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BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 30. august 2018 
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 09/2018 
 

 

Delårsrapport 1. halvår 2018 for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 

 
 
Resumé af 1. halvår 2018 
 
 

 Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2018 udgjorde 92,2 mio. kr. mod 67,8 mio. kr. i samme 
periode sidste år, hvilket er en stigning på 36,0 % i forhold til samme periode sidste år. Stigningen 
skyldes primært øgede indtægter fra fodboldrelaterede aktiviteter. 
 

 

 Entre- og tv-indtægterne er i 1. halvår 2018 34,8 mio. kr., svarende til en forøgelse på 34,6 % i 
forhold til samme periode sidste år (H1 2017: 25,9 mio. kr.). Forøgelsen skyldes både øgede TV-
indtægter grundet bedre sportslige resultater end i 2017 samt øgede indtægter fra entre og 
sæsonkortsalg. 
 

 

 Omsætningen fra partnere og sponsorer er steget til 31,8 mio. kr. Stigningen udgør 23,7 %. (2017: 
25,7 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra alle 
sponsorkategorierne. 
 
 

 Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. halvår 
2018 positivt med 0,5 mio. kr. (2017: -8,0 mio. kr.). 
 
 

 Resultat af transferaktiviteter udgør -9,0 mio. kr. i 1. halvår 2018 (H1 2017: -0,2 mio. kr.), hvilket 
dels skyldes større spillersalg i starten af 2017 i forhold til 2018 og øgede afskrivninger i 2018 i 
forhold til 2017.  
 
 

 Resultat før skat udgør et underskud på -8,7 mio. kr. i 1. halvår 2018 (H1 2017: -8,1 mio. kr.). 
 
 

 Brøndby IF opnåede i Superligasæsonen 2017/2018 en andenplads, ligesom Brøndby IF vandt den 
danske pokalfinale. 
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 Brøndby IF har solgt Frederik Rønnow til Bundesligaklubben 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.  
 
 

 Brøndby IF har solgt Christian Nørgaard til den italienske Serie A klub ACF FIORENTINA S.p.a. med 
virkning fra den 19. juli 2018. Salgsprisen for Christian Nørgaard er ca. 26 mio. kr. og handlen har 
en positiv indvirkning på årets resultat for 2018 før skat på ca. 22 mio. kr. 
 
 

 Brøndby IF fastholder forventninger til årets resultat, dvs. et overskud for 2018 før skat i niveauet 
plus 12 mio. kr. til 22 mio. kr., baseret på følgende væsentlige forudsætninger: 
 

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 

salgene af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard 
 
 
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 
2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2018 2017 2017

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 60.207 40.335 92.198 67.773 146.960

Af- og nedskrivninger 2.249 1.840 4.453 3.628 7.742

Øvrige omkostninger 52.140 40.603 87.245 72.116 157.578

Resultat før transfer & fin. poster 5.818 -2.108 500 -7.971 -18.360

Resultat af transferaktiviteter -5.003 -3.858 -8.964 -147 -6.228

Resultat før finansielle poster 815 -5.966 -8.464 -8.118 -24.588

Finansielle poster, netto -177 250 -281 50 -204

Resultat før skat 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Skat 0 0 0 0 0

Periodens resultat 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Totalindkomst 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Resultat efter finansielle poster,

men før transfer 5.641 -1.858 219 -7.921 -18.564

Immaterielle aktiver 37.197 21.891 37.197 21.891 42.582

Materielle aktiver 125.853 110.071 125.853 110.071 123.382

Andre langfristede aktiver 2.235 4.470 2.235 4.470 2.235

Værdipapirer 77 77 77 77 77

Andre kortfristede aktiver 19.554 33.907 19.554 33.907 20.265

Aktiver i alt 184.916 170.416 184.916 170.416 188.541

Aktiekapital 156.113 141.921 156.113 141.921 156.113

Egenkapital 119.893 121.724 119.893 121.724 128.631

Langfristede forpligtelser 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Kortfristede forpligtelser 58.023 41.692 58.023 41.692 52.910

Forpligtigelser i alt 65.023 48.692 65.023 48.692 59.910

Passiver i alt 184.916 170.416 184.916 170.416 188.541

Pengestrøm fra driften 9.389 18.430 6.180 15.879 22.799

Pengestrøm til investering, netto -9.243 -11.366 -10.218 -24.215 -60.819

Heraf investering i materielle anlægsaktiver -4.081 -8.896 -5.526 -15.097 -33.806

Pengestrøm fra finansiering -200 0 1.537 -18.577 5.031

Pengestrøm i alt -54 7.064 -2.501 -26.913 -32.989

Nøgletal

Overskudsgrad (EBIT-margin) 1,5% -16,4% -10,2% -12,0% -17,5%

Afkast af investeret kapital (ROIC) 0,4% -3,5% -4,6% -4,8% -12,7%

Egenkapitalandel (soliditet) 64,8% 71,4% 64,8% 71,4% 68,2%

Egenkapitalens forrentning (ROE) 0,5% -4,6% -7,0% -6,4% -23,7%

Aktie- og udbyttenøgletal

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

Resultat pr. aktie à 0,50 kr. (EPS), kr. 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,08

Udbytte pr. aktie à 0,50 kr. 0 0 0 0 0

Indre værdi pr. aktie à 0,50 kr. (BVPS) 0,38 0,43 0,38 0,43 0,44

Børskurs pr. aktie à 0,50 kr. 1,17 0,63 1,17 0,63 0,78

Kurs/indre værdi (P/BV) 3,03 1,46 3,03 1,46 1,78

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

 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. april – 30. juni 2018 (2. kvartal 2018): 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S (herefter ”Brøndby IF”) har i 2. kvartal 2018 haft en nettoomsætning på 60,2 
mio. kr. (2. kvartal 2017: 40,3 mio. kr.), svarende til en stigning på 49,3 %.  
 
Den stigende omsætning skyldes stigende omsætning fra både fodboldaktiviteter og fra ikke 
fodboldrelaterede aktiviteter på ikke kampdage. 
 
Brøndby IF´s omkostninger er i samme periode steget med 28,1 % til 54,4 mio. kr. (2. kvartal 2017: 42,4 
mio. kr.), hvilket kan henføres til øget vareforbrug relateret til den stigende omsætning samt højere 
personaleomkostninger grundet øgede bonusbetalinger i forbindelse med de gode sportslige resultater, men 
også hensættelse til medarbejdere i forbindelse med omstruktureringen af Brøndby Masterclass. 
 
Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat ender således positivt med 5,8 mio. kr. (2017: -
2,1 mio. kr.). 
 
Resultatet af transferaktiviteterne er realiseret med -5,0 mio. kr. (2. kvartal 2017: -3,9 mio. kr.). Der har 
ikke været væsentlig transferaktivitet i 2. kvartal 2018, så det negative resultat relaterer sig primært til 
periodens afskrivninger. 
 
Resultat før skat i 2. kvartal 2018 er derfor positivt med 0,6 mio. kr. (2. kvartal 2017: -5,7 mio. kr.), hvilket 
er en forbedring med 6,3 mio. kr. i forhold til sidste år.  
 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 30. juni 2018 (1. halvår 2018): 
 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2018 udgjorde 92,2 mio. kr. mod 67,8 mio. kr. i samme periode 
sidste år. Stigningen i omsætningen på 36,0 % skyldes primært øgede indtægter fra fodboldrelaterede 
aktiviteter men også en stigning i omsætningen fra ikke fodboldrelaterede arrangementer. 
 
Entre- og tv-indtægterne er i 1. halvår 2018 steget med 34,6 % til 34,8 mio. kr. (H1 2017: 25,9 mio. kr.), 
hvilket skyldes både øgede TV-indtægter grundet bedre sportslige resultater end i 2017 samt øgede 
indtægter fra entre og sæsonkortsalg. 
 
Omsætningen fra partnere og sponsorer er i 1. halvår 2018 steget med 23,7 % til 31,8 mio. kr. 
Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra alle sponsorkategorierne. 
 
Indtægter fra F&B er steget med 75,6 % til 14,6 mio. kr. i 1. halvår 2018 (H1 2017: 8,3 mio. kr.), hvilket 
primært skyldes en øget omsætning fra kampe på Brøndby Stadion hvor der har været markant flere 
tilskuere end i 1. halvår 2017, men også at der i 1. halvår 2018 er afholdt en række ikke fodboldrelaterede 
arrangementer med større omsætning end sidste år. 
 
Merchandiseomsætningen er steget med 70,8 % til 8,4 mio. kr. (H1 2017: 4,9 mio. kr.), hvilket både skyldes 
et flot salg af hjemmebanetrøjen, men også et flot salg af andre merchandiseprodukter. 
 
Brøndby IF har samtidig formået at holde stigningen i relaterede omkostninger på et lavere niveau end 
omsætningsvæksten, idet omkostningerne i 1. halvår 2018 er steget med 21,1 % til 91,7 mio. kr. (2017: 75,7 
mio. kr.). Stigningen skyldes primært øget vareforbrug grundet den øgede omsætning, men også stigende 
personaleudgifter og øgede udgifter til afskrivninger grundet det større investeringsniveau i faciliteter i og 
omkring Brøndby Stadion de sidste par år. 
 
Personaleomkostninger er steget med 8,4% til 49,7 mio. kr. (H1 2017: 45,9 mio. kr.), hvilket dels skyldes 
øgede bonusbetalinger i forbindelse med de gode sportslige resultater, men også hensættelse til 
medarbejdere i forbindelse med omstruktureringen af Brøndby Masterclass. 
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Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. halvår 2018 
positivt med 0,5 mio. kr. (H1 2017: -8,0 mio. kr.), 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -9,0 mio. kr. i 1. halvår 2018 (H1 2017: -0,2 mio. kr.), hvilket dels 
skyldes større spillersalg i starten af 2017 i forhold til 2018 og øgede afskrivninger i 2018 i forhold til 2017.  
 
Resultat før skat udgør et underskud på -8,7 mio. kr. i 1. halvår 2018 (H1 2017: -8,1 mio. kr.), hvilket er ca. 
10 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat for 1. halvår 2018. 
 
Balancen 
Selskabets likvide beholdninger udgør pr. 30. juni 2018 0,7 mio. kr. (31. december 2017: 3,2 mio. kr.). 
Herudover har selskabet pr. 30. juni 2018 en kassekredit på 20 mio. kr., hvor der er trukket 1,5 mio. kr. pr. 
30. juni 2018. 
 
Egenkapitalen er pr. 30. juni 2018 på 119,9 mio. kr. (31. december 2017: 128,6 mio. kr.). Faldet i 
egenkapitalen skyldes det negative resultat i 1. halvår 2018. 
 
Kommentarer til den sportslige udvikling 
Brøndby IF opnåede i Superligasæsonen 2017/2018 en andenplads, hvilket overgik den budgetterede 
sportslige målsætning på en 3. plads. 
 
Herudover vandt Brøndby IF DBU pokalturneringen efter en 3-1 sejr over Silkeborg IF, og de sportslige 
resultater udløste adgang til kvalifikationskampe til gruppespillet i UEFA Europa League. 
 
I kvalifikationen til UEFA Europa League gruppespillet spillede Brøndby IF i tredje kvalifikationsrunde mod 
serbiske FK Spartak Subotica som samlet blev besejret med 4-1 efter to sejre. I Play-off runden til UEFA 
Europa League gruppespillet møder Brøndby IF KRC Genk fra Belgien, hvor resultat i den første kamp i 
Belgien blev 5-2. Der er returkamp i aften på Brøndby Stadion, hvor det afgøres hvilket hold som kvalificerer 
sig til gruppespillet. 
 
I Superligaen 2018/2019 har Brøndby IF spillet syv kampe, hvilket har resulteret i 13 point og en placering 
som nr. 3 i Superligaen. 
 
Oversigt over ændringer i Superliga-truppen 1. januar 2018 – 30. august 2018 
 
Tilgange: Afgange: 

Mikael Uhre SønderjyskE Mads Juel Andersen AC Horsens 

Björn Kopplin Hobro IK Jacob Pryts Næstved BK 

Jens Martin Gammelby Silkeborg IF Gregers Arndal-Lauritzen HB Køge (leje) 

Ante Erceg Al-Ahli Dubai Frederik Rønnow Eintracht Frankfurt 

Marvin Schwäbe TSG Hoffenheim Jan Kliment VfB Stuttgart (leje, retur) 

Dominik Kaiser RB Leipzig Besar Halimi FSV Mainz (leje, retur) 

Josip Radosevic Hajduk Split Teemu Pukki Norwich City 

Nikolai Laursen PSV Eindhoven (leje) Viktor Anker FC Hensingør 

Gustaf Nilsson Silkeborg IF (leje, retur) Gustaf Nilsson Vejle Boldklub 

Gregor Sikosek Silkeborg IF (leje, retur) Christian Nørgaard ACF Fiorentina 

Gregers Arndal-Lauritzen HB Køge (leje, retur) Christian Enemark HB Køge (leje) 

Viktor Anker Næstved (leje, retur) Gregor Sikosek NK Domzale 

Joel Kabongo Fremad Amager (leje, 
retur) 

  

Andreas Bruus Egne rækker   

Christian Enemark Egne rækker   

Casper Hauervig Egne rækker   

Morten Frendrup Egne rækker   
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Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 
Brøndby IF har solgt Frederik Rønnow til Bundesligaklubben 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. 
 
Brøndby IF har solgt Christian Nørgaard til den italienske Serie A klub ACF FIORENTINA S.p.a. med virkning 
fra den 19. juli 2018. Salgsprisen for Christian Nørgaard er ca. 26 mio. kr. og handlen har en positiv 
indvirkning på årets resultat for 2018 før skat på ca. 22 mio. kr. Herudover kan der senere komme 
yderligere bonusbetalinger til. 
 
Forventninger til 2018 
 
Brøndby IF fastholder forventninger til årets resultat, dvs. et overskud for 2018 før skat i niveauet plus 12 
mio. kr. til 22 mio. kr., baseret på følgende væsentlige forudsætninger: 
 

 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 salgene 

af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard 

 
 
 
 

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 – 30. 
juni 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
perioden 1. januar – 30. juni 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 30. august 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
2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. Note 2018 2017 2018 2017 2017

Indtægter  

Nettoomsætning 3 60.207 40.335 92.198 67.773 146.960

Indtægter i alt 60.207 40.335 92.198 67.773 146.960

Omkostninger

Eksterne omkostninger 23.722 16.074 37.509 26.226 64.208

Personaleomkostninger 28.418 24.529 49.736 45.890 93.370

Af- og nedskrivninger 4 2.249 1.840 4.453 3.628 7.742

Omkostninger i alt 54.389 42.443 91.698 75.744 165.320

Resultat før transferaktiviteter,

fin. poster og skat 5.818 -2.108 500 -7.971 -18.360

Transferaktiviteter

Resultat af transferaktiviteter 5 -5.003 -3.858 -8.964 -147 -6.228

Transferaktiviteter i alt -5.003 -3.858 -8.964 -147 -6.228

Resultat før finansielle poster og skat 815 -5.966 -8.464 -8.118 -24.588

Finansielle poster

Finansielle indtægter 4 389 4 395 431

Finansielle omkostninger -181 -139 -285 -345 -635

Finansielle poster i alt -177 250 -281 50 -204

Resultat før skat 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Skat af ordinært resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Anden totalindkomst:

Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Anden totalindkomst efter skat 0 0 0 0 0

Totalindkomst i alt 638 -5.716 -8.745 -8.068 -24.792

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (EPS) 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,08

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,08
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1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2017

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Kontraktrettigheder, spillere 37.191 21.810 42.538

Andre rettigheder 6 81 44

Immaterielle aktiver i alt 37.197 21.891 42.582

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 114.659 99.303 111.000

Driftsmateriel og inventar 11.194 10.768 12.382

Materielle aktiver i alt 125.853 110.071 123.382

Andre langfristede aktiver

Tilgodehavender 2.235 4.470 2.235

Andre langfristede aktiver i alt 2.235 4.470 2.235

Langfristede aktiver i alt 165.285 136.432 168.199

Kortfristede aktiver

Handelsvarer 3.569 3.649 3.209

Tilgodehavender 14.934 19.103 13.061

Periodeafgrænsningsposter 353 1.880 796

Værdipapirer 77 77 77

Likvide beholdninger 698 9.275 3.199

Kortfristede aktiver i alt 19.631 33.984 20.342

AKTIVER I ALT 184.916 170.416 188.541

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 156.113 141.921 156.113

Overført resultat -36.220 -20.197 -27.482

Egenkapital i alt 119.893 121.724 128.631

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 1.537 0 0

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 37.175 27.030 36.808

Periodeafgrænsningsposter 19.311 14.662 16.102

Kortfristede forpligtelser i alt 58.023 41.692 52.910

Forpligtelser i alt 65.023 48.692 59.910

PASSIVER I ALT 184.916 170.416 188.541



Side 10 af 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Egenkapitalopgørelse
Aktie- Overført

tkr. kapital resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 141.921 -12.150 129.771

Årets resultat 0 -8.068 -8.068

Totalindkomst i alt 0 -8.068 -8.068

Aktiebaseret vederlag 0 21 21

Transaktioner med ejerne 0 21 21

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -8.047 -8.047

Egenkapital 30. juni 2017 141.921 -20.197 121.724

Egenkapital 1. januar 2018 156.113 -27.482 128.631

Årets resultat 0 -8.745 -8.745

Totalindkomst i alt 0 -8.745 -8.745

Aktiebaseret vederlag 0 7 7

Transaktioner med ejerne 0 7 7

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -8.738 -8.738

Egenkapital 30. juni 2018 156.113 -36.220 119.893

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.



Side 11 af 13 

 

 

 
  

Pengestrømsopgørelse
1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2017

Resultat før skat -8.745 -8.068 -24.792

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 13.420 11.201 19.664

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 4.675 3.133 -5.128

Ændring i driftskapital 1.786 12.696 28.277

Pengestrøm fra primær drift  6.461 15.829 23.149

Renteindtægter, indbetalt 4 395 285

Renteomkostninger, betalt -285 -345 -635

Pengestrøm fra driftsaktivitet 6.180 15.879 22.799

Køb af immaterielle aktiver -5.606 -13.607 -42.899

Salg af immaterielle aktiver 914 4.489 15.656

Køb af materielle aktiver -5.526 -15.097 -33.806

Salg af materielle aktiver 0 0 230

Pengestrøm til investeringsaktivitet -10.218 -24.215 -60.819

Fremmedfinansiering:

Optagelse af gæld til kreditinstitutter mm. 1.537 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 1.537 -18.577 5.031

Periodens pengestrøm -2.501 -26.913 -32.989

Likvide beholdninger, primo 3.199 36.188 36.188

Likvide beholdninger, ultimo 698 9.275 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. 
 
Selskabet har implementeret de nye standarder der er gældende fra 1. januar 2018 omfattende 
IFRS 15 om indtægtsindregning og IFRS 9 om finansielle instrumenter. Efter IFRS 15 indregnes 
indtægter i takt med, at kontrollen overføres til kunden. Implementering af IFRS 15 har ikke haft 
betydning for tidspunktet for indregning af selskabets indtægter. Efter IFRS 9 foretages 
nedskrivning på tilgodehavender på basis af forventede tab og ikke først når der er indtruffet en 
tabsbegivenhed. Den ændrede metode har ingen væsentlig effekt på resultat og egenkapital. 
Herudover er anvendt regnskabspraksis 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2018 2017 2017

3 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 23.044 15.861 34.796 25.852 58.498

Indtægter fra partnere og sponsorer 17.532 13.898 31.794 25.701 50.598

F&B og arrangementer m.v. 11.766 6.274 14.559 8.291 18.643

Merchandise m.v. 6.283 3.072 8.418 4.928 14.646

Udlejning erhvervsejendom m.v. 670 664 1.220 2.010 3.095

Andre indtægter 912 566 1.411 991 1.480

Nettoomsætning i alt 60.207 40.335 92.198 67.773 146.960

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2018 2017 2017

Nettoomsætning

Salg af varer 18.049 9.346 22.977 13.219 33.289

Salg af tjenesteydelser 42.158 30.989 69.221 54.554 113.671

Nettoomsætning i alt 60.207 40.335 92.198 67.773 146.960
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2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2018 2017 2017

4 Af- og nedskrivninger

Andre rettigheder 19 19 37 37 75

Bygninger m.v. 1.140 932 2.253 1.754 3.714

Driftsmateriel og inventar 1.090 899 2.167 1.860 3.788

Tab ved salg/afgang af anlægsaktiver 0 -10 -4 -23 0

Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 0 0 0 165

Af- og nedskrivninger i alt 2.249 1.840 4.453 3.628 7.742

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

tkr. 2018 2017 2018 2017 2017

5 Resultat af transferaktivitet

Indtægter 221 1.049 914 13.484 17.725

Omkostninger -474 -1.867 -516 -7.677 -8.664

Afskrivninger på kontraktrettigheder -4.750 -3.040 -9.362 -5.954 -15.289

Transferaktiviteter i alt -5.003 -3.858 -8.964 -147 -6.228


