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BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 24. maj 2018 
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 07/2018 
 
 

Delårsrapport 1. kvartal 2018 for perioden 1. januar - 31. marts 2018 
 
 
 

Resumé  
 

 Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første tre måneder 32,0 mio. kr. (27,4 mio. kr. i perioden 

1. januar til 31. marts 2017), hvilket er en stigning på 16,6 % i forhold til sidste år. 
 

 Indtægterne fra partnere og sponsorer er i dette kvartal steget til 14,3 mio. kr. Stigningen udgør 
20,8 %. (2017: 11,8 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra 
hovedparten af sponsorkategorierne. 
 

 Entre- og TV-indtægter er med 11,8 mio. kr. i 1. kvartal 2018 steget med 17,6 % i forhold til samme 
periode sidste år (2017: 10,0 mio. kr.). Stigningen skyldes både øgede indtægter fra TV grundet 
gode sportslige placeringer, samt øgede indtægter fra entre- og sæsonkortsalg. 
 

 Brøndby IF har samtidig formået at holde stigningen i relaterede omkostninger på et lavere niveau 
end omsætningsvæksten, idet omkostningerne i 1. kvartal 2018 er steget med 12,0 % til 37,3 mio. 
kr. (2017: 33,3 mio. kr.). 
 

 Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. 
kvartal 2017 negativt med 5,3 mio. kr. (2017: -5,9 mio. kr.). 
 

 Resultat før skat udgør et underskud på -9,4 mio. kr. i 1. kvartal 2018 (2017: -2,4 mio. kr.).  
 

 Brøndby IF har solgt Frederik Rønnow til Bundesliga klubben Eintracht Frankfurt pr. 1. juli 2018. 
Salgsprisen for Frederik Rønnow er ca. 21 mio. kr., og handlen har en positiv indvirkning på årets 
resultat før skat på ca. 19 mio. kr. Herudover kan der senere komme yderligere bonusbetalinger 
til. 
 

 Alka Superliga sæsonen 2017/18 er afsluttet med en placering til Brøndby IF som nr. 2 i Alka 

Superligaen, efter at have opnået et højt pointgennemsnit på 2,25 point pr. kamp. 

 

 Brøndby IF vandt Kristi Himmelfartsdag DBU pokalen efter en sejr på 3-1 over Silkeborg IF. 
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Forventninger til 2018  
 

 Der har tidligere været meldt forventninger ud om, at Brøndby IF forventede at realisere netto 
transferindtægter i niveauet 25 mio. kr. i sommeren 2018. Brøndby IF har pr. 1. juli 2018 solgt 
Frederik Rønnow. Salgsprisen for Frederik Rønnow er ca. 21 mio. kr., mens handlen har en positiv 
indvirkning på årets resultat før skat på ca. 19 mio. kr. Brøndby IF forventer ikke længere at 
realisere yderligere væsentlige transferindtægter i sommeren 2018. 
 

 De gode sportslige resultater i 1. halvår 2018 med opnåelse af sølvmedaljer samt sejr i 
pokalfinalen, sammenholdt med en større vækst end forventet i indtægter fra sponsorater og 
merchandise, betyder at Brøndby IF forventer at realisere et resultat i 1. halvår 2018 der er ca. 10 
mio. kr. bedre end budgetteret. 
 

 Brøndby IF forventer at anvende en del af det forbedrede resultat i 1. halvår 2018 til at foretage 
yderligere investeringer end det, som oprindeligt var indregnet i budgettet for 2018. Således er 
det allerede besluttet, at der investeres i en opgradering af stadionlyset på Brøndby Stadion i 
sommeren 2018. 
 

 Det forventede forbedrede resultatet for 1. halvår 2018 samt de ændrede forventninger til 
transferindtægter og investeringer betyder, at Brøndby IF fastholder de økonomiske forventninger 
til årets resultat for 2018, dvs. der forventes fortsat et resultat før skat mellem plus 1 mio. kr. og 
et underskud på 9 mio. kr. med følgende væsentligere forventninger til resten af 2018: 
 

o Brøndby IF er i top 3 af Superligaen i 2. halvår 2018 
o Brøndby IF realiserer ikke yderligere væsentlige transferindtægter i resten af 2018 ud over 

salget af Frederik Rønnow 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Brøndby IF 
Jesper Jørgensen 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på 
telefon 43 63 08 10.  
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Hoved- og nøgletal 
1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 31.990 27.437 146.960

Af- og nedskrivninger 2.204 1.787 7.742

Øvrige omkostninger 35.105 31.513 157.578

Resultat før transfer & fin. poster -5.319 -5.863 -18.360

Resultat af transferaktiviteter -3.961 3.711 -6.228

Resultat før finansielle poster -9.280 -2.152 -24.588

Finansielle poster, netto -104 -199 -204

Resultat før skat -9.384 -2.351 -24.792

Skat 0 0 0

Periodens resultat -9.384 -2.351 -24.792

Totalindkomst -9.384 -2.351 -24.792

Resultat efter finansielle poster,

men før transfer -5.423 -6.062 -18.564

Immaterielle aktiver 38.082 23.946 42.582

Materielle aktiver 122.824 109.348 123.382

Andre langfristede aktiver 2.235 12.320 2.235

Værdipapirer 77 77 77

Andre kortfristede aktiver 16.608 28.666 20.265

Aktiver i alt 179.826 174.357 188.541

Aktiekapital 156.113 141.921 156.113

Egenkapital 119.252 127.428 128.631

Langfristede forpligtelser 7.000 7.000 7.000

Kortfristede forpligtelser 53.574 39.929 52.910

Forpligtigelser i alt 60.574 46.929 59.910

Passiver i alt 179.826 174.357 188.541

Pengestrøm fra driften -3.209 2.998 22.799

Pengestrøm til investering, netto -975 -12.849 -60.819

Heraf investering i materielle anlægsaktiver -1.445 -6.201 -33.806

Pengestrøm fra finansiering 1.737 -18.577 5.031

Pengestrøm i alt -2.447 -28.428 -32.989

Nøgletal

Overskudsgrad (EBIT-margin) -33,1% -6,9% -17,5%

Afkast af investeret kapital (ROIC) -5,2% -1,2% -12,7%

Egenkapitalandel (soliditet) 66,3% 73,1% 68,2%

Egenkapitalens forrentning (ROE) -7,6% -1,8% -23,7%

Aktie- og udbyttenøgletal

Gennemsnitlig antal aktier à 0,50 kr. 312.225.190 283.841.084 293.380.005

Resultat pr. aktie à 0,50 kr. (EPS), kr. -0,03 -0,01 -0,08

Udbytte pr. aktie à 0,50 kr. 0 0 0

Indre værdi pr. aktie à 0,50 kr. (BVPS) 0,38 0,45 0,44

Børskurs pr. aktie à 0,50 kr. 0,88 0,59 0,78

Kurs/indre værdi (P/BV) 2,30 1,31 1,78

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015".
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Ledelsesberetning 

 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 31. marts 2018: 
 
 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første tre måneder 32,0 mio. kr. (27,4 mio. kr. i perioden 1. 

januar til 31. marts 2017), hvilket er en stigning på 16,6 % i forhold til sidste år. 

 

Indtægterne fra partnere og sponsorer er i dette kvartal steget til 14,3 mio. kr. Stigningen udgør 20,8 %. 

(2017: 11,8 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra hovedparten af 

sponsorkategorierne. 

 

Entre- og TV-indtægter er med 11,8 mio. kr. i 1. kvartal 2018 steget med 17,6 % i forhold til samme periode 

sidste år (2017: 10,0 mio. kr.). Stigningen skyldes både øgede indtægter fra TV grundet gode sportslige 

placeringer, samt øgede indtægter fra entre- og sæsonkortsalg. 

 

Omsætningen fra F&B og arrangementer er i 1. kvartal 2018 steget med 38,5 % til 2,8 mio. kr. (2017: 2,0 

mio. kr.). Stigningen skyldes primært øgede indtægter fra andre arrangementer end Superligakampe. 

 

Brøndby IF har samtidig formået at holde stigningen i relaterede omkostninger på et lavere niveau end 

omsætningsvæksten, idet omkostningerne i 1. kvartal 2018 er steget med 12,0 % til 37,3 mio. kr. (2017: 

33,3 mio. kr.). 

 

Eksterne omkostninger er steget med 3,6 mio. kr. til 13,8 mio. kr. (2017: 10,2 mio. kr.) som følge af den 

øgede aktivitet i selskabet, mens afskrivningerne er steget med 0,4 mio. kr. til 2,2 mio. kr. (2017: 1,8 mio. 

kr.) som følge af de investeringer i faciliteter, som der er foretaget i og omkring Brøndby Stadion i løbet af 

det seneste år. 

 

Personaleomkostningerne er realiseret på samme niveau som sidste år med 21,3 mio. kr. i 1. kvartal 2018 

(2017: 21,4 mio. kr.). 

 

Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. kvartal 2017 

negativt med 5,3 mio. kr. (2017: -5,9 mio. kr.). 

 

Resultat af transferaktiviteter udgør minus 4,0 mio. kr. i 1. kvartal 2018 (2017: +3,7 mio. kr.). Udviklingen 

i resultatet skyldes primært, at der i 1. kvartal 2018 ikke er indtægter fra spillersalg på samme niveau som 

året før. 

 

Resultat før skat udgør et underskud på -9,4 mio. kr. i 1. kvartal 2018 (2017: -2,4 mio. kr.).  

 
 
Balancen 
De likvide beholdninger udgør pr. 31. marts 2018 0,8 mio. kr. (31. december 2017: 3,2 mio. kr.), ligesom 

der ved udgangen af 1. kvartal 2018 er trukket 1,7 mio. kr. på selskabets driftskredit på i alt 20 mio. kr. 

 

Egenkapitalen udgør pr. 31. marts 2018 119,3 mio. kr. (31. december 2017: 128,6 mio. kr.).  
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Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 
Alka Superliga sæsonen 2017/18 er afsluttet med en placering til Brøndby IF som nr. 2 i Alka Superligaen, 

efter at have opnået et højt pointgennemsnit på 2,25 point pr. kamp. Placeringen betyder, at Brøndby IF 

opfylder sin målsætning om en placering i top 3 af Alka Superligaen i sæsonen 2017/18, ligesom placeringen 

sikrer, at Brøndby IF igen skal deltage i UEFA Europa League kvalifikationen til sommer. 

 

Brøndby IF vandt Kristi Himmelfartsdag DBU pokalen efter en sejr på 3-1 over Silkeborg IF. 

 

Brøndby IF har solgt Frederik Rønnow til Bundesliga klubben Eintracht Frankfurt pr. 1. juli 2018. Salgsprisen 

for Frederik Rønnow er ca. 21 mio. kr., og handlen har en positiv indvirkning på årets resultat før skat på 

ca. 19 mio. kr. Herudover kan der senere komme yderligere bonusbetalinger til. 

 
Forventninger til 2018 
Der har tidligere været meldt forventninger ud om, at Brøndby IF forventede at realisere netto 

transferindtægter i niveauet 25 mio. kr. i sommeren 2018. Brøndby IF har pr. 1. juli 2018 solgt Frederik 

Rønnow. Salgsprisen for Frederik Rønnow er ca. 21 mio. kr., mens handlen har en positiv indvirkning på 

årets resultat før skat på ca. 19 mio. kr. Brøndby IF forventer ikke længere at realisere yderligere væsentlige 

transferindtægter i sommeren 2018. 

 

De gode sportslige resultater i 1. halvår 2018 med opnåelse af sølvmedaljer samt sejr i pokalfinalen, 

sammenholdt med en større vækst end forventet i indtægter fra sponsorater og merchandise, betyder at 

Brøndby IF forventer at realisere et resultat i 1. halvår 2018 der er ca. 10 mio. kr. bedre end budgetteret. 

 

Brøndby IF forventer at anvende en del af det forbedrede resultat i 1. halvår 2018 til at foretage yderligere 

investeringer end det, som oprindeligt var indregnet i budgettet for 2018. Således er det allerede besluttet, 

at der investeres i en opgradering af stadionlyset på Brøndby Stadion i sommeren 2018. 

 

Det forventede forbedrede resultatet for 1. halvår 2018 samt de ændrede forventninger til 

transferindtægter og investeringer betyder, at Brøndby IF fastholder de økonomiske forventninger til årets 

resultat for 2018, dvs. der forventes fortsat et resultat før skat mellem plus 1 mio. kr. og et underskud på 

9 mio. kr. med følgende væsentligere forventninger til resten af 2018: 

 

 Brøndby IF er i top 3 af Superligaen i 2. halvår 2018 

 Brøndby IF realiserer ikke yderligere væsentlige transferindtægter i resten af 2018 ud over salget 

af Frederik Rønnow 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udtalelse om fremtidige forhold 
Ovenstående udsagn om fremtidige forhold er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden 
for Brøndby IF’s kontrol og kan medføre at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger 
som indeholdes i rapporten. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. 
marts 2018 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 
 
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse 
med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for 
børsnoterede selskaber. 
 
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
perioden 1. januar – 31. marts 2018. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle 
stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står 
overfor. 
 
Brøndby, den 24. maj 2018 
 
 
 
Direktion 
 
 
 
Jesper Jørgensen Troels Bech Ole Palmå 
Adm. direktør Sportsdirektør direktør med ansvar for alle 
  kommercielle forhold og  
  marketing 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
Jesper Møller Morten Albæk Jan Bech Andersen 
Formand Næstformand 
 
 
 
Christian Barrett Sune Blom Adam Falbert 
 
 
 
Thorleif Krarup Sten Lerche Jesper Nygård 
 
 
 
Michael Vinther 
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Totalindkomstopgørelse
1. kvartal 1. kvartal

tkr. Note 2018 2017 2017

Indtægter  

Nettoomsætning 3 31.990 27.437 146.960

Indtægter i alt 31.990 27.437 146.960

Omkostninger

Eksterne omkostninger 13.787 10.152 64.208

Personaleomkostninger 21.318 21.361 93.370

Af- og nedskrivninger 4 2.204 1.787 7.742

Omkostninger i alt 37.309 33.300 165.320

Resultat før transferaktiviteter,

fin. poster og skat -5.319 -5.863 -18.360

Transferaktiviteter

Resultat af transferaktiviteter 5 -3.961 3.711 -6.228

Transferaktiviteter i alt -3.961 3.711 -6.228

Resultat før finansielle poster og skat -9.280 -2.152 -24.588

Finansielle poster

Finansielle indtægter 0 7 431

Finansielle omkostninger -104 -206 -635

Finansielle poster i alt -104 -199 -204

Resultat før skat -9.384 -2.351 -24.792

Skat af ordinært resultat 0 0 0

Periodens resultat -9.384 -2.351 -24.792

Anden totalindkomst:

Skat af anden totalindkomst 0 0 0

Anden totalindkomst efter skat 0 0 0

Totalindkomst i alt -9.384 -2.351 -24.792

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (EPS) -0,03 -0,01 -0,08

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,03 -0,01 -0,08
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Marts Marts

tkr. 2018 2017 2017

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Kontraktrettigheder, spillere 38.057 23.846 42.538

Andre rettigheder 25 100 44

Immaterielle aktiver i alt 38.082 23.946 42.582

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 110.832 99.080 111.000

Driftsmateriel og inventar 11.992 10.268 12.382

Materielle aktiver i alt 122.824 109.348 123.382

Andre langfristede aktiver

Tilgodehavender 2.235 4.470 2.235

Gældsbrev 0 7.850 0

Andre langfristede aktiver i alt 2.235 12.320 2.235

Langfristede aktiver i alt 163.141 145.614 168.199

Kortfristede aktiver

Handelsvarer 4.054 3.656 3.209

Tilgodehavender 10.481 14.695 13.061

Periodeafgrænsningsposter 1.321 2.555 796

Værdipapirer 77 77 77

Likvide beholdninger 752 7.760 3.199

Kortfristede aktiver i alt 16.685 28.743 20.342

AKTIVER I ALT 179.826 174.357 188.541

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 156.113 141.921 156.113

Overført resultat -36.861 -14.493 -27.482

Egenkapital i alt 119.252 127.428 128.631

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 7.000 7.000 7.000

Langfristede forpligtelser i alt 7.000 7.000 7.000

Kortfristede forpligtelser

Bankgæld 1.737 0 0

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 31.750 22.957 36.808

Periodeafgrænsningsposter 20.087 16.972 16.102

Kortfristede forpligtelser i alt 53.574 39.929 52.910

Forpligtelser i alt 60.574 46.929 59.910

PASSIVER I ALT 179.826 174.357 188.541
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Egenkapitalopgørelse
Aktie- Overført

tkr. kapital resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 141.921 -12.150 129.771

Årets resultat 0 -2.351 -2.351

Totalindkomst i alt 0 -2.351 -2.351

Aktiebaseret vederlag 0 8 8

Transaktioner med ejerne 0 8 8

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -2.343 -2.343

Egenkapital 31. marts 2017 141.921 -14.493 127.428

Egenkapital 1. januar 2018 156.113 -27.482 128.631

Årets resultat 0 -9.384 -9.384

Totalindkomst i alt 0 -9.384 -9.384

Aktiebaseret vederlag 0 5 5

Transaktioner med ejerne 0 5 5

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -9.379 -9.379

Egenkapital 31. marts 2018 156.113 -36.861 119.252

Der er en overkurs på 113 mio. kr. i forbindelse med de to emissioner i 2013, 

samt 9 mio. kr. i forbindelse med emissionen i 2017.
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Pengestrømsopgørelse
1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

Resultat før skat -9.384 -2.351 -24.792

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 6.142 5.737 19.664

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital -3.242 3.386 -5.128

Ændring i driftskapital 137 -189 28.277

Pengestrøm fra primær drift  -3.105 3.197 23.149

Renteindtægter, indbetalt 0 7 285

Renteomkostninger, betalt -104 -206 -635

Pengestrøm fra driftsaktivitet -3.209 2.998 22.799

Køb af immaterielle aktiver -131 -10.088 -42.899

Salg af immaterielle aktiver 601 3.440 15.656

Køb af materielle aktiver -1.445 -6.201 -33.806

Salg af materielle aktiver 0 0 230

Pengestrøm til investeringsaktivitet -975 -12.849 -60.819

Fremmedfinansiering:

Optagelse af gæld hos banker mm. 1.737 0 0

Afdrag på gæld til kreditinstitutter mm. 0 -18.577 -18.577

Provenue aktieemission 0 0 23.843

Emissionsomkostninger 0 0 -235

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.737 -18.577 5.031

Periodens pengestrøm -2.447 -28.428 -32.989

Likvide beholdninger, primo 3.199 36.188 36.188

Likvide beholdninger, ultimo 752 7.760 3.199

Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens poster der direkte kan udledes af rapportens øvrige afsnit.
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Noter 
1 Anvendt regnskabspraksis 

 Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som 
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede 
virksomheder. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2017, hvortil der henvises. 
Årsrapporten for 2017 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 
 

2 Skøn og estimater 
 Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og 

estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, 
indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. 
 
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af Brøndby IF’s regnskabspraksis, og 
den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af 
den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

3 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 11.752 9.991 58.498

Indtægter fra partnere og sponsorer 14.262 11.803 50.598

F&B og arrangementer m.v. 2.793 2.017 18.643

Merchandise m.v. 2.135 1.856 14.646

Udlejning erhvervsejendom m.v. 550 1.346 3.095

Andre indtægter 498 424 1.480

Nettoomsætning i alt 31.990 27.437 146.960

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

Nettoomsætning

Salg af varer 4.928 3.873 33.289

Salg af tjenesteydelser 27.062 23.564 113.671

Nettoomsætning i alt 31.990 27.437 146.960
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1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

4 Af- og nedskrivninger

Andre rettigheder 19 19 75

Bygninger m.v. 1.113 822 3.714

Driftsmateriel og inventar 1.076 960 3.788

Tab ved salg/afgang af anlægsaktiver -4 -14 0

Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 0 165

Af- og nedskrivninger i alt 2.204 1.787 7.742

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2018 2017 2017

5 Resultat af transferaktivitet

Indtægter 693 12.435 17.725

Omkostninger -42 -5.810 -8.664

Afskrivninger på kontraktrettigheder -4.612 -2.914 -15.289

Transferaktiviteter i alt -3.961 3.711 -6.228


