
 
 

 

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 24. maj 2016 
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 
 
 

Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 
 

Resumé  
 

 Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første tre måneder 23,5 mio. kr. (24,2 mio. kr. i perioden 1. 

januar til 31. marts 2015), hvilket er en mindre nedgang på 3,0 % i forhold til samme periode sidste år. 

 

 Indtægterne fra partnere og sponsorer er fortsat steget i dette kvartal til 9,8 mio. kr. Stigningen udgør 

5,3 %. (2015: 9,3 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægterne fra 

hovedparten af sponsorkategorierne. 

 

 Brøndby IF’s samlede omkostninger er steget med 5,0 mio. kr. til 38,5 mio. kr. (2015: 33,5 mio. kr.), 

hvilket primært skyldes øgede personaleomkostninger grundet ophør af samarbejdet med ledende 

medarbejdere. 

 

 Resultat før skat udgør et underskud på -20,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 (2015: -11,9 mio. kr.), hvilket 

svarer til det budgetterede resultat for 1. kvartal 2016. 

 

 Egenkapitalen er pr. 31. marts 2016 på 44,2 mio. kr. (31. december 2015: 65,0 mio. kr.), og dermed har 

Brøndby IF som meddelt i selskabsmeddelelse 09/2016 tabt mere end 50 % af selskabets aktiekapital 

pr. 31. marts 2016.  

 

 På selskabets generalforsamling den 10. maj 2016 blev det vedtaget, at selskabskapitalen blev nedsat, 

således at stykstørrelsen blev ændret fra 1,00 kr. til 0,50 kr., og dermed udgør selskabets aktiekapital pr. 

den 10. maj 2016 51 mio. kr., hvilket betyder, at selskabets egenkapital igen udgør mere end 50 % af 

selskabets aktiekapital. 

 

 Brøndby IF fastholder de økonomiske forventninger til årets resultat for 2016, dvs. der forventes fortsat 

et underskud før skat i niveauet 15 - 25 mio. kr. 

 
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.  



 
 

 

  

Hoved- og nøgletal 
1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 23.483 24.198 135.834

Af- og nedskrivninger 1.585 1.548 6.394

Øvrige omkostninger 36.909 31.960 155.583

Resultat før transfer & fin. poster -15.011 -9.310 -26.143

Resultat af transferaktiviteter -4.403 -1.650 9.645

Resultat før finansielle poster -19.414 -10.960 -16.498

Finansielle poster, netto -1.082 -953 -501

Resultat før skat -20.496 -11.913 -16.999

Skat 0 0 0

Periodens resultat -20.496 -11.913 -16.999

Totalindkomst -20.923 -12.268 -15.980

Resultat efter finansielle poster,

men før transfer -16.093 -10.263 -26.644

Immaterielle aktiver 30.611 26.505 33.853

Materielle aktiver 94.598 98.982 96.031

Andre langfristede aktiver 9.839 16.117 9.889

Værdipapirer 89 89 89

Andre kortfristede aktiver 29.157 37.578 44.846

Aktiver i alt 164.294 179.271 184.708

Aktiekapital 102.023 102.023 102.023

Egenkapital 44.194 68.347 65.011

Langfristede forpligtelser 61.745 64.426 63.864

Kortfristede forpligtelser 58.355 46.498 55.833

Forpligtigelser i alt 120.100 110.924 119.697

Passiver i alt 164.294 179.271 184.708

Pengestrøm fra driften -2.465 -13.977 -21.408

Pengestrøm til investering, netto -1.313 -5.281 -4.902

Heraf investering i materielle anlægsaktiver -133 -2.070 -3.983

Pengestrøm fra finansiering -2.024 -1.850 839

Pengestrøm i alt -5.802 -21.108 -25.471

Nøgletal

Overskudsgrad (EBIT-margin) -101,7% -48,6% -11,3%

Afkast af investeret kapital (ROIC) -11,8% -6,1% -8,6%

Egenkapitalandel (soliditet) 26,9% 38,1% 35,2%

Egenkapitalens forrentning (ROE) -37,5% -17,7% -23,4%

Aktie- og udbyttenøgletal

Gennemsnitlig antal aktier à 1 kr. 102.022.902 102.022.902 102.022.902

Resultat pr. aktie à 1 kr. (EPS), kr. -0,20 -0,12 -0,17

Udbytte pr. aktie à 1 kr. 0 0 0

Indre værdi pr. aktie à 1 kr. (BVPS) 0,43 0,67 0,64

Børskurs pr. aktie à 1 kr. 0,82 1,77 1,06

Kurs/indre værdi (P/BV) 1,88 2,64 1,66

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



 
 

 

Ledelsesberetning 

 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 31. marts 2016: 
 
 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første tre måneder 23,5 mio. kr. (24,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 
31. marts 2015), hvilket er en mindre nedgang på 3,0 % i forhold til sidste år. 
 
Indtægterne fra partnere og sponsorer er fortsat steget i dette kvartal til 9,8 mio. kr. Stigningen udgør 5,3 %. 
(2015: 9,3 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægterne fra hovedparten af 
sponsorkategorierne. 
 
Entre- og TV-indtægter er med 9,1 mio. kr. i 1. kvartal 2016 på niveau med samme periode sidste år (2015: 9,0 
mio. kr.). Der er i 2016 afviklet tre hjemmekampe i Alka Superligaen, hvor der i 2015 blev afviklet to 
hjemmekampe i Alka Superligaen samt et inde stævne i Brøndby Hallen. 
 
Omsætningen fra merchandise er faldet med 0,6 mio. kr. til 1,5 mio. kr. (2015: 2,1 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes, 
at der i 1. kvartal 2015 blev introduceret en ny hjemmebanetrøje, som påvirkede salget positivt.  
 
Omsætningen fra F&B og arrangementer har i 1. kvartal 2016 været på 1,8 mio. kr. (2015: 2,5 mio. kr.). Faldet 
skyldes, at der i 2016 har været en mindre omsætning fra arrangementer på ikke kampdage.   
 
Brøndby IF’s samlede omkostninger er steget med 5,0 mio. kr. til 38,5 mio. kr. (2015: 33,5 mio. kr.), hvilket 
primært skyldes øgede personaleomkostninger grundet ophør af samarbejdet med ledende medarbejdere. 
 
Af- og nedskrivninger er realiseret med 1,6 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år (2015: 1,5 mio.). 
 
Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. kvartal 2016 
negativt med 15,0 mio. kr. (2015: -9,3 mio. kr.). 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -4,4 mio. kr. i 1. kvartal 2016 (2015: -1,7 mio. kr.). Forøgelsen af det 
negative resultat af transferaktiviteter i forhold til samme periode sidste år skyldes øgede afskrivninger som 
følge af den investering der er foretaget i spillertruppen i løbet af 2015. 
 
Resultat før skat udgør et underskud på -20,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 (2015: -11,9 mio. kr.), hvilket svarer til det 
budgetterede resultat for 1. kvartal 2016.  
 
 
Balancen 
De likvide beholdninger udgør pr. 31. marts 2016 6,0 mio. kr. (31. december 2015: 11,8 mio. kr.). Faldet i de 
likvide beholdninger skyldes primært det negative resultat af driften i 1. kvartal 2016. 
 
Egenkapitalen udgør pr. 31. marts 2016 44,2 mio. kr. (31. december 2015: 65,0 mio. kr.), og dermed har Brøndby 
IF som meddelt i selskabsmeddelelse 09/2016 tabt mere end 50 % af selskabets aktiekapital pr. 31. marts 2016.  
 
På selskabets generalforsamling den 10. maj 2016 blev det vedtaget, at selskabskapitalen blev nedsat, således 
at stykstørrelsen blev ændret fra 1,00 kr. til 0,50 kr., og dermed udgør selskabets aktiekapital pr. den 10. maj 
2016 51 mio. kr., hvilket betyder, at selskabets egenkapital igen udgør mere end 50 % af selskabets aktiekapital. 
 
Den rentebærende gæld til kreditinstitutter er reduceret med 2,0 mio. kr., så den pr. 31. marts 2016 udgør 52,5 
mio. kr. (31. december 2015: 54,5 mio. kr.). 
 
 
 



 
 

 

Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 
Alka Superliga sæsonen 2015/16 nærmer sig sin afslutning med to runder igen, og Brøndby IF er pt. placeret på 
en 4. plads. Stillingen i Alka Superligaen betyder, at Brøndby IF fortsat har mulighed for at opfylde sin målsætning 
om en placering i top 3 af Alka Superligaen i sæsonen 2015/16. 
 
Brøndby IF meddelte i selskabsmeddelelse 14/2016, at Alexander Zorniger er ansat pr. 1. juni 2016 som 
klubbens nye cheftræner for Alka Superliga holdet. Alexander Zorniger er 48 år, og kommer fra Tyskland, hvor 
han tidligere har været cheftræner for blandt andet VfB Stuttgart og RB Leipzig. 
 
Med henvisning til selskabsmeddelelse 10/2016 af 14. april 2016 kan det hermed oplyses, at Brøndby IF i dag har 
besluttet at stoppe forhandlingerne om outsourcing af marketingaktiviteterne, således at der ikke indgås en 
aftale om outsourcing af marketingaktiviteterne. 
 
Forventninger til 2016 
Brøndby IF fastholder de økonomiske forventninger til årets resultat for 2016, dvs. der forventes fortsat et 
underskud før skat i niveauet 15 - 25 mio. kr. 
 
 
 

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. 

  



 
 

 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 
2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 
1. januar – 31. marts 2016. 
 
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 2016 
 
Direktion 
 
 
 
Jesper Jørgensen Troels Bech 
Adm. direktør Sportsdirektør 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
Jesper Møller Morten Albæk Christian Barrett 
Formand Næstformand 
 
 
 
Sune Blom Jim Stjerne Hansen Thorleif Krarup 
 
 
 
Sten Lerche 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 

Totalindkomstopgørelse

1. kvartal 1. kvartal

tkr. Note 2016 2015 2015

Indtægter  

Nettoomsætning 3 23.483 24.198 135.834

Indtægter i alt 23.483 24.198 135.834

Omkostninger

Eksterne omkostninger 9.880 8.524 56.920

Personaleomkostninger 27.029 23.436 98.663

Af- og nedskrivninger 4 1.585 1.548 6.394

Omkostninger i alt 38.494 33.508 161.977

Resultat før transferaktiviteter,

fin. poster og skat -15.011 -9.310 -26.143

Transferaktiviteter

Resultat af transferaktiviteter 5 -4.403 -1.650 9.645

Transferaktiviteter i alt -4.403 -1.650 9.645

Resultat før finansielle poster og skat -19.414 -10.960 -16.498

Finansielle poster

Finansielle indtægter 40 18 6.512

Finansielle omkostninger 1.122 971 -7.013

Finansielle poster i alt -1.082 -953 -501

Resultat før skat -20.496 -11.913 -16.999

Skat af ordinært resultat 0 0 0

Periodens resultat -20.496 -11.913 -16.999

Anden totalindkomst:

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -427 -355 1.019

Skat af anden totalindkomst 0 0 0

Anden totalindkomst efter skat -427 -355 1.019

Totalindkomst i alt -20.923 -12.268 -15.980

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie (EPS) -0,20 -0,12 -0,17

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,20 -0,12 -0,17



 
 

 

  

Marts Marts

tkr. 2016 2015 2015

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Kontraktrettigheder, spillere 30.436 26.255 33.660

Andre rettigheder 175 250 193

Immaterielle aktiver i alt 30.611 26.505 33.853

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 83.966 86.101 84.662

Driftsmateriel og inventar 10.632 12.881 11.369

Materielle aktiver i alt 94.598 98.982 96.031

Andre langfristede aktiver

Tilgodehavender 2.235 5.588 2.235

Gældsbrev 7.604 10.529 7.654

Andre langfristede aktiver i alt 9.839 16.117 9.889

Langfristede aktiver i alt 135.048 141.604 139.773

Kortfristede aktiver

Handelsvarer 3.728 3.624 2.782

Tilgodehavender 17.657 16.931 29.383

Periodeafgrænsningsposter 1.734 820 841

Værdipapirer 89 89 89

Likvide beholdninger 6.038 16.203 11.840

29.246 37.667 44.935

Kortfristede aktiver i alt 29.246 37.667 44.935

AKTIVER I ALT 164.294 179.271 184.708

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 102.023 102.023 102.023

Overkurs ved emission 112.964 112.964 112.964

Reserve for sikringstransaktioner -6.301 -7.248 -5.874

Overført resultat -164.492 -139.392 -144.102

Egenkapital i alt 44.194 68.347 65.011

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Anden rentebærende gæld 17.325 11.964 17.325

Kreditinstitutter 44.420 52.462 46.539

Langfristede forpligtelser i alt 61.745 64.426 63.864

Kortfristede forpligtelser

Kreditinstitutter 8.069 7.935 7.974

Anden rentebærende gæld 3.212 0 3.212

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 35.816 28.602 35.940

Periodeafgrænsningsposter 11.258 9.961 8.707

Kortfristede forpligtelser i alt 58.355 46.498 55.833

Forpligtelser i alt 120.100 110.924 119.697

PASSIVER I ALT 164.294 179.271 184.708



 
 

 

 
 
  

Egenkapitalopgørelse Reserve

Aktie- Overkurs for sikrings- Overført

tkr. kapital ved emission transaktioner resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2015 102.023 112.964 -6.893 -127.821 80.273

Værdiregulering af sikrings-

     instrumenter, ultimo 0 0 -7.248 0 -7.248

Tilbageførsel af værdiregulering af 

     sikringsinstrumenter, primo 0 0 6.893 0 6.893

Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Anden totalindkomst efter skat 0 0 -355 0 -355

Årets resultat 0 0 0 -11.913 -11.913

Totalindkomst i alt 0 0 -355 -11.913 -12.268

Aktiebaseret vederlag 0 0 0 342 342

Transaktioner med ejerne 0 0 0 342 342

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 -355 -11.571 -11.926

Egenkapital 31. marts 2015 102.023 112.964 -7.248 -139.392 68.347

Egenkapital 1. januar 2016 102.023 112.964 -5.874 -144.102 65.011

Værdiregulering af sikrings-

     instrumenter, ultimo 0 0 -6.301 0 -6.301

Tilbageførsel af værdiregulering af 

     sikringsinstrumenter, primo 0 0 5.874 0 5.874

Skat af anden totalindkomst 0 0 0 0 0

Anden totalindkomst efter skat 0 0 -427 0 -427

Årets resultat 0 0 0 -20.496 -20.496

Totalindkomst i alt 0 0 -427 -20.496 -20.923

Aktiebaseret vederlag 0 0 0 106 106

Transaktioner med ejerne 0 0 0 106 106

Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 -427 -20.390 -20.817

Egenkapital 31. marts 2016 102.023 112.964 -6.301 -164.492 44.194



 
 

 

 
 
 
  

Pengestrømsopgørelse
1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

Resultat før skat -20.496 -11.913 -16.999

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 6.799 4.851 5.414

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital -13.697 -7.062 -11.585

Ændring i driftskapital 12.314 -6.068 -5.663

Pengestrøm fra primær drift  -1.383 -13.130 -17.248

Renteindtægter, indbetalt 40 18 153

Renteomkostninger, betalt -1.122 -865 -4.313

Pengestrøm fra driftsaktivitet -2.465 -13.977 -21.408

Køb af immaterielle aktiver -3.536 -3.673 -22.157

Salg af immaterielle aktiver 2.356 462 21.238

Køb af materielle aktiver -133 -2.070 -3.983

Salg af materielle aktiver 0 0 0

Pengestrøm til investeringsaktivitet -1.313 -5.281 -4.902

Fremmedfinansiering:

Afdrag på/Optagelse af gæld til kreditinstitutter mm. -2.024 -1.850 839

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.024 -1.850 839

Periodens pengestrøm -5.802 -21.108 -25.471

Likvide beholdninger, primo 11.840 37.311 37.311

Likvide beholdninger, ultimo 6.038 16.203 11.840

Det er ikke alle pengestrømsopgørelsens poster der direkte kan udledes af rapportens øvrige afsnit.



 
 

 

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 2015, hvortil der henvises. 
Årsrapporten for 2015 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 2015. 
 

 

 
 
 
 

 
 

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

3 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 9.145 9.041 54.167

Indtægter fra partnere og sponsorer 9.802 9.309 38.608

F&B og arrangementer m.v. 1.792 2.493 23.780

Udlejning erhvervsejendom m.v. 1.223 1.197 5.038

Merchandise m.v. 1.491 2.087 13.689

Andre indtægter 30 71 552

Nettoomsætning i alt 23.483 24.198 135.834

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

Nettoomsætning

Salg af varer 3.283 4.580 37.469

Salg af tjenesteydelser 20.200 19.618 98.365

Nettoomsætning i alt 23.483 24.198 135.834

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

4 Af- og nedskrivninger

Andre rettigheder 19 19 75

Bygninger m.v. 762 774 3.065

Driftsmateriel og inventar 804 755 3.180

Tab/Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 0 74

Af- og nedskrivninger i alt 1.585 1.548 6.394



 
 

 

 

 
 
 

1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2016 2015 2015

5 Resultat af transferaktivitet

Indtægter 2.356 1.279 27.775

Omkostninger -2.849 -21 -1.992

Nedskrivninger på kontraktrettigheder 0 0 -1.872

Afskrivninger på kontraktrettigheder -3.910 -2.908 -14.266

Transferaktiviteter i alt -4.403 -1.650 9.645


