
 
BRØNDBYE
Cvr.nr. 83 9
 
Brøndby, d
 
FONDSBØR

Delårsrap
 
 
Resumé  
 
Koncernres
Resultat fø
 
Brøndbyern
omsætning
svarende t
men også 
 
Eksterne o
5,4%. Falde
den sports
hvilket har 
Brøndby Fo
havde det
 
Personaleo
7,7 %. Fald
de seneste
2011, og so
 
Resultatet 
kr.), hvilket 
 
Brøndby IF
med 7,2 m
 
Sæsonen 2
niendeplad

ERNES IF FOD
93 34 10 

den 16. maj 

RSMEDDELEL

pport 1. kv

sultat i perio
r skat er i 1. 

nes IF Fodb
gen, idet n
til en stignin
 en øget om

mkostninge
et skyldes p
slige afdelin
 medført øg
ood&Mind A
t procentvis

omkostninge
det skyldes p
e 12 måned
om impleme

efter finans
 svarer til at

’s lang- og 
mio. kr. til 116

2011/12 næ
ds. Stillinge

DBOLD A/S 

 2011 

LSE NR. 07/2

vartal 201

oden 1. janu
 kvartal 201

bold A/S og
nettoomsæt
ng på 5,2 %
msætning i F

er er 13,9 m
primært fald
ng. I modsa
gede omko
A/S i 1. kva
e fald i de e

er har i kva
primært de
der, og seku
enteres frem

ielle poster,
t underskud

kortsigtede
6,4 mio. kr. p

ærmer sig si
n i Superlig

012 

2 for perio

uar – 31. ma
2 -5,7 mio. k

g datterselsk
tningen i 1.

%, hvilket pr
F&B og arra

io. kr. i 1. kv
dende adm

at retning tr
ostninger til 
rtal 2012 ha

eksterne om

rtalet være
n tilpasning
undært de 

m til og med

, men før tra
det er redu

 forpligtigel
pr. 31. marts

n afslutning
gaen betyd

oden 1. ja

arts 2012 
kr. (2011: -10

kaber (here
. kvartal 20
rimært skyld

angementer

kvartal 2012
ministrationso
rækker den
 varer m.m.
avde være

mkostninger 

et 20,8 mio. 
g der har fu
 personaler

d 2. kvartal 2

ansfer var i 
uceret med 

ser til banke
s 2012 (31. d

g, og med 
der, at Brøn

anuar - 31

0,4 mio. kr.).

efter ”Brønd
012 udgør 3
des øget ak
r. 

 (2011: 14,7
omkostning

n øgede ak
. i Brøndby 
t på samm
 været på 1

 kr. (2011: 2
ndet sted i 
reduktioner 
2012. 

1. kvartal 20
 63,7%. 

er og krediti
december 2

2 runder ig
ndby IF ikk

Side 1 

. marts 20

. 

by IF”) har 
35,4 mio. kr
ktivitet i Brøn

7 mio. kr.), s
er samt fal

ktivitet i Brøn
Food&Mind
e niveau so
11,3%. 

22,5 mio. kr.
 den sportsl
 der blev b

012 på -3,5 m

institutter er
2011: 123,6 m

en er Brønd
e opnår sin

 af 12 

012 

 realiseret e
r. (2011: 33
ndby Food

svarende til
ldende om
ndby Food
d A/S. Hvis a
om i 1. kvar

.), hvilket er
lige afdelin

besluttet i slu

mio. kr. (201

r faldet i 1. k
mio. kr.). 

dby IF plac
n målsætn

en stigning i
,6 mio. kr.),
&Mind A/S,

l et fald på
kostninger i
&Mind A/S,
aktiviteten i
rtal 2011, så

r et fald på
g i løbet af
utningen af

11: -9,5 mio.

kvartal 2012

ceret på en
ing om en

 

  

i 
, 
, 

å 
i 
, 
i 

å 

å 
f 
f 

. 

2 

n 
n 



placering i
resultatet f
 
Bestyrelsen
de nye forv
 

 Der
 Det

gev
 Der

hvo
 
Nedjusterin
forventning
koncernen
 
Bestyrelsen
styrkes. 
 
Med venlig
 
Brøndby IF 
Jan Lockha
Administre
 

Information
Yderligere 
telefon 43 

i top 6 ved
for 2012.  

n nedjustere
ventninger 

r forventes e
t forventes,
vinst ved sa
r er indregn
oraf hovedp

ng af forv
gerne til kon
ns likviditet i 

n vil i løbet

g hilsen 

 
art 
rende direk

n 
 information
63 08 10. 

 sæsonafslu

er forventnin
er følgende

en placerin
, at Gildhøj

alg af den d
net transfer
parten allere

ventningern
ncernens lik
 løbet af de

 af kort tid

ktør 

n om denne

utningen ult

ngerne til år
e: 

g mellem d
j Centret sæ
el af Gildhø
rindtægter 
ede er reali

e til årets
kviditetstræk
e kommend

d komme m

e meddelels

timo maj m

rets resultat

de seks beds
ælges i løb

øj Centret, s
samt træni
iseret/aftalt

s resultat 
k i 2012, og 
e 3-4 måne

med deres 

se kan fås h

måned, hvilk

t for 2012 til 

ste i Superlig
bet af 2012
om Brøndb
ingskompen
. 

for 2012 
 det forvent

eder. 

anbefaling 

hos administ

Side 2 

ket har en n

 et mindre u

gaen i efter
2, men der 
y IF ejer. 
nsation i he

har en ne
tes at der e

 til hvordan

trerende dir

2 af 12 

negativ ind

underskud. 

råret 2012. 
r er ikke ind

enhold til FI

egativ påv
r behov for 

n koncerne

rektør Jan L

dvirkning på

 Indregnet i

dregnet en

FA’s regler,

virkning af
 styrkelse af

ens likviditet

Lockhart på

 

  

å 

i 

n 

, 

f 
f 

t 

å 



Hoved- o

tkr.

Hovedtal

Nettoomsæ
Afskrivninge
Øvrige omk
Resultat fø
Resultat af 
Resultat fø
Finansielle 
Resultat fø
Skat
Periodens 
Totalindko

Resultat ef
men før tra

Immaterielle
Materielle a
Andre langf
Værdipapire
Andre kortfr
Aktiver i a

Aktiekapita
Egenkapita
Langfristede
Kortfristede
Forpligtige
Passiver i 

Pengestrøm
Pengestrøm
Heraf inves
Pengestrøm
Pengestrøm

Nøgletal
Overskudsg
Afkast af in
Egenkapita
Egenkapita

Aktie- og u
Gennemsni
Resultat pr.
Udbytte pr. 
Indre værdi 
Børskurs pr
Kurs/indre v

Nøgletallene

og nøgleta

ætning i alt
er
ostninger

ør transfer &
transferaktivi

ør finansielle
poster, netto

ør skat

resultat
omst

fter finansie
ansfer

e aktiver
aktiver
fristede aktive
er
ristede aktive
lt

l
al 
e forpligtelse

e forpligtelser
elser i alt
alt

m fra driften
m til investerin
tering i mate

m fra finansie
m i alt

grad (EBIT-m
vesteret kapi
landel (solidi
lens forrentn

udbyttenøgle
itlig antal akt
. aktie à 20 k
aktie à 20 k
pr. aktie à 2

r. aktie à 20 
værdi (P/BV)

e er beregnet

al 

& fin. poster
iteter
e poster
o

elle poster,

er

er

r
r

ng, netto
erielle anlægs
ring

argin)
ital (ROIC)
tet)
ing (ROE)

etal
tier à 20 kr.
kr. (EPS), kr.
r.
0 kr. (BVPS)
kr.
)

t efter Finans

saktiver

)

sanalytikerfor

1. kvartal
2012

35.357
3.402

34.680
-2.725
-2.192
-4.917

-737
-5.654

0
-5.654
-5.117

-3.462

18.217
386.504

0
84

86.240
491.045

113.000
322.548
83.593
84.904

168.497
491.045

9.803
-2.512

-44
-7.195

96

-14,8%
-1,0%
65,7%
-1,8%

5.650.000
-1,0

0
57
18

0,3

reningens "A

1. kvar
2011

7 33
2 4
0 37
5 -8
2
7 -9
7 -1
4 -10
0
4 -10
7 -9

2 -9

7 21
4 400
0
4
0 117
5 539

0 113
8 356
3 93
4 89
7 183
5 539

3 12
2 5
4
5 -17
6

% -27
% -1
% 66
% -2

0 5.650
0
0
7
8
3

Anbefalinger o

Side 3 

rtal
1 2

3.599
4.578
7.211
8.190
-833

9.023
1.355
0.378

0
0.378
9.575

9.545

1.196
0.877

60
120

7.533
9.786

3.000
6.569
3.279
9.938
3.217
9.786

2.590
5.265

-97
7.607

248

7,5%
1,7%
6,1%
2,9%

0.000 5
-1,8

0
63

21,4
0,3

og Nøgletal 20

3 af 12 

 

2011

151.393
19.469

155.031
-23.107
-5.847

-28.954
-5.887

-34.841
-61

-34.902
-38.479

-28.994

18.081
387.182

0
84

96.562
501.909

113.000
327.665
86.048
88.196

174.244
501.909

17.162
7.979

-1.546
-24.884

257

-19,9%
-5,8%
65,3%

-10,7%

5.650.000
-6,3

0
58
13

0,2

010".

 

  



Ledelsesb
Kommenta
 
Resultatop
Brøndby IF
stigning på
 
Entre- og T
mio. kr.). Fa
i Superligas
 
Indtægtern
Sponsorom
fastholdels
 
Merchand
1,1 mio. kr.
 
Brøndby Fo
kr. i 1. kva
forpagtnin
 
Omsætnin
svarende t
kampe på
ikke kamp
Stadion sky
2012 er afv
 
På udlejnin
kr.), hvilket 
 
Brøndby IF
på 8,9 %. 
 
Af de sam
mio. kr.), sv
samt falde
i Brøndby 
Food&Mind

beretning
arer til den ø

pgørelsen 
’s nettooms

å 5,2 %.  

TV-indtægte
aldet skylde
sæsonen 20

ne fra spon
msætningen

esgrad af d

iseomsætn
). 

ood&Mind 
rtal 2012 (2
gen af Bras

gen i F&B o
til en stignin

å Brøndby S
pdage i 1. k
yldes primæ
viklet tre hje

ngssiden ha
 skyldes, at 

’s samlede 

lede omkos
varende til e
ende omkos

Food&Min
d A/S. Hvis a

g 
økonomiske

sætning i 1.

er er faldet 
es en forven
010/2011. 

nsorer er fald
n har såle
de eksisteren

ingen er re

har i 1. kva
2011: 4,4 mi
sserie B i efte

og arrangem
ng på 55,6 %
Stadion, me
kvartal 2012

ært, at der i 
mmekamp

ar Brøndby 
 der i 1. kva

 omkostning

stninger udg
et fald på 5
stninger i de
d A/S, hvil
aktiviteten i

e udvikling i

 kvartal 201

i forhold til s
ntning om e

det med 3,
edes kun 
nde sponso

aliseret me

rtal 2012 ha
o. kr.), hvilk
eråret 2010.

menter har i
%. Stigninge

en også en 
2. Den øge
1. kvartal 20
e i perioden

IF oplevet e
rtal 2011 ble

ger er falde

gør ekstern
,4 %. Faldet

en sportslige
ket har me
 Brøndby Fo

i perioden 1

2 udgør 35

sidste år, og
en dårligere 

,0 % i 1. kva
oplevet e

orer i forbind

d 1,1 mio. k

aft en kraftig
ket primært
. 

i 1. kvartal 2
en skyldes b
 øget omsæ

ede omsæt
011 blev afv
n. 

en tilbageg
ev afregnet

et til 38,1 mio

e omkostnin
t skyldes prim
e afdeling. I 
edført øge
ood&Mind A

1. januar – 3

,4 mio. kr. (2

g udgør 6,9 
 placering e

artal 2012 til
et mindre 

delse med g

kr., hvilket e

g vækst i o
t skyldes øg

2012 været 
både en øg
ætning i for
tning i forbi
viklet to hje

gang på 24
t dividende 

o. kr. (2011:

nger 13,9 m
mært falde
 modsat ret

ede omkost
A/S i 1. kvar

Side 4 

31. marts 201

2011: 33,6 m

 mio. kr. i 1. 
end den 3. 

 14,6 mio. k
 fald, hvi

genforhandl

er på nivea

msætninge
get aktivitet 

 på 3,3 mio
get omsætn
bindelse me
ndelse med
mmekampe

,7 % til 1,8 m
 fra boet eft

 41,8 mio. k

mio. kr. i 1. k
nde admini
tning trække
tninger til v
rtal 2012 ha

4 af 12 

12: 

mio. kr.), sva

 kvartal 201
plads der b

kr. (2011: 15
ilket skylde
lingerne pri

u med sidst

en på 71,5%
t efter overt

. kr. (2011: 2
ning i forbin
ed arrange
d kampe p
e, mens de

mio. kr. (20
ter Gildhøj P

kr.), svarend

kvartal 2012
istrationsom

ker den øge
varer m.m.

avde været 

rende til en

2 (2011: 8,2
blev opnået

5,1 mio. kr.).
es en høj
mo 2012. 

te år (2011:

% til 7,5 mio.
tagelsen af

2,1 mio. kr.),
ndelse med
ementer på
på Brøndby
r i 1. kvartal

11: 2,4 mio.
Parkhotel. 

de til et fald

 (2011: 14,7
mkostninger,
ede aktivitet

 i Brøndby
 på samme

 

  

n 

2 
t 

. 
j 

: 

. 
f 

, 
d 
å 
y 
l 

. 

d 

7 
, 
t 
y 
e 



niveau som
11,3%. 
 
Personaleo
primært d
måneder, 
implement
 
Brøndby IF
primært et
 
Som en eff
2012 -2,7 m
 
Resultat af
i 1. kvartal 
kvartal 201
 
Resultat fø
 
Resultatet 
kr.), hvilket 
 
Sæsonen 2
niendeplad
placering i
resultatet f
 
Bestyrelsen
de nye forv
 

 Der
 Det

gev
 Der

hvo
 
Nedjusterin
forventning
koncernen
 

m i 1. kvarta

omkostninge
den tilpasnin

og sekund
teres frem ti

F’s afskrivnin
t faldende a

fekt af oven
mio. kr. (2011

f transferakt
 2011 var p
2 ikke har v

r skat udgø

efter finans
 svarer til at

2011/12 næ
ds. Stillinge
i top 6 ved
for 2012.  

n nedjustere
ventninger 

r forventes e
t forventes,
vinst ved sa
r er indregn
oraf hovedp

ng af forv
gerne til kon
ns likviditet i 

al 2011, så 

er er faldet
ng der har
ært de per
il og med 2.

nger er fald
afskrivningsg

nstående e
1: -8,2 mio. k

tiviteter udg
påvirket pos
været realise

r et undersk

ielle poster,
t underskud

ærmer sig si
n i Superlig
 sæsonafslu

er forventnin
er følgende

en placerin
, at Gildhøj

alg af den d
net transfer
parten allere

ventningern
ncernens lik
 løbet af de

havde det 

t med 7,7 
r fundet ste
rsonaleredu
. kvartal 201

det med 2
grundlag.  

er resultat fø
kr.), hvilket s

gør -2,2 mio.
sitivt af salg
eret transfe

kud på -5,7 

, men før tra
det er redu

n afslutning
gaen betyd
utningen ult

ngerne til år
e: 

g mellem d
j Centret sæ
el af Gildhø
rindtægter 
ede er reali

e til årets
kviditetstræk
e kommend

 procentvise

% til 20,8 m
ed i den sp
uktioner der
12. 

5,7% til 3,4 

ør transferak
svarer til at u

. kr. i 1. kvar
get af Alexa
rindtægter 

mio. kr. i 1. 

ansfer var i 
uceret med 

g, og med 
der, at Brøn
timo maj m

rets resultat

de seks beds
ælges i løb

øj Centret, s
samt træni
iseret/aftalt

s resultat 
k i 2012, og 
e 3-4 måne

e fald i de 

mio. kr. (20
portslige af
r blev beslu

 mio. kr. (2

ktiviteter, fin
underskudd

tal 2012 (20
ander Farne
 på samme

kvartal 2012

1. kvartal 20
 63,7%. 

2 runder ig
ndby IF ikk

måned, hvilk

t for 2012 til 

ste i Superlig
bet af 2012
om Brøndb
ingskompen
. 

for 2012 
 det forvent

eder. 

Side 5 

eksterne om

011: 22,5 m
fdeling i løb
uttet i slutnin

2011: 4,6 m

ansielle pos
det er reduc

11: -0,8 mio
erud til Youn
 niveau. 

2 (2011: -10,

012 på -3,5 m

en er Brønd
e opnår sin

ket har en n

 et mindre u

gaen i efter
2, men der 
y IF ejer. 
nsation i he

har en ne
tes at der e

5 af 12 

mkostninge

io. kr.). Fal
bet af de 
ngen af 20

mio. kr.). Fal

ster og skat
ceret med 6

o. kr.). Transf
ng Boys, m

,4 mio. kr.). 

mio. kr. (201

dby IF plac
n målsætn
negativ ind

underskud. 

råret 2012. 
r er ikke ind

enhold til FI

egativ påv
r behov for 

r været på

det skyldes
seneste 12
11, og som

det skyldes

t i 1. kvartal
66,7%. 

ferresultatet
ens der i 1.

11: -9,5 mio.

ceret på en
ing om en

dvirkning på

 Indregnet i

dregnet en

FA’s regler,

virkning af
 styrkelse af

 

  

å 

s 
2 

m 

s 

l 

t 
. 

. 

n 
n 
å 

i 

n 

, 

f 
f 



Bestyrelsen
styrkes. 
 
Balancen 
Egenkapita
skyldes det
 
Brøndby IF
kr. til 116,4 
 
Kommenta
Brøndby IF
kontrakten
 
Klubben ha
en uafgjort
udgangen
 
Andre forh
Brøndby IF 
af juni mån
Hummel sk
 
Pr. dags da
3,3 mio. kr. 
 

n vil i løbet

alen er pr. 
t negative r

F’s lang- og 
mio. kr. pr. 3

arer til den s
F har i jan

n med Paul J

ar i 1. kvarta
t. Den flotte

n af 1. kvarta

old 
 og Adidas 
ned 2012. Br
kal levere sp

ato har Kasi
 som Kasi A

 af kort tid

31. marts 2
resultat i 1. k

 kortsigtede
31. marts 20

sportslige ud
nuar transfe
Jatta blev o

al spillet fire 
e start på fo
al 2012. 

 har medde
røndby IF ha

pillertøj mm.

i ApS betalt
ApS skal afre

d komme m

2012 på 322
kvartal 2012

e forpligtige
012 (31. dec

dvikling 
ervinduet kø
ophævet ve

 betydende
orårssæsone

elt, at Adida
ar i stedet in
 til Brøndby 

t alle forfald
egne pr. 1. ju

med deres 

2,6 mio. kr. 
2. 

elser til bank
cember 201

øbt Simon 
ed udgang

e kampe i Su
en betød, a

as stopper so
ndgået en f

y IF frem til so

dne beløb ti
uni 2012.  

anbefaling 

 (31. decem

ker og kred
1: 123,6 mio

Makienok 
en af janua

uperligaen,
at Brøndby 

om tøjspons
fem-årig aft
ommeren 2

l Brøndby IF

Side 6 

 til hvordan

mber 2011: 

itinstitutter e
o. kr.). 

Christoffers
ar måned. 

 hvilket resu
IF avancere

sor for Brønd
tale med Hu
017. 

F. I 2012 ude

6 af 12 

n koncerne

 327,7 mio. 

er faldet m

sen i HB K

ulterede i tre
ede til en 8

dby IF med 
ummel, såle

estår betalin

ens likviditet

 kr.). Faldet

ed 7,2 mio.

Køge, mens

e sejre samt
. plads ved

 udgangen
edes at 

ng af i alt 

 

  

t 

t 

. 

s 

t 
d 

 



Ledelsesp
Bestyrelse 
januar – 31
 
Delårsrapp
overensste
oplysningsk
 
Det er vor
passiver, f
pengestrøm
 
Det er end
udviklingen
finansielle s
koncernen
 
Brøndby, d
 
Direktion 
 
 
 
Jan Lockha
Administrer
 
Bestyrelse 
 
 
 
Per Bjerreg
Formand 
 
 
 
Bjarne Jens
 

påtegning 
og direktio
. marts 2012

porten, de
emmelse me
krav for bør

res opfatte
inansielle s
mme for pe

dvidere vore
n i koncern
stilling som 

n står overfo

den 16. maj 

art 
rende direk

gaard 

sen 

on har dag
2 for Brøndb

r ikke er 
ed IAS 34 ”
rsnoterede s

else, at delå
stilling pr. 3
erioden 1. ja

es opfattelse
nens aktivite
helhed og 

or. 

 2012 

ktør 

 

s dato beh
byernes IF Fo

revideret 
Præsentatio
selskaber. 

årsregnskab
31. marts 2
anuar – 31. m

e, at ledelse
eter og øko
en beskrive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benny Win
Næstforma
 
 
 
Sten Lerch

handlet og 
odbold A/S

eller revi
on af delår

bet giver e
2012 samt 
marts 2012. 

esberetning
onomiske fo
else af de v

nther 
and 

he 

 godkendt 
S og datters

ewet af 
rsrapporter”

et retvisend
af resultate

gen indehol
orhold, peri
æsentligste

Side 7 

 delårsrapp
elskaber. 

selskabets 
 som godk

e billede a
et af konc

der en retv
odens resul

e risici og us

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy So
 
 
 
 
Johnny Ne

7 af 12 

porten for p

revisor, a
kendt af EU 

af koncerne
cernens akt

isende rede
ltat og af k

sikkerhedsfa

ommer Håka

ederskov Ni

perioden 1.

aflægges i
 og danske

ens aktiver,
tiviteter og

egørelse for
koncernens

aktorer, som

ansson 

elsen 

 

  

. 

i 
e 

, 
g 

r 
s 

m 



Totalindk

tkr.

Indtægter 
Nettoomsæ
Indtægter 

Omkostnin
Eksterne om
Personaleo
Afskrivninge
Omkostnin

Resultat fø
fin. poster 

Transferak
Resultat af 
Transferak

Resultat fø

Finansielle
Finansielle 
Finansielle 
Finansielle

Resultat fø

Skat af ordi

Periodens 

Anden total
Værdiregule
Skat af and
Anden tota

Totalindko

Resultat pr
Resultat pr.
Udvandet re

komstopg

 
ætning

i alt

nger
mkostninger
mkostninger
er
nger i alt

ør transferak
og skat

ktiviteter
transferaktivi

ktiviteter i al

ør finansielle

e poster
indtægter
omkostninge

e poster i al

ør skat

inært resultat

resultat

lindkomst:
ering af sikrin

den totalindko
alindkomst e

omst i alt

r. aktie
. aktie (EPS)
esultat pr. ak

gørelse

r

ktiviteter,

iteter
lt

e poster og 

er
t

t

ngsinstrumen
omst
efter skat

)
tie (EPS-D)

1. k
2

skat

nter

kvartal 1. 
2012

35.357
35.357

13.913
20.767
3.402

38.082

-2.725

-2.192
-2.192
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