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Brøndby, den 13. august 2003. 
 

FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 
 
Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 
 
Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser overskud på 2,0 mio. kr. En  
forbedring på 15,8 mio. kr. i forhold til halvårsrapport 2002. Transferindtægter for Peter 
Madsen ikke indregnet i halvårsrapporten. 
 
Halvårsrapport 2003   
 
Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: 
 
Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårs-
rapport med positivt resultat.  
  
Det har siden Brøndby IF A/S etablering i 1978 været kendetegnende for selskabet, at driften har 
været positiv før transferindtægter. Dette meget vigtige og sunde driftstegn for en dansk fodboldfor-
retning er nu igen en realitet i Brøndby IF. 
 
 Økonomi:  
 

- Resultatet for perioden 1. januar 2003  til  30. juni 2003 blev et over-
skud på 2,0 mio. kr.  
Det tilsvarende resultat i 2002 var –13,8 mio. kr.   

   
- Resultatet før transfers udgør +4,0 mio. kr. mod –8,4 mio. kr. i 2002. 

 
- Indtægterne udgør 54,9 mio. kr. mod 43,2 mio. kr. i 2002, hvilket 

udgør en stigning på 27,1 %. 
 
  -    Selskabet venter et positivt årsresultat for 2003 på 1 - 3 mio. kr. 
 
 Sportsligt: 

- Brøndby IF vandt DBU’s Landspokalturnering DONG Cup, hvoref-
ter Brøndby IF har vundet medaljer 6 gange i Landspokalturnerin-
gen (4 guld og 2 sølv). 

 
- Efter et meget flot resultatmæssigt forår og en meget spændende af-

slutning på SAS Ligaen vandt Brøndby IF sølvmedaljer og fik der-
med for 17 .gang på 18 år medaljer. Dermed har Brøndby IF i de 
sidste 8 år vundet 4 guldmedaljer og 4 sølvmedaljer. 

 
Fodboldholdet har spillemæssigt gennemgået en meget positiv udvikling i perioden under Michael 
Laudrups ledelse. 



Kommentarer: 
 
Som det fremgår indledningsvist har der været en meget positiv udvikling i omsætningen i årets 
første halvdel fra 43,2 mio. kr. til 54,9 mio. kr. (27,1%) .  
 
De største omsætningsfremgange er opnået i fodboldafdelingen på 6,1 mio. kr. ( 64,0%), Arrange-
mentsafdelingen, der har opnået en omsætningsfremgang på 3,5 mio. kr. (60,3% ). Dertil kommer at 
spillerafskrivninger er reduceret med 2,9 mio. kr. og finansielle poster forbedret med 4,5 mio. kr. 
 
Resultatet på + 2,0 mio. kr. er bedre end forventet, idet forventningerne var, at første halvår ville 
give et 1-cifret millionunderskud, og at året i sin helhed ville give et overskud på ½ mio. kr. 
 
Forbedringerne i resultatet er opnået ved en kombination af forøgede indtægter og reduktion i om-
kostningerne. Stigningen i indtægterne skyldes især omsætningsfremgangen i fodbold- og arrange-
mentsafdelingen, mens faldet i omkostningerne blandt andet skyldes at de samlede løn og persona-
leomkostninger er reduceret med 2,4 mio. kr. 
 
Den uafklarede transfersituation vedrørende salget af Peter Madsen først til VfL Wolfsburg og se-
nere til VfL Bochum har ikke påvirket halvårsresultatet, idet transferindtægten fra VfL Bochum 
vedrørende Peter Madsen først vil blive indtægtsført i 2. halvår. 
 
Michael Laudrup har i sit første år som cheftræner gennemført en meget stor ændring i Brøndby 
IF’s spillestil i retning af en langt mere teknisk betonet, boldbesiddende og dermed publikumsven-
lig fodbold. Det er en proces, der kræver tid, men der er i selskabet stor tilfredshed, med den meget 
store positive udvikling, der er sket på blot et enkelt år.  
 
Michael Laudrup har i foråret forlænget sin kontrakt med Brøndby IF, så den gælder indtil somme-
ren 2006.  
 
Endvidere har Brøndby IF efter sæsonafslutningen indført et aktieoptionsprogram for den sportslige 
ledelse, som delvist er betinget af en opfyldelse af de sportslige målsætninger for de kommende to 
sæsoner. 
 
DBU’s Landspokalturnering blev vundet i maj måned og med disse guldmedaljer i hus var den 
sportslige målsætning for sæsonen indfriet. 
 
Ved turneringens start i foråret var Brøndby IF 9 point efter rækkens nr. 1, men forspringet blev 
indhentet og årets danske mesterskab blev først afgjort på næstsidste spilledag i en meget jævnbyr-
dig topkamp på Brøndby Stadion, hvor de små marginaler afgjorde placeringen af årets danske me-
sterskab. Brøndby IF måtte nøjes med sølv, men de sportslige resultater i foråret har til fulde indfri-
et forventningerne. 
 
Brøndby IF har i foråret 2003 dokumenteret, at klubbens talentarbejde er aldeles fremragende. Ikke 
mindre end 3 unge spillere fra klubbens eget talentudviklingsprogram har etableret sig som SAS 
ligaspillere i løbet af foråret, og flere er på vej. Talentarbejdets kvalitet afspejler sig også i, at 
Brøndby-spillere i stort antal er stærkt repræsenteret på DBU’s forskellige ungdomslandshold. 
 
 
 



Fremtidsudsigter   
 
Det er forventningen, at Brøndby IF under Michael Laudrups ledelse vil fortsætte, den positive 
sportslige udvikling i den forestående sæson. Truppen er suppleret med 3 nye spillere: Den svenske 
landsholdsforsvarer Andreas Jakobsson, målmanden Karim Zaza og den unge forsvarsspiller Tho-
mas Hansen fra vores egen talentafdeling. 
 
Målsætningen er som altid i Brøndby IF at være med i toppen af SAS Ligaen og dermed sikre klub-
ben adgang til de internationale turneringer under UEFA. 
  
Starten på den ny sæson har været positiv, idet de hidtidige kampe i SAS Ligaen er blevet vundet. 
 
Imorgen spiller Brøndby IF sæsonens første officielle internationale fodboldkamp i kvalifikations-
runden til sæsonens UEFA Cup. For dansk fodbolds fremtidige muligheder er det vigtigt, at de dan-
ske hold inklusive Brøndby IF gør det godt i disse kampe. 
 
De økonomiske forventninger til årets resultat reguleres op fra et positivt resultat på 0,5 mio. kr. til 
et positivt resultat på +1 til 3 mio. kr. efter skat 
 
I forventningerne til årets resultat er der ikke medtaget kompensation fra Wolfsburg vedrørende 
Peter Madsen, da sagen først forventes afsluttet via FIFA i 2004 samt at indregning og måling pt. 
ikke kan foretages på et pålideligt grundlag. 
 
 
RESULTATOPGØRELSE Koncern Modervirksomhed 
     
 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 
Tkr. 2003 2002 2003 2002 
     
Entre & TV indtægter 15.550 9.480 15.550 9.480
Reklame og sponsorindtægter 21.899 21.814 21.899 21.814
GildhøjCentret 3.458 3.601 3.458 3.601
Andre Indtægter 13.982 8.276 13.712 8.276
Indtægter i alt 54.889 43.171 54.619 43.171
  
Personaleudgifter -21.688 -23.408 -21.300 -23.408
Andre driftsudgifter -22.520 -16.628 -22.570 -16.628
Resultat før finansielle poster 10.681 3.135 10.749 3.135
  
Transferaktiviteter netto 2.420 1.862 2.420 1.862
Afskrivninger inkl. spillerafskrivninger -9.817 -13.048 -9.701 -13.048
Resultat før finansielle poster 3.284 -8.051 3.468 -8.051
  
Finansielle poster netto -1.306 -5.797 -1-490 -5.797
  
RESULTAT FØR SKAT 1.978 -13.848 1.978 -13.848
 



 
BALANCE Koncern Modervirksomhed 
     
 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 
Tkr. 2003 2002 2003 2002 
     
AKTIVER  
Immaterielle anlægsaktiver 18.460 18.582 18.460 18.582
Materielle anlægsaktiver 385.292 395.708 384.252 395.708
Finansielle anlægsaktiver 598 483 -608 483
Andre omsætningsaktiver 23.820 16.417 25.865 16.417
AKTIVER I ALT 428.170 431.190 427.696 431.190
  
PASSIVER  
Aktiekapital 77.100 64.000 77.100 64.000
Andre reserver 149.576 142.433 149.576 142.433
Egenkapital i alt 226.676 206.433 226.676 206.433
  
Langfristet gæld 164.226 183.048 164.226 183.048
Kortfristet gæld 37.268 41.709 37.067 41.709
Gæld i alt 201.494 224.757 201.293 224.757
  
PASSIVER I ALT 428.170 431.190 427.969 431.190
 
 
 
 
 
NØGLETAL FOR KONCERNEN   
 1. halvår 1. halvår 
 2003 2002 
   
Gennemsnitlig antal aktier a 20 kr. 3.550.000 3.200.000

Overskudsgrad 6% -19%

Resultat pr. aktie a 20 kr. 0,6 -4,3

Indre værdi pr. aktie af 20 kr. 64 65

Børskurs pr. aktie a 20 kr. pr. 30. juni 40 58

Gennemsnitlig antal ansatte 77 65

 
 



 
UDVIKLING I EGENKAPITALEN (I KONCERNEN)   
      
 Aktiekapital 

A-aktier 
Aktiekapital 
B-aktier 

Overkurs ved 
emission 

Overført 
resultat 

I alt 

1. januar 2003 7.100 70.000 87.597 60.001 224.698
Resultat 1. januar – 30. 
juni 2003 

 
 

 
1.978 1.978

   
30. juni 2003 7.100 70.000 87.597 61.979 226.676
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S 
CVR Nr. 83933410 
 
 
 
 
Torben Røsler   Per Bjerregaard   
Bestyrelsesformand   Administrerende direktør  
 
Eventuelle yderligere oplysninger: 
 
Torben Røsler tlf. 4343 8543 
Per Bjerregaard  tlf. 4363 0810   
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