
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 

CVR. NR. 83 93 34 10 

Brøndby,  den 13. august 2004 
 

FONDSBØRSMEDDELELSE NR 18/2004 
 
Brøndby IF har overskud efter 1.  halvår 

 
Resultatet før transfer og f inansiel le poster er 13,7 mio.  kr.  mod 5,3 mio.  kr.  i  

2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i  2004 viser overskud før skat på 

4,6 mio.  kr.  mod 2,0 mio.  kr.  i  2003. Forventningerne ti l  årsresultatet er 18-20 

mio.  kr.  før skat.  

 

Halvårsrapport 2004 

 
Hovedkonklusionerne for første halvår 2004:  

 

Selskabet er sportsl igt  som økonomisk inde i  en posit iv  udv ik l ing og kan igen fremvise 

halvårsrapport med posit ivt  resultat .    

 

Det har s iden Brøndby IF A/S etabler ing i  1978 været kendetegnende for selskabet ,  at  

dr i f ten har været posit iv  før transferposter .  Dette meget v igt ige og sunde dr i f tstegn 

for en dansk fodboldforretning er fortsat en real i tet i  Brøndby IF ,  hvor transferakt iv ite -

terne i  1.  halvår har været på –4,0 mio.  kr .  

 

Økonomi:   
 

 
• Resultatet for perioden 1.  januar 2004  t i l  30.  juni  2004 blev et overskud på 

+4,6 mio.  kr .  Det t i lsvarende resultat  i  2003 var +2,0 mio.  kr .   

• Resultatet før transfers udgør +8,6 mio.  kr .  mod +4,0 mio.  kr .  i  2003. 

• Indtægterne udgør 62,8 mio.  kr .  mod 54,9 mio.  kr .  i  2003, hv i lket udgør en st ig -
n ing på 14,4 %. 

• Selskabet venter et posit ivt  årsresultat for 2004 på 18-20 mio.  kr .  før skat .  
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Sportsl igt :  
 

 
  

 

• Efter  f lotte Europa Cup resultatet i efteråret 2003 bl .a .  sejr  over Bundesl iga-
mandskabet Schalke 04 mødte Brøndby IF i  forårets første kampe det spanske 
storhold FC Barcelona.  Det b lev t i l  to små nederlag på 0-1 og 1-2,  men specie lt  i  
den første kamp på hjemmebane gjorde Brøndby IF god reklame for dansk fod-
bold med en god kamp. 

• I  SAS Ligaen satte Brøndby IF v interpausen forspring over styr .  En kombinat ion 
af  mange skader og ”manglende marginaler”  betød,  at   Brøndby IF igen måtte 
”nøjes” medsølvmedal jer .  Men dermed for 19. gang på 20 år medal jer i  landets 
bedste fodboldrække.  Dermed har Brøndby IF  i  de s idste 10 år vundet 4 guldme-
dal jer og 6 sølvmedal jer .  

 

Kommentarer:  

 

Som det fremgår indledningsvist  har der været en meget posit iv  udv ik l ing i  omsætnin-

gen i  årets første halvdel  fra 54,9 mio.  kr .  t i l  62,8 mio.  kr .  (14,4%).  

 

De største omsætningsfremgange er opnået i  fodboldafdel ingen på 6,5 mio.  kr .  

(42,1%) og i  Sponsorafdel ingen,  der har opnået en omsætningsfremgang på 3,6 mio.  

kr .  (16,3%).   

 

De f inansie l le poster forværret med -3,8 mio.  kr . ,  hv i lket hovedsal igt  sky ldes en ugun-

st ig kursudvik l ing på selskabets langfr istede gældsforpl igt igelser.  

 

Resultatet  på +4,6 mio.  kr .  er bedre end forventet ,  idet forventningerne var,  at  første 

halvår v i l le  g ive et nul -resultat ,  og at året i  s in helhed v i l le  g ive et overskud på 4-5 mio.  

kr .  før skat .  Forventningerne t i l  årsresultatet er dog efterfø lgende reguleret op t i l  +18-

20 mio.  kr .  før skat 

 

Ved turneringens start i  foråret var Brøndby IF 4 point foran rækkens nr .  2,  Forsprin-

get b lev indhentet ,  men årets danske mesterskab blev dog først afg jort  på s idste spi l -

ledag,  hvor Brøndby IF måtte nøjes med sølv ,  1 point efter FCK. Men det må erkendes,  

at der i  foråret manglede den nødvendige stabi l i tet  i  de sportsl ige resultater og der 

var således intet at indvende mod, at  det ikke lykkedes at  v inde DM. 

 

Brøndby IF har i  foråret 2004 rykket yderl igere 3 af k lubbens mange unge talenter op i  

førsteholdstruppen.  Talentarbejdets kval i tet  afspej ler s ig også i ,  at  Brøndby-spi l lere i  

stort  antal er stærkt repræsenteret på DBU’s forskel l ige ungdomslandshold.  
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Fremtidsudsigter 

 

Det er forventningen,  at Brøndby IF under Michael  Laudrups ledelse v i l  fortsætte, den 

posit ive sports l ige udvik l ing i  den forestående sæson.  Truppen er suppleret med 4 nye 

dygt ige spi l lere:  De to svenske U landsholdsspi l lere Johan Elmander fra Feyenoord,   

Babis Stefanid is fra Djurgården,  Stefan Schmidt fra AaB og Danie ls Agger fra vor egen 

talentafdel ing.  

 

Målsætningen er som alt id i  Brøndby IF at  være med i  toppen af  SAS Ligaen og dermed 

sikre k lubben adgang t i l  de internat ionale turneringer under UEFA. 

 

Starten på den ny sæson har været l idt  b landet med 4 point efter de første tre kampe. 

Men truppen var og er fortsat en del  skadespræget.  

 

Der er p.t .  fare for en særdeles uheld ig strejke i  dansk fodbold foranlediget af ,  at  den 

danske spi l lerforening ikke v i l  anerkende de internat ionalt  vedtagne regler om kompen-

sat ion for uddannelse af unge spi l lere,  der sk i fter t i l  udenlandske k lubber.  Denne strej -

ke kan få stor betydning for det sportsl ige og dermed også det økonomiske for løb i  2.  

halvår 2004.   

   

De økonomiske forventninger t i l  årets resultat er fortsat et posit ivt  resultat  på 18-20 

mio.  kr .  før skat .  

 

I  forventningerne t i l  årets resultat er der ikke medtaget kompensat ion fra Wolfsburg 

vedrørende Peter Madsen,  da sagen først forventes afs luttet v ia F IFA i  2004 samt at 

indregning og mål ing pt .  ikke kan foretages på et pål idel igt  grundlag.  
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PASSIVER I ALT 419.932 428.170 419.462 427.969

Resultatopgørelse

1. Halvår 1. Halvår 1. Halvår 1. Halvår
tkr. 2004 2003 2004 2003

Indtægter
Entre- og TV-indtægter 22.093 15.550 22.093 15.550
Sponsor- og reklameindtægter 25.468 21.899 25.468 21.899
Andre indtægter 15.216 17.440 14.671 17.170

Indtægter i alt 62.777 54.889 62.232 54.619

Personaleudgifter -19.920 -21.688 -19.397 -21.300
Andre driftsudgifter -23.928 -22.520 -23.912 -22.570
Afskrivninger -5.235 -5.337 -5.120 -5.221

Resultat før transfer og finansielle poster 13.694 5.344 13.803 5.528

Transferaktiviteter, netto 573 2.420 573 2.420
Afskrivning, spillere -4.551 -4.480 -4.551 -4.480

Resultat før finansielle poster 9.716 3.284 9.825 3.468

Finansielle poster, netto -5.131 -1.306 -5.240 -1.490

RESULTAT FØR SKAT 4.585 1.978 4.585 1.978

Balance 31. december

1. Halvår 1. Halvår 1. Halvår 1. Halvår
tkr. 2004 2003 2004 2003

AKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver 18.522 18.460 17.712 18.460
Materielle anlægsaktiver 376.733 385.292 376.733 384.252
Finansielle anlægsaktiver 100 598 0 -608
Andre omsætningsaktiver 24.577 23.820 25.017 25.865

AKTIVER I ALT 419.932 428.170 419.462 427.969

PASSIVER
Aktiekapital 77.100 77.100 77.100 77.100
Andre reserver 154.271 149.576 154.271 149.576
Egenkapital i alt 231.371 226.676 231.371 226.676

Langfristede gældsforpligtelser 149.027 164.226 149.027 164.226
Kortfristede gældsforpligtelser 39.534 37.268 39.064 37.067
Gæld i alt 188.561 201.494 188.091 201.293

Koncern Modervirksomhed

Koncern Modervirksomhed



NØGLETAL FOR KONCERNEN

1. Halvår 1. Halvår
2004 2003

Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr. 3.855.000 3.855.000

Overskudsgrad 15,3% 5,7%
Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS) 1,2 0,5
Indre værdi pr. aktie à 20 kr., ultimo 60 59
Børskurs pr. aktie à 20 kr., ultimo 49,6 40,0

Gennemsnitligt antal ansatte 73 77

UDVIKLING I EGENKAPITALEN (I KONCERNEN)

Aktiekapital Aktiekapital Overkurs ved Overført
A-aktier B-aktier emission resultat I alt

1. januar 2004 7.100 70.000 87.597 62.500 227.197
Køb af egne aktier -411 -411
Resultat 1. januar - 30. juni 2004 0 0 0 4.585 4.585

30. juni 2004 7.100 70.000 87.597 66.674 231.371

 
 
 
 
Med venl ig h i lsen 

 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S 

CVR Nr.  83933410 

 

 

 

 

Torben Røsler   Per Bjerregaard   

Bestyrelsesformand   Administrerende direktør  

 

Eventuel le yderl igere oplysninger:  

 

Torben Røsler t l f .  4343 8543 

Per Bjerregaard  t l f .  4363 0810 
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