
 

 

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 30. august 2016 
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 20/2016 
 
 

Delårsrapport 1. halvår 2016 for perioden 1. januar 2016 - 30. juni 2016 

 

Resumé af 1. halvår 2016 
 Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2016 udgjorde 54,5 mio. kr. mod 61,9 mio. kr. i samme periode 

sidste år. Nedgangen i omsætningen skyldes primært en nedgang i omsætningen fra ikke 

fodboldrelaterede arrangementer.  

 Omsætningen fra sponsorindtægter er steget 0,7 % til 19,9 mio. kr., på trods af at der i 1. halvår 2016 er 

realiseret mindre bonusbetalinger fra sponsorer i forhold til sidste år, grundet en sportslig placering i 

sæsonen 2015/16 som nr. 4 mod en placering som nr. 3 i sæsonen 2014/15. 

 Resultat før skat udgør et underskud på -30,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 (H1 2015: -20,1 mio. kr.), hvilket er 

på niveau med det budgetterede, hvis der ses bort fra den negative resultatmæssige indvirkning af 

salget af Magnus Eriksson. 

 Salget af Riza Durmisi til Real Betis indregnes i juli måned med en nettoeffekt på 17 mio. kr., og det 

betyder, at Brøndby IF’s resultat før skat pr. 31. juli 2016 er i niveauet minus 12 mio. kr. 

 Egenkapitalen er pr. 30. juni 2016 på 33,4 mio. kr. (31. december 2015: 65,0 mio. kr.). Faldet i 

egenkapitalen skyldes det negative resultat i 1. halvår 2016. 

 Selskabets likvide beholdninger udgør pr. 30. juni 2016 0,6 mio. kr. (31. december 2015: 11,8 mio. kr.). 

Brøndby IF oplyste den 28. juni i selskabsmeddelelse 18/2016, at selskabet optog et lån på 7 mio. kr. fra 

Jan Bech Andersen. Brøndby IF modtog først låneprovenuet primo juli, så effekten af lånet er ikke 

indregnet i balancetallene pr. 30. juni 2016. 

 Brøndby IF opnåede i Superligasæsonen 2015/2016 en fjerdeplads, hvilket udløste adgang til 

kvalifikationskampe til gruppespillet i UEFA Europa League. 

 Brøndby IF fastholder forventningerne til årets resultat for 2016, dvs. der forventes fortsat et 

underskud før skat i niveauet 15 - 25 mio. kr. Indregnet i forventninger til 2016 er, at der ikke realiseres 

yderligere væsentlige transfers i 2016 samt at Brøndby IF slutter som minimum nr. 5 i Alka Superligaen 

2016/17 efter runde 13 og efter afslutningen af efterårssæsonen. 

 Som meddelt i selskabsmeddelelse 18/2016, så har Brøndby IF for at sikre det nødvendige 

kapitalberedskab påbegyndt arbejdet med at forberede en kapitalemission, som fortsat forventes at 

kunne blive gennemført inden udgangen af 2016. 

 

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.  



 

 

 
  



 

 

Ledelsesberetning 

 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. april – 30. juni 2016 (2. kvartal 2016): 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S (herefter ”Brøndby IF”) har i 2. kvartal 2016 haft en nettoomsætning på 31,1 mio. 
kr. (2. kvartal 2015: 37,7 mio. kr.), svarende til et fald på 17,6 %.  
 
Den faldende omsætning skyldes primært faldende omsætning inden for TV-indtægter, F&B, herunder særligt 
fra ikke fodboldrelaterede arrangementer, og merchandise. 
 
Brøndby IF´s omkostninger er i samme periode faldet med 16,7 % til 35,4 mio. kr. (2. kvartal 2015: 42,5 mio. kr.), 
hvilket primært kan henføres til mindre vareforbrug relateret til den faldende omsætning, samt lavere 
personaleomkostninger. 
 
Resultat af transferaktiviteterne er realiseret med -5,3 mio. kr. (2. kvartal 2015: -2,3 mio. kr.). Det negative 
resultat i 2. kvartal 2016 skyldes afskrivninger på kontraktrettigheder, samt salget af Magnus Eriksson der 
påvirker resultatet i 2. kvartal 2016 negativt med 2,5 mio. kr. 
 
Resultat før skat er for 2. kvartal 2016 -10,4 mio. kr. (2. kvartal 2015: -8,2 mio. kr.). Ses der bort fra den negative 
resultatmæssige indvirkning af salget af Magnus Eriksson, er resultatet på niveau med det budgetterede for 2. 
kvartal 2016. 
 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 30. juni 2016 (1. halvår 2016): 
 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2016 udgjorde 54,5 mio. kr. mod 61,9 mio. kr. i samme periode sidste år. 
Nedgangen i omsætningen skyldes primært en nedgang i omsætningen fra ikke fodboldrelaterede 
arrangementer. 
 
Entre- og tv-indtægterne er i 1. halvår 2016 faldet med 6,4 % til 21,2 mio. kr. (H1 2015: 22,7 mio. kr.), hvilket 
primært skyldes faldende TV-indtægter grundet en dårligere sportslig placering i 2016 end i 2015. 
 
Omsætningen fra sponsorindtægter er steget 0,7 % til 19,9 mio. kr., på trods af at der i 1. halvår 2016 er 
realiseret mindre bonusbetalinger fra sponsorer i forhold til sidste år, grundet en sportslig placering i sæsonen 
2015/16 som nr. 4 mod en placering som nr. 3 i sæsonen 2014/15. 
 
Indtægter fra F&B er faldet med 36,5 % til 6,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 (H1 2015: 10,9 mio. kr.), hvilket dels skyldes 
en mindre omsætning til kampe på Brøndby Stadion, men primært også at der i 1. halvår 2015 blev afholdt en 
række ikke fodboldrelaterede arrangementer, hvilket ikke i samme grad har været tilfældet i 2016. 
 
Merchandiseomsætning er faldet med 33,7 % til 3,9 mio. kr. (H1 2015: 5,9 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes at der i 1. 
halvår 2015 blev lanceret en ny hjemmebanetrøje, mens den nye hjemmebanetrøje i 2016 først er blevet 
introduceret i juli måned. 
 
Brøndby IF’s samlede omkostninger er faldet med 2,1 mio. kr. til 73,9 mio. kr. (H1 2015: 76,0 mio. kr.), hvilket 
primært skyldes faldende vareforbrug grundet den lavere omsætning. 
 
Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. halvår 2016 -19,3 
mio. kr. (H1 2015: -14,1 mio. kr.)., hvilket er på niveau med det budgetterede for 1. halvår 2016. 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -9,8 mio. kr. i 1. halvår 2016 (H1 2015: -4,0 mio. kr.), hvilket dels skyldes 
afskrivninger på kontraktrettigheder samt herudover et tab på 2,5 mio. kr. på salget af Magnus Eriksson. 
 
Brøndby IF har i juni 2016 i forbindelse med førtidsindløsning af den rente Swap som selskabet indgik i 2006 
betalt 6,8 mio. kr. Indløsningsbeløbet udgiftsføres frem til 2026 i takt med at det lån som Swap’en lå til 
rentesikring af afdrages. 



 

 

Resultat før skat udgør et underskud på -30,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 (H1 2015: -20,1 mio. kr.), hvilket er på 
niveau med det budgetterede, hvis der ses bort fra den negative resultatmæssige indvirkning af salget af 
Magnus Eriksson på 2,5 mio. kr. 
 
Balancen 
Selskabets likvide beholdninger udgør pr. 30. juni 2016 0,6 mio. kr. (31. december 2015: 11,8 mio. kr.).  
 
Brøndby IF oplyste den 28. juni i selskabsmeddelelse 18/2016, at selskabet optog et lån på 7 mio. kr. fra Jan Bech 
Andersen. Brøndby IF modtog først låneprovenuet primo juli, så effekten af lånet er ikke indregnet i 
balancetallene pr. 30. juni 2016. 
 
Egenkapitalen er pr. 30. juni 2016 på 33,4 mio. kr. (31. december 2015: 65,0 mio. kr.). Faldet i egenkapitalen 
skyldes det negative resultat i 1. halvår 2016. 
 
Selskabets lang- og kortsigtede rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter er nedbragt til 50,5 mio. kr. pr. 
30. juni 2016 (31. december 2015: 54,5 mio. kr.). 
 
Kommentarer til den sportslige udvikling 
Brøndby IF opnåede i Superligasæsonen 2015/2016 en fjerdeplads, hvilket ikke opfyldte den sportslige 
målsætning om en tredjeplads som Brøndby IF havde i starten af året, men fjerdepladsen er i overensstemmelse 
med målsætningen i strategi 6.4 som Brøndby IF offentliggjorde i 1. halvår 2016. Fjerdepladsen udløste adgang 
til kvalifikationskampe til gruppespillet i UEFA Europa League. 
 
I kvalifikationen til UEFA Europa League gruppespillet nåede Brøndby IF frem til Play-off runden efter sejre over 
islandske Valur Reykjavik, skotske Hibernian og tyske Hertha Berlin. I Play-off runden mødte Brøndby IF 
Panathinaikos, og det betød desværre et exit fra UEFA Europa League turneringen efter et samlet nederlag over 
to kampe. 
 
I Superligaen 2016/2017 har Brøndby IF spillet syv kampe, hvilket har resulteret i 15 point og en placering som 
nr. 1 i Alka Superligaen. 
 
Oversigt over ændringer i Superliga-truppen 1. januar 2016 – 30. august 2016 
 
Tilgange: Afgange: 

Kamil Wilczek Carpi FC Fredrik Semb Berge Odd Grenland 

David Boysen Lyngby Elbasan Rashani Rosenborg (leje) 

Gustaf Nilsson Falkenberg FF Dario Dumic NEC Nijmegen (leje) 

Benedikt Röcker Greuther Fürth Michael Almebäck Örebro SK 

Hjörtur Hermannsson PSV Eindhoven Ronnie Schwartz Guingamp (leje, retur) 

Ariel Nunez Club Olimpia (leje retur) Riza Durmisi Real Betis 

Jonas Borring Randers FC Andreas Hansen HB Køge 

Marcos Ureña FCM Martin Ørnskov Lyngby BK 

Mads Juel Andersen Egne rækker Martin Eriksson Djurgården 

Viktor Anker Egne rækker David Boysen Roda JC 

  Jonas Borring FCM 

  Mads Juel Andersen HB Køge (leje) 

  Daniel Agger Karrierestop 

  Malthe Johansen Karrierestop 

  Johan Elmander Kontraktudløb 

 
 
 
 
 
 



 

 

Begivenheder efter delårsperiodens udløb 
Brøndby IF har indgået en fireårig hovedpartneraftale med den nuværende Co-partner Arbejdernes Landsbank 
til afløsning for den nuværende hovedpartneraftale, når den udløber. Aftalen med Arbejdernes Landsbank 
træder således i kraft pr. 1. juli 2017. 
 
Det skal bemærkes, at salget af Riza Durmisi til Real Betis indregnes i juli måned med en nettoeffekt på 17 mio. 
kr., og det betyder, at Brøndby IF’s resultat før skat pr. 31. juli 2016 er i niveauet minus 12 mio. kr. 
 
Som meddelt i selskabsmeddelelse 18/2016, så har Brøndby IF for at sikre det nødvendige kapitalberedskab 
påbegyndt arbejdet med at forberede en kapitalemission, som fortsat forventes at kunne blive gennemført 
inden udgangen af 2016. 
 
Med de til- og afgange der har været til spillertruppen efter 30. juni 2016, har Brøndby IF frem til dags dato 
realiseret transferindtægter i 2016 for i alt ca. 27 mio. kr., og forventningerne til resultatet af 
transferaktiviteterne for hele 2016 er på den baggrund, og på en forventning om at der ikke realiseres yderligere 
væsentlige transfers i 2016, et mindre overskud (0 – 5 mio. kr.).  
 
Forventninger til 2016 
Brøndby IF fastholder forventningerne til årets resultat for 2016, dvs. der forventes fortsat et underskud før skat 
i niveauet 15 - 25 mio. kr. Indregnet i forventninger til 2016 er, at der ikke realiseres yderligere væsentlige 
transfers i 2016 samt at Brøndby IF slutter som minimum nr. 5 i Alka Superligaen 2016/17 efter runde 13 og efter 
afslutningen af efterårssæsonen. 
 
 
 

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 – 30. juni 
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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. 
januar – 30. juni 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 30. august 2016 
 
Direktion 
 
 
 
Jesper Jørgensen Troels Bech   
Administrerende direktør Sportsdirektør 
 
 
 
 
Jesper Møller Morten Albæk Christian Barrett 
Formand Næstformand 
 
 
 
 
Sune Blom Jim Stjerne Hansen Thorleif Krarup 
 
 
 
 
Sten Lerche 
  



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
6 Nærtstående parter 
Hovedaktionær Jan Bech Andersen har i 2016 ydet selskabet lån på i alt 11,0 mio. kr., henholdsvis 4 mio. 
i april 2016 og 7 mio. pr. 1. juli 2016. Pr. 30. juni 2016 udgjorde gæld til Jan Bech Andersen i alt 25 mio. kr. 
fordelt på lån, renter og transferfinansiering.  Lånene skal indfries den 31. juli 2017, og lånene forrentes 
på markedsvilkår. 
 
For at understøtte kapitalberedskabet har Jan Bech Andersen ved støtteerklæring bekræftet, at - om 
nødvendigt - sikre tilstrækkelig likviditet til, at selskabet kan opretholde sit budgetterede 
aktivitetsniveau for regnskabsåret 2016. En eventuel tilførsel af likviditet vil ske som lån eller 
kapitalforhøjelse. 
 
7 Sikringsinstrumenter 
Som nævnt i ledelsesberetningen, har Brøndby IF i juni måned førtidsindløst renteswap. 
 

 

2. kvartal 1. halvår


