
 

 

Delårsrapport - side 1 af 13 

 
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 
Cvr.nr. 83 93 34 10 
 
Brøndby, den 14. august 2009 
 
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14/2009 

Delårsrapport 1. halvår 2009 for perioden 1. januar 2009 - 30. juni 2009 

 

Resumé af 1. halvår 2009 
 

• Brøndby IF har i første halvår 2009 opnået en omsætning på 95,1 mio. kr., svarende til en stigning på 
17,1% (vækst i 2. kvartal på 25,6%). 

• Resultat efter finansielle poster, men før transfer var i perioden på 0,4 mio. kr. (H1 2008: 4,1 mio. kr.), 
hvoraf 2. kvartal 2009 bidrog positivt med 3,6 mio. kr. 

• Resultat af transferaktiviteter har i perioden været negativt med -17,3 mio. kr. (H1 2008: -15,0 mio. kr.) 

• Resultat før skat blev på -16,8 mio. kr. (H1 2008: -10,9 mio. kr.), hvoraf 2. kvartal 2009 udgør -4,9 mio. 
kr. (2. kvartal 2008: -5,2 mio. kr.). 

• I SAS-Ligaen 2008/2009 lå Brøndby IF i maj 2009 på en førsteplads med tre runder tilbage at spille. 
Desværre kunne holdet ikke fastholde denne position og sluttede sæsonen på en 3. plads og vandt 
dermed bronze. Holdet levede derfor op til målsætningen om at slutte i top 3 og dermed kvalificere sig 
til europæisk fodbold. 

• Brøndby IF har i 2. kvartal skrevet kontrakt med den svenske landsholdsspiller Mikael Nilsson og den 18-
årige gambianer Paul Jatta. Jens Stryger Larsen er desuden forfremmet til A-truppen fra klubbens egen 
ungdomsafdeling. Modsat har Kasper Lorentzen haft kontraktudløb.  

• Brøndby IF har underskrevet en betinget aftale med Brøndby Idrætsefterskole om dennes køb af ca. 
6300 kvm af Gildhøj Centret. Salget er efter halvårets afslutning formelt blevet gennemført per 1. 
august 2009. Salget vil blive indregnet i regnskabet i 3. kvartal. Det er aftalt mellem parterne, at prisen 
ikke oplyses. 

• Brøndby IF har tidligere forventet en væsentlig forbedring i resultat efter finansielle poster, men før 
transfer i 2009. Brøndby IF forventer nu et resultat efter finansielle poster, men før transfer i 2009 i 
niveauet 5 mio. kr. (2008: 2,4 mio. kr.). Der forventes et årsresultat før skat i 2009 i niveauet -30 mio. 
kr. (2008: -18,9 mio. kr.) Resultatet kan positivt påvirkes af væsentlige spillersalg og/eller deltagelse i 
Europa League. 

 

 
Resume af begivenheder efter halvårsperiodens afslutning 

 

• Efter halvårsperiodens afslutning har Brøndby IF besluttet at ophæve samarbejdet med den 
administrerende direktør, Hermann Haraldsson. Frank Buch-Andersen er ansat per 7/8-2009 som ny 
administrerende direktør. Frank Buch-Andersen kommer fra en stilling som administrerende direktør i 
det børsnoterede selskab Green Wind Energy.   

• Finansdirektør Palle Nordahl har opsagt sin stilling, og det forventes at han fratræder sin stilling i 
begyndelsen af 2010. 
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• Brøndby IF har indgået en 5-årig aftale med Martin Bernburg. Martin Bernburg tiltræder i Brøndby IF d. 
1/1 2010. Derudover er Daniel Stenderup forfremmet til A-truppen fra klubbens egen ungdomsafdeling. 
Både Jacob Berthelsen og David Williams er blevet udlejet til henholdsvis AB og North Queensland Fury. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Brøndby IF 
Frank Buch-Andersen  
Administrerende direktør  

Information 

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

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
tkr. 2009 2008 2009 2008 2008

Hovedtal

Nettoomsætning i alt 52.760 41.991 95.066 81.176 182.149
Omkostninger 41.306 32.872 79.559 62.964 147.794
Afskrivninger 5.201 4.834 10.301 9.628 21.666
Resultat før transfer & fin. poster 6.253 4.285 5.206 8.584 12.689
Resultat af transferaktiviteter -8.505 -7.825 -17.291 -14.975 -21.309
Resultat før finansielle poster -2.252 -3.540 -12.085 -6.391 -8.620
Finansielle poster, netto -2.624 -1.634 -4.762 -4.511 -10.300
Resultat før skat -4.876 -5.174 -16.847 -10.902 -18.920
Skat 1.219 1.293 4.212 2.725 5.074
Periodens resultat -3.657 -3.881 -12.635 -8.177 -13.846
Anden totalindkomst efter skat 726 364 65 1.122 -2.846
Totalindkomst -2.932 -3.517 -12.571 -7.055 -16.692

Resultat efter finansielle poster,
men før transfer 3.629 2.651 444 4.073 2.389

Immaterielle aktiver 97.690 71.210 97.690 71.210 103.757
Materielle aktiver 459.335 488.416 459.335 488.416 462.400
Værdipapirer 88 96 88 96 85
Andre kortfristede aktiver 84.033 33.886 84.033 33.886 71.353
Aktiver i alt 641.146 593.608 641.146 593.608 637.595

Aktiekapital 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Egenkapital 381.485 403.935 381.485 403.935 394.266
Langfristede forpligtelser 122.485 144.701 122.485 144.701 134.657
Kortfristede forpligtelser 137.176 44.972 137.176 44.972 108.672
Forpligtigelser i alt 259.661 189.673 259.661 189.673 243.329
Passiver i alt 641.146 593.608 641.146 593.608 637.595

Pengestrøm fra driften 15.407 -9.521 25.682 4.140 25.863
Pengestrøm til investering, netto -3.444 1.026 -17.116 7.897 -47.883
Heraf investering i materielle anlægsaktiver -1.082 1.709 -3.578 -2.903 -15.605
Pengestrøm fra finansiering -12.206 -6.682 -8.455 -9.443 22.406
Pengestrøm i alt -243 -15.177 111 2.594 386

Nøgletal
Overskudsgrad (EBIT-margin) -5,1% -10,4% -15,5% -9,7% -5,4%
Afkast af investeret kapital (ROIC) -0,4% -0,6% -1,9% -1,1% -1,4%
Likviditetsgrad i % 61,3% 75,3% 61,3% 75,3% 65,7%
Egenkapitalandel (soliditet) 59,5% 68,0% 59,5% 68,0% 61,8%
Egenkapitalens forrentning (ROE) -1,0% -1,0% -3,3% -2,0% -3,5%

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. -0,6 -0,7 -2,2 -1,4 -2,5
Udbytte pr. aktie à 20 kr. 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) 68 71 68 71 70
Børskurs pr. aktie à 20 kr. 32 65 32 65 37
Kurs/indre værdi (P/BV) 0,5 0,9 0,5 0,9 0,5

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

Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. april – 30. juni 2009 (2. kvartal 2009): 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter ”Brøndby IF” eller ”Brøndby IF koncernen”) har i 2. 
kvartal 2009 haft en betydelig fremgang i nettoomsætningen til 52,8 mio. kr. (2. kvartal 2008: 42,0 mio. kr.), 
svarende til en vækst på 25,6%. Fremgangen skyldes primært en stigning i indtægter fra sponsorer (vækst på 
39,4%), F&B og arrangementer (vækst på 52,1%), samt datterselskabet Brøndby Food&Mind. 
 
Brøndby IF koncernens omkostninger er i samme periode steget med 23,3% til 46,5 mio. kr. (2. kvartal 2008: 
37,7 mio. kr.). Stigningen er primært begrundet i en stigning i personaleomkostningerne (vækst på 32,6%), som 
blandt andet skyldes både en investering i spillertruppen i sommeren 2008, samt at der er ansat flere 
medarbejdere i administrationen og i Brøndby Food&Mind.  Endvidere er eksterne omkostninger vokset med 
17,2%, primært som følge af vareforbrug og andre omkostninger i det nye selskab Brøndby Food&Mind, 
ligesom markedsføringsomkostninger og personalerelaterede eksterne omkostningerne er øget som følge af 
flere ansatte. 
 
Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat er for 2. kvartal 2009 6,3 mio. kr. (2. kvartal 2008: 4,3 
mio. kr.), svarende til en forbedring på 2,0 mio. kr..  
 
Kommentarer til den økonomiske udvikling i perioden 1. januar – 30. juni 2009 (1. halvår 2009): 
Resultatopgørelsen 
Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2009 var 95,1 mio. kr. (H1 2008: 81,2 mio. kr.), svarende til en vækst 
på 17,1%. Justeret for en engangsindtægt vedrørende den nye TV-aftale i 1. kvartal 2008 er væksten 31,7%. 
 
Fremgangen i omsætningen skyldes især en stigning i indtægterne fra sponsorer, som er vokset med 45,7% i 1. 
halvår 2009 til 46,0 mio. kr. (H1 2008: 31,6 mio. kr). Der har generelt været en stigning i sponsoraterne, ligesom 
også LED banderne indkøbt i sommeren 2008 har resulteret i en stigende omsætning. Dog skyldes den samlede 
stigning primært indgåelsen af hovedsponsoraftalen og stadionsponsoratet med KasiGroup med effekt fra 
sommeren 2008.  
 
Omsætningen i F&B og arrangementer har i 1. halvår 2009 været på 13,7 mio. kr. (H1 2008: 10,5 mio. kr.), 
svarende til en stigning på 30,8%. Stigningen skyldes primært en stigende omsætning per tilskuer. 
 
Endvidere er merchandiseomsætningen øget til 5,2 mio. kr. (H1 2008: 4,7 mio. kr.), svarende til en stigning på 
10,9%. Dette skyldes dels et øget fokus på at gøre merchandise mere tilgængeligt for vores mange fans 
gennem flere fysiske udsalgssteder, samt den nye webshop, brondbyshoppen.dk. Derudover lancerede Brøndby 
IF i marts en UNICEF-kampagnetrøje i forbindelse med UNICEF-dagen på Brøndby Stadion til kampen mod AGF. 
Trøjen var en stor succes og sikrede også UNICEF et væsentligt økonomisk bidrag. Brøndby IF har i juli måned 
lanceret en ny udebanetrøje, som positivt vil influere på merchandise omsætningen i 3. kvartal, da trøjen er 
blevet meget godt modtaget og overstiger salget af den tidligere udebanetrøje. 
 
Det nye forretningsområde, Brøndby Food&Mind, som fokuserer på køkken- og restaurationsdrift, er kommet 
godt fra start og har i 1. halvår 2009 haft en samlet omsætning på 8,0 mio. kr. (H1 2008: 0 kr.). 
 
Entre- og tv-indtægterne er i 1. halvår 2009 faldet med 27,8% til 19,6 mio. kr. (H1 2008: 27,1 mio. kr.), hvilket 
primært skyldes, at Brøndby IF i 1. halvår 2008 havde en engangsindtægt på ca. 9 mio. kr. i forbindelse med 
indgåelsen af den nye tv-aftale for SAS-Ligaen. Justeret for denne engangsindtægt har området oplevet en 
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stigning i forhold til 2008 på 8,0%, hvilket blandt andet skyldes en stigning i indtægterne fra entre og 
sæsonkort. 
 
På udlejningssiden har Brøndby IF oplevet en nedgang på 24,4% til 4,0 mio. kr. (H1 2008: 5,3 mio. kr.), hvilket i 
al væsentlighed skyldes, at Brøndby IF i perioden ikke har modtaget husleje fra hotellet på Gildhøj Centret. 
Hotellet gik konkurs i november 2008. Det skal bemærkes, at Brøndby IF efter periodens udløb har effektueret 
overdragelsen af en stor del af Gildhøj Centret til Brøndby Idrætsefterskole i henhold til den betingede aftale 
som er omtalt tidligere. 
 
I andre indtægter indgår blandt andet omsætningen fra Brøndby IF koncernens datterselskab Amadeus 
Speciallægecenter, samt andre indtægter fra eksempelvist Brøndby Kids. Andre indtægter er faldet ca. 0,6 mio. 
kr. til 1,4 mio. kr. (H1 2008: 2,0 mio. kr.), hvilket skyldes at omsætningen fra sportscafeen 1964 i 2008 var 
indregnet i denne kategori, men i 1. halvår 2009 indgår i Brøndby Food&Mind. Justeret for omsætningen i 1964 
har der været en stigning i andre indtægter på 1,1 mio. kr. 
 
Brøndby IF’s samlede omkostninger er vokset til 89,9 mio. kr. (H1 2008: 72,6 mio. kr.), svarende til en stigning 
på 23,8%. 
 
Af de samlede omkostninger er eksterne omkostninger 34,9 mio. kr. i 1. halvår 2009 (H1 2008: 29,4 mio. kr.), 
svarende til en stigning på 18,8%. Denne stigning skyldes hovedsagligt omkostninger til Brøndby Food&Mind, 
som eksempelvis vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Endvidere er kommunikations- og 
markedsføringsomkostningerne steget, såvel som personalerelaterede eksterne omkostninger er øget som følge 
af flere ansatte.  
 
Personaleomkostninger har i 1. halvår 2009 været 44,7 mio. kr. (H1 2008: 33,6 mio. kr.), hvilket er en stigning 
på 32,9%. Stigningen skyldes både løneffekten af investeringen i spillertruppen i sommeren 2008, samt at der er 
ansat flere medarbejdere i administrationen og i Brøndby Food&Mind. 
 
Brøndby IF’s afskrivninger er steget til 10,3 mio. kr. (H1 2008: 9,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 7,0%, 
hvilket i al væsentlighed skyldes afskrivninger på LED bandesystemet indkøbt i sommeren 2008, samt Brøndby 
IF’s nye webshop, hvor udviklingsomkostningerne afskrives.  
 
Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. halvår 2009 5,2 
mio. kr. (H1 2008: 8,6 mio. kr.). Justeret for den tidligere nævnte engangseffekt på tv-indtægterne, er resultatet 
af driften i 1. halvår 2009 forbedret med ca. 5,6 mio. kr. 
 
Resultat af transferaktiviteter udgør -17,3 mio. kr. i 1. halvår 2009 (H1 2008: -15,0 mio. kr.). Transferresultatet 
er i 1. halvår 2009 påvirket positivt af salget af Martin Ericsson til IF Elfsborg og Mark Howard til AGF, mens 
stigende afskrivninger på transferrettigheder, som en effekt af investeringen i spillertruppen i sommeren 2008, 
trækker i den modsatte retning. 
 
Resultat før skat udgør et underskud på -16,8 mio. kr. i 1. halvår 2009 (H1 2008: -10,9 mio. kr.). Justeret for 
føromtalte tv-engangsindtægt, er resultatet forbedret med ca. 3,1 mio. kr. 
 
Balancen 
Egenkapitalen er pr. 30. juni 2009 på 381,5 mio. kr. (31. december 2008: 394,3 mio. kr.). Faldet skyldes det 
negative resultat i 1. halvår 2009. 



 

 

Delårsrapport - side 6 af 13 

 
Koncernens lang- og kortsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 172,6 mio. kr. pr. 30. juni 2009 (31. 
december 2008: 181,1 mio. kr.). 
 
Forventninger til 2009 
Brøndby IF har tidligere for 2009 forventet en væsentlig forbedring i resultat efter finansielle poster, men før 
transfer. Brøndby IF forventer nu et resultat efter finansielle poster, men før transfer i 2009 i niveauet 5 mio. kr. 
(2008: 2,4 mio. kr.).  
 
Der forventes et årsresultat før skat i 2009 i niveauet -30 mio. kr. (2008: -18,9 mio. kr.) Resultatet kan positivt 
påvirkes af væsentlige spillersalg og/eller deltagelse i Europa League. 
 
Kommentarer til den sportslige udvikling 
Brøndby IF spillede med om mesterskabet helt frem til de sidste runder i SAS-Ligaen 2008/09. Desværre betød en 
ærgerlig afslutning på sæsonen, at klubben måtte tage til takke med en 3. plads og dermed en bronzemedalje. 
Dette var en væsentlig forbedring i forhold til 8. pladsen i sæsonen før og en opnåelse af målsætningen om at 
kvalificere klubben til europæisk fodbold.  
 
Oversigt over ændringer i A-truppen 1. januar 2009 – 12. august 2009 
Tilgange: Afgange: 
Remco van der Schaaf Burnley FC (Leje) Remco van der Schaaf Burnley FC (Retur) 
Joseph Elanga AC Horsens (Retur leje) Martin Ericsson  IF Elfsborg 
Paul Jatta Banjul Hawks Mark Howard AGF 
Jan Frederiksen Randers FC Jacob Berthelsen AB (Leje) 
Michael Nilsson Panathinaikos FC David Williams N Queensland Fury (Leje) 
Jens Stryger Larsen Egne rækker Kasper Lorentzen Kontraktudløb 
Daniel Stenderup Egne rækker   
 
Begivenheder efter delårsperiodens udløb 
Brøndby IF har indgået en 5-årig aftale med 23-årige Martin Bernburg fra FC Nordsjælland. Martin Bernburg 
tiltræder i Brøndby IF d. 1/1 2010. Derudover er Daniel Stenderup forfremmet til A-truppen fra klubbens egen 
ungdomsafdeling.  
 
Brøndby IF har i juli måned udlejet David Williams til North Queensland Fury, Australien og Jacob Berthelsen til 
AB. 
 
I Europa League kvalifikationen slog Brøndby IF Flora Tallin fra Estland ud i 2. kvalifikationsrunde og i 3. 
kvalifikationsrunde lykkedes det endvidere at sende Legia Warszawa fra Polen ud. I den afgørende play off runde 
for at komme i Europa League venter Hertha Berlin fra Tyskland. 
 
Brøndby IF har ophævet samarbejdet med den administrerende direktør, Hermann Haraldsson. Frank Buch-
Andersen er ansat per 7/8-2009 som ny administrerende direktør. Frank Buch-Andersen kommer fra en stilling 
som administrerende direktør i det børsnoterede selskab Green Wind Energy. Frank Buch-Andersen, der er født i 
1964, er registreret revisor, og han stiftede i 1991 revisions- og rådgivningsselskabet Bille & Buch-Andersen A/S, 
som blev solgt i 2007. Frank Buch-Andersen er dags dato fratrådt sin bestyrelsespost i Brøndby IF. 
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Finansdirektør Palle Nordahl har opsagt sin stilling, og det forventes at han fratræder sin stilling i begyndelsen af 
2010. 
 
Brøndby IF har med virkning fra 1. august solgt ca. 6300 kvm af Gildhøj Centret til Brøndby Idrætsefterskole. 
Salget vil blive indregnet i regnskabet i 3. kvartal. Det er aftalt mellem parterne at prisen ikke oplyses. 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. 
juni 2009 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. juni 2009 samt af resultatet af Brøndby IF’s aktiviteter og pengestrømme for perioden 
1. januar – 30. juni 2009. 
 
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 14. august 2009 
 
Direktion   
   
   
   
Frank Buch-Andersen  Palle Nordahl Ole Palmå 
Administrerende direktør Finansdirektør Kommerciel direktør 
   
   
Bestyrelse   
   
   
   
Per Bjerregaard Finn Andersen Kurt Larsen  
Formand   
   
   
   
Torben Hjort Niels Roth Benny Winther 
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Resultatopgørelse

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
tkr. 2009 2008 2009 2008 2008

Indtægter  
Nettoomsætning 52.760 41.991 95.066 81.176 182.149
Indtægter i alt 52.760 41.991 95.066 81.176 182.149

Omkostninger
Eksterne omkostninger 17.343 14.803 34.892 29.366 71.440
Personaleomkostninger 23.963 18.069 44.667 33.598 76.354
Afskrivninger 5.201 4.834 10.301 9.628 21.666
Omkostninger i alt 46.507 37.706 89.860 72.592 169.460

Resultat før transferaktiviteter,
fin. poster og skat 6.253 4.285 5.206 8.584 12.689

Transferaktiviteter
Resultat af transferaktiviteter -8.505 -7.825 -17.291 -14.975 -21.309
Transferaktiviteter i alt -8.505 -7.825 -17.291 -14.975 -21.309

Resultat før finansielle poster og skat -2.252 -3.540 -12.085 -6.391 -8.620

Finansielle poster
Finansielle indtægter 28 171 348 490 681
Finansielle omkostninger 2.653 1.805 5.111 5.001 10.981
Finansielle poster i alt -2.624 -1.634 -4.762 -4.511 -10.300

Resultat før skat -4.876 -5.174 -16.847 -10.902 -18.920

Skat af ordinært resultat 1.219 1.293 4.212 2.725 5.074

Periodens resultat -3.657 -3.881 -12.635 -8.177 -13.846

Fordeles således:
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S -3.481 -3.881 -12.366 -8.177 -13.846
Minoritetsinteresser -176 0 -270 0 0

-3.657 -3.881 -12.635 -8.177 -13.846

Anden totalindkomst:
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 967 990 86 1.496 -3.795
Skat af anden totalindkomst -242 -626 -22 -374 949
Anden totalindkomst efter skat 726 364 65 1.122 -2.846

Totalindkomst i alt -2.932 -3.517 -12.571 -7.055 -16.692

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) -0,6 -0,7 -2,2 -1,6 -2,5
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,6 -0,7 -2,2 -1,6 -2,5  
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1. halvår 1. halvår
tkr. 2009 2008 2008

AKTIVER

Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Kontraktrettigheder, spillere 94.776 70.439 100.575
Andre rettigheder 2.914 771 3.182
Immaterielle aktiver i alt 97.690 71.210 103.757

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 441.939 471.136 444.855
Driftsmateriel og inventar 17.396 17.280 17.545
Materielle aktiver i alt 459.335 488.416 462.400

Langfristede aktiver i alt 557.025 559.626 566.157

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 6.132 3.854 5.037
Tilgodehavender 42.664 24.422 35.608
Periodeafgrænsningsposter 6.921 3.093 2.502
Værdipapirer 88 96 85
Likvide beholdninger 1.047 2.517 936

56.851 33.982 44.168

Aktiver bestemt for salg 27.270 0 27.270

Kortfristede aktiver i alt 84.121 33.982 71.438

AKTIVER I ALT 641.146 593.608 637.595

PASSIVER

Egenkapital
Aktiekapital 113.000 113.000 113.000
Reserve for sikringstransaktioner -1.329 2.574 -1.394
Overført resultat 269.990 288.361 282.660
Aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S 
andel af egenkapitalen 381.660 403.935 394.266
Minoritetsinteresser -175 0 0
Egenkapital i alt 381.485 403.935 394.266

Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 1.534 9.396 5.724
Kreditinstitutter 120.950 135.305 128.933
Langfristede forpligtelser i alt 122.485 144.701 134.657

Kortfristede forpligtelser
Kreditinstitutter 15.300 13.894 14.485
Bankgæld 36.375 0 37.662
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 78.179 22.244 49.522
Periodeafgrænsningsposter 7.323 8.834 7.003
Kortfristede forpligtelser i alt 137.176 44.972 108.672

Forpligtelser i alt 259.661 189.673 243.329

PASSIVER I ALT 641.146 593.608 637.595
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Egenkapitalopgørelse

Reserve
Aktie- for sikrings- Overført Minoritets-

tkr. kapital transaktioner resultat I alt interesser I alt

Egenkapital 1. januar 2008 113.000 1.452 297.525 411.977 0 411.977

Værdiregulering af sikrings-
     instrumenter, ultimo 0 3.431 0 3.431 0 3.431
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 -1.935 0 -1.935 0 -1.935
Skat af egenkapitalbevægelser 0 -374 0 -374 0 -374
Nettogevinster indregnet direkte på 0 1.122 0 1.122 0 1.122
     egenkapitalen
Årets resultat 0 0 -8.177 -8.177 0 -8.177
Totalindkomst i alt 0 1.122 -8.177 -7.055 0 -7.055
Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 0
Provenu ved fortegningsemission 0 0 -987 -987 0 -987
Egenkapitalbevægelser i alt 0 1.122 -9.164 -8.042 0 -8.042

Egenkapital 30. juni 2008 113.000 2.574 288.361 403.935 0 403.935

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 -1.773 0 -1.773 0 -1.773
Tilbageførsel af værdiregulering af 
     sikringsinstrumenter, primo 0 1.860 0 1.860 0 1.860
Skat af egenkapitalbevægelser 0 -22 0 -22 0 -22
Nettogevinster indregnet direkte på 0 65 0 65 0 65
     egenkapitalen
Årets resultat 0 0 -12.366 -12.366 -270 -12.635
Totalindkomst i alt 0 65 -12.365 -12.300 -270 -12.570
Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 0
Egenkapitalbevægelser i alt 0 65 -12.671 -12.606 -175 -12.781

Egenkapital 30. juni 2009 113.000 -1.329 269.990 381.660 -175 381.485   
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Pengestrømsopgørelse
1. halvår 1. halvår

tkr. 2009 2008 2008

Resultat før transfer, finansielle poster og skat 5.206 8.584 12.689

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Afskrivninger og nedskrivninger samt øvrige reguleringer 10.396 9.146 21.684
Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 15.602 17.730 34.373
Ændring i driftskapital 14.843 -9.706 1.799
Pengestrøm fra primær drift  30.445 8.024 36.172
Renteindtægter, betalt 348 414 672
Renteomkostninger, betalt -5.111 -4.298 -10.981
Pengestrøm fra ordinær drift 25.682 4.140 25.863
Pengestrøm fra driftsaktivitet 25.682 4.140 25.863

Køb af immaterielle aktiver -15.726 -8.720 -67.914
Salg af immaterielle aktiver 3.290 19.520 36.161
Køb af materielle aktiver -4.680 -2.903 -19.421
Anlæg under udførsel overført til materielle aktiver 0 0 3.816
Køb af dattervirksomheder 0 0 -525
Pengestrøm til investeringsaktivitet -17.116 7.897 -47.883

Fremmedfinansiering:
Forøgelse af / (afdrag på) gæld til kreditinstitutter -8.455 -42.087 -76.793

Aktionærerne:
Overkurs ved emission 0 -987 -1.019
Nettoprovenu i emissionsbank 0 100.218 100.218
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -8.455 -9.443 22.406

Periodens pengestrøm 111 2.594 386
Likvide beholdninger, primo 936 550 550
Kursregulering af likvider 0 -627 0
Likvide beholdninger, ultimo 1.047 2.517 936

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 2008, hvortil der henvises. 
Årsrapporten for 2008 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 2008. 
 

3 Koncernregnskab 
 Selskabet ejer 100% af aktiekapitalen i datterselskabet Brøndby Food&Mind A/S samt 70% af 

aktiekapitalen i datterselskabet Amadeus Speciallægecenter A/S. Der er udarbejdet koncernregnskab for 
2. kvartal 2009, mens der ikke er udarbejdet koncernregnskab for 2. kvartal 2008 og for hele 2008, idet 
Brøndby Food&Mind A/S har været uden aktivitet i hele 2008 og Amadeus Speciallægecenter A/S først 
har påbegyndt aktiviteten ultimo 2008 uden væsentlig resultateffekt i 2008. 

 

1. halvår 1. halvår
tkr. 2009 2008 2008

´        4 Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 19.572 27.118 58.267
Indtægter fra sponsorer 46.046 31.599 76.513
F&B og arrangementer m.v. 13.686 10.461 22.318
Udlejning erhvervsejendom m.v. 4.019 5.314 6.422
Merchandise m.v. 5.228 4.716 14.052
Food&Mind 8.024 0 0
Andre indtægter 1.377 1.968 4.577
Elimineringer -2.885 0 0
Nettoomsætning i alt 95.066 81.176 182.149  


