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BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 21. maj 2010 
 
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2010 

Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar - 31. marts 2010 

 
 

Resumé  
 
Koncernresultat i perioden 1. januar – 31. marts 2010 
Resultat før skat er i 1. kvartal 2010 -4,9 mio. kr. (2009: -12,0 mio. kr.). 
 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter ”Brøndby IF”) har realiseret et fald i omsætningen, idet 
nettoomsætningen i 1. kvartal 2010 udgør 40,3 mio. kr. (2009: 42,3 mio. kr.), svarende til et fald på 4,7 %, 
hvilket skyldes faldende entre- og TV-indtægter, faldende merchandisesalg samt en nedgang i omsætningen fra 
udlejning af erhvervsejendomme. I modsat retning trækker en fremgang i omsætningen fra sponsorer og 
arrangementer. 
 
Eksterne omkostninger er 13,7 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: 17,5 mio. kr.), svarende til et fald på 22,2 %. 
Personaleomkostninger har i kvartalet været 26,1 mio. kr. (2009: 20,7 mio. kr.), hvilket er en stigning på 26,2 
%. Stigningen skyldes primært øgede hensættelser til fritstillede medarbejdere. 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør 1,9 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: -8,8 mio. kr.). Forbedring skyldes 
primært salget af Morten Rasmussen til Celtic FC. 
 
Resultatet efter finansielle poster, men før transfer var i 1. kvartal 2010 på -6,8 mio. kr. (2009: -3,2 mio. kr.), 
hvilket er på niveau med de budgetterede forventninger for perioden, bortset fra de føromtalte hensættelser til 
fritstillede medarbejdere. 
 
Brøndby IF’s lang- og kortsigtede forpligtigelser til banker og kreditinstitutter er faldet væsentligt i 1. kvartal 
2010 med 38,3 mio. kr. til 134,4 mio. kr. pr. 31. marts 2010 (31. december 2009: 172,7 mio. kr.). 
 
Det opnåede resultat i 1. kvartal 2010 er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette sammenholdt med 
den afdæmpede økonomiske udvikling samt udsigten til et svagt transfermarked har medført, at bestyrelsen har 
nedjusteret forventningerne til resultatet for 2010 til et underskud i niveauet -10 mio. kr. 
Resultatforventningerne er forbundet med usikkerhed fremover primært som følge af usikre forventninger til 
transfermarkedet. 
 
Andre forhold 
Brøndby IF har i januar transfervinduet forstærket SAS Liga truppen med Remco van der Schaaf på en 1½-årig 
lejeaftale med Burnley FC. I samme periode blev David Williams solgt til North Queensland Fury og Morten 
Rasmussen til Celtic FC, mens Stefan Gislason er udlejet til Viking FC. 
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Frank Buch-Andersen fratrådte d. 5 marts 2010 sin stilling. Bestyrelsen har efterfølgende udnævnt Ole Palmå til 
ny administrerende direktør. Ole Palmå har siden 2004 været ansat som kommerciel direktør i Brøndby IF.  
 
Brøndby IF valgte d. 25. marts 2010 at stoppe samarbejdet med cheftræner Kent Nielsen efter en række 
skuffende resultater, hvorefter Henrik Jensen blev ansat som cheftræner og Bjarne Jensen som assistenttræner, 
begge er ansat frem til sommeren 2010. 
 
Med venlig hilsen 
 
Brøndby IF 
Ole Palmå 
Administrerende direktør 
 

Information 

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 
08 10. 
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Hoved-og nøgletal 

1. kvartal 1. kvartal
tkr. 2010 2009 2009

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 40.332 42.306 249.347
Afskrivninger 5.066 5.100 17.541
Øvrige omkostninger 42.127 38.253 168.329
Resultat før transfer & fin. poster -4.515 -1.047 63.476
Resultat af transferaktiviteter 1.897 -8.786 -51.903
Resultat før finansielle poster -2.618 -9.833 11.573
Finansielle poster, netto -2.310 -2.138 -9.510
Resultat før skat -4.928 -11.971 2.063
Skat 1.232 2.993 2.836
Periodens resultat -3.696 -8.978 4.899
Totalindkomst -4.480 -9.639 4.928

Resultat efter finansielle poster,
men før transfer -6.825 -3.185 53.966

Immaterielle aktiver 63.047 106.428 73.410
Materielle aktiver 446.866 461.787 450.684
Værdipapirer 113 85 113
Andre kortfristede aktiver 111.994 78.887 163.268
Aktiver i alt 622.020 647.187 687.476

Aktiekapital 113.000 113.000 113.000
Egenkapital 394.450 384.416 398.930
Langfristede forpligtelser 108.048 127.632 114.182
Kortfristede forpligtelser 119.522 135.139 174.363
Forpligtigelser i alt 227.570 262.771 288.546
Passiver i alt 622.020 647.187 687.476

Pengestrøm fra driften 28.109 10.432 35.616
Pengestrøm til investering, netto 9.968 -14.086 -26.828
Heraf investering i materielle anlægsaktiver -133 -2.496 -8.361
Pengestrøm fra finansiering -38.273 4.008 -8.415
Pengestrøm i alt -196 354 373

Nøgletal
Overskudsgrad (EBIT-margin) -6,2% -29,3% 5,9%
Afkast af investeret kapital (ROIC) -0,4% -1,5% 1,7%
Egenkapitalandel (soliditet) 63,4% 59,4% 58,0%
Egenkapitalens forrentning (ROE) -0,9% -2,3% 1,2%

Aktie- og udbyttenøgletal
Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr. 5.650.000 5.650.000 5.650.000
Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. -0,6 -1,6 0,9
Udbytte pr. aktie à 20 kr. 0 0 0
Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) 70 68 71
Børskurs pr. aktie à 20 kr. 30 31 27
Kurs/indre værdi (P/BV) 0,4 0,5 0,4

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005".  
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Ledelsesberetning 

Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 31. marts 2010: 
 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. kvartal 2010 udgør 40,3 mio. kr. (2009: 42,3 mio. kr.), svarende til et fald på 
4,7 %.  
 
Entre- og TV-indtægter er faldet med 19,0 % til 8,2 mio. kr. i 1. kvartal 2010. Faldet skyldes primært at 
hjemmekampen mod FCK i 2010 er afviklet i 2. kvartal, hvor den i 2009 blev afviklet i 1. kvartal, samt generelt 
lavere entreindtægter. 
 
Indtægterne fra sponsorer er vokset med 3,1 % i 1. kvartal 2010 til 22,7 mio. kr. (2009: 22,0 mio. kr.), hvilket 
både skyldes en høj grad af fastholdelse af eksisterende sponsorer samt tilgang af flere nye sponsorer. 
 
Merchandiseomsætningen er faldet til 1,4 mio. kr. (2009: 2,5 mio. kr.), svarende til et fald på 42,9 %. Dette er 
forårsaget af at der i 1. kvartal 2009 blev afholdt både en UNICEF-dag samt en hjemmekamp mod FCK. UNICEF-
dagen og hjemmekampen mod FCK er i 2010 afviklet i 2. kvartal. Herudover er merchandisesalget ramt af den 
generelle afmatning i detailhandlen. 
 
Brøndby Food&Mind har i 1. kvartal 2010 haft en mindre vækst i omsætningen på 1,0% til 2,7 mio. kr. i 1. 
kvartal 2010, hvilket anses for en pæn udvikling i restaurationsbranchen i lyset af den afdæmpende økonomi. 
 
Omsætningen i F&B og arrangementer har i 1. kvartal 2010 været på 3,4 mio. kr. (2009: 2,8 mio. kr.), svarende 
til en vækst på 22,2 %. Væksten skyldes et øget antal arrangementer på Brøndby Stadion i 1. kvartal 2010. 
 
På udlejningssiden har Brøndby IF oplevet en nedgang på 23,3 % til 1,5 mio. kr. (2009: 1,9 mio. kr.), hvilket i al 
væsentlighed skyldes, at Brøndby IF i 3. kvartal 2009 solgte en del af Gildhøj Centret fra til Brøndby 
Idrætsefterskole. 
 
I andre indtægter indgår omsætning fra datterselskabet Amadeus Speciallægecenter, samt indtægter fra 
Brøndby Kids. Andre indtægter er vokset med 28,7 % til 0,5 mio. kr. (2009: 0,4 mio. kr.), hvilket skyldes øget 
aktivitet i Amadeus Speciallægecenter. 
 
Brøndby IF’s samlede omkostninger er vokset til 44,8 mio. kr. (2009: 43,4 mio. kr.), svarende til en stigning på 
3,4 %. 
 
Af de samlede omkostninger udgør eksterne omkostninger 13,7 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: 17,5 mio. kr.), 
svarende til et fald på 22,2 %. Faldet skyldes et øget fokus på omkostninger i organisationen, effektiviseringer 
samt et faldende vareforbrug.  
 
Personaleomkostninger er steget med 26,2 % til 26,1 mio. kr. (2009: 20,7 mio. kr.). Stigningen skyldes primært 
hensættelser til fritstillede medarbejdere. 
 
Brøndby IF’s afskrivninger er på niveau med sidste år med 5,1 mio. kr. (2009: 5,1 mio. kr.). 
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Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. kvartal 2010 -4,5 
mio. kr. (2009: -1,0 mio. kr.). 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør 1,9 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: -8,8 mio. kr.). Transferresultatet er i 1. 
kvartal 2010 påvirket positivt af salget af Morten Rasmussen til Celtic FC samt salget af David Williams til North 
Queensland Fury. 
 
Resultat før skat udgør et underskud på -4,9 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: -12,0 mio. kr.). 
 
Resultatet efter finansielle poster, men før transfer var i 1. kvartal 2010 på -6,8 mio. kr. (2009: -3,2 mio. kr.), 
hvilket er på niveau med de budgetterede forventninger for perioden, bortset fra de føromtalte hensættelser til 
fritstillede medarbejdere.  
 
Det opnåede resultat i 1. kvartal 2010 er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette sammenholdt med 
den afdæmpede økonomiske udvikling samt udsigten til et svagt transfermarked har medført, at bestyrelsen har 
nedjusteret forventningerne til resultatet for 2010 til et underskud i niveauet -10 mio. kr. 
Resultatforventningerne er forbundet med usikkerhed fremover primært som følge af usikre forventninger til 
transfermarkedet. 
 
Balancen 
Egenkapitalen er pr. 31. marts 2010 på 394,5 mio. kr. (31. december 2009: 398,9 mio. kr.). Faldet skyldes det 
negative resultat i 1. kvartal 2010. 
 
Brøndby IF’s lang- og kortsigtede forpligtigelser til banker og kreditinstitutter er faldet væsentligt med 38,3 mio. 
kr. til 134,4 mio. kr. pr. 31. marts 2010 (31. december 2009: 172,7 mio. kr.). 
 
Kommentarer til den sportslige udvikling 
Brøndby IF har i januar transfervinduet forstærket SAS Liga truppen med Remco van der Schaaf på en 1½-årig 
lejeaftale med Burnley FC. I samme periode blev David Williams solgt til North Queensland Fury og Morten 
Rasmussen til Celtic FC, mens Stefan Gislason er udlejet til Viking FC. 
 
Klubben har i 1. kvartal spillet fem betydende kampe (alle i SAS Ligaen), hvilket desværre medførte en række 
utilfredsstillende resultater, idet de fem kampe resulterede i en sejr, to uafgjorte og to nederlag. Brøndby IF 
startede forårssæsonen på femtepladsen i SAS Ligaen, men endte ved kvartalets udløb på en sjetteplads. 
 
De utilfredsstillende resultater betød, at Brøndby IF efter de første 4 kampe valgte at stoppe samarbejdet med 
cheftræner Kent Nielsen, hvorefter Henrik Jensen blev ansat som cheftræner og Bjarne Jensen som 
assistenttræner, begge er ansat frem til sommeren 2010. 
 
Andre forhold 
Frank Buch-Andersen fratrådte d. 5 marts 2010. Bestyrelsen har efterfølgende udnævnt Ole Palmå til ny 
administrerende direktør. Ole Palmå har siden 2004 været ansat som kommerciel direktør i Brøndby IF.  
 
Begivenheder efter delårsperiodens udløb 
Sæsonen 2009/10 er afsluttet, og her opnåede Brøndby IF en 3. plads i SAS Ligaen, efter en afslutning med 3 
sejre i træk, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i forhold til forløbet af forårssæsonen 2010.  
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3. pladsen i SAS Ligaen betyder, at Brøndby IF træder ind i 2. kvalifikationsrunde til Europa League, hvor første 
kamp afvikles d. 15. juli. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 
2010 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber. 
 
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 koncernens aktiver, passiver, finansielle 
stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 
31. marts 2010. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 
koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed 
og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. 
 
 
Brøndby, den 21. maj 2010 
 
Direktion   
   
   
   
Ole Palmå   
Administrerende direktør   
   
   
Bestyrelse   
 
 
 
Per Bjerregaard 

 
 
 
Finn Andersen 

 
 
 
Torben Hjort 

Formand   
   
 
 
Kurt Larsen 

 
 
Niels Roth 

 
 
Ole Staxen 

   
 
 
Benny Winther 
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Resultatopgørelse

1. kvartal 1. kvartal
tkr. 2010 2009 2009

Indtægter  
Nettoomsætning 40.332 42.306 249.347
Indtægter i alt 40.332 42.306 249.347

Omkostninger
Eksterne omkostninger 13.660 17.549 73.553
Personaleomkostninger 26.121 20.704 94.776
Afskrivninger 5.066 5.100 17.541
Omkostninger i alt 44.847 43.353 185.870

Resultat før transferaktiviteter,
fin. poster og skat -4.515 -1.047 63.476

Transferaktiviteter
Resultat af transferaktiviteter 1.897 -8.786 -51.903
Transferaktiviteter i alt 1.897 -8.786 -51.903

Resultat før finansielle poster og skat -2.618 -9.833 11.573

Finansielle poster
Finansielle indtægter 8 320 193
Finansielle omkostninger 2.318 2.458 9.703
Finansielle poster i alt -2.310 -2.138 -9.510

Resultat før skat -4.928 -11.971 2.063

Skat af ordinært resultat 1.232 2.993 2.836

Periodens resultat -3.696 -8.978 4.899

Fordeles således:
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S -3.574 -8.884 5.280
Minoritetsinteresser -122 -94 -381

-3.696 -8.978 4.899

Anden totalindkomst:
Værdiregulering af sikringsinstrumenter -1.044 -881 39
Skat af anden totalindkomst 260 220 -10
Anden totalindkomst efter skat -784 -661 29

Totalindkomst i alt -4.480 -9.639 4.928

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) -0,6 -1,6 0,9
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,6 -1,6 0,9  
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1. kvartal 1. kvartal
tkr. 2010 2009 2009

AKTIVER

Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Kontraktrettigheder, spillere 60.443 103.381 69.772
Andre rettigheder 2.604 3.047 3.638
Immaterielle aktiver i alt 63.047 106.428 73.410

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 432.388 443.041 434.383
Driftsmateriel og inventar 14.478 18.746 16.301
Materielle aktiver i alt 446.866 461.787 450.684

Langfristede aktiver i alt 509.913 568.215 524.094

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 5.565 5.330 5.387
Tilgodehavender 102.370 38.147 153.849
Periodeafgrænsningsposter 2.946 6.850 2.723
Værdipapirer 113 85 113
Likvide beholdninger 1.113 1.290 1.309

112.107 51.702 163.381

Aktiver bestemt for salg 0 27.270 0

Kortfristede aktiver i alt 112.107 78.972 163.381

AKTIVER I ALT 622.020 647.187 687.476

PASSIVER

Egenkapital
Aktiekapital 113.000 113.000 113.000
Reserve for sikringstransaktioner -2.150 -2.055 -1.366
Overført resultat 284.024 273.470 287.598
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S 
andel af egenkapitalen 394.874 384.415 399.232
Minoritetsinteresser -424 1 -302
Egenkapital i alt 394.450 384.416 398.930

Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 1.390 2.512 2.883
Kreditinstitutter 106.658 125.120 111.299
Langfristede forpligtelser i alt 108.048 127.632 114.182

Kortfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 19.006 14.559 17.798
Bankgæld 8.728 45.152 43.568
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 50.653 72.201 70.461
Periodeafgrænsningsposter 41.135 3.227 42.536
Kortfristede forpligtelser i alt 119.522 135.139 174.363

Forpligtelser i alt 227.570 262.771 288.546

PASSIVER I ALT 622.020 647.187 687.476
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Egenkapitalopgørelse

Reserve
Aktie- for sikrings- Overført Minoritets-

tkr. kapital transaktioner resultat I alt interesser I alt

Egenkapital 1. januar 2009 113.000 -1.394 282.660 394.266 0 394.266

Korrektion til primo 0 0 -306 -306 95 -211

Værdiregulering af sikrings-
     instrumenter, ultimo 0 -2.741 0 -2.741 0 -2.741
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 1.860 0 1.860 0 1.860
Skat af egenkapitalbevægelser 0 220 0 220 0 220
Nettogevinster indregnet direkte på 0 -661 0 -661 0 -661
     egenkapitalen
Periodens resultat 0 0 -8.884 -8.884 -94 -8.978
Totalindkomst i alt 0 -661 -8.884 -9.545 -94 -9.639

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -661 -9.190 -9.851 1 -9.850

Egenkapital 31. marts 2009 113.000 -2.055 273.470 384.415 1 384.416

Egenkapital 1. januar 2010 113.000 -1.366 287.598 399.232 -302 398.930

Værdiregulering af sikrings-
     instrumenter, ultimo 0 -2.866 0 -2.866 0 -2.866
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 1.822 0 1.822 0 1.822
Skat af egenkapitalbevægelser 0 260 0 260 0 260
Nettogevinster indregnet direkte på 0 -784 0 -784 0 -784
     egenkapitalen
Periodens resultat 0 0 -3.574 -3.574 -122 -3.696
Totalindkomst i alt 0 -784 -3.574 -4.358 -122 -4.480

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -784 -3.574 -4.358 -122 -4.480

Egenkapital 31. marts 2010 113.000 -2.150 284.024 394.874 -424 394.450   
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Pengestrømsopgørelse
1. kvartal 1. kvartal

tkr. 2010 2009 2009

Resultat før transfer, finansielle poster og skat -4.515 -1.047 63.476

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 5.066 5.195 20.622
Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 551 4.148 84.098
Ændring i driftskapital 29.868 8.575 -38.945
Pengestrøm fra primær drift  30.419 12.723 45.153

Renteindtægter, indbetalt 8 2 166
Renteomkostninger, betalt -2.318 -2.293 -9.703
Pengestrøm fra driftsaktivitet 28.109 10.432 35.616

Køb af immaterielle aktiver -580 -14.880 -26.584
Salg af immaterielle aktiver 10.731 3.290 8.117
Køb/salg af materielle aktiver -183 -2.496 -8.361
Pengestrøm til investeringsaktivitet 9.968 -14.086 -26.828

Fremmedfinansiering:
Forøgelse af / (afdrag på) gæld til kreditinstitutter/bank -38.273 4.008 -8.415
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -38.273 4.008 -8.415

Periodens pengestrøm -196 354 373
Likvide beholdninger, primo 1.309 936 936
Likvide beholdninger, ultimo 1.113 1.290 1.309

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 2009, hvortil der henvises. 
Årsrapporten for 2009 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 2009. 
 

 

Noter

1. kvartal 1. kvartal
tkr. 2010 2009 2009

3 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 8.190 10.111 42.769
Indtægter fra sponsorer 22.682 21.990 145.774
F&B og arrangementer m.v. 3.383 2.769 21.307
Udlejning erhvervsejendom m.v. 1.470 1.915 6.291
Merchandise m.v. 1.409 2.467 13.149
Food&Mind 2.668 2.642 16.777
Andre indtægter 530 412 3.280
Nettoomsætning i alt 40.332 42.306 249.347  


