.12.2020 (6.897 - 5.380 = 1.517 kr.) kan ud fra denne betragt-

ning skyldes en manglende illikviditetspræmie. 

 

Det forsøges derfor at estimere illikviditetspræmien ved at benytte nedenstående formel, 

hvor wacc sættes som ubekendt. ��� er beregnet som kursen per 31.12.2020 gange antallet 

af udestående aktier, som bekendt udgør 42.222 mio. kr. De øvrige værdier er ligeledes 

kendte og indsættes blot i formlen nedenfor: 

 

��� =  ��� +  ∑  ���

�����

(
�����)� + �������
(������)(
�����)� − ���  

 

Formlen er løst ved hjælp af Excels målsøgningsfunktion og giver, at wacc = 4,5%, hvilket 

er 0,02% mere end den wacc, der blev anvendt i værdiansættelsen.  

 

Såfremt formlens øvrige værdier og alle underliggende forudsætninger og forventninger er 

identiske med markedets, og det altså dermed udelukkende er wacc, der er forskellig fra 

markedets, kan det med forsigtighed antages, at forskellen udgør illikviditetspræmien. 

Dette er dog meget tvivlsomt og bør som nævnt anvendes med stor forsigtighed.  

10 Konklusion  

CPH befinder sig på et marked, der er underlagt en række nationale og internationale ret-

ningslinjer og reguleringer, hvor takstaftalerne betragtes som en væsentlig faktor, da CPH’s 

omsætning afhænger heraf. Derudover er de internationale krav til sikkerhed og bæredyg-

tighed også faktorer, der vurderes at have en vis indflydelse på branchen. Både den danske 

og de øvrige landes regeringer har i forbindelse med Coronapandemien taget beslutninger, 

der har haft og forventes at have væsentlig betydning for hele luftfartsbranchen. Dette om-

fatter både beslutninger om nedlukning og genåbning af landegrænser, hjælpepakker og 

vaccinationsprogrammer, hvor udfaldet har stor betydning for branchens fremtid. Der ses 

en vis sammenhæng mellem de økonomiske- og sociokulturelle faktorer, idet efterspørgs-

len på flyrejser stiger i takt med, at befolkningen vokser og bliver rigere. Derudover er de 

sociokulturelle faktorer præget af en udvikling i forbrugermønstre og tendenser, som også 

hænger sammen med verdensøkonomien og det enkelte individs disponible indkomst. Mar-
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kedet er ligeledes berørt af fortsat stigende samfundsmæssige krav til bæredygtighed, hvil-

ket medfører større krav fra regeringerne til lufthavnenes klimastrategier. Den teknologiske 

udvikling påvirkes af kravene til bæredygtighed, da dette stiller krav til en teknologi, der 

gør det muligt at imødekomme målene for den grønnere fremtid. 

 

Konkurrenceintensiteten i branchen vurderes at være høj blandt de allerede etablerede luft-

havne, da der er kamp om flyselskaberne og deres placering af ruter. Det gælder om at være 

konkurrencedygtige ved for eksempel at kunne tilbyde den nyeste teknologi, gode parke-

ringsmuligheder, attraktive butikker og restauranter eller på anden vis kunne differentiere 

sig. Truslen fra potentielle indtrængere er derimod begrænset på grund af de høje adgangs-

barrierer. Truslen fra de substituerende produkter afhænger i høj grad af rejsens destination 

samt udviklingen i priser. Priserne på flybilletter er de seneste år faldet, hvilket har medført 

en øget efterspørgsel på flyrejser hos særligt de prisbevidste kunder. Kunderne inden for 

det aeronautiske forretningsområde, herunder flyselskaberne, besidder en stor forhand-

lingsstyrke, da det er dem, der afgør, hvor ruterne skal placeres. Omvendt vurderes lufthav-

nene at have den største forhandlingsstyrke, når det gælder det ikke-aeronautiske område, 

der omfatter butikker og restauranter, der ligger i lufthavnen. 

 

CPH’s vigtigste ressourcer anses som værende deres medarbejdere, herunder deres erfaring 

og evne til at opnå effektivitet, CPH’s evne til at udnytte den teknologiske udvikling samt 

deres brand. Alle de nævnte ressourcer giver CPH en konkurrencemæssig fordel på kort 

sigt, men der er ingen af ressourcerne, der giver CPH en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel. Dette skyldes, at de på lang sigt ikke kan betragtes som sjældne, ikke-kopierbare 

eller uerstattelige.  

 

Regnskabsåret 2020 har på grund af Coronapandemien været et særdeles hårdt år for CPH, 

hvilket afspejles i de finansielle nøgletal, som er tydeligt påvirket heraf. Nøgletallene viser 

dog også en nedadgående udvikling, der startede tilbage i 2018, som ellers var rekordåret 

for antallet af passagerer i lufthavnen. Den nedadgående udvikling skyldes primært takst-

reguleringer i 2018, den nye takstaftale, der trådte i kraft i 2019, øgede personaleomkost-

ninger samt det fortsat høje investeringsniveau. Når CPH’s ROE sammenlignes med kon-
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kurrenterne, Schiphol, Zürich og Stockholm, ligger CPH dog et godt stykke over konkur-

renterne. Dette er til trods for, at CPH’s omsætning per PAX er lavere end både Schiphol 

og Zürich, hvilket må være en indikation på, at CPH er bedre end konkurrenterne til at 

tilpasse sine omkostninger til omsætningen. 

 

CPH befinder sig i en moden branche med lave vækstudsigter, og virksomheden kun har 

konkurrencemæssige fordele på kort sigt, hvilket giver incitament til en budgetperiode på 

5 år. Coronapandemiens eftervirkninger må dog tages med i overvejelserne omkring bud-

getperiodens længde, hvorfor den er fastlagt til 6 år. Proforma opgørelserne udarbejdes på 

baggrund af udvalgte værdidrivere, der omfatter nettoomsætningen, overskudsgraden før 

skat, den effektive skatteprocent samt aktivernes omsætningshastighed. Budgetårene og 

forudsætningerne for disse er blandt andet præget af Coronapandemien, som forventes at 

have betydning for fremtidens drift, og først i år 2024 forventes det, at CPH er tilbage til 

det, der kan betragtes som en normaliseret drift. Derudover indgår den kommende nye 

takstaftale i 2024 samt et forventet højere investeringsniveau også i forventningerne til 

fremtiden.  

 

Ejernes afkastkrav er estimeret til 4,87%, som består af en risikofri rente på 0,9%, marke-

dets risikopræmie på 6,1% og en betaværdi på 0,65. Lånerenten efter skat beregnes til 1,6% 

ved den risikofrie rente på 0,9%, et selskabsspecifikt risikotillæg på 1,13% samt selskabs-

skatteprocent på 22%. Derudover beregnes markedsværdien af egenkapitalen til 42.222 

mio. kr. og markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser er lig NFO, da denne anta-

ges at være målt til markedsværdi, og udgør dermed 9.533 mio. kr. Heraf er markedsvær-

dien af CPH beregnet til 51.755 mio. kr., og driftens kapitalomkostninger er dermed bereg-

net til 4,3%. 

 

Ved tilbagediskontering af residualoverskuddene fra driften til nutidsværdi og ved bereg-

ning af nettodriftsaktiver, terminalværdi samt ved at fratrække den nettorentebærende gæld, 

udgør egenkapitalværdien 54.130 mio. kr. Ved at dividere med antallet af udestående aktier 

fås en værdi per aktie på 6.897 kr. per 31.12.2020. Når værdien fremskrives til 31.03.2021, 

udgør den 6.979 kr. Det vil dermed sige, at ved anvendelse af den absolutte værdiansættel-

sesmodel, ReOI, er CPH’s aktie undervurderet, idet den blev handlet til 6.020 kr. per 
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31.03.2021. Men da CPH’s aktie ikke handles særlig ofte, og den derfor betragtes som 

værende illikvid, kan forskellen skyldes en manglende illikviditetspræmie i den beregnede 

værdi. Det kan derudover konkluderes, at der er en vis usikkerhed forbundet med værdian-

sættelsen, idet en del af forudsætningerne og variablene, der ligger til grund for beregnin-

gerne, er baseret på skøn, og relative små ændringer i for eksempel betaværdien vil alt andet 

lige medføre ændringer i værdien af CPH’s aktie. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at CPH handles til en underkurs og dermed ikke er fair 

prissat sammenlignet med den teoretisk beregnede værdi.  

11 Metode- og kildekritisk afsnit  

Kilderne der er benyttet i denne opgave, består af fagbøger, artikler, statistiske databaser, 

websider og publikationer. Den primære kilde der er benyttet til indhentning af data, er 

CPH’s årsregnskaber. Disse publikationer er, alt andet lige, subjektive da det er selskabet 

selv der udarbejder dem.  

Årsrapporterne er underlagt IFRS og underskrives af revisorer og vurderes derfor som væ-

rende valide og retvisende. Det er dog stadig vigtigt at forholde sig kritisk overfor den 

information, der benyttes herfra. Dette samme gør sig gældende for de øvrige selskabers 

årsrapporter.  

 
De anvendte artikler, websider og statistiske databaser er fra større virksomheder, som vur-

deres at være objektive. Kilderne er vurderet som valide ud fra den aktuelle information 

samt udgivelsestidspunktet for at sikre, at informationen ikke er forældet.  

 
Fagbøgerne der er anvendt i denne opgave, stammer alle fra pensum i diverse fag fra Co-

penhagen Business School. Bøgerne vurderes som objektive og som værende en pålidelige 

kilde.  

 

Validiteten ville kunne være øget, hvis der havde været mulighed for en kilde direkte hos 

CPH. Dette kunne have været i form af interview udarbejdet kun til opgavens formål eller 

intern indsigt i regnskaberne til brug for regnskabsanalysen. 
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Bilag 2, Opstillede balancer, offentliggjorte tal fra CPH 
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Bilag 3, Reformulerede egenkapitalopgørelser 

 

 
 



83 
 

Bilag 4, Reformulerede balancer  
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Bilag 5, Reformulerede resultatopgørelser  
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Bilag 6, PAX og BNP historisk udvikling 
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Bilag 7, Bloomberg, risikotillæg 

 
 
 


