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BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 

Cvr.nr. 83 93 34 10 

 

Brøndby, den 19. november 2010 

 

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2010 

 

Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar 2010 - 30. september 2010 

 
 

Resumé af 1. januar 2010 - 30. september 2010 

 

• Brøndby IF har i årets første ni måneder opnået en omsætning på 138,6 mio. kr., svarende til 
et fald på 5,6% i forhold til den tilsvarende periode i 2009 (146,9 mio. kr. i perioden 1. januar 
til 30. september 2009). 

• Indtægterne fra sponsorer er faldet med 1,8% i de første ni måneder af 2010 til 67,4 mio. kr. 
(68,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009), 

• Resultat af transferaktiviteter har i perioden været negativt med -8,2 mio. kr. (-27,5 mio. kr. i 
perioden 1. januar til 30. september 2009). 

• Resultat før skat blev på -13,0 mio. kr. (-25,0 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 
2009), hvoraf 3. kvartal 2010 udgør -2,2 mio. kr. (3. kvartal 2009: -8,2 mio. kr.). 

• De lang- og kortsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 139,8 mio. kr. pr. 30. 
september 2010 (31. december 2009: 172,7 mio. kr.). 

• I europæisk fodbold vandt Brøndby IF først over FC Vaduz og Budocnost, men lykkedes 
desværre ikke med at kvalificere sig til Europa League gruppespillet, da holdet blev slået af 
Sporting Lissabon i play-off runden. 

• Brøndby IF har i 3. kvartal 2010 solgt Jon Jönsson til IF Elfsborg i Sverige og Samuel Holmen til 
Istanbul B.B. Spor i Tyrkiet. 

• Brøndby IF forventer et underskud før skat for 2010 i niveauet 20 mio. kr. 

 

 

Resumé af begivenheder efter periodens afslutning 

 
• Brøndby IF har besluttet at sælge den del af Gildhøj Centret som Brøndby IF fortsat ejer, 

ligesom Brøndby IF sammen med de øvrige aktionærer i Amadeus Speciallægecenter A/S 
har besluttet at stoppe aktiviteten i Amadeus Speciallægecenter A/S pr. 31. december 
2010. 

• Bestyrelsesmedlemmerne Kurt Larsen, Niels Roth og Ole Staxen meddelte d. 4 november 
2010 at de ønskede at udtræde af bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.  
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• Administrerende direktør Ole Palmå meddelte samme dag, at han ønskede at fratræde sin 
stilling som administrerende direktør i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og Brøndby Food&Mind 
A/S pr. 30. juni 2011. 

• Selskabet har på baggrund af de tre bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen valgt 
at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 2. december 
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 

3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9
tkr. 2010 2009 * 2010 2009 2009

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 51.786 54.823 138.637 146.915 249.3 47
Afskrivninger 4.539 2.025 14.614 12.326 17.541
Øvrige omkostninger 44.078 48.576 122.671 125.161 168.330
Resultat før transfer & fin. poster 3.168 4.221 1.353 9 .427 63.476
Resultat af transferaktiviteter -3.721 -10.214 -8.153 -27.505 -51.903
Resultat før finansielle poster -553 -5.993 -6.801 -18. 077 11.573
Finansielle poster, netto -1.637 -2.169 -6.200 -6.931 -9.510
Resultat før skat -2.190 -8.161 -13.001 -25.008 2.063
Skat 548 2.040 3.250 6.252 2.836
Periodens resultat -1.642 -6.121 -9.751 -18.756 4.899
Totalindkomst -2.150 -6.616 -12.186 -19.187 4.928

Resultat efter finansielle poster,
men før transfer 1.532 2.052 -4.848 2.497 53.966

Immaterielle aktiver 41.696 99.019 41.696 99.019 73.410
Materielle aktiver 438.330 454.684 438.330 454.684 450.684
Værdipapirer 113 88 113 88 113
Andre kortfristede aktiver 110.204 66.968 110.204 66.968 163.269
Udskudt skat 1.179 671 1.179 671 0
Aktiver i alt 591.522 621.430 591.522 621.430 687.476

Aktiekapital 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Egenkapital 386.744 374.869 386.744 374.869 398.930
Langfristede forpligtelser 98.457 115.817 98.457 115.817 114.182
Kortfristede forpligtelser 106.321 130.745 106.321 130.745 174.363
Forpligtigelser i alt 204.778 246.561 204.778 246.561 28 8.546
Passiver i alt 591.522 621.430 591.522 621.430 687.476

Pengestrøm fra driften 268 -23.165 25.130 2.517 35.616
Pengestrøm til investering, netto 4.525 23.345 7.878 6.229 -26.828
Heraf investering i materielle anlægsak tiver -1.023 -3.005 -1.636 -6.583 -8.361
Pengestrøm fra finansiering -4.260 -264 -32.876 -8.719 -8.415
Pengestrøm i alt 533 -84 132 27 373

Nøgletal
Overskudsgrad (EBIT-margin) -1,2% -13,4% -5,2% -15,1% 5,9%
Afkast af investeret kapital (ROIC) -0,1% -1,0% -1,1% -2,9% 1,7%
Egenkapitalandel (soliditet) 65,4% 60,3% 65,4% 60,3% 58,0%
Egenkapitalens forrentning (ROE) -0,4% -1,6% -2,5% -5,0% 1,2%

Aktie- og udbyttenøgletal
Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr. 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000
Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. -0,3 -0,6 -0,8 -3,3 0,9
Udbytte pr. aktie à 20 kr. 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) 68 66 68 66 71
Børskurs pr. aktie à 20 kr. 25 32 25 32 27
Kurs/indre værdi (P/BV) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,40,482301672
Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

* Sammenligningstal tilrettet
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Ledelsesberetning 

Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. juli – 30. september 2010 (3. kvartal 2010): 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter ”Brøndby IF”) har i 3. kvartal 2010 haft en 
nedgang i nettoomsætningen til 51,8 mio. kr. (3. kvartal 2009: 54,8 mio. kr.), svarende til et fald på 
5,5%. Faldet skyldes primært et fald i indtægter fra sponsorer samt et fald i F&B i forbindelse med 
efterårssæsonens kampe. 
 
Brøndby IF koncernens omkostninger er i samme periode faldet med 3,9% til 48,6 mio. kr. (3. kvartal 
2009: 50,6 mio. kr.). Faldet er dels begrundet i faldende personaleomkostningerne, idet der i 3. 
kvartal 2009 blev hensat til omkostninger i forbindelse med skiftet af administrerende direktør, dels 
grundet et fald i eksterne omkostninger på 12,0%, primært som følge af faldende vareforbrug, men 
også grundet et generelt lavere omkostningsniveau i 2010. Afskrivninger er steget med 2,5 mio. kr. 
som følge af, at gevinsten fra salget af dele af Gildhøj Centret blev indregnet i 3. kvartal 2009.  
 
Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør for 3. kvartal 2010 3,2 mio. kr. (3. 
kvartal 2009: 4,2 mio. kr.).  
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -3,7 mio. kr. i 3. kvartal 2010 mod -10,2 mio. kr. i 3. kvartal 2009. 
Det forbedrede resultat i 2010 skyldes salgene af Jon Jönsson, Samuel Holmen og Jannik 
Vestergaard. 
 
Resultat før skat udgør et underskud på -2,2 mio. kr. i 3. kvartal 2010 mod -8,2 mio. kr. i 3. kvartal 
2009.  
 

Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 30. september 2010: 

Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 138,6 mio. kr. (146,9 mio. kr. i perioden 
1. januar til 30. september 2009), svarende til et fald på 5,6%.  
 
Faldet i omsætningen skyldes bl.a. et fald i entré og TV-indtægter, der i årets første 9 måneder er 
faldet med 6,1% til 32,3 mio. kr. (34,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009). Faldet er 
primært begrundet i faldende entréindtægter til kampe i Superligaen. 
 
Desuden er indtægterne fra sponsorer faldet med 1,8% i de første ni måneder af 2010 til 67,4 mio. 
kr. (68,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009), mens omsætningen af merchandise er 
faldet med 21,0% til 6,9 mio. kr. (8,8 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009). 
 
Endvidere er omsætningen i F&B og arrangementer i de første ni måneder af 2010 faldet til 14,6 
mio. kr. (18,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009), svarende til et fald på 21,7%. 
Faldet skyldes mindre omsætning på stadion i forbindelse med kampe, mens omsætningen i 
forbindelse med afholdelse af andre arrangementer end fodbold på Brøndby Stadion er på niveau 
med sidste år. 
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Derimod bidrager Brøndby Food&Mind med en omsætningsvækst på 16,1% for årets første 9 
måneder til 10,3 mio. kr. (8,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009). 
 
Brøndby IF’s samlede omkostninger er 137,3 mio. kr. i årets første 9 måneder, hvilket er et mindre 
fald på 0,1% (137,5 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009). 
 
Af de samlede omkostninger er eksterne omkostninger 50,2 mio. kr. i årets første ni måneder (56,6 
mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009), hvilket er et fald på 11,3% i forhold til 2009. Dette 
fald skyldes at vareforbruget i de første 9 måneder af 2010 er mindre end i samme periode i 2009, 
samt at omkostningsniveauet generelt er faldende. 
 
Personaleomkostninger har i årets første ni måneder været 72,5 mio. kr. (68,6 mio. kr. i perioden 1. 
januar til 30. september 2009), hvilket er en stigning på 5,7%. Stigningen skyldes primært 
hensættelse til fritstillede medarbejdere i 1. kvartal 2010. 
 
Brøndby IF’s afskrivninger er steget til 14,6 mio. kr. (12,3 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 
2009), som følge af indregning af gevinst fra salget af dele af Gildhøj Centret i 3. kvartal 2009.  
 
Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i årets 
første ni måneder 1,4 mio. kr. (9,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2009).  
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -8,2 mio. kr. i årets første ni måneder (-27,5 mio. kr. i perioden 1. 
januar til 30. september 2009). Den positive udvikling i transferresultatet skyldes salg af spillere i løbet 
af 2010. 
 
Resultat før skat udgør et underskud på -13,0 mio. kr. i de første ni måneder af 2010 (-25,0 mio. kr. i 
perioden 1. januar til 30. september 2009).  
 
Balancen 
Egenkapitalen udgør pr. 30. september 2010 386,7 mio. kr. (31. december 2009: 398,9 mio. kr.). 
Faldet skyldes det negative resultat i de første ni måneder af 2010. 
 
De lang- og kortsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 139,8 mio. kr. pr. 30. september 
2010 (31. december 2009: 172,7 mio. kr.). 
 
Forventninger til 2010 
Brøndby IF forventer på baggrund af den seneste tids svingende sportslige resultater, samt på 
baggrund af et faldende tilskuertal til de seneste kampe, at resultat før skat i 2010 bliver et 
underskud i niveauet 20 mio. kr.  
 
Brøndby IF har modtaget en skrivelse fra spillerforeningen vedrørende manglende betaling af 
feriepenge, ferietillæg og pension for ansatte kontraktspillere. Brøndby IF har i den forbindelse søgt 
juridisk bistand, og den juridiske vurdering af sagen pågår. 
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Kommentarer til den sportslige udvikling 

Brøndby IF har i efterårssæsonens første 16 kampe i Superligaen opnået 6 sejre, 5 uafgjorte og 5 
nederlag, hvilket giver Brøndby IF en placering som nr. 4 i SuperLigaen.  
 
I Europa League kvalifikationen slog Brøndby IF FC Vaduz fra Liechtenstein ud i 2. 
kvalifikationsrunde. I 3. kvalifikationsrunde lykkedes det at sende Buducnost fra Montenegro ud. I 
den afgørende play-off runde for at komme i Europa League gruppespillet mødte Brøndby IF 
Sporting Lissabon og efter en flot 2-0 sejr på udebane i den første kamp, blev det desværre til et 
samlet nederlag efter et 0-3 nederlag på hjemmebane. 
 
Oversigt over ændringer i A-truppen 1. januar 2010 – 19. november 2010 

Tilgange: Afgange: 

Remco van der Schaaf Burnley FC (Leje) Morten Rasmussen Celtic FC 

Stefan Gislason Viking FC (retur, leje) David Williams North Queensland Fury 

Bruno Fressato Cardoso Corinthians (leje) Stefan Gislason Viking FC (leje) 

  Jon Jönsson IF Elfsborg 

  Samuel Holmen Istanbul B.B. Spor 

  Jacob Berthelsen FC Fredericia 

 
Begivenheder efter delårsperiodens udløb 

Brøndby IF har besluttet at sælge den del af Gildhøj Centret som Brøndby IF fortsat ejer, og 
ejendommen er nu sat til salg via EDC Erhverv. Selskabet forventer at kunne sælge ejendommen 
med gevinst, men det forventes ikke, at der indgås en endelig aftale om salg af ejendommen i 
2010, hvorfor beslutningen ikke forventes at have indflydelse på resultatet for 2010. 
 
Brøndby IF har sammen med de øvrige aktionærer i Amadeus Speciallægecenter A/S besluttet at 
stoppe aktiviteten i Amadeus Speciallægecenter A/S pr. 31. december 2010. Denne beslutning 
forventes ikke at medføre væsentlige omkostninger for Brøndby IF i hverken 2010 eller i 2011. 
 
Begge beslutninger er taget som led i drøftelserne om rammerne for en ny strategiplan for 
selskabet som beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 13/2010, og beslutningerne vil medføre at 
Brøndby IF styrker selskabets økonomi samtidig med at fokus på selskabets kerneforretning kan 
øges. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Kurt Larsen, Niels Roth og Ole Staxen meddelte d. 4 november 2010 at de 
ønskede at udtræde af bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.  
 
Administrerende direktør Ole Palmå meddelte samme dag, at han ønskede at fratræde sin stilling 
som administrerende direktør i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og Brøndby Food&Mind A/S pr. 30. juni 
2011. 
 
Selskabet har på baggrund af de tre bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen valgt at 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 2. december 2010. 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. 
januar – 30. september 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 
yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
 
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Brøndby IF koncernens 
aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af Brøndby IF’s 
aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar – 30. september 2010. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
udviklingen i Brøndby IF koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af 
Brøndby IF’s finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som Brøndby IF står overfor. 
 
 
Brøndby, den 19. november 2010 
 
Direktion   
   
   
   
Ole Palmå   
Administrerende direktør   
   
   
Bestyrelse   
   
   
   
Per Bjerregaard Finn Andersen Torben Hjort 
Formand   
   
   
   
Benny Winther   
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Resultatopgørelse

3. kvartal 3. kvartal 1/1 - 30/9 1/1 - 30/9
tkr. 2010 2009 * 2010 2009 2009

Indtægter  
Nettoomsætning 51.786 54.823 138.637 146.915 249.347
Indtægter i alt 51.786 54.823 138.637 146.915 249.347

Omkostninger
Eksterne omkostninger 21.707 24.679 50.197 56.597 73.553
Personaleomkostninger 22.371 23.897 72.474 68.564 94.776
Afskrivninger 4.539 2.025 14.614 12.326 17.541
Omkostninger i alt 48.617 50.601 137.284 137.487 185.870

Resultat før transferaktiviteter,
fin. poster og skat 3.168 4.221 1.353 9.427 63.476

Transferaktiviteter
Resultat af transferaktiviteter -3.721 -10.214 -8.153 -27.505 -51.903
Transferaktiviteter i alt -3.721 -10.214 -8.153 -27.505 -51.903

Resultat før finansielle poster og skat -553 -5.993 -6 .801 -18.077 11.573

Finansielle poster
Finansielle indtægter 14 4 36 352 193
Finansielle omkostninger 1.651 2.173 6.236 7.283 9.703
Finansielle poster i alt -1.637 -2.169 -6.200 -6.931 -9. 510

Resultat før skat -2.190 -8.161 -13.001 -25.008 2.063

Skat af ordinært resultat 548 2.040 3.250 6.252 2.836

Periodens resultat -1.642 -6.121 -9.751 -18.756 4.899

Fordeles således:
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S -1.494 -6.088 -9.319 -18.454 5.280
Minoritetsinteresser -148 -33 -432 -302 -381

-1.642 -6.121 -9.751 -18.756 4.899

Anden totalindkomst:
Værdiregulering af sikringsinstrumenter -677 -660 -3.247 -574 39
Skat af anden totalindkomst 169 165 812 143 -10
Anden totalindkomst efter skat -508 -495 -2.435 -430 29

Totalindkomst i alt -2.150 -6.616 -12.186 -19.187 4.928

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) -0,3 -1,1 -1,6 -3,3 0,9
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,3 -1,1 -1,6 -3,3 0,9

* Sammenligningstal tilrettet
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30. sept. 30. sept.
tkr. 2010 2009 2009

AKTIVER

Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Kontraktrettigheder, spillere 39.281 96.226 69.772
Andre rettigheder 2.415 2.793 3.638
Immaterielle aktiver i alt 41.696 99.019 73.410

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 425.002 438.121 434.383
Driftsmateriel og inventar 13.328 16.563 16.301
Materielle aktiver i alt 438.330 454.684 450.684

Udskudt skat 1.179 671 0

Langfristede aktiver i alt 481.205 554.374 524.094

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 5.458 5.851 5.387
Tilgodehavender 101.300 55.129 153.849
Periodeafgrænsningsposter 2.005 5.025 2.723
Værdipapirer 113 88 113
Likvide beholdninger 1.441 963 1.309

110.317 67.057 163.381

Kortfristede aktiver i alt 110.317 67.057 163.381

AKTIVER I ALT 591.522 621.430 687.476

PASSIVER

Egenkapital
Aktiekapital 113.000 113.000 113.000
Reserve for sikringstransaktioner -3.801 -1.824 -1.366
Overført resultat 278.279 263.901 287.598
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S 
andel af egenkapitalen 387.478 375.077 399.232
Minoritetsinteresser -734 -208 -302
Egenkapital i alt 386.744 374.869 398.930

Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 0 0 2.883
Kreditinstitutter 98.457 115.817 111.299
Langfristede forpligtelser i alt 98.457 115.817 114.18 2

Kortfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 17.827 16.883 17.798
Bankgæld 23.505 39.661 43.568
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 42.641 57.161 70.461
Periodeafgrænsningsposter 22.348 17.040 42.536
Kortfristede forpligtelser i alt 106.321 130.745 174.3 63

Forpligtelser i alt 204.778 246.561 288.546

PASSIVER I ALT 591.522 621.430 687.476
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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 -1.394 282.660 394.2 66 0 394.266

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

Værdiregulering af sikrings-
     instrumenter, ultimo 0 -2.434 0 -2.434 0 -2.434
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 1.860 0 1.860 0 1.860
Skat af egenkapitalbevægelser 0 143 0 143 0 143
Nettogevinster indregnet direkte på 0 -430 0 -430 0 -430
     egenkapitalen
Årets resultat 0 0 -18.454 -18.454 -303 -18.756
Totalindkomst i alt 0 -430 -18.454 -18.884 -303 -19.186

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -430 -18.759 -19.189 -208 - 19.397

Egenkapital 30. september 2009 113.000 -1.824 263.901 3 75.077 -208 374.869

Egenkapital 1. januar 2010 113.000 -1.366 287.598 399.2 32 -302 398.930

Værdiregulering af sikrings-
     instrumenter, ultimo 0 -5.068 0 -5.068 0 -5.068
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 1.822 0 1.822 0 1.822
Skat af egenkapitalbevægelser 0 812 0 812 0 812
Nettogevinster indregnet direkte på 0 -2.435 0 -2.435 0 -2.435
     egenkapitalen
Årets resultat 0 0 -9.319 -9.319 -432 -9.751
Totalindkomst i alt 0 -2.435 -9.319 -11.754 -432 -12.186

Egenkapitalbevægelser i alt 0 -2.435 -9.319 -11.754 -432 -12.186

Egenkapital 30. september 2010 113.000 -3.801 278.279 3 87.478 -734 386.744
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Pengestrømsopgørelse
1/1 - 30/9 1/1 - 30/9

tkr. 2010 2009 2009

Resultat før transfer, finansielle poster og skat 1.353 9.427 63.476

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 14.614 12.329 20.622
Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 15.967 21.756 84.098
Ændring i driftskapital 14.419 -12.309 -38.945
Pengestrøm fra primær drift  30.386 9.447 45.153

Renteindtægter, indbetalt 36 264 166
Renteomkostninger, betalt -5.292 -7.194 -9.703
Pengestrøm fra driftsaktivitet 25.130 2.517 35.616

Køb af immaterielle aktiver -1.205 -28.789 -26.584
Salg af immaterielle aktiver 9.749 3.290 8.117
Køb/salg af materielle aktiver -666 31.728 -8.361
Pengestrøm til investeringsaktivitet 7.878 6.229 -26.8 28

Fremmedfinansiering:
Forøgelse af / (afdrag på) gæld til kreditinstitutter/bank -32.876 -8.719 -8.415
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -32.876 -8.719 - 8.415

Periodens pengestrøm 132 27 373
Likvide beholdninger, primo 1.309 936 936
Likvide beholdninger, ultimo 1.441 963 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. 

 

 

3. kvartal 3. kvartal 1/1 - 30/9 1/1 - 30/9
tkr. 2010 2009 * 2010 2009 2009

3 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 14.644 14.856 32.311 34.428 42.769
Indtægter fra sponsorer 21.071 22.610 67.427 68.655 145.774
F&B og arrangementer m.v. 6.002 7.877 14.556 18.589 21.307
Udlejning erhvervsejendom m.v. 1.748 1.481 4.811 4.904 6.291
Merchandise m.v. 3.562 3.549 6.932 8.777 13.149
Brøndby Food&Mind 3.833 3.104 10.334 8.898 16.777
Andre indtægter 926 1.346 2.266 2.664 3.280
Nettoomsætning i alt 51.786 54.823 138.637 146.915 249.3 47

* Sammenligningstal tilrettet


