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Executive Summary 
 
In recent years, international football has been struggling financially, resulting in 1 out of 7 

European football clubs expressing “going concern” doubts. The financial problems have increased 

despite of record high estimated revenue in European football equal to 16 billion euro’s in 2011. 

The main problem is the increase in player wages, which was equal to 65 percent of all revenue in 

2011. 

In Denmark the former top football club, Brøndby IF, suffers both sportingly and financially. This 

means, that the club is in considerable risk of relegation to a lower football league, while the 

financial situation is also so severe, that only a capital increase can rescue the club from 

bankruptcy. Even though the situation in Brøndby IF is dire, a great number of stakeholders are 

still following the club and considering the idea of investing, due to the club’s great potential 

which is considered as one of the biggest in Danish football. 

A strategic analysis of Brøndby IF indicates that the clubs strategic position in the Danish and 

international football industry is quite solid. The global financial crisis has affected the football 

club’s income, but as a result of loyal fans (customers) and long television and sponsor contracts, 

the industry has not been hit as hard as many other industries. The attractiveness of the Danish 

football market is considered as above average, and Brøndby IF due to their great potential, as one 

of the strongest players despite of the present situation. The strategic analysis does also indicate 

that Brøndby IF, based on their strong and very unique brand, has a high potential of sustainable 

competitive advantages. One of the biggest reasons for the current crisis in Brøndby IF, is that the 

club has abandoned its earlier and successful strategy, which now has resulted in “strategic drift”. 

A review of Brøndby IF’s last seven income statements, a complete profitability analysis and 

benchmark to five other Danish football clubs, shows both a harmful development in the ratio 

between income and expenses and that Brøndby IF is threatened by bankruptcy.   

Despite the present situation, the risk of bankruptcy is estimated to only 10 percent. A valuation of 

Brøndby IF estimates a total enterprise value of almost 240 million DKK and a stock price of 4,62 

DKK.  This assessed stock price is higher than the assumed subscription price of 2 DKK per stock, 

which means that an investment in Brøndby IF is considered attractive.  
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Kapitel 1 - Indledning 
 

1.1 Motivation for emnevalg 

Fodboldklubben Brøndby IF har i en lang årrække, fra midten af 1980’erne og frem til starten af 

det nye årtusinde haft stor succes og har af mange været betegnet som Danmarks ”flagskib” 

indenfor klubfodbold. Denne positive opfattelse af Brøndby IF hænger specielt sammen med 

holdets store succes i international fodbold i 1990’erne samt de mange landsholdsspillere som i 

slut 80’erne samt start 90’erne spillede for Brøndby IF1.    

De seneste år har Brøndby IF dog ikke kunnet følge op på de tidligere års gode sportslige 

resultater, og den økonomiske situation er samtidig blevet kraftigt forværret. Den negative 

udvikling i Brøndby IF har medført stor bevågenhed fra de danske medier, og der har i første 

kvartal af 2013, næsten på daglig basis kunnet læses artikler i både print- og digitale medier, 

omhandlende situationen i Brøndby. Udviklingen i Brøndby IF kan bedst illustreres ved 

nedenstående grafer: 

Figur 1: Udvikling i sportslige resultater i perioden 1987 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra http://brondby.com/article.asp?aid=33491 

                                                      
1 I perioden 1985 til 1995 havde Brøndby IF 26 danske A-landsholdsspillere, http://brondby.com/article.asp?aid=14845 
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Figur 2: Udvikling i Brøndby IF's aktiekurs i perioden 2000 til 2013 (B-aktier) 

 

Kilde: Morningstar (investeringsinformation), 

http://tools.morningstar.dk/dk/stockreport/default.aspx?tab=7&SecurityToken=0P0000A5Q1]3]0]E0EXG$XCSE&Id=0P

0000A5Q1&ClientFund=0&CurrencyId=DKK 

Som de to ovenstående grafer viser, så har Brøndby IF haft en nedadgående formkurve hvad angår 

sportslige resultater, og aktiekursen er samtidig på sit hidtil laveste niveau siden årtusindeskiftet. 

Siden 2012 har Brøndby IF været i seriøse økonomiske problemer hvilket bl.a. skyldes den såkaldte 

”feriepengesag”2 samt uoverensstemmelser med klubbens tidligere hovedsponsor Kasi ApS3. 

Brøndby IF har yderligere haft store problemer med at fremskaffe den nødvendige likviditet til at 

sikre den løbende drift, men har nu jf. fondsbørsmeddelelse nr. 06/2013 fremskaffet tilstrækkelig 

likviditet, så denne skulle være sikret frem til den planlagte kapitaludvidelse i niveauet 50-150 mio. 

kr. i foråret 2013. 

De store økonomiske problemer i Brøndby IF samt nedgang i den sportslige succes har motiveret 

mig til at kigge nærmere på klubben og selskabet bag denne. Netop denne overgang fra stor 

sportslig succes og økonomisk potentiale, til sekundære placeringer i den bedste danske 

fodboldrække samt konkurstruet økonomi, finder jeg utrolig interessant. Mit afgangsprojekt skal 

derfor på baggrund af en strategisk analyse og værdiansættelse, sætte lys på den alvorlige 

situation samt klubbens mulige fremtid.  

                                                      
2 Feriepengesagen er en tvist mellem Brøndby IF og manglende betaling af feriepenge mv. til nuværende og tidligere spillere. Spillerforeningen taler 

spillerens sag, og Brøndby IF tabte i fodboldens voldgift jf. fondsbørsmeddelelse nr. 13/2012 sagen omkring manglende betaling af feriepenge mv. 

til tre tidligere spillere. Der er yderligere 56 spillere som har anlagt sag mod Brøndby IF.  

3 Brøndby IF mener jf. fondsbørsmeddelelse 18/2012 stadig at man har et tilgodehavende hos den tidligere hovedsponsor Kasi ApS. 
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1.2 Problembeskrivelse 

En investorgruppe overvejer at investere i den børsnoterede fodboldklub og selskab Brøndbyernes 

IF Fodbold A/S (Brøndby IF). Investeringen skal ske ved køb af aktier i den danske fodboldklub. 

Investorgruppen er generelt interesseret i fodbold og har længe fulgt Brøndbys bedste mandskab i 

den danske Superliga, men har derudover ingen indsigt i sportsøkonomi eller i de økonomiske 

aspekter i professionel fodbold. Investorgruppen ønsker derfor en større indsigt i branchen samt 

en redegørelse for Brøndby IF’s strategiske position på det danske og internationale 

fodboldmarked. For at kunne beslutte om en investering skal gennemføres, har investorgruppen 

ansat en aktieanalytiker med speciale i sportsøkonomi til at udarbejde den nødvendige analyse og 

afslutningsvis foretage en værdiansættelse af Brøndby IF. 

 

1.3 Problemformulering 

Hvilke modeller og metoder vil være egnede til at belyse hvorvidt en investering i Brøndby IF er 

attraktiv? 

 

1.4 Underspørgsmål 

For en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen, har jeg udarbejdet nogle uddybende 

underspørgsmål. Underspørgsmålene er opdelt i tre grupperinger: strategisk analyse, 

regnskabsanalyse og værdiansættelse.  

Strategisk analyse 

Hvordan er udviklingen i fodboldbranchen i såvel Danmark som i udlandet, og kan der drages 

nogle paralleller? 

Hvilken strategisk position har Brøndby IF henholdsvis på det danske og det internationale 

foldboldmarked på baggrund af en analyse af klubbens omverdensfaktorer, interne kapaciteter, 

strategiske målsætning og kulturelle forhold? 

Regnskabsanalyse 

Hvordan har udviklingen været i Brøndby IF’s indtægter, omkostninger og resultat? 

Hvordan er udviklingen i Brøndby IF’s rentabilitet og hvad er årsagen til denne? 

Hvilke forudsætninger skal indfries for at fortage en benchmarking til andre danske 

fodboldklubber, og hvilke nøgletal vil være relevante? 
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Hvordan er Brøndby IF som selskab på baggrund af historiske regnskabstal og gennemført 

rentabilitetsanalyse, stillet i forhold til de største konkurrenter i Superligaen, og kan der herske 

tvivl om ”going concern”? 

Værdiansættelse 

Hvilket scenarie skal ligge til grund for Brøndby IF’s proforma opgørelser? 

Hvilken model bør anvendes til værdiansættelsen af Brøndby IF? 

Hvilken WACC skal bruges til værdiansættelsen? 

Hvad er Brøndby IF’s samlede værdi, og hvad er den estimerede pris pr. aktie? 

 

1.5 Afgrænsning 

Afgangsprojektet er udelukkende udarbejdet på baggrund af kendt data pr. 31-03-2013, hvorfor 

efterfølgende begivenheder og forhold ikke er medtaget i opgaven. Dette har været nødvendigt 

grundet opgavens deadline 13-05-2013.  

Til gennemgang af regnskabstal, udarbejdelse af rentabilitetsanalyse og reformulerede finansielle 

opgørelser samt værdiansættelse, har jeg udelukkende anvendt data fra perioden 20064 til 2012, 

hvilket skyldes at dette var de nyest tilgængelige tal og samtidig en tilstrækkelig tidsmæssig 

periode til at illustrere nødvendige tendenser.    

Til statistiske illustrationer har jeg som minimum anvendt samme periode alt efter formål. Der er i 

opgaven ikke anvendt data som er ældre end 1990. Opgaven er samtidig udelukkende baseret på 

offentlig tilgængelig information. 

Rentabilitetsanalysen er efter stiftelsen af datterselskaberne Amadeus Speciallægecenter A/S 

(senere lukket) og Brøndby Food & Mind A/S i 2008, udelukkende udarbejdet på baggrund af 

koncernregnskabets tal.   

Afgangsprojektet er udelukkende af analytiskbetragtende karakter, og indeholder derfor ingen 

løsningsforslag til de i opgaven identificerede problemstillinger.  

1.6 Disposition og metode 

Min opgave er bygget op som syv kapitler, hvoraf de første to er indledende (kapitel 1-2), de 

næste fire er analytiske (kapitel 3-6), mens det sidste er konkluderende (kapitel 7). Selve 

analysedelen er jf. pkt. 1.4 opdelt i tre grupperinger. Mit formål med denne disposition er at opnå 

                                                      
4 Til værdiansættelsen er der grundet behov for gns. tal anvendt balance tal for 2005. 
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en rød tråd gennem hele opgaven, og løbende besvare problemformuleringens underspørgsmål, 

hvilket til sidst ender i konklusionens afsluttende besvarelse af den overordnede 

problemformulering.  Afgangsprojektet er bygget sådan op, at den egentlige besvarelse på 

hvorvidt en investering i Brøndby IF er attraktiv, gives i opgavens analyseafsnit (kapitel 3-6), mens 

konklusionen resumerer valget af anvendte modeller og metoder. Dette er i overensstemmelse 

med problemformuleringen jf. pkt. 1.3. 

1.7 Modeller, dataindsamling og kildekritik 

De i opgaven anvendte modeller tager udgangspunkt i teorien fra henholdsvis bøger og 

undervisning i fagene strategisk ledelse, eksternt regnskab og regnskabsanalyse og 

værdiansættelse. Jeg har valgt at forholde mig kritisk til modellernes anvendelse i de afsnit hvor 

disse er medtaget, hvorfor jeg ikke ønsker at gentage denne stillingtagen i dette afsnit. Jeg har 

endvidere selv udarbejdet nogle figurer og diagrammer som har til formål at illustrere og 

underbygge min analyse. Alle data er indsamlet fra offentligt tilgængelige datakilder. Udover brug 

af mine skolebøger som jeg har erhvervet gennem mit uddannelsesforløb og med erfaring fra 

ovenfor nævnte fag, har jeg indsamlet størstedelen af mine data fra internettet. Jeg har bl.a. 

anvendt følgende internetkilder: 

- Officielle årsrapporter / danske fodboldklubber (primært børsnoterede) 

- UEFA 

- DBU 

- Danmarks nationalbank 

- Idrættens analyseinstitut 

- Deloitte 

- Divisionsforeningen 

- Nyhedssider som: Ekstra bladet, Tipsbladet, Børsen, Politiken mv. 

Validiteten af ovenstående nyhedssider kan diskuteres, men anvendelsen af disse har været 

nødvendig for at underbygge og sandsynliggøre nogle af mine antagelser. Den nøjagtige præcision 

af disse har samtidig ikke haft en afgørende betydning for hverken analyse eller konklusion.   
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Kapitel 2 - Virksomhedspræsentation 
 

Brøndbyernes Idrætsforening herefter kaldet Brøndby IF eller BIF, er en professionel fodboldklub 

som siden 1981 har spillet i den bedste danske foldboldrække. Brøndby IF er stadig en ung 

fodboldklub da denne først blev dannet i 1964 ved sammenlægningen af fodboldklubberne 

Brøndbyøster- og Brøndbyvester Idrætsforening. Brøndbyernes IF Fodbold A/S som er selskabet 

bag fodboldklubben blev stiftet 15. maj 1978 i forbindelse med indførelsen af professionel fodbold 

i Danmark. Brøndby IF blev senere i 1987 introduceret på den Københavnske fondsbørs, og blev 

dermed blot den anden fodboldklub i verden som var børsnoteret.  

Brøndby IF har vundet ti danske mesterskaber og seks gange har klubben vundet den danske 

pokalturnering. 1990’erne må regnes for klubbens storhedstid, og BIF vandt i denne periode fem 

danske mesterskaber og oplevede samtidig stor succes på den internationale scene. I alt har 

klubben spillet mere end 100 internationale kampe, og af store præstationer kan bl.a. nævnes 

semifinalerne i UEFA Cuppen5 i 1991 samt kvalifikation til Champions League i 1998.  

Den første A-landsholdsspiller som har spillet i Brøndby IF var Michael Laudrup i 1982, og siden da 

har over 60 A-landsholdsspillere spillet for Brøndby IF. 

2.1 Brøndbyernes IF Fodbold Fond6 

Fonden er stiftet af foreningerne BIF’s venner og BIF’s Veteraner og har til formål at: 

- Erhverve og eje A-aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. De, i forbindelse med fondens 

etablering erhvervede aktier, må alene afhændes i forbindelse med en eventuel opløsning 

af fonden. 

 

- Disponere over de af fonden ejede aktier på den måde der bedst sikrer den sportslige 

udvikling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S i sammenhæng med B-aktionærernes interesser. 

Fonden ejer 300.000 af klubbens i alt 400.000 A-aktier svarende til over 32 % af stemmeretten7.  

 

                                                      
5 UEFA Cuppen skiftede i 2009 navn til Europa League 

6 http://brondby.com/article.asp?aid=34137 

7 BIF årsrapport 2011 side 18 (aktionærinformation) 
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2.2 Talentarbejdet 

Brøndby IF har siden stiftelsen haft utrolig stort fokus på at udvikle egne talenter, som på sigt 

skulle kunne danne fundamentet for Brøndby IF’s førstehold. Denne strategi har igennem årene 

været en stor succes og har løbende skabt mange dygtige førsteholdsspillere samt A-

landsholdsspillere. Talentarbejdet i Brøndby IF har i mange år været anset for et af de allerbedste i 

Danmark, hvilket i høj grad kan bekræftes af antallet af ungdomslandsholdsspillere som hvert år 

kommer fra Brøndby IF. I løbet af 2012 har 24 spillere fra BIF repræsenteret danske 

ungdomslandshold8, hvilket ikke overgås af andre danske hold. Talentarbejdet i Brøndby er præget 

af en rød tråd med teknisk, offensivt og underholdende fodbold som er implementeret på alle 

hold fra U17 til førsteholdstruppen. Denne røde tråd skal sikre kontinuitet mellem alle niveauerne, 

og dermed forberede de unge talenter på spillestilen som praktiseres på førsteholdet.   

 

2.3 Brøndby Stadion 

Brøndby stadion blev i perioden 2006 til 2007 udbygget, så der nu er kapacitet til 29.000 tilskuere 

ved nationale kampe og 26.000 ved internationale kampe. Brøndby Stadion er et moderne stadion 

med gode faciliteter til såvel de ”normale” tilskuere samt sponsorer. Tilknyttet Brøndby stadion er 

f.eks. fire sponsor lounges og otte loger, hvor der i alt kan serviceres ca. 2.000 spisende gæster. 

Lounge- og logefaciliteterne betyder at Brøndby IF også kan afholde andre festlige arrangementer 

når der ikke spilles fodbold på stadion.  Tilknyttet Brøndby Stadion er også Brøndby Shoppen med 

salg af merchandise, Brøndby Food&Mind A/S som er et moderne produktionskøkken, som leverer 

mad til alle stadionfaciliteterne, sportscaféen 1964 samt fitnesscenteret freshfitess. 

  

2.4 Mission9 

Brøndby IF’s mission beskriver klubbens strategi til at kunne realisere klubbens overordnede 

vision. Gennem positive fodboldoplevelser, sportslige og økonomiske resultater skaber BIF værdi 

for dets aktionærer, samarbejdspartnere, tilskuere, fans og medierne, samt de der føler et 

tilhørsforhold til Brøndby IF. 

Brøndby IF vil fastholde og udvikle et socialt ansvarligt image og styrke Brøndby IF’s positive 

branding. 

                                                      
8 BIF årsrapport 2012, side 9 

9 BIF årsrapport 2012, side 3 
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 2.5 Vision10 

Brøndby IF’s overordnede vision kan beskrives ved fire nedenstående punkter. 

• Brøndby IF skal være den bedste fodboldklub i Danmark 

• Brøndby IF skal have den mest solide økonomi i dansk fodbold 

• Brøndby IF skal have den største opbakning i befolkningen 

• Brøndby IF skal have det bedste talentarbejde i Danmark 

  

2.6 Værdier11 

Brøndby IF er som organisation og fodboldklub bygget op omkring fire grundværdier: 

Vilje der sammenfatter mod og fight. 

Ambitioner der signalerer, at Brøndby IF er offensive. Af ambitioner udspringer stolthed over det 

Brøndby IF har opnået indtil videre. Det er Brøndby IF’s professionelle tilgang til fodbold og 

forretning, der gør selskabet i stand til at have ambitioner. 

Engagement der fremhæver den glæde og entusiasme der knytter sig til at være en del af Brøndby 

IF, passion hos tilskuere og frivillige samt det sociale ansvar, som udspringer af engagementet. 

Underholdning der udtrykker den fodboldfest det både skal være at gå til fodbold på Brøndby 

Stadion og følge Brøndby IF på udebane.   

 

2.7 Vision 2015 

I BIF’s nyeste årsrapport 2012 af 4 marts. 2013 fremægges en ny og kortsigtet vision for de næste 

to og en halv sæson. Denne kortsigtede plan kaldes ”Vision 2015”, og beskriver klubbens 

ambitioner på den korte bane. Missionen for at realisere denne vision er i tæt relation til Brøndby 

IF’s overordnede mission og beskrives som følgende:  

- Gennem stabilitet og kontinuitet at skabe sportslig succes på et økonomisk forsvarligt 

grundlag i et tillidsfuldt samarbejde med aktionærer, medarbejdere, fans, sponsorer og 

amatørklub. 

  

                                                      
10 BIF Årsrapport 2012, side 3 

11 BIF Årsrapport 2012, side 3 



10 
 

Sportslige ambitioner 

BIF vil jf. ”Vision 2015” sætte yderligere fokus på sammensætningen at spillertruppen som skal 

have den rette balance af klubbens egne talenter samt dygtige og erfarne spillere som skal ske via 

dygtige, men forsvarlige spillerindkøb. Det nævnes ydereligere at man i forårssæsonen 2013 

udelukkende har som ambition at overleve i Superligaen, hvorefter man i sæsonen 2013/2014 

forventer en top-6 placering, og i 2014/2015 en top-3 placering som også fremadrettet skal være 

klubbens årlige sæsonmål. De sportslige ambitioner skal langt hen af vejen realiseres ved hjælp af 

eget talentarbejde som BIF også tidligere har været kendt for. 

 

Økonomiske ambitioner 

BIF vil fortsat fokusere på at forbedre den løbende drift, hvilket også hænger sammen med større 

brug af egne talenter frem for dyre spillerindkøb. Økonomien forventes samtidig forbedret hvis 

klubben indfrier de sportslige ambitioner. Størst er dog fokus på at sikre BIF’s fremtidige 

finansielle grundlag, hvilket er planlagt gennemført ved en kapitaludvidelse i størrelsesordenen 50 

til 150 mio. kr. Kapitaludvidelsen er planlagt gennemført blandt nuværende samt nye aktionærer, 

dog med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. I forbindelse med den planlagte 

aktieemission, er det klubbens mål at sammenlægge de nuværende to aktieklasser til en 

aktieklasse hvor stemmeret pr. aktie er den samme. 

 

Ledelsesstruktur 

Brøndby IF fastslår at man har fået skabt og afstemt en struktur hvor det endelige ansvar for 

spillertruppen, spillerhandler, spillet og kampene ligger hos sportschefen som skal agere indenfor 

en budgetramme som fastlægges af direktionen og godkendes af bestyrelsen. BIF har samtidig 

beskrevet de krav til kompetencer som man forlanger hos fremtidige bestyrelsesmedlemmer hvis 

primære opgave sammen med direktionen bliver, at styre virksomhedens strategiske udvikling 

samt foretage den nødvendige økonomiovervågning. Derudover vil BIF etablere et ”Advisory 

Board” bestående af repræsentanter fra dansk og international fodbold, som skal rådgive og spare 

med Brøndby IF’s bestyrelse.  
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Kapitel 3 – Det internationale 
fodboldmarked 

 

Fodbold har længe været anset som verdens største og mest populære sportsgren i verden12 hvad 

enten dette opgøres på baggrund af antal fans eller antal udøvere. Der fandtes jf. FIFA’s sidste ”Big 

Count” rapport fra 2006 i alt 265 millioner aktive fodboldspillere i hele verden, og dette er 

udelukkende beregnet på baggrund af registrerede fodboldspillere (dvs. klubspillere, 

professionelle som amatører). FIFA udarbejdede deres næstsidste ”Big Count” rapport i 2000 og 

ved denne opgørelse blev antallet af udøvere opgjort til 242 millioner, hvilket betyder en stigning 

fra 2000 til 2006 på i alt 23 millioner eller svarende til 9,5 pct. Denne udvikling betyder at fodbold 

som global sport stadig oplever en stigende popularitet13. Nedenstående diagram viser antal 

registrerede fodboldspillere pr. verdensdel i pct. af den samlede befolkning. 

Figur 3: Antal registrerede fodboldspillere i pct. af samlet befolkning (2006) 

 

Kilde: Big Count 2006 (FIFA Communication Division, 31.05.2007) 

                                                      
12 http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_most_popular_sport_in_the_world eller  

Big Count 2006 FAQ (FIFA Communication Division , 31.05.2007). 

 

13 En del af stigningen kan naturligvis forklares ved en generel stigning i jordens befolkning i samme periode, ca. 6 % jf. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_population 
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Som illustreret i ovenstående diagram, så udgjorde antallet af registrerede fodboldspillere i 2006 

ca. 4 pct. af jordens samlede befolkning. Dette understreger blot den utrolige popularitet som 

sporten har i verdenssamfundet.  

3.1 Det europæiske fodboldmarked 

Det europæiske fodboldmarked består af 53 nationale ligaer, og har i mange år været anset for 

det største fodboldmarked i verden målt på sportslig-, økonomisk- og kommerciel værdi. Jf. UEFA’s 

årlige ”European Club Licensing Benchmarking Report” fra 2011, er den samlede omsætning 

genereret af europæiske fodboldklubber estimeret til 16 milliarder euro14 svarende til 119,3 

milliarder danske kroner15. Omsætningen på det europæiske fodboldmarked er siden 2007 steget 

med ca. 5,6 procent pr. år16 og specielt tv-indtægter og reklameindtægter har udviklet sig kraftigt i 

denne periode.  En af årsagerne til stigningen er også den utrolig store ”hype”17 omkring de 

europæiske klubturneringer ved navn Champion League (CL) og Europa League (EL), hvor de 

bedste hold i Europa dyster om både prestige og de mange præmiepenge. Disse klubturneringer 

som afholdes af UEFA genererede ca. 1,35 milliarder euro18 i 2011 svarende til over 8 % af den 

samlede omsætning på det europæiske fodboldmarked, og dette uden at medregne indirekte 

omsætning som tv-indtægter og ekstra sponsorindtægter. Den positive udvikling i det europæiske 

fodboldmarkeds omsætning har dog ikke forplantet sig i markedets lønsomhed, og i 2011 var det 

samlede driftsresultat på tværs af de 53 europæiske ligaer lig et underskud på 388 millioner euro.  

Figur 4: Driftsresultat på tværs af de 53 europæiske ligaer (2011) 

 

Kilde: UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 100 

                                                      
14 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 14 

15 Kursen på euro er jf. nationalbanken d. 01-03-2013 lig kr. 7,4562 

16 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 76 

17 Ordet “hype” bruges om et produkt som oplever stor interesse, ikke mindst fra medierne, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=hype 

18 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 41 
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Som det ses i ovenstående figur 4, var der blot 10 europæiske ligaer som i 2011 havde et positivt 

driftsresultat19. 

Det samlede bundlinjeresultat hvor både transferaktiviteter, finansiering, andre ikke-fodbold 

relaterede aktiviteter og skat er inkluderet, var i 2011 lig et underskud på 1,675 milliarder euro20.  

Figur 5: Bundlinjeresultat på tværs af de 53 europæiske ligaer (2011) 

 

Kilde: UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 104 

Ovenstående figur 5 viser at kun 9 af de i alt 53 europæiske ligaer kunne realisere et positivt 

bundlinjeresultat i 2011. Værd at bemærke er samtidig, at store ligaer som den engelske Premier 

League og spanske La Liga, som jf. figur 4 havde positive driftsresultater, ikke har positive 

bundlinjeresultater.  

Med en rekord stor omsætning på det europæiske fodboldmarked i 2011 samt en stigning i denne 

på over 5 pct. de seneste fem år, kan man undre sig over at blot ni ligaer formår at generere et 

positivt bundlinjeresultat.  

Årsagen skyldes selvsagt at de europæiske klubber har haft flere omkostninger end deres 

indtægter har kunnet bære. Det europæiske fodboldmarked havde i 2011 et samlet 

omkostningsniveau svarende til 113 pct. af markedets omsætning og specielt omkostninger til 

medarbejdere (primært spillerlønninger) udgjorde den største post. Bilag 22 viser de samlede 

omkostninger i pct. af den samlede omsætning fordelt i fire omkostningsgrupper.  

Som illustreret jf. bilag 22, udgjorde omkostninger til medarbejdere21 i alt 65 pct. af den samlede 

omsætning i 2011. Stikprøver foretaget af UEFA viser, at ca. 81 pct.22 af de samlede 

medarbejderomkostninger består af spillerlønninger. Spillerlønningerne på det europæiske 
                                                      
19 Driftsresultatet er ”resultatet af den rene fodboldaktivitet” før transferaktiviteter dvs. køb og salg af spillere samt afskrivning på 

kontrakrettigheder.  

20 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 14 

21 Definitionen af medarbejderomkostninger (employee costs) er at denne dækker over lønninger, bonusser, sociale afgifter, feriepenge og 

pensioner mv. og alle ansatte uafhængigt af funktion er medtaget. 

22 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 97 
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fodboldmarked er dermed estimeret til en samlet værdi af 6,9 milliarder euro23 svarende til 52 pct. 

af den samlede omsætning rapporteret af de europæiske klubber i 2011 (43 pct. af den totale 

estimerede omsætning i 201124). Samme stikprøve viser, at omkostningen til spillerlønninger er 

steget med 330 milliarder euro fra 2010 til 2011, hvilket svarer til knapt 5 pct. 

Figur 6: "Løn til omsætnings ratio" på tværs af 53 europæiske ligaer (2011) 

 

Kilde: UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 96 

Det er værd at bemærke at ud af de såkaldte ”big five”25 så er det kun den tyske Bundesliga som 

har et positivt bundlinjeresultat, og dette hænger i høj grad sammen med at man i den tyske liga 

jf. ovenstående figur har en løn til omsætnings ratio på 52 pct. mens de øvrige fire store ligaer 

henholdsvis har 61, 68, 70 og 71 procent. En anden årsag til at den tyske liga genererer et positivt 

resultat, er at den med et gns. tilskuertal pr. kamp på 45.11626, er den liga i både Europa og i 

verden med flest tilskuere på stadion. Adam Bull som er konsulent i Deloitte’s Sports Business 

Group udtaler, at kontrol med omkostningerne er den største udfordring for de europæiske 

klubber, og at en stigende løn til omsætnings ratio er det primære problem27. Adam Bull hilser 

derfor UEFA’s nye regelsæt omkring økonomisk fairplay28 velkommen, hvilket har til formål at 

hjælpe klubberne til at opnå balance mellem indtægter og udgifter.   

                                                      
23 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 14 

24 Jf. side 14 i UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011, så har de europæiske klubber rapporteret en omsætning 

på i alt 13,2 milliarder euro i 2011, mens den totale omsætning på hele markedet er estimeret til 16 milliarder euro. 

 

25 De fem største ligaer i Europa kaldes ”the big five” og inkluderer den tyske Bundesliga, spanske La Liga, engelske Premier League, franske Ligue 1 

oh italienske Serie A. 

26 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 65 

27 European football market grows to 16,9 billion euros, Deloitte, 5. Juni 2012 - http://www.deloitte.com/view/en_HU/hu/press/hu-pressreleases-

en/6b4fbf8ff0db7310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm 

28 UEFA har indført et nyt regelsæt kaldet ”financial fairplay” hvilket har til formål at tvinge de europæiske klubber til at skabe balance mellem 

indtægter og udgifter hvis de ønsker at opretholde deres europæiske licens (mulighed for at deltage i CL og EL). Regelsættet implementeres gradvist 
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Det er dog ikke kun resultatopgørelsens forhold mellem omsætning og omkostninger som udgør 

en trussel for de europæiske fodboldklubber, men også balancen skaber udfordringer. Der er 

mange fodboldklubber som er utroligt forgældet, og et godt eksempel herpå er Real Madrid som 

trods en placering som nr. 1 i Delloitte’s ”Football Money Leauge 2013”29 med en omsætning på 

ca. 513 milliarder euro i 2012, alligevel har oparbejdet en gæld på 590 milliarder euro30.  

Jf. UEFA så var de europæiske fodboldklubbers samlede aktiver i 2011 lig 21,8 milliarder euro og 

gælden var 18,5 milliarder euro31, hvilket betyder at egenkapitalen var lig 3,3 milliarder euro32. 

Dette forhold mellem gæld og egenkapital kan være ganske problematisk og der er i dette tilfælde 

tale om en ”debt-to-equity”33 ratio på 5,60 hvilket er utrolig højt, og indikerer en stor finansiel 

risiko som kan føre til høje afkastkrav fra investorer. Jf. UEFA gav 1 ud af 7 europæiske klubber i 

2011 udtryk for tvivl om ”going concern”34, hvilket er ca. 14,4 pct. flere end i 2010. Derudover 

rapporterede 38 pct. af de europæiske klubber i 2011 en negativ egenkapital35 sammenlignet med 

36 pct. i 2010.  

 

3.2 Det danske fodboldmarked – Superligaen 

Det danske fodboldmarked består som udgangspunkt af 12 hold i den bedste danske 

fodboldrække ved navn Superligaen, samt 12 hold i den næstbedste række ved navn 1. division 

(Bet Safe Ligaen). I Superligaen er alle hold som udgangspunkt fuldtidsprofessionelle, mens der i 1. 

divisionen ses flere spillere som enten er halvtidsprofessionelle eller amatører. Derudover findes 

der to 2. divisionsligaer ved navn vest- og øst samt en reserveliga hvor superligaklubbernes 

reservehold til dagligt spiller mod hinanden.  

Interessen for dansk klubfodbold har op igennem 1990’erne taget til, og tendensen har været flere 

mennesker på stadions samt flere tv-seere hjemme i stuen. Dette har medført en kraftig stigning i 

fodboldens kommercielle værdi, hvilket også har kunnet ses i den enorme tv-eksponering som 

fodbolden har fået igennem de seneste 20 år. Den øgede interesse har medført en stor stigning i 

                                                                                                                                                                                
over de næste år, hvorefter en breakeven mellem indtægter og udgifter forventes. Klubejerne må stadig skyde penge i de europæiske klubber, men 

disse må udelukkende anvendes til forbedring af stadion- og træningsfaciliteter og ikke til spillerindkøb og lønninger. 

29 Deloitte’s Sports Business Group udarbejder hvert år en rapport over de 20 klubber i verden, som har den største omsætning.  

30 Jagten på fodboldmilliarderne, Nordea Invest, Magasin nr. 3, 2012 

31 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 15 

32 Aktiver og passiver er pr. definition lige store jf. regnskabsprincipperne i det dobbelte bogholderi. 

33 Gæld divideret med egenkapital. 

34 At en virksomhed er ”going concern” betyder, at man kan drive virksomheden på normal vis de næste 12 måneder. 

35 En egenkapital kan blive negativ hvis årets resultat er lig et underskud, som er større end virksomhedens egenkapital. Dette betyder samtidig at 

virksomhedens gæld overstiger virksomhedens aktiver.  
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dansk fodbolds tv-aftale, som er gået fra ca. 15 mio. kr. om året i perioden 1990 til 1995, til ca. 55 

mio. kr. årligt fra 1998 til 2002 og endeligt hele 1,062 mia. kr. i perioden 2009 til 2012, svarende til 

over 300 mio. kr. i tv-rettigheder årligt36. Den nye aftale som skal gælde fra 2012 til 2015 forventes 

ifølge idrættens analyseinstitut, at ligge på samme niveau som den forrige. Andelen af tv-aftalen 

som fordeles mellem de 12 superligaklubber menes at være ca. 260 mio. kr. i sæsonen 2012/2013. 

Heraf fordeles 78 mio. kr. via en solidarisk pulje, hvor alle klubber får 1/12 mens 130 mio. kr. 

fordeles via en præstationspulje på baggrund af klubbernes placering i henholdsvis 11, 22 og 33 

spillerunde. De resterende 52 millioner kr. fordeles efter hvilke tv-kampe de enkelte klubber har 

haft37. Som nævnt har antallet af tilskuere på stadion igennem en længere periode også været 

stigende, hvilket illustreres af nedenstående figur.  

Figur 7: Udvikling i gns. antal tilskuere pr. superligakamp i perioden 1991 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra http://www.superstats.dk38 

Når antallet af tilskuere pr. kamp er faldet siden sæsonen 2008/2009, kan en del af årsagen 

formentlig forklares med den globale finansielle krise som indtraf i 2007, og lige siden har påvirket 

både erhvervslivet, men også den enkelte forbruger grundet større arbejdsløshed samt generel 

                                                      
36 Dansk fodbold får ny tv-aftale, Idrættens analyseinstitut (IDAN), 15.09.2011, http://www.idan.dk/Home/Nyheder/a087tvrettigheder.aspx 

 

37 260 millioner ruller ud over Superligaen, Tipsbladet – Troels B. Thøgersen & Thorsten Kjems, 24.09.2012, 

http://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/260-millioner-ruller-ud-over-superligaen 

38 http://www.superstats.dk/tilskuere/aar-for-aar 
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usikkerhed om fremtiden. Fodbold er en del af oplevelsesøkonomien som også tæller biografer, 

koncerter, teater, comedy shows samt anden sport. Fælles for denne branche er, at den kan 

kategoriseres som et luksusgode, og vil derfor helt naturligt have en højere elasticitet end 

nødvendige dagligdagsprodukter. Det er derfor naturligt at se en nedgang i det gns. forbrug af 

sådanne goder. Dertil skal dog siges, at det gns. tilskuerantal pr. kamp stadig er højere end 

niveauet i perioden 1991 til 2002. 

Dansk fodbold har de senere år fulgt tendensen på det europæiske fodboldmarked, og dermed 

oplevet en stor stigning i omsætningen, men samtidig store problemer med at kontrollere 

udviklingen i omkostningerne. Nedenstående figur viser udviklingen i henholdsvis omsætning (inkl 

transferindtægter) samt resultat efter skat. 

Figur 8:Udvikling i Superligaens omsætning og resultat i perioden 2000 til 2011 

 

Kilde: Idrættens analyseinstitut, Krisen kradser i dansk fodbold, 06.07.201239  

Omsætningskurven i ovenstående figur ligner i høj grad kurven på tilskuertal, men en anden 

forklaring på at denne er nedadgående, er også frasalg af aktiviteter hos de danske klubber, som 

ikke vedrørte fodboldforretningen. Et eksempel er bl.a. fodboldklubben Aab, som både har solgt 

sine håndbold- og ishockey aktiviteter fra, da disse ikke bidrog med et positiv resultat. Resultatet 

efter skat var i perioden 2000 til 2011 negativt i seks af de elleve år, men mere interessant er at 

efter fem år med positive bundlinjeresultater (2004 til 2008), har resultatet fået et dyk som jf. 

omsætningskurven i 2010 og 2011 har stor relation til den manglende toplinje. Det voldsomme 

underskud på 432 millioner kroner i 2009 skyldes i høj grad fodboldklubben FCK, som bidrog med 

                                                      
39 http://www.idan.dk/Nyheder/a235superligatal.aspx 
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et underskud på 239 mio. kr. grundet en ekstraordinær nedskrivning på goodwill40 mod forrige års 

overskud.   

Den finansielle krise kan som sagt være skyld i nedgangen af tilskuere på stadion siden 2009, men 

de faldende entré indtægter er dog langt fra den eneste årsag til den samlede nedgang i 

omsætningen. Finanskrisen har i langt højere grad ramt erhvervslivet end den enkelte forbruger, 

hvorfor den største årsag til den svigtende omsætning skal findes i de danske klubbers 

sponsorindtægter. Nedenstående figur viser udviklingen i sponsorindtægter målt på tværs af fire 

danske fodboldklubber. 

Figur 9: Udvikling i sponsorindtægter i perioden 2006 til 2011 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på data fra fire danske fodboldklubbers årsrapporter41 

Ovenstående figur illustrerer tydeligt en sammenhæng mellem udviklingen i den samlede 

omsætning jf. figur 8 og sponsorindtægterne i den danske Superliga. Årsagen til at faldet i 

sponsorindtægter først forekommer i 2010 kan dels skyldes at finanskrisen først for alvor ramte 

Danmark i 2008/2009, samt at sponsoraftalerne muligvis løb over mere end et år, hvorfor effekten 

først har slået igennem ved udløb/fornyelse af sponsoraftalerne.  

                                                      
40 Parken sport- og entertainment årsrapport 2009 

41 Diagrammet er udarbejdet på baggrund af data fra årsrapporter i perioden 2006 til 2011. Tallene er taget fra noter til resultatopgørelsens 

nettoomsætning. Datagrundlaget er baseret på følgende fem danske klubber: Brøndby IF, FC København, AGF og Silkeborg IF. 
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3.3 Sammenfatning – Tendenser på det internationale 

fodboldmarked 

Fodboldens stigende popularitet har trods den globale finanskrise medført en kraftig stigning i den 

samlede omsætning på det internationale fodboldmarked. Stigningen skyldes i høj grad den utrolig 

høje kommercielle værdi der ligger i både europæiske og nationale klubturneringer, som bl.a. er 

illustreret ved stigende præmiepenge fra UEFA samt rekordhøje tv-aftaler og dermed tv-

indtægter. Mindre markeder som det danske fodboldmarked er dog hårdere ramt af finanskrisen 

end de store ligaer, da man er mere afhængig af såvel små lokale sponsorer samt høje 

transferindtægter. Det estimerede transferforbrug på det europæiske marked er faldet i perioden 

2007/2008 til 2010/1142, hvilket kan mærkes på de mindre markeder hvor denne indtægt er 

direkte afgørende for om de mindre klubber kan overleve.  

Omkostningsniveauet og specielt udviklingen i spillerlønninger må anses for en helt central 

problemstilling for hele det internationale fodboldmarked, hvis effekt for alvor slår igennem på de 

markeder hvor omsætningen svigter. Spillerlønninger udbetales jf. de kontrakter som er lavet 

mellem spiller og klub, hvilke er utrolig svære at ophæve før tid, og da de fleste spillere ofte 

ansættes på en tre-årig kontrakt, er der tale om en omkostning med meget lav grad af variabilitet. 

Dette betyder, at fodboldklubber som pludselig oplever en nedgang i omsætningen har utrolig 

svært ved at geare deres virksomhed i tilstrækkelig grad til at dække deres omkostninger.  

Ved et stigende omkostningsniveau i forhold til omsætning, vil Europas fodboldklubber opleve en 

lavere netto pengestrømm til at indfri deres løbende driftsforpligtelser, og samtidig et fald i deres 

FCF43 (frie cashflow) og dermed deres evne til at tilbagebetale gæld og udbetale udbytte til 

aktionærer. Denne tendens har medført flere fodboldklubber som spår tvivl om ”going conern” 

samt flere klubber med negativ egenkapital. 

UEFA har på baggrund af denne udvikling indført et regelsæt omkring økonomisk fairplay, som 

over de næste sæsoner skal skærpe klubbernes fokus på omkostningskontrol.  

  

                                                      
42 UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 79 

43 Det frie cashflow findes jf. Financial Statement Analysis and Security Valuation, Fifth Edition, Stephen H.Penman, side 343 til 347 ved differencen 

mellem pengestrømmen genereret af driften og pengestrømme investeret i driften. FCF bestemmer en virksomheds evne til at tilbagebetale gæld 

samt udbetale udbytte til aktionærerne.   
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Kapitel 4 - Strategisk analyse 
 

Før end der kan foretages en stillingtagen til, om en investering i Brøndby IF vil være attraktiv, må 

man som potentiel investor danne sig et overblik over virksomhedens strategiske position, som er 

altafgørende for virksomhedens fremtidige drift og overlevelse. For at kunne identificere BIF’s 

strategiske position på det danske samt internationale fodboldmarked, så skal følgende forhold 

analyseres44: Omverdensfaktorer, interne kapaciteter, organisationens mål og kultur.  

4.1 Analyse af omverdensfaktorer 

Det er en virksomheds omverden som danner grundlag for at kunne drive forretning, hvorfor 

ændringer i denne er af stor betydning. Brøndby IF er som alle andre virksomheder omkranset af 

tre ”omverdens lag”, som alle har stor betydning for de forudsætninger hvorfra BIF kan drive 

forretning. Disse tre lag kan identificeres som markedet/konkurrenter, industrien og 

makroforholdene. Disse er illustreret i nedenstående model.  

Figur 10: De tre omverdenslag 

 

Kilde: Exploring Strategy Ninth Edition 2011, side 49 

 

                                                      
44 Den strategiske position kan jf. Exploring Strategy - Ninth Edition, side 16, afdækkes ved analyse af effekten af de eksterne omverdensfaktorer, 

organisationens interne strategiske kapaciteter, organisationens mål samt kultur.    
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4.1.1 PEST analyse 

PEST analysen har til formål at identificere og opdele omverdensfaktorer fra Brøndby IF’s 

makroforhold i kategorier, hvorfra deres indflydelse på virksomheden i højere grad kan vurderes. 

Jeg har valgt, at anvende en PEST analyse frem for den udvidede model ved navn PESTEL, som 

også stiller fokus på miljø- (E = environmental) og lovmæssige forhold (L = legal). Årsagen hertil er 

at jeg vurderer, at Brøndby som virksomhed ikke væsentligt påvirkes af disse forhold. Eventuelle 

lovmæssige forhold som kan have betydning for BIF, er medtaget under politiske forhold.  

 P = Politiske forhold (Political) 

De politiske forhold i dansk og europæisk fodbold er langt hen af vejen præget af nationale og 

regionale unioner og interesseorganisationer. I Danmark er de danske fodboldklubber inklusiv BIF 

underlagt Dansk Boldspil Unions (DBU) regler og love. DBU’s formål er som dansk fodbolds 

enhedsorganisation, at repræsentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og udvikle 

dansk fodbold både nationalt og internationalt45. I Danmark kan ydereligere nævnes 

Divisionsforeningen som er en forening for alle Danmarksturneringens (Superligaen, Bet Safe 

Ligaen samt 2. division) herrefodboldhold, som i tæt samarbejde med DBU har til formål at 

koordinere dansk elitefodbold46.  En anden dansk fodboldinteresseorganisation er 

Spillerforeningen, som arbejder for bedst mulige forhold til danske elitefodboldspillere. Netop 

spillerforeningen har siden 2012 været i tæt dialog med Brøndby IF omkring den såkaldte 

”feriepengesag”. Spillerforeningen repræsenterer i denne tvist, spillernes anlagte krav mod BIF om 

udbetaling af gamle ”ikke afregnet” feriepenge af sign-on bonusser47 mv. Den endelige afgørelse i 

de resterende sager (de tre første sager faldt ud til spillernes fordel), skal afgøres i en anden 

instans kaldet Fodboldens Voldgiftsret, som varetager alle civilretlige stridigheder mellem de 

under DBU hørende organisationer, dvs. Brøndby IF og f.eks. spillerne48.   

På det internationale fodboldmarked, kan der i Europa nævnes UEFA som bl.a. udbyder 

klubturneringer CL og EL samt fastsætter nødvendige regelsæt som skal overholdes for at kunne 

deltage i disse turneringer. Et eksempel er de nye regler om økonomisk fairplay, hvor alle klubber 

som ønsker at deltage i de europæiske turneringer arrangeret af UEFA, skal kunne fremlægge et 

bundlinjeresultat som ligger indenfor de rammer som er lagt i dette nye regelsæt. På verdensplan 

                                                      
45 DBU, http://www.dbu.dk/sitecore/content/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/DBUs%20love.aspx 

46Divisionsforeningen,  http://www.divisionsforeningen.dk/page.aspx?id=35124 

 

47 Hvis en spiller skifter til en ny klub uden der betales en overgangssum de to klubber imellem, så vil den pågældende spiller ofte i stedet modtage 

et stort beløb som i en hvis grad repræsenterer den manglende købssum for spilleren.  

48 DBU, DBU, http://www.dbu.dk/sitecore/content/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/DBUs%20love.aspx 
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kan nævnes FIFA (Fédération Internationale de Football Association) som er fodboldforbundenes 

verdensorganisation, og på mange punkter har samme rolle som DBU har i Danmark. Brøndby IF 

vil som udgangspunkt være tvunget til at imødekomme de regler og love som disse organisationer 

løbende vedtager, men historisk har dette ikke været et problem da nye love oftest tilgodeser de 

mindre klubber, hvilket BIF på det internationale fodboldmarked må anses for at være. I Danmark 

hvor BIF historisk må anses for at være en storklub, kan der dog som eksempel nævnes, at DBU 

har stillet krav til at der f.eks. skal være installeret varme under banen49, hvilket har været 

problematisk for flere af de mindre klubber.  

Som nævnt er det primært de fodboldrelaterede organisationer som har indflydelse på det 

politiske forhold i Brøndby IF, men de almene politikere på Christiansborg kan dog også tænkes at 

have indflydelse på Brøndby IF i fremtiden. Det er almindelig kendt, at der ofte sker ballade i 

forbindelse med afholdelse af fodboldkampe, hvorfor der ofte allokeres mange politiressourcer i 

forbindelse med disse fodboldkampe. Dette ressourceforbrug koster det danske samfund flere 

millioner kroner om året50, hvorfor det på sigt ikke helt kan udelukkes at fodboldklubberne skal 

være med til at finansiere dette ressourceforbrug.  

E = Økonomiske forhold (Economical) 

De økonomiske omverdensfaktorer har som hos alle andre virksomheder utrolig stor betydning for 

driften af Brøndby IF. Siden 2007 har den globale finanskrise påvirket økonomien negativt i såvel 

Danmark som i resten af verden, hvilket i høj grad har påvirket erhvervslivet, men også den 

enkelte forbruger. 

Fodbold er en del af oplevelsesøkonomien og må derfor anses for et luksusgode, som kan 

undværes eller skæres ned på i de tider hvor økonomien er presset. Når en finansiel krise 

medfører lavkonjunktur i Danmark, vil dette grundlæggende påvirke to forskellige indtægtskilder i 

Brøndby IF. Den første er BIF’s reelle kunder, dvs. fans/tilskuere som kommer på stadion og 

dermed køber billetter, øl og pølser og merchandise i fanshoppen. Dette er med andre ord private 

mennesker, som bruger sine optjente penge på at tage ud på Brøndby Stadion for at få en god 

oplevelse. Under lavkonjunktur vil man typisk opleve større arbejdsløshed, et fald i reallønnen51 og 

mistillid til fremtiden. Alle disse faktorer påvirker BIF’s potentielle indtjening da fans i højere grad 

vil blive væk eller skære ned på forbruget af en sådan luksusgode, som det at gå til fodboldkampe 

                                                      
49 http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Klublicens/~/media/16D87E9FE6CD419AA658B35741E979E1.pdf 

50 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/236960/fodboldkampe_koster_skatteyderne_kassen.html 

 

51 Reallønnen er forbrugerens egentlige købekraft renset for inflation/deflation, dvs. at hvis en forbrugerens løn stiger mere end inflationen, så vil 

reallønnen stige da forbrugeren kan få mere for sine penge. 
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må betegnes. Den anden indtægtskilde er sponsorer, som i professionel fodbold udgør en meget 

stor del af eksistensgrundlaget. I og med erhvervslivet også er ramt utrolig hårdt af finanskrisen, vil 

flere sponsorer have tilbøjelighed til enten at skære omkostninger til sponsorater fra, eller i hvert 

fald reducere omkostningen. Specielt mindre sponsorer kan have svært ved at finde plads i deres 

budgetter når økonomien er presset.  

Den finansielle krise har også skærpet bankernes krav til finansiering, hvorfor BIF skal stille større 

garanti og samtidig vil have svært ved at foretage nye lån så længe økonomien er presset. 

Lønniveauet i Brøndby IF’s spillertrup kan også betegnes som et problem, da flere af spillerne blev 

købt da væksten i dansk fodbold var på sit højeste og den økonomiske situation samt omsætning 

en anden. De kontrakter som BIF tidligere har indgået med sine mest profilerede spillere har typisk 

løbet over 3 til 5 år, hvilket er problematisk når omsætningen pludselig svigter, og omkostninger 

ikke kan tilpasses dette niveau.  

S = Sociokulturelle forhold (Social) 

De sociokulturelle forhold er hvad angår dansk fodbold tæt forbundet med den økonomiske 

udvikling i Danmark. Fodbold er som nævnt en del af oplevelsesøkonomien, og forbrugerens 

købeadfærd afgøres langt hen af vejen af følelser og forventninger til den underholdning som 

fodbolden kan bidrage med. Oplevelsesøkonomien byder på mange andre alternativer end lige 

netop fodbold, hvorfor et fald i interessen for denne kan medføre at flere mennesker f.eks. tager i 

biografen i stedet for at tage til fodbold.  

Fodbolden vil altid være mest populær når den nationale konkurrence er størst, og de danske hold 

samtidig klarer sig godt i de internationale turneringer CL og EL. Forudsætningerne for 

international succes samt stor konkurrence på tværs af holdene i den danske liga, er en god solid 

økonomi på tværs af alle holdene i ligaen. Økonomien er i sidste ende meget afgørende for det 

sportslige niveau i dansk fodbold, da denne er afgørende for antallet og kvaliteten af dygtige 

udenlandske fodboldspillere, som kan tilknyttes de danske fodboldholds spillertrupper. Denne 

sammenhæng og påvirkning på forbrugerens købsadfærd er illustreret nedenfor. 
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Figur 11: Den positive / negative fodboldcirkel 

   

Kilde: Egen tilvirkning 

Den generelle samfundsopfattelse af Brøndby IF har også en stor betydning for BIF’s situation i dag 

samt i fremtiden. Specielt hvad angår rekruttering af nye unge talenter, er BIF’s omdømme meget 

afgørende. Brøndby IF er i langt højere grad, efter mange år med stor succes i at udvikle gode 

fodboldtalenter, i dag blevet udfordret som favorit uddannelses- og udviklingssted for unge 

fodboldtalenter. Dette skyldes bl.a. at Brøndby IF’s sportslige resultater samt antal af dygtige unge 

talenter på superligaplan de seneste år har været nedadgående. Derudover er der flere danske 

fodboldklubber som i dag, i langt højere grad end tidligere, vælger at gå på tværs af landets 

regioner for at rekruttere nye talenter. Dette betyder at de talenter som tidligere valgte BIF som 

en selvfølge, i dag modtager tilbud fra mange af landets øvrige fodboldklubber på Fyn og i Jylland. 

Den ”naturlige” demografi er derfor ikke længere alene afgørende for hvor de enkelte 

fodboldtalenter vælger at tage sin ”fodbolduddannelse”.   

T = Teknologiske forhold (Technological) 

Den teknologiske udvikling har som udgangspunkt ingen direkte indflydelse på BIF’s slutprodukt 

hvilket er fodboldspillet på banen. Når dette er sagt, har den teknologiske udvikling i form af 

elektroniske bannerreklamer på stadion, sportsapps til mobiltelefoner og live streaming af 

fodboldkampe på Ipad’s mv. selvfølgelig en betydning for udbredelsen af selve sporten samt BIF’s 

mulighed for at promovere sig selv og øge indtægterne på reklame. 

Teknologisk udvikling indenfor træningsområdet kan også skabe muligheder for BIF, hvor man 

kunne forestille sig at opnå en forbedret analyse af fysisk- og teknisk træning ved tilkobling til 

computere og databehandling i specialudviklet softwareprogrammer.    
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4.1.2 Porters five forces 

Næste omverdenslag som skal analyseres er industrien hvori Brøndby IF driver forretning. 

Industrien er naturligvis det danske- og internationale fodboldmarked. Til analyse af industriens 

attraktivitet har jeg valgt at anvende ”porters five forces” som sætter fokus på industriens 

adgangsbarriere, substitution, forhandlingsstyrken hos henholdsvis kunder og leverandører samt 

rivaliseringen mellem konkurrenterne i industrien.  

Figur 12: Porters five forces 

 

Kilde: Exploring Strategy Ninth Edition 2011, side 55 

Adgangsbarriere til det danske- og internationale fodboldmarked 

Adgangsbarriererne til det danske fodboldmarked er bestemt af det turnerings setup som DBU har 

fastlagt52. Dette betyder, at ”nye spillere” på markedet kun kan konkurrerer ved at købe en 

eksisterende- eller starte en ny fodboldklub. Fodboldklubber kan samtidig kun rykke en liga pr. 

sæson (år) og dette foregår ved kvalifikation på baggrund af sportslige resultater. Dette setup 

adskiller sig i høj grad fra øvrige markeder i erhvervslivet. Det danske fodboldmarked må samtidig 

på baggrund af sin udbredelse over hele Danmark, anses for at have nået sit maksimale potentiale 

hvad angår antal fodboldklubber. Man vil derfor ikke kunne starte en ny fodboldklub og rekruttere 

unge spillere eller lokale sponsorer, uden at komme i konflikt med en allerede eksisterende 

fodboldklub.  

På det internationale fodboldmarked kan der kun opnås adgang ved kvalifikation igennem den 

nationale turnering og derefter ydereligere kvalifikation ved internationale play-off kampe alt efter 

                                                      
52http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Turneringspropositioner/Propositioner%20f

or%20Danmarksturneringen.aspx 
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den nationale UEFA koefficient53. De mange attraktive præmiepenge på det internationale 

fodboldmarked kan derfor kun realiseres på baggrund af flere års gode sportslige resultater, 

hvilket er en stor adgangsbarriere for investorer og andre interessenter som ønsker hurtige 

resultater. 

Truslen for substitution af fodboldproduktet 

Den primære trussel for substituerende produkter skal også findes i oplevelsesindustrien som 

tæller biografer, teatre, comedy shows, koncerter og andre sportsgrene som bl.a. håndbold, 

ishockey og boksning. Disse produkter har det til fælles, at de alle leverer underholdning til 

forbrugeren. Sporten har dog den store fordel, at den historisk set genererer utrolig mange fans, 

hvilke kan betegnes som en ”fast kunde” som pga. stor entusiasme og indlevelse bliver ved med at 

efterspørge produktet. Denne tendens ses også indenfor musikkens verden, men i og med 

frekvensen af f.eks. fodboldkampe er det højere end f.eks. koncerter, så er chancen for 

substitution meget lille. Fans findes i mange ”grader” hvor der for de mest inkarnerede i højere 

grad er tale om en livsstil, hvorfor lavkonjunktur for dem ikke har nogen afgørende indflydelse på 

forbruget af fodboldproduktet, da det for dem er en helt central del af deres hverdag. Udover at 

fodboldproduktet kan kategoriseres som et underholdningsprodukt, kan dette også inddeles i 

”stadionudgaven” og ”tv-udgaven”, og specielt under lavkonjunktur vil ”tv-udgaven” kunne 

substituere ”stadionudgaven”, hvilket reducerer fodboldklubbens indtægter. I forhold til Brøndby 

IF, kan der også ske en substitution mellem det fodboldprodukt som BIF leverer, og det som 

leveres på den internationale scene, hvad enten dette angår andre nationale ligaer eller de 

europæiske klubturneringer CL og EL. Fodbold oplever i dag en ekstrem tv-eksponering som ikke 

kan sammenlignes med andre sport- eller underholdningsprodukter. Grundet den langt større 

økonomi i de ”store” nationale ligaer samt europæiske turneringer, vil det sportslige niveau helt 

naturligt også være højere i disse turneringer. Dette kan udgøre en risiko for substitution mellem 

det internationale fodboldprodukt og det som den danske liga kan levere. 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Fodboldindustriens kunder kan som udgangspunkt opdeles i to segmenter. Først og fremmest er 

der den ”normale” tilskuer som kommer på stadion og efterspørg alle BIF’s produkter i form af 

merchandise, øl og pølser samt fodboldbilletter. Betydningen af disse tilskuere/fans er selvfølgelig 

                                                      
53 UEFA koefficenterne afgøres ved et pointsystem på baggrund af de enkelte nationale holds resultater i europæisk fodbold de seneste fem 

sæsoner. Desto bedre de danske hold har klaret sig i Europa, desto lettere vil de danske hold efterfølgende kunne kvalificere sig til CL og EL. 

http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/index.html 
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utrolig stor da de udover at bidrage med bod- og entréindtægter også er med til at danne rammen 

og hæve værdien for produktet og ”brandet” som Brøndby IF leverer. Dette gør BIF’s kunder 

værdifulde, hvorfor klubben vil strække sig langt for at fastholde et godt forhold til sine fans. Hvad 

angår prisudviklingen på henholdsvis billetpriser, merchandise og boder, så har kunderne ikke den 

store forhandlingsstyrke da disse må vurderes at følge markedsværdien. BIF vil naturligvis ikke 

kunne fordoble prisen på deres billetter og sæsonkort uden dette vil have konsekvenser for 

antallet af tilskuere på stadion. Fans vil altid have den forhandlingsstyrke at de fra den ene dag til 

den anden, fuldstændig omkostningsfrit vil kunne skifte favorithold og dermed bruge deres penge 

til fordel for en ny klub eller andet alternativ indenfor underholdningsindustrien. I lige netop 

Brøndby IF har en større mængde fans gået sammen og startet en forening kaldet ”Det nye 

Brøndby”, hvilken har til formål at skabe et større fællesskab omkring fodboldklubben og samtidig 

indføre en mere åben ledelse, hvor større beslutninger i højere grad tages af et bredt flertal. ”Det 

nye Brøndby” havde i 2010 opbakning af mere end 7 pct. af aktiekapitalen54, hvorfor man var i 

stand til at kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling55.  

I sådanne tilfælde hvor kunderne også er aktionærer, vil deres forhandlingsstyrke være væsentlig 

større end ved normale forhold, hvor kundens forhandlingsstyrke blot ligger i efterspørgslen af 

virksomhedens produkt.  

Det andet segment er sponsorer, som udover reklameværdi typisk også modtager sponsorbilletter 

med adgang til loge og mad inden kampstart. I fodboldverdenen hvor sponsorindtægterne udgør 

en utrolig stor del af den samlede omsætning, er det klart at klubberne ønsker at bevare et godt 

forhold til disse. Dette sker bl.a. ved at afholde VIP arrangementer med mad og drikke for 

klubbens sponsorer inden kampstart. Sponsorerne efterspørg derfor ikke kun den gode 

sportsoplevelse som den ”normale” kunde, men også gode arrangementer inden kampen hvor de 

kan medbringe eventuelle forretningsforbindelser. Jo bedre en samlet ”sponsorpakke” som 

klubben kan levere, desto lettere kan man fastholde sine sponsorer og dermed neutralisere deres 

forhandlingsstyrke. Sponsorer kan samtidig være bundet til en flerårig sponsoraftale, hvilket giver 

klubben en vis ro og sikkerhed. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Fodboldindustriens hovedleverandører må anses for at være fødevaregrossister og sportstøjs- og 

træningsudstyrsproducenter. Fødevaregrossisterne leverer fødevarer til stadionfaciliteter samt 

                                                      
54 http://detnyebrondby.dk/vi-er-klar-til-generalforsamlingen/ 

55 Jf. selskabslovens $89 stk. 3. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=135933#K6 
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boder, mens sports- og træningsudstyr lige fra kampdragter til træningskegler og mål leveres af 

flere forskellige sportsproducenter. Der vil naturligvis også løbende skulle ske en 

fornyelse/vedligeholdelse af inventaret i stadionfaciliteterne, hvorfor leverandører af møbler mv. 

også har en væsentlig betydning. Fælles for alle disse leverandører, er dog at deres produkter ikke 

kan anses for at være unikke, og at der derfor findes mange alternative leverandører som kan 

levere stort set samme produkt.  

Konkurrenternes rivalisering 

Som virksomheder konkurrerer de danske og internationale fodboldklubber på nationalt plan med 

de øvrige klubber som spiller i samme liga, mens man på internationalt plan konkurrerer på tværs 

af landegrænser, med de øvrige fodboldklubber som gennem national succes har kvalificeret sig til 

de internationale turneringer. Rivaliseringen mellem markedets spillere (fodboldklubberne) er 

utrolig høj på det sportslige plan, hvor man på ugentlig basis kæmper mod hinanden, mens 

rivaliseringen på det forretningsmæssige plan er mere varieret. Som illustreret i figuren ”Den 

positive / negative fodboldcirkel”, er der en utvivlsom sammenhæng mellem den 

forretningsmæssige økonomi og det sportslige niveau og succes, hvorfor klubber hvorimellem der 

findes en høj sportslig rivalisering typisk også oplever denne på det forretningsmæssige plan. Den 

forretningsmæssige rivalisering kan dog aldrig blive så intens som den sportslige, da hver 

fodboldklubs økonomiske fundament i en vis grad er forudbestemt på baggrund af klubbens 

geografiske location. Dette er også gældende i Danmark, og da afstandene er små, er den 

økonomiske rivalisering også større. Brøndby IF og ærkerivalerne FCK kan f.eks. godt slås om de 

samme fans og langt hen af vejen de samme sponsorer. De forudbestemte forudsætninger har på 

et relativt lille fodboldmarked som det danske en stor betydning, og fodboldklubber som f.eks. 

Sønderjyske som har base i Haderslev, har helt naturligt ikke de samme økonomiske 

forudsætninger som de klubber der er placeret i større danske byer som København, Århus, 

Aalborg og Odense. I denne forbindelse kan også peges på en klub som f.eks. Lyngby, som har 

svært ved at samle det nødvendige antal tilskuere samt sponsorer, da de geografisk er placeret 

tæt på klubber som FC Nordsjælland, Brøndby IF og FC København. I Danmark fordeles ca. 50 pct. 

af tv-indtægterne på baggrund af sportslige resultater, hvilket igen bekræfter den tætte 

sammenhæng mellem sportslig succes og økonomisk succes.  

Endeligt må det påpeges, at fodboldproduktet i sin ”oprindelige form” er det samme på tværs af 

alle fodboldklubber, men kan differentieres på baggrund af gode rammer i form af 

stadionfaciliteter samt et højt sportsligt niveau. Derudover afgør stadionkapaciteten antallet af 

potentielle kunder hvortil produktet kan sælges. 
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Sammenfatning af industriens attraktivitet 

Alt i alt vil jeg vurdere, at det danske fodboldmarked grundet høje adgangsbarrierer, relativ lav 

trussel for substitution, kundernes og særligt leverandørernes lave forhandlingsstyrke og trods en 

middel til høj grad af rivalisering er en relativ attraktiv industri. Denne konklusion er udelukkende 

baseret på baggrund af nævnte faktorer, og uden hensyntagen til fodboldens lønsomhed 

gennemgået i kapitel 3, eller BIF’s regnskabstal som vil blive analyseret i kapitel 5. 

Det internationale fodboldmarkeds attraktivitet varierer meget alt efter i hvilken klub eller liga der 

tages udgangspunkt.  

Figur 13: Fodboldindustriens attraktivitet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.3 Markeder & konkurrenter 

De sidste af de tre omverdenslag som skal analyseres, er antallet af markeder indenfor industrien 

samt de konkurrerende virksomheder på hvert enkelt marked. Fodboldindustrien er opdelt i 

nationale og et internationalt marked, forstået på den måde at hver national liga og international 

turnering må anses for et selvstændigt markedssegment. Som udgangspunkt efterspørger alle 

fodboldfans (kunder) det samme fodboldprodukt, men i og med fodbold er tillagt en stor 

følelsesmæssig værdi hos den enkelte fodboldfan, hvilken ofte er forankret i fodboldklubbens 

geografiske placering og historie, kan et fodboldprodukt ikke blot erstattes med et andet. Den 

enkelte fodboldfan har ofte klare præferencer for hos hvilken fodboldklub han/hun efterspørger 

sit fodboldprodukt. Der kan derfor være tale om en yderligere opdeling af markedssegmenter 

indenfor samme nationale liga.  

Der findes dog også et markedssegment som i mindre grad har præferencer for hvem som 

udbyder fodboldproduktet, men i stedet for har større fokus på den endelige kvalitet, hvorfor den 

danske superliga i princippet kan opdeles i 12 markedssegmenter, et for hver klub, hvor de enkelte 

kunder har store præferencer, samt et som går på tværs af de 12 fodboldklubber som blot 

efterspørger fodboldproduktet på baggrund af den aktuelle kvalitet. Som afslutningsvis omtalt i 
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afsnittet ”Konkurrenternes rivalisering” under 4.1.2 Porters five forces, er fodboldproduktet i bund 

og grund det samme på tværs af alle markedssegmenter, men oplevelsen kan som helhed 

differentieres på baggrund af rammerne samt den sportslige kvalitet. For at give et overblik over 

BIF’s strategiske placering på det danske såvel som det internationale fodboldmarked, har jeg 

udarbejdet nedenstående figurer hvori markedets spillere er opdelt i strategiske grupper56. 

Placeringerne af de enkelte fodboldklubber er baseret på to kriterier: 

1. Graden af sportsligt niveau, hvormed der menes fodboldspillets tekniske niveau 

kombineret med underholdningsværdien, også kaldet ”positiv fodbold”. En lav grad af 

sportsligt niveau er lig et lavt teknisk niveau og defensiv fodbold.  

2. Graden af investering i dyre fodboldspillere, hvilket betyder størrelsen af den enkelte klubs 

transferbudget til køb af nye fodboldspillere. En høj grad af investering betyder, at den 

enkelte klub har en vækststrategi som bygger på at købe færdiguddannede fodboldspillere 

frem for selv at udvikle egne talenter. 

Placeringerne er yderligere baseret på baggrund af en kombination af aktuel form og historiske 

resultater. 

Figur 14: Strategiske grupper i Superligaen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående figur kan det ses at FC København og FC Nordsjælland er vurderet til at spille bedst 

teknisk og underholdende fodbold, men med to forskellige strategier hvad angår talentudvikling 

og investering i færdiguddannede spillere. Brøndby IF er placeret i en strategisk gruppe sammen 

med FC Midtjylland og OB, hvor det sportslige niveau er relativt højt hvilket langt hen af vejen 

skyldes et efter danske forhold stort transferbudget. Nederst i venstre hjørne af ovenstående figur 

                                                      
56 En ”strategisk gruppe” er jf. Exploring Strategy ninth edition 2011, side 69, en gruppe af virksomheder som i samme industri har ens karakteristik 

og følger en ens strategi og/eller konkurrer på lige fod.   
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ses en strategisk gruppe med AC Horsens, Silkeborg IF og SønderjyskE, som er defineret ved et 

relativt lavt transferbudget og et lavere sportsligt niveau, hvilket derfor ofte vil medføre risiko for 

at rykke ud af den bedste danske række. 

Figur 15: Strategiske grupper på det internationale fodboldmarked 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur sætter BIF’s strategiske position på det internationale fodboldmarked baseret 

på nævnte kriterier, i relief sammenlignet med det danske fodboldmarked. Figuren viser bl.a. 

trenden af nyrige fodboldklubber, den strategiske gruppe med Manchester City, Paris Saint 

Germain og Chelsea, som pga. af enorme kapitalindsprøjtninger har opnået de største 

transferbudgetter, men stadig ikke topper listen over ”bedst spillende” fodboldhold. Nederst til 

højre ses en strategisk gruppe med russiske Zenit St. Petersborg, brasilianske Santos og 

amerikanske LA Galaxy, som alle kan karakteriseres ved at deres nationale ligaer set over de 

seneste fem år har oplevet stor økonomisk vækst, som samtidig har medført at flere og flere bedre 

fodboldspillere vælger disse ligaer frem for mere traditionelle ligaer i Europa. Brøndby IF er 

placeret i en strategisk gruppe som ligger nederst i hierarkiet, som f.eks. også tæller svenske 

tophold som Helsingborg, men under andre mindre men traditionsrige fodboldklubber som 

Rosenborg, Celtic, FC København og Basel. Dette er dog ikke ensbetydende med at BIF er blandt de 

mindste klubber i Europa, men blot at BIF ligger lige under de klubber som oplever en vis grad af 

succes i de internationale turneringer. Der er dog en vis grad af overlapning som illustreret i 

ovenstående figur, hvilket betyder at BIF med en relativ lille forbedring af det sportslige niveau, 

igen kan rykke et niveau op på den internationale fodboldscene.     
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4.2 Analyse af interne kapaciteter og konkurrenceevne 

For at kunne vurdere Brøndby IF’s interne kapaciteter og dermed deres konkurrenceevne, må der 

foretages en analyse af virksomhedens ressourcer og kompetencer57 samt evne til at vedligeholde 

og forbedre disse, i takt med ændringer i omverdenen.  

4.2.1 VRIN – vedvarende konkurrencemæssige fordele 

Jeg har valgt, at analysere BIF’s interne kapaciteter og konkurrenceevne ved hjælp af VRIN 

modellen, som sætter fokus på hvordan en virksomhed kan benytte sine ressourcer og 

kompetencer, til at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele.  

Figur 16: VRIN - vedvarende konkurrencemæssige fordele 

 

Kilde: Exploring Strategy ninth edition 2011, side 94 

V – Værdi af strategiske kapaciteter (Value of..) 

En virksomheds strategiske kapaciteter skaber værdi, lige så snart de er i stand til at medføre 

potentiale for konkurrencemæssige fordele med et acceptabelt afkast. Et af de vigtigste aspekter i 

at vurdere om kapaciteter er værdiskabende, er om disse skaber værdi for slutkunden. Hvis 

ressourcer kombineret med virksomhedens kompetencer skaber værdi for kunden og dermed 

differentierer sig fra de øvrige konkurrenter, er der tale om såkaldte ”kernekompetencer”58.  

Nedenfor har jeg identificeret BIF’s vigtigste ressourcer og kompetencer:  

Brøndby IF’s vigtigste ressourcer: 

- Brandet: ”Brøndby IF” 

- Stadionfaciliteter inkl. træningsanlæg mv. 

- Sportslig ledelse og trænerteam 

- Førsteholdsspillerne 

                                                      
57 Ressourcer og kompetencer er jf. Exploring Strategy ninth edition 2011, side 85 defineret som følger: Ressourcer er f.eks. maskiner (fysiske), Cash 

flow (finansielle) eller medarbejdere (menneskelige) mens kompetencer er måden hvorpå disse anvendes, dvs. produktivitet på maskiner, evnen til 

at foretage gode investeringer med tilgængeligt cash flow eller medarbejdernes viden og evner. 

58 Exploring Strategy ninth edition 2011, side 89 
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- Talenterne 

- Fansene 

Brøndby IF’s vigtigste kompetencer: 

- God træning på højt niveau 

- Talentudvikling 

- Udnyttelse af stadionfaciliteter på ikke-kampdage 

- Evne til at sælge egne talenter dyrt 

- Dialog med fans 

Brandet ”Brøndby IF” er nok BIF’s vigtigste ressource, da denne i bund og grund er årsagen til at 

man kan tiltrække tilskuere/fans, sponsorer, investorer og dygtige spillere. Derudover må Brøndby 

Stadion betegnes som en utrolig vigtig ressource, da denne danner rammen om selve 

fodboldproduktet som slutbrugeren, hvad enten der er tale om fans eller sponsorer, efterspørger. 

Brøndby Stadion er samtidig afgørende for den kundekapacitet som man kan servicere, og i sidste 

ende antal billetter, øl og pølser som kan sælges. 

Trænerteamet er i kombination med den sportslige ledelse afgørende for at opretholde et 

tilstrækkelig højt sportsligt niveau, samt sørge for den korrekte sammensætning af 

førsteholdstruppen samt salg af- og investering i spillere. Førsteholdsspillerne er selvfølgelig også 

helt centrale ressourcer, da de skal levere det endelige fodboldprodukt, som slutbrugeren i sidste 

ende kommer for at se. BIF’s talenter skal langt hen af vejen danne grundlag for fremtidens 

Brøndby hold, og er derfor en vigtig ressource som der skal investeres tid og penge i. Sidst men 

ikke mindst kan klubbens fans betegnes som en ressource da disse bidrager til at skabe rammerne 

omkring fodboldkampene på Brøndby Stadion, hvilket både har en positiv indvirkning på BIF’s 

egne spillere, men samtidig også er en central del af brandet Brøndby IF. Dette er dog en 

ressource som BIF ikke direkte selv kan kontrollere, men kun kan opfordre til at fastholde 

interessen ved at bevare de oprindelige grundværdier, som er årsagen til den store opbakning som 

klubben har opnået igennem årene.  

BIF er generelt kendt for sine kompetencer indenfor træning og talentudvikling, hvilket er en af de 

helt fundamentale årsager til BIF oprindeligt fik succes i 1980’erne, og disse kompetencer er 

utrolig vigtige at udvikle og vedligeholde for at udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt. 

Talentudviklingen har udover at tilføre klubben et højere sportsligt niveau, samtidig også styrket 

klubben finansielt på baggrund af dyre spillersalg.  Som eksempel kan f.eks. nævnes Daniel Agger, 
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som var den primære årsag til at man i årsrapporten for 2006 kunne rapportere samlede 

transferindtægter på over 100 mio. kr.59.  

BIF har de senere år samtidig udviklet kompetencer indenfor den generelle udnyttelse af de 

tilgængelige stadionfaciliteter på ”ikke-kampdage”, hvilket betyder større indtægter i de perioder 

hvor superligaen ligger stille. BIF afholder i de moderne sponsorfaciliteter både foredrag, fester og 

koncerter, mens produktionskøkkenet udover at levere maden til alle interne arrangementer, også 

leverer til eksterne kunder. En anden højtprioriteret kompetence i Brøndby IF er den løbende 

dialog med klubbens fans, hvor man historisk set altid har strakt sig langt for at skabe den bedste 

fodboldoplevelse under bedst mulige forhold for klubbens fans. Dialogen er bl.a. gået i gennem 

Brøndby Support60, som er Brøndby IF’s officielle fanklub. Dette samarbejde mellem fanklub og 

fodboldklub omfatter bl.a. at arrangere buskørsel til alle Brøndby IF’s kampe rundt omkring i 

Danmark, og dermed sørge for den bedst mulige opbakning til hver eneste kamp. Den positive 

dialog er som nævnt også vigtig for at fastholde den ressource, som fansene udgør for BIF. 

R – Sjældenhed af strategiske kapaciteter (Rarity) 

Sjældne og unikke kapaciteter kan i høj grad være med til at skabe konkurrencemæssige fordele, 

da sådanne kapaciteter ofte ikke vil være tilgængelige hos virksomhedens konkurrenter. Brøndby 

IF ’s mest unikke kapacitet er uden tvivl deres brand. Fodboldklubben Brøndby IF er kendt af hele 

den danske befolkning på tværs af alle generationer, og selv de som hverken interesserer sig for 

fodbold eller anden sport, ved hvem Brøndby IF er. Et brand som har så stort et kendskab i den 

danske befolkning, vil altid have en stor kommerciel værdi for potentielle sponsorer og investorer. 

Udover klubbens brand, er den store opbakning fra klubbens fans sammenlignet med øvrige 

sportshold i Danmark, også relativt unikt. Brøndby IF har selv når de spiller på udebane de mest 

entusiastiske og ”larmende” fans. Opbakningen omkring klubben understreges også i antallet af 

tv-seere som trofast følger BIF uge efter uge. I sæsonen 2011/12 var Brøndby IF med 153.20061 tv-

seere pr. kamp det mest sete danske fodboldhold på dansk tv. At BIF trods klubbens dårligste 

periode, rent sportsligt siden oprykningen til den bedste danske fodboldrække, alligevel er det 

mest sete danske fodboldhold på dansk tv, understreger den store interesse og de mange 

interessenter som Brøndby IF stadig har i den danske befolkning. Disse unikke kapaciteter øger 

langtidsholdbarheden af klubbens konkurrenceevne.  

                                                      
59 BIF Årsrapport 2006, side 27 

60 http://www.brondbysupport.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=48 

61 BIF årsrapport 2012, side 13 
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BIF’s unge talenter kan til en vis grad også kategoriseres som sjældne, da disse er bundet til BIF på 

baggrund af deres kontrakter og derfor ikke kan erhverves af konkurrenter uden BIF’s samtykke. 

I – Uforlignelige strategiske kapaciteter (Inimitability) 

For at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele, er det ikke nødvendigvis nok for BIF alene 

at skabe værdi for sine kunder samt have sjældne kapaciteter. Dette skyldes bl.a. at de 

værdiskabende egenskaber kan ændre sig over tid i sammenhæng med kundens skiftende 

præferencer, mens sjældne kapaciteter over tid ofte bliver mindre sjældne. Klubbens unge 

talenter kan f.eks. pludselig vælge ikke at forlænge deres kontrakter, og dermed skifte til 

konkurrenterne. BIF er derfor nødsaget til også at have en vis grad af uforlignelige kapaciteter, 

som ikke blot kan kopieres af markedets konkurrenter. Kapaciteter er ofte svære at efterligne hvis 

de er komplekse, indeholder kulturelle/historiske aspekter, ”automatiske” arbejdsprocesser, 

forståelse af kundens behov og tilpassede løsninger, know-how, innovativ udvikling jf. ændringer i 

markedet. Fælles for disse egenskaber er at de alle er udviklet over tid, og løbende vedligeholdes 

og videreudvikles af en organisation som på baggrund af know-how og indarbejdede 

arbejdsprocessor har specialiseret sig i at yde netop dette produkt. Kapaciteter som på denne 

måde er dannet over tid kan ikke efterlignes fra den ene dag til den anden og kan samtidig ikke 

erhverves, hvilket netop understreger den betydning som sådanne kapaciteter har for en given 

virksomheds konkurrenceevne. 

Brandet Brøndby IF er et godt eksempel, da dette netop er blevet skabt gennem 20 år med gode 

fodboldresultater såvel nationalt som internationalt. Oplevelserne på Brøndby Stadion som 

løbende også er blevet udviklet, har haft utrolig stor betydning for mange mennesker og specielt i 

BIF’s sportslige storhedstid, har der været en ”magisk” stemning på lægterne. Denne proces som 

har gjort BIF til det mest kendte sportshold i Danmark, kan ikke efterlignes eller kopieres af 

markedets konkurrenter, hvilket er kendetegnet for kapaciteter som danner grundlag for 

vedvarende konkurrencemæssige fordele. 

BIF’s talentarbejde har af gode grunde af mange været betegnet som det bedste i Danmark, 

hvilket også bygger på et vedvarende fokus samt stort ressourceforbrug hvert eneste år. Som en 

del af talentarbejdet, tilbyder BIF igennem Hessel Fodboldkostskole både 10. klasse samt en 3-årig 

gymnasial uddannelse62, hvor de unge mennesker både fokuserer på fodbold og uddannelse. BIF 

har generelt et stort sportsligt setup omkring talentudviklingen fra ungdomshold til talenthold og 

videre til A-truppen (førsteholdet), hvilket sikrer den højest mulige kvalitet hos klubbens unge 

                                                      
62 http://brondby.com/article.asp?aid=14837 
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talenter. BIF har samtidig gennem tiden oparbejdet stor know-how igennem dygtige 

medarbejdere som bl.a. både har erfaringer fra livet som fodboldspiller, og som spiller i Brøndby 

IF. Et eksempel herpå er den tidligere Brøndby- og landsholdsspiller Kim Vilfort som er ansat som 

talentchef i BIF.  

Et af Brøndby IF’s problemer er dog de sidste års store udskiftning hos mange af organisationens 

vigtige poster som f.eks. administrerende direktør, sportsdirektør og cheftræner, som kan 

medføre manglende sammenhæng mellem klubbens mange fokusområder og afdelinger samt tab 

af know-how.  

N – Ikke-substituerbare kapaciteter (non-substitutability) 

Sidste faktor i bedømmelsen af mulig opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele, er i 

hvilken grad virksomhedens produkter og kapaciteter kan substitueres af konkurrenter. 

Fodboldproduktet er i sin oprindelse det samme som udbydes af alle professionelle 

fodboldklubber, men i og med at Brøndby IF har den historie og derigennem det brand som 

tilfældet er, så er chancen for at dette substitueres ikke stort. Det er dog i denne sammenhæng 

vigtigt, at pointere at hvis BIF’s sportslige nedtur fortsætter, vil brandet tage skade og fansene 

langsomt falde fra, hvilket vil medføre stor risiko for substitution i form af anden dansk 

fodboldklub eller international fodbold på tv. 

Brøndby IF’s kernekompetencer 

På baggrund af ovenstående gennemgang, vil jeg vurdere at Brøndby IF har følgende 

kernekompetencer: 

- Brandet Brøndby IF 

- Brøndby Stadion 

- Talentarbejdet 

- Fansene 

Alle disse fire kernekompetencer har en vis grad af unikhed, sjælenhed, uforlignelighed og er 

dermed svære at substituere. Jeg vurderer dog at det største problem med BIF’s kapaciteter, 

findes i værdiskabelsen overfor slutkunden. De nævnte kernekompetencer bidrager til 

værdiskabelsen, men hvis den sportslige oplevelse over længere tid er nedadgående, kan de 

øvrige kapaciteter ikke stå alene. Størstedelen af Brøndby IF’s kunder efterspørger et godt 

sportsligt fodboldprodukt, og først når dette er opfyldt, har de øvrige kapaciteter afgørende 

betydning. De nævnte kernekompetencer er derfor afgørende for BIF i forhold til differentiering til 

de øvrige konkurrenter, men uden afgørende betydning hvis det sportslige niveau ikke er opfyldt.   
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Der er derudover ingen tvivl om at brandet Brøndby IF har en afgørende betydning for alle andre 

ressourcer og kompetencer i BIF, da netop brandet er bygget på succes indenfor sportslige 

resultater, god omtale, fans, sponsorer og talentudvikling. Forsvinder brandets værdi vil det 

samtidig være svært at tiltrække unge talenter, dygtige færdigudviklede spillere, sponsorer, 

investorer, medarbejdere samt tilskuere på stadion.   

Sammenfatning af BIF’s vedvarende konkurrencemæssige fordele 

BIF har på baggrund af mange års kontinuerlig sportslig- og kommerciel succes, opbygget et 

fantastisk brand som på sin vis i en eller anden grad har forplantet sig i danskernes DNA. Dette 

brede kendskab og interesse samt mediernes evige overvågenhed har kombineret med gode 

sportslige fodboldoplevelser dannet et solidt fundament af strategiske kapaciteter hos 

fodboldklubben Brøndby IF, og dermed dannet forudsætninger for vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. De gns. tv-seertal understreger, at interessen for Brøndby IF trods 

en længere periode med dårlige sportslige resultater stadig oplever stor opbakning fra samfundets 

interessenter. Jeg vurderer derfor, at BIF som fodboldklub og virksomhed stadig har stærke 

strategiske kapaciteter og dermed kernekompetencer, som betyder at BIF er blandt de mest 

konkurrencedygtige fodboldklubber i Danmark. Der er dog risiko for at denne konkurrenceevne 

ikke er vedvarende, hvis ikke BIF får løftet sit sportslige niveau til tidligere tiders højder. Denne 

vurdering er udelukkende foretaget på baggrund af virksomhedens strategiske kapaciteter, og 

uden større hensyntagen til økonomiske aspekter. 

 

4.3 SWOT analyse 

Til at give et overordnet overblik over Brøndby IF’s interne forhold målt i styrker og svagheder 

samt eksterne forhold målt i muligheder og trusler, har jeg valgt at anvende en SWOT-analyse. 

Formålet med SWOT-analysen er at give et overblik over de vigtigste af ovenfor identificerede 

forhold i BIF’s omverdensfaktorer samt interne kapaciteter.  

Efterfølgende vil jeg benytte TOWS matrix til at identificere potentielle strategiske 

udviklingsmuligheder. 
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4.3.1 SWOT analyse   

Figur 17: SWOT analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

SWOT analysen afspejler Brøndby IF’s situation, som denne ser ud i dag.  De interne forhold er 

defineret ved de forhold som Brøndby IF selv har indflydelse på, mens de eksterne er udenfor 

klubbens påvirkning.   

Den strategiske analyse i dette kapitel 4 har udelukkende haft fokus på strategiske aspekter uden 

direkte finansiel karakter, hvorfor følgende punkter først vil blive analyseret i opgavens kapitel 5 

(regnskabsanalyse) og 6 (værdiansættelse):   

- Økonomisk situation 

- Kapitalforhøjelse 

- Ny hovedsponsor 

- Konkurs 

4.3.2 TOWS matrix 

Til forskel fra SWOT analysen som fokuserer på den nuværende situation, sætter TOWS matrix 

fokus på fremtidige strategiske muligheder. Disse strategiske muligheder dannes ved at kombinere 

de nuværende interne og eksterne forhold, som blev identificeret i SWOT analysen.   
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Figur 18: TOWS matrix 

 

Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af Exploring Strategy ninth edition 2011, side 108 

Strategiske muligheder på baggrund af TOWS matrix  

Udnyttelse af muligheder ved anvendelse af stærke sider 

BIF har utroligt mange stærke sider som kan udnyttes til fulde hvis væksten i Danmark øges. Dette 

vil som udgangspunkt medføre at flere mennesker kommer på stadion, og BIF dermed i højere 

grad kan anvende sin fulde stadionkapacitet. En evt. kapitalforhøjelse samt ny hovedsponsor vil 

ligeledes give BIF muligheder for at vedligeholde og optimere deres nuværende stærke sider som 

f.eks. talentarbejdet, hvilket både vil medføre højere sportsligt niveau samt potentiale for store 

fremtidige transferindtægter. I takt med UEFA’s regelsæt omkring økonomisk fairplay 

implementeres i fodboldeuropa, vil flere klubber være nødsaget til at skille sig af med nogle af 

deres spillere og på sigt sænke lønningerne. Denne tendens vil øge BIF’s forudsætninger for at 

kunne hente flere dygtige spillere, og i og med BIF i højere grad kan indfri spillernes økonomiske 

krav, vil værdien af holdets brand og stadionfaciliteter have større betydning.  

Udnyttelse af muligheder til at overvinde svagheder 

 Øget vækst i den danske økonomi, en kapitalforhøjelse og evt. ny hovedsponsor vil naturligvis alle 

afhjælpe BIF’s nuværende økonomiske situation, og samtidig danne grundlag for et øget sportsligt 

niveau.   
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Den manglende kontinuitet i BIF’s ledelse over de seneste år, skyldes i høj grad klubbens dårlige 

sportslige resultater samt økonomiske situation, hvorfor en forbedret økonomi samt strategisk 

plan for fremtiden, vil kunne danne ramme for en ny og langtidsholdbar ledelse.  

Anvendelse af stærke sider til at undgå trusler 

Brøndby IF skal anvende sit brand samt store samfundskendskab og historie til at tiltrække de 

nødvendige unge talenter, som kunne overveje at vælge andre fodboldakademier. I denne 

sammenhæng skal BIF blive bedre til at rekruttere talenter udenfor deres eget geografiske 

nærområde.  Fodboldklubben FC Midtjylland er bl.a. kendt for at hente unge talenter fra hele 

Danmark63. 

Det er samtidig vigtigt, at BIF bliver ved med at vedligeholde deres brand og gode dialog med sine 

fans, for på denne måde at undgå substitution af de mange fodboldprodukter som andre nationale 

ligaer eller internationale turneringer leverer. I og med at eksponeringen af fodbold er steget i 

Danmark, vil flere potentielle eller eksisterende Brøndby-fans være tilbøjelige til at vælge de 

udenlandske fodboldprodukter som har en højere sportslig kvalitet samt kommerciel eksponering. 

BIF’s popularitet i den danske befolkning er dermed klubbens bedste våben mod risikoen for 

substitution.  

Til indfrielse af klubbens erklærede mål om at forblive i Superligaen, og dermed undgå nedrykning 

til Bet Safe Ligaen i foråret 2013, er klubben i høj grad afhængig af sine mange fans som yder god 

opbakning både på hjemme- og udebane. Derudover bliver klubbens unge spillere en afgørende 

faktor i kampen om ikke at rykke ned, da disse udgør en stor del af holdet.  

Skabe fremtidige strategiske beslutninger som minimerer svagheder og undgår trusler 

For at undgå trusler og minimere sine svagheder, er Brøndby IF nødt til at fokusere på først at sikre 

deres økonomi, og dermed undgå truslen for en konkurs. Efterfølgende skal BIF fokusere på den 

”positive fodboldcirkel” jf. figur nr. 11. Kan BIF udnytte deres styrker og samtidig hæve det 

sportslige niveau, vil man løse klubbens nuværende svagheder samt undgå størstedelen af de 

trusler som findes i omverdenen.  

4.4 Organisationens formål 

Brøndby IF’s formål er beskrevet i værdier, mission og vision i kapitel 2 under punkterne 2.4 til 2.7. 

BIF’s mission har til opgave at klarlægge virksomhedens overordnede formål, så alle dets 

interessenter er bevidste om dette. Klubbens mission er samtidig det strategiske virkemiddel for at 

realisere den langsigtede vision. En god mission skal kunne besvare spørgsmål som: 

                                                      
63 http://www.bt.dk/node/796477/print 



41 
 

- Hvilken branche er virksomheden i? 

- Hvad ville gå tabt hvis virksomheden ophørte? 

- Hvordan gør virksomheden en forskel? 

- Hvorfor eksisterer virksomheden? 

Brøndby IF’s mission svarer indirekte på alle disse spørgsmål, og det er tydeligt at man lægger 

vægt på den værdi man skaber for sine interessenter gennem positive fodboldoplevelser.  

BIF’s vision har til formål at beskrive klubbens ambitioner for fremtiden. Den langsigtede vision er 

beskrevet i kapitel 2, punkt 2.5 mens man i årsrapporten fra 2012 også har udarbejdet en 

kortsigtet vision for perioden 2013 til 2015 som er beskrevet i punkt 2.7. En god vision skal kunne 

besvare spørgsmålet: Hvad vil virksomheden opnå? 

Dette spørgsmål besvares kort og præcist i den overordnede vision samt mere detaljeret i den 

kortsigtede vision for 2013 til 2015.  

4.4.1 Corporate Governance 

Corporate governance omhandler organisationens ledelsesstruktur samt det kontrolapparat som 

skal kontrollere at virksomheden varetager aktionærernes og interessenternes interesser. 

Nedenstående figur illustrerer mine forventninger til Brøndby IF’s “chain of corporate 

governance”.  

Figur 19: The chain of corporate governance i Brøndby IF 

 

Kilde: Egen tilvirkning, Exploring Strategy Ninth Edition 2011, side 124    
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”The chain of corporate governance” viser BIF’s rapporteringsflow, hvilket starter hos 

økonomichefen som refererer til sportsdirektøren (og eller den adm. direktør), som så refererer til 

den adm. direktør som rapporterer til bestyrelsen hvori han selv er repræsenteret som 

bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har dermed det overordnede ansvar for at videregive nødvendig 

information til virksomhedens interessenter og aktionærer jf. principperne om fuld 

informationssymmetri. Hvis ikke bestyrelsen magter denne opgave, vil der opstå et såkaldt 

”informationsgab” hvilket betyder at ledelsen i Brøndby IF har bedre mulighed for at foretage et 

skøn over virksomhedens fremtidige indtjening end den eksterne aktionær64. 

De grønne pile i ovenstående figur illustrerer samtidig, at rapporteringsflowet går begge veje i 

organisationen. Den lyseblå pil fra fonden i Brøndby IF (32 pct. af stemmeret) til aktionærerne 

indikerer, at man jf. BIF’s årsrapport 2012 forventer at sammenlægge aktieklasserne (A- og B-

aktier). Blandt de markante interessenter i Brøndby IF kan henholdsvis nævnes Nordea og 

Spillerforeningen. Nordea har jf. årsrapporten 2012, note 22, et tilgodehavende på ca. 86 mio. kr. 

mens Spillerforeningens tilgodehavende på baggrund af spillernes krav menes at være over 20 

mio. kr.65 Lokalområdet i Brøndby må også ses som en stor interessent, da fodboldklubben altid 

har haft utrolig stor social betydning for kommunens borgere og selvbevidsthed. 

Man taler ofte om to typer af ”governance systemer” kaldet ”shareholder model” og ”stakeholder 

model”66. 

Brøndby IF må langt hen af vejen anses for at anvende ”stakeholder” modellen, da netop 

interessenter som Nordea, ”Det Nye Brøndby” og Brøndby kommune har stor indflydelse på 

klubbens beslutninger og fremtidige udvikling. Fonden i Brøndby IF som udgør ca. 32 pct. af den 

samlede stemmeret, må samtidig i højere grad anses for en interessent som har til formål at sikre 

Brøndby IF’s eksistens som fodboldklub, frem for at levere høje nøgletal og udbetale udbytter.          

4.5 Kultur og strategi 

Det sidste område som skal analyseres for at kunne identificere Brøndby IF’s samlede strategiske 

position, er den kulturelle og historiske betydning for virksomhedens nuværende position og 

strategi. Kultur og historie kan have stor betydning for den måde hvorpå der arbejdes i en 

virksomhed, og denne kan let undervurderes af den eksterne betragter. Brøndby IF driver 

forretning i en branche hvor historie har en utrolig stor betydning for klubbens kunder, hvad enten 

                                                      
64 Finansiel rapportering – teori og regulering, 2010, Jens O. Elling, side30 

65 http://politiken.dk/sport/fodbold/superligaen/ECE1791992/feriepengesagen-broendby-er-i-pengenoed/ 

66 Exploring Strategy ninth edition 2011, side 129 til 131 
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der er tale om fans eller sponsorer, er Brøndby IF’s historie og bredrifter netop årsagen til at disse 

efterspørger klubbens produkter gang efter gang. Dette er en relativ unik egenskab, og i en grad 

som kun få markeder og produkter kan opnå. Historien og klubkulturen er samtidig en stor del af 

Brøndby IF’s brand, som i afsnittet om interne kapaciteter blev vurderet som BIF’s største 

kernekompetence.  

4.5.1 Strategic drift i Brøndby IF 

Begrebet ”strategic drift”67 omhandler situationer hvor en virksomhed ikke formår at tilpasse sin 

strategi til de løbende ændringer der sker i virksomhedens omgivelser, hvilket i sidste ende kan 

medføre at virksomheden lukker. Dette er illustreret i nedenstående figur.   

Figur 20: Strategic drift 

 
 Kilde: Exploring Strategy Ninth Edition 2011, side 158 

Brøndby IF kan med tanke på en længere nedgang i sportslige resultater, truende økonomi og stor 

udskiftning på centrale poster i den sportslige og administrative ledelse, i høj grad anses for at 

være underlagt ”strategic drift”. Kigger man på de to figurer i kapitel 1 som viser udviklingen i 

henholdsvis slutplaceringerne i Superligaen år for år samt udviklingen i BIF’s aktiekurs, er det 

tydeligt at den aktuelle strategi ikke matcher udviklingen i omverdenen. Årsagen til ”strategic 

drift” i Brøndby IF kan være mange, og er ikke sket fra den ene dag til den anden, men over en 

længere årrække. ”Strategic drift” opstår ofte når en virksomhed blindt følger den strategi som 

historisk har skabt succes, og dermed glemmer at tilpasse denne til de løbende ændringer i 

markedet. Jeg vurderer dog ikke at dette er tilfældet for Brøndby IF, hvor man tværtimod i årene 

2005 til 2009 udskifter tidligere tiders succesrige strategi med integrering af egne talenter i A-

truppen, og i stedet fokuserer på at købe færdigudviklede fodboldspillere. Denne ”nye” strategi 

skal i høj grad ses i sammenhæng med det rekordhøje sponsorat, som klubben tegnede med dets 

tidligere hovedsponsor Kasi ApS. Denne ambitiøse strategi skulle føre Brøndby IF op på tidligere 

tiders høje internationale niveau, hvilket bl.a. indbefattede drømmen om endnu en Champions 

                                                      
67 Exploring Strategy ninth edition 2011, side 158 
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League deltagelse. Til at realisere denne strategi hentede man ”løntunge” spillere med 

international erfaring som bl.a. Thomas Rytter, Markus Lantz, Peter Madsen, Stefan Gislason, Jan 

Kristiansen, Alexander Farnetud, Mikael Nielsson og Martin Bernburg som alle i større eller mindre 

grad blev en fiasko i Brøndby-trøjen. Denne ”nye” strategi er udover de mindre gode resultater 

den primære årsag til den økonomiske situation som Brøndby IF netop befinder sig i, hvilket vil 

blive nærmere gennemgået i kapitel 5. 

Brøndby IF vandt sidst det danske mesterskab i sæsonen 2004/2005, og dette mesterskab var 

resultatet af mange års dygtigt talentarbejde, hvilket samtidig resulterede i efterfølgende store 

transferindtægter. 

Brøndby IF’s situation kan på mange måder sammenlignes m/ed det tyske fodboldhold Borussia 

Dortmund, som ligesom Brøndby IF er en traditionsklub som oplevede stor succes i 1990’erne og i 

starten af det nye år tusinde. De store forventninger til klubben medførte, at Dortmund 

investerede massivt i dyre spillere, hvilket blev et alvorligt problem da klubben efterfølgende ikke 

formåede at kvalificere sig til Champions League, og dermed måtte give afkald på de mange tv-

millioner mv. Med en lavere omsætning og høje faste omkostninger, var klubben i 2005 tæt på at 

gå konkurs, men blev dog lige netop reddet da man solgte eget stadion. Siden da har Borussia 

Dortmund omlagt deres strategi til at fokusere på at udvikle egne talenter, som skal udgøre 

holdets grundstamme, og blot kombineres med enkelte profiler udefra. Denne strategi har sikret 

Dortmund to tyske mesterskaber i 2011 og 2012 samt en sund økonomi.68  

Til at underbygge min vurdering af BIF’s ændring i strategi fra at fokusere på egne talenter, til at 

købe færdigudviklede fodboldspillere, har jeg udarbejdet nedenstående figur, som giver overblik 

over antal førsteholdskampe som BIF’s egne talenter har spillet pr. sæson siden 1991. 

                                                      
68 Artikel fra Nordea Invest Magasin nr. 3, 2012, side 9 - http://mag.nordea.dk/nordea-invest/2012nordea-invest-magasin-2/jagten-p%C3%A5-

fodboldmilliarderne 
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Figur 21: Førsteholdskampe til egne talenter69 kontra sportslige resultater i 

perioden 1991 til 2013 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på data fra http://superstats.dk 

Som vist i ovenstående figur, skete der en udvikling i antal førsteholdskampe spillet af BIF’s egne 

talenter i årene omkring 2005/2006. Kurven viser dog også, at Brøndby IF de seneste tre sæsoner i 

højere grad igen er begyndt at anvende egne talenter, hvilket jeg dog anser for at have en klar 

sammenhæng med klubbens nuværende økonomiske situation og dermed manglende 

transferaktivitet, frem for en egentlig omlægning af strategien.   

Den primære årsag til at antallet af førsteholdskampe til egne talenter i perioden 1991 til 1995 er 

så lavt som tilfældet, er bl.a. at BIF i denne periode havde stor succes med at købe gode danske 

spillere fra andre danske klubber, netop som disse ”fik deres gennembrud”. Dette gælder f.eks. 

landsholdsspillere som Jes Høgh, Marc Rieper, Mark Strudal og Allan Nielsen. Spillere som Mogens 

Krogh, Henrik Jensen, Ole Bjur og Kim Vilfort som tilsammen har spillet over 900 kampe for 

Brøndby IF (primært i start og midt 90’erne), er i denne figur heller ikke talt med som egne 

talenter da de startede deres professionelle karriere andetsteds.  

4.5.2 Kulturen i Brøndby IF 

En organisations kultur kan overordnet beskrives som de antagelser og handlinger, som 

organisationens medarbejdere ”tager for givet” i dagligdagen. Det er med andre ord 

organisationens kultur, som er styrende for de interne arbejdsgange samt måden hvorpå der 

                                                      
69 Egne talenter er i denne figur defineret ved, at den pågældende spiller er startet som professionel fodboldspiller i Brøndby IF. Spillerstatistikken 

er hentet fra følgende hjemmesider: http://superstats.dk,  http://www.ligafodbold.dk, http://da.wikipedia.org/ og http://en.wikipedia.org/.  
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kommunikeres. Organisationens kulturelle paradigme genereres som udgangspunkt på baggrund 

af tre ydre lag. Disse er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 22: Kulturens fire lag 

 

Kilde: Exploring Strategy Ninth Edition 2011, side 173 

Det første lag er Brøndby IF’s værdier som alle indikerer vilje og vindermentalitet, hvilket også er 

de dyder som den tidligere succes i Brøndby er bygget op omkring. Specielt i 1990’erne var disse 

værdier tydelige og strålede ud af hver enkelt spiller som trak den blå-gule Brøndby-trøje over 

hovedet. Værdierne er sidenhen blevet stående, men er de seneste år ikke blevet effektueret i 

praksis, og er i stedet forvandlet til tomme ord skrevet i en årsrapport. Det næste lag omhandler 

organisationens tro og standarder, hvilket f.eks. kan være begejstringen og den prestige der er i at 

være en del af en succesvirksomhed som tidligere var tilfældet i Brøndby IF. Den selvtillid og 

selvbevidsthed som klubben tidligere udstrålede var samtidig værdifuld i jagten på gode 

medarbejdere såvel inden- som udenfor fodboldbanen. Det sidste lag som har indflydelse på det 

kulturelle paradigme i Brøndby IF er de dag til dag handlinger som udføres i virksomhedens 

arbejdsrutiner lige fra fodboldtræningen til administrationen af fodboldklubben. Den store 

udskiftning og manglende kontinuitet i BIF’s organisation har uden tvivl medført usikkerhed 

omkring det kulturelle paradigme, hvilket kan betyde at virksomheden i mindre grad handler som 

en fælles enhed. De tidligere antagelser og handlinger som var ”taget for givet”, er nu udskiftet 

med stor usikkerhed om i hvilken retning virksomheden bevæger sig. 

I de senere år er denne tendens jævnligt blevet illustreret i medierne, hvor to eller flere ansatte i 

Brøndby IF, offentligt har kommunikeret med pressen uden at have afstemt disse udtalelser med 

klubbens interne bagland. Seneste eksempel på dette var i forbindelse med klubbens aflæggelse af 
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årsrapporten for 2012, hvori Brøndby IF meddelte klubbens sportslige målsætning frem til 2015, 

hvilken cheftræneren i Brøndby IF, Auri Skarbalius i et efterfølgende interview fortæller ikke at 

være bekendt med70. Sådanne kommunikationsbrister skaber både intern uro samt øget eksternt 

pres på klubben.  

4.6 Sammenfatning af Brøndby IF’s strategiske position 

På baggrund af ovenstående analyse af Brøndby IF’s omverdensfaktorer, interne kapaciteter, 

strategiske målsætning og kulturelle forhold, vil jeg nu fortage en delkonklusion om hvorvidt de 

anvendte modeller og metoder har kunnet bidrage til at belyse hvorvidt en investering i Brøndby 

IF er attraktiv. 

PEST analysen gav det nødvendige overblik over Brøndby IF’s makroforhold hvor blandt de 

vigtigste var de forskellige unioner og interesseorganisationers betydning for Brøndby IF, den 

økonomiske krises negative indflydelse på fodboldindustrien samt sammenhængen mellem stabil 

økonomi, sportsligt niveau og kundernes købeadfærd, hvilket blev illustreret i figur 11.  Porters 

five forces analyserede fodboldindustriens attraktivitet, hvilken på det danske fodboldmarked 

ansås at være middel mens den på det internationale fodboldmarked blev vurderet lav til høj alt 

efter geografisk liga. Brøndby IF har jf. porters five forces som en del af det danske 

fodboldmarked, fordel af høje adgangsbarrierer samt en lav forhandlingsstyrke hos virksomhedens 

leverandører. Når attraktiviteten alligevel kun blev vurderet til middel, skyldes det primært en 

relativ høj rivalisering klubberne imellem, samt en vis risiko for substitution fra internationale 

fodboldprodukter på tv. Ved gennemgang af fodboldmarkedet fastslog jeg, at hver national 

liga/international turnering kunne anses for et særskilt marked, som yderligere grundet store 

kundepræferencer baseret på geografi, kunne opdeles i et undermarked pr. klubhold (trofaste 

fans) samt et tværgående baseret på sportslig kvalitet. Til vurdering af BIF’s position på det danske 

samt internationale fodboldmarked, foretog jeg en opdeling af strategiske grupper baseret på 

sportsligt niveau samt størrelse af transferbudget. Denne viste, at BIF på det danske 

fodboldmarked på baggrund af historiske- og aktuelle forhold, kunne anses for at være placeret 

blandt de 2-4 klubber som bruger flest penge på spillerindkøb, mens klubben spillemæssigt er 

placeret blandt de 3-5 bedste. På det internationale fodboldmarked er Brøndby IF jf. de strategiske 

grupper placeret nederst i hierarkiet hvad angår transferbudget og sportsligt niveau, dog over de 

hold som aldrig kvalificerer sig til de internationale turneringer (EL & CL), og samtidig med 

potentiel kontakt til de hold som aktuelt er placeret i niveauet højere. 

                                                      
70 http://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/auri-har-ikke-godkendt-broendby-maalsaetning 
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VRIN analysen identificerede BIF’s interne kapaciteter og dermed de kernekompetencer, som 

skaber potentiale for vedvarende konkurrencemæssige fordele. Blandt de vigtigste er Brøndby IF’s 

brand, som er den primære årsag til at jeg stadig vurderer BIF til at være blandt de mest 

konkurrencedygtige fodboldklubber i Danmark. 

SWOT analysen havde det formål at opsamle såvel interne som eksterne forhold, som har 

betydning for BIF samt inddele disse i styrker og svagheder samt muligheder og trusler, som 

kombineret med TOWS matrix skabte grundlag for nye strategiske muligheder. Essensen i disse var 

at BIF skal anvende sine kernekompetencer til at udnytte sine muligheder, undgå sine trusler og 

overvinde sine svagheder.    

Jeg vurderede samtidig at BIF grundet de mange vigtige interessenter, anvender den såkaldte 

”stakeholder” model hvor det i højere grad er interessenterne som har indflydelse end den 

enkelte aktionær. Denne ”governance” model appellerer til investorer som ønsker en langsigtet 

investering. 

Sidst men ikke mindst gennemgik jeg Brøndby IF’s kulturelle forhold, hvilke også er vigtigt at have 

kendskab til hvis en eventuel investering skal foretages. Jeg kunne her konkludere, at BIF langt hen 

af vejen ikke længere kan realisere de grundværdier som tidligere succes er bygget på, og dermed 

igennem flere år har været underlagt ”strategic drift”. 

Jeg vurderer, at de anvendte modeller og metoder har været nødvendige for at give et 

dybdegående indblik i alle de strategiske forhold, som har betydning for BIF’s aktuelle strategiske 

position samt fremtidige potentiale.  

Den strategiske analyse er samtidig en afgørende forudsætning for at kunne foretage en 

værdiansættelse af Brøndby IF. 
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Kapitel 5 – Regnskabsanalyse 
 

Som potentiel investor i Brøndby IF, er det helt afgørende at danne sig overblik over 

virksomhedens økonomiske situation, og herunder evne til at forrente den investerede kapital 

med henblik på senere afkast i form af udbytte eller kursgevinst.   

Formålet med dette kapitel er derfor, at give et overblik over udviklingen i henholdsvis indtægter, 

omkostninger og resultat, hvorefter jeg vil foretage en rentabilitetsanalyse som skal belyse BIF’s 

aktuelle indtjeningsevne.   

For at opnå tilstrækkelig vurdering af BIF’s rentabilitet, vil jeg afslutningsvis vurdere om det er 

muligt at foretage en eventuel benchmarking til én eller flere danske fodboldklubber. Jeg vil tillige 

have fokus på om der grundet BIF’s nuværende økonomiske situation, kan herske tvivl om ”going 

concern”. 

5.1 Omsætning 

Brøndby IF arbejder i deres årsrapport med en samlet nettoomsætning, som yderligere kan 

inddeles i følgende omsætningskategorier: 

- Entré, TV og præmieindtægter 

- Indtægter fra samarbejdspartnere  

- F&B arrangementer mv. 

- Udlejning af erhvervsejendom mv. 

- Merchandise mv. 

- Brøndby Food & Mind A/S / Café 1964 

- Andre indtægter 

Som det ses af ovenstående omsætningskategorier, er indtægter vedr. spillertransfers71 ikke 

medtaget, da denne optræder som en del af den samlede ”transferaktivitet” som analyseres 

særskilt.  

I nedenstående figur, fremgår udviklingen i den samlede nettoomsætning i perioden 2006 til 2012.   

 

 

 

                                                      
71 Spillertransfers er indtægter fra salg af spillere. 
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Figur 23: Udvikling i nettoomsætning i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 

Som det ses i ovenstående udvikling i Brøndby IF’s nettoomsætning, var denne stigende fra 2006 

til 2009, hvorefter den er faldet til et niveau i 2012 som ligger tæt på udgangspunktet i 2006. 

Stigningen i 2008 skyldes dels øgede sponsorindtægter grundet ny hovedsponsor i Kasi Group, 

samt en stigning i entré- og tv-indtægter grundet ny tv-aftale samt gode ligaplaceringer ved 

tildeling af tv-indtægter. Den høje omsætning i særligt 2009 men også i 2010 skyldes ophør af 

samarbejdet med hovedsponsoren Kasi Group, som i denne forbindelse medførte ekstraordinære 

indtægter. I bilag 17 er vedlagt en specifikation af den totale nettoomsætning inddelt i nedenfor 

nævnte omsætningskategorier.  

Brøndby Food & Mind A/S / Café 1964 

Brøndby Food & Mind er et produktionskøkken, som er placeret på Brøndby Stadion og både 

leverer mad til de interne faciliteter som bl.a. Café 1964, men også til eksterne kunder. Dette blev 

etableret i forbindelse med udbygningen af stadion i 2007, og har siden da øget omsætningen fra 

at udgøre 1,7 pct. af den samlede nettoomsætning til i 2012 at udgøre 19 pct. 

Andre indtægter 

Denne kategori omhandler små indtægter som f.eks. kontingent til Brøndby Kids hvilket er en 

fanklub for klubbens yngste fans. Denne er ikke angivet med pct. i ovenstående figur, da den ingen 

betydning har for det samlede billede.  

Merchandise mv.  

Denne kategori består af salg af trøjer og andet Brøndby-udstyr, som både sælges i fanshoppen på 

stadion samt på klubbens webshop. Denne er som andel af den samlede nettoomsætning faldet 
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fra at have udgjort 11,8 pct. af omsætningen i 2006 til at udgøre 4,9 pct. i 2012. Udviklingen kan 

direkte kædes sammen med klubbens dårlige sportslige resultater samt færre tilskuere på stadion. 

Figur 24: Udvikling i antal tilskuere til BIF's hjemme- og udekampe 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2005 til 2012 

Udlejning af erhvervsejendom mv. 

Denne kategori består primært af udlejning af BIF’s andel af Gilhøj Centeret som i perioden bl.a. 

har været udlejet til et hotel samt en efterskole. Denne indtægt har i perioden udgjort mellem 2,5 

pct. og 7,1 pct. af den samlede omsætning. Brøndby IF har i 201372 valgt at sælge den sidste andel 

af Gilhøj Centret, hvorfor denne omsætningskategori fremadrettet må anses for at være tæt på 

nul.  

F&B (food and beverage) og arrangementer mv. 

Denne omsætningskategori dækker over salg fra mad og drikkevarer på kampdage samt 

arrangementer på ikke kampdage. Indtægterne på salg af mad og drikkevarer er jf. BIF’s 

årsrapporter de seneste år faldet grundet færre tilskuere jf. ovenstående figur, mens 

omsætningen på arrangementer på ikke kampdage er steget. Omsætningen har igennem perioden 

dog ligget relativt stabilt, og har varieret mellem 8,5 og 13,5 pct. af den samlede nettoomsætning. 

Størstedelen af denne omsætning er dog direkte påvirket af de sportslige resultater jf. tidligere 

illustration ”den positive / negative fodboldcirkel”.  

Indtægter for samarbejdspartnere 

Denne kategori omhandler indtægter fra klubbens sponsorer, hvilken er BIF’s største og vigtigste 

indtægtskilde. Denne har i perioden 2008 til 2010 været ekstraordinær høj grundet sponsoratet 

fra Kasi Group, og BIF har siden aftalens ophør endnu ikke fundet en ny hovedsponsor. 

                                                      
72 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/253785/broendby_ifs_salg_af_gildhoej_nu_en_realitet.html 

6.000
7.000
8.000
9.000

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gns. antal tilskuere - popularitet

Tilskuere gns. pr. hjemmekamp Tilskuere gns. pr. udekamp



52 
 

Sponsorindtægterne steg som andel af den samlede nettoomsætning fra 42,3 pct. i 2006 (55,1 

mio.) til 58,5 pct. i 2009 (145,7 mio.), hvorefter disse faldt til 38,7 pct. i 2012 (50,1 mio.).  

Entré- og tv-indtægter 

Denne omsætning genereres af salg af billetter til BIF’s hjemmekampe, samt andel at tv-indtægter 

hvilke primært fordeles på baggrund af sportslig præstation. Denne kategori er derfor i høj grad 

afhængig af klubbens sportslige præstationer. Denne er over hele perioden faldet fra at udgøre 

27,4 pct. i 2006 (35,8 mio.) til at udgøre 19,8 pct. i 2012 (25,6 mio.). 

5.2 Omkostninger 

Brøndby IF arbejder i deres årsrapport med tre omkostningskategorier73: 

- Eksterne omkostninger 

- Personaleomkostninger 

- Afskrivninger 

Hver af disse omkostningskategorier er yderligere inddelt i underkategorier, som jeg vil gennemgå 

i nedenstående afsnit. 

5.2.1 Eksterne omkostninger 

Figur 25: Udvikling i eksterne omkostninger i alt i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 

De eksterne omkostninger er alle relateret til den daglige drift af Brøndby IF, og da BIF ikke kan 

anses for at være en produktionsvirksomhed, er der ikke tale om direkte variable 

produktionsomkostninger, men i højere grad faste omkostninger med en varierende grad af 

variabilitet. I bilag 18 er vedlagt en specifikation og inddeling af de eksterne omkostninger i 

                                                      
73 Ekskl. finansielle omkostninger.  
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underkategorier. Omkostninger som f.eks. vareforbrug til merchandise, F&B og arrangementer 

mv. samt Brøndby Food & Mind A/S / Café 1964 må anses for at have den højeste grad af 

variabilitet, da der her er tale om indkøb af merchandise samt råvarer til mad som varierer til en 

vis grad på baggrund af den aktuelle efterspørgsel. Salgs- og markedsføringsomkostninger kan 

også betegnes som relativ variabel, da BIF selv afgør hvor mange omkostninger man ønsker at 

anvende på promotion samt diverse sponsorarrangementer. 

De resterende omkostningskategorier må anses for værende faste. 

De eksterne omkostninger i alt stiger fra 2006 til 2009 med over 17 mio. kr., hvilket skyldes en 

generel stigning i alle omkostninger, men primært forårsaget af et stort udsving i salgs- og 

markedsomkostninger i 2008 og tilgangen af Brøndby Food & Mind A/S i 2008/2009. Sidstnævnte 

går fra at udgøre 0 pct. i 2006 til at udgøre 15,2 pct. af de samlede eksterne omkostninger i 2009. 

De eksterne omkostninger falder efterfølgende i 2010, hvorefter de stiger til periodens højeste 

niveau i 2012 på over 90 mio. kr. Stigningen forekommer trods store besparelser på salgs- og 

markedsføringsomkostninger samt lavere vareforbrug til merchandise grundet lavere 

efterspørgsel. Stigningen i 2012 skyldes udelukkende en ekstrem stigning i de administrative 

omkostninger, som i 2012 udgør 53,2 pct. af de samlede eksterne omkostninger svarende til knapt 

48 mio. kr. Stigningen skyldes jf. BIF’s årsrapport 2012 samt fondsbørsmeddelelse nr. 9/2013, at 

selskabet har hensat til tab på deres tilgodehavende hos den tidligere hovedsponsor Kasi Group på 

i alt kr. 41,3 mio. Reguleres der for dette tab, har BIF realiseret de laveste eksterne omkostninger i 

perioden, hvilket indikerer at omkostningsstrukturen i højere grad er tilpasset virksomhedens fald 

i omsætning. 

5.2.2 Personaleomkostninger 

Figur 26: Udvikling i personaleomkostninger i alt 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 
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Der er som bilag 19 vedlagt en specifikation samt inddeling af de samlede pers

i underkategorier. Jf. bilag 19, skyldes stigningen i de samle

stigning i gager og lønninger, hvilket primært er til klubbens spillere. Disse udgør i hele perioden 

mellem 88,8 pct. og 92,5 pct. af de samle

stigning i omkostninger til gager og lønninger på knapt 47 mio. kr., hvilket næsten svare

fordobling af niveauet på 54,1 mio. kr. i 2006. 

selskabet har hensat det maksimale beløb til et eventuelt tab i ”feriepengesagen”, hvilket jeg 

vurderer til at være i nærheden af 20 mio. kr.

samlede personaleomkostninger i 2012 de laveste siden 2008, hvilket bl.a. skyld

af de højtlønnede spillere som f.eks. Peter Madsen

stigende lønninger stemmer overens 

Benchmarking Report fra 2011, er blandt de

fodbold (se gennemgang i kapitel 3.1).

Den omtalte ”løn pr. omsætnings ratio” 

europæiske ligaer, mens den i den danske liga var lig 60 pct. 

Figur 27: "Løn til omsætnings ratio"

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 samt UEFA’s European Club Licensing 

Benchmarking Report fra 2011 

                                                      
74 BIF årsrapport 2012, side 17 

75 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/251149/spillerforening_broendby_skal_betale_feriepenge.html

76Årsløn på ca. 1,3 mio. kr. jf. http://www.tipsblade

77Årsløn på ca. 4 mio. kr. jf. http://onside.dk/superligaen/avis

78 Løn/Oms. ratio’en for Brøndby IF er beregnet på baggrund af de samlede personaleomkostninger fratrukket honorar til bestyrelsen samt vederlag 

til direktionen, og der er i 2012 reguleret for de ca. 20 mio. kr. hensat til ”feriepengesagen”. Disse er derefter divideret 

nettoomsætning. 
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mellem 88,8 pct. og 92,5 pct. af de samlede personaleomkostninger. Der er i perioden tale om en 

til gager og lønninger på knapt 47 mio. kr., hvilket næsten svare

fordobling af niveauet på 54,1 mio. kr. i 2006. BIF meddeler dog i årsrapporten for 2012

har hensat det maksimale beløb til et eventuelt tab i ”feriepengesagen”, hvilket jeg 

vurderer til at være i nærheden af 20 mio. kr.75. Reguleres der for denne hensættelse,

samlede personaleomkostninger i 2012 de laveste siden 2008, hvilket bl.a. skyld

af de højtlønnede spillere som f.eks. Peter Madsen76, Mikael Nilsson77 og Michael Krohn

overens med den tendens som jf. UEFA’s European Club Licensing 

er blandt de største nuværende finansielle trusler i europæisk 

fodbold (se gennemgang i kapitel 3.1). 

Den omtalte ”løn pr. omsætnings ratio” var i 2011 jf. UEFA (figur nr. 6) lig 65 pct. på tværs af alle 

europæiske ligaer, mens den i den danske liga var lig 60 pct.  
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Som illustreret i ovenstående figur, er BIF’s Løn/Oms. ratio i sammenligningsåret 2011 lavere end 

den jf. UEFA gns. ratio i både dansk samt europæisk fodbold. Hertil skal dog nævnes, at det 

samlede resultat i såvel dansk som europæisk fodbold var negativt i 2011. Tysk fodbold havde 

derimod jf. UEFA et positivt bundlinjeresultat i 2011, hvilket bl.a. skyldes en løn/oms. ratio på blot 

51 pct. Denne løn/oms. ratio er grundet moderne fodbolds utrolig høje lønninger blandt de helt 

centrale ”KPI’er”79 når der tales lønsomhed i fodboldbranchen, hvorfor dennes betydning for 

Brøndby IF’s økonomiske situation, må anses for at være af afgørende karakter. 

5.2.3 Afskrivninger 

Figur 28: Udvikling i afskrivninger i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 
 

Jeg har som bilag 20 vedlagt en specifikation af BIF’s afskrivninger inddelt i underkategorier. 

Som illustreret ovenfor, ligger omkostningerne til afskrivninger meget stabilt i perioden 2006 til 

2011, hvorefter disse stiger kraftigt i 2012 til et niveau på 185,4 mio. kr. Denne stigning skyldes 

primært en ekstraordinær afskrivning af Brøndby Stadion på i alt 179,9 mio. kr., hvilken er 

foretaget på baggrund af en nedskrivningstest i 2012. Afskrivninger på bygninger er igennem alle 

årene den største afskrivningspost og udgør mellem 70,2 og 88,2 pct. (ekskl. 2012) af de samlede 

afskrivninger.  

 

5.3 Transferaktiviteten 

Transferaktiviteten omhandler indtægter fra salg af spillere, omkostninger ved køb af spillere samt 

løbende af- og nedskrivninger på de dertilhørende kontraktrettigheder. Denne post er relativ unik 

for sportsvirksomheder, og ses ikke hos normale handels- og produktionsvirksomheder. I Brøndby 

IF behandler man transferaktiviteten som en særskilt post, som ikke direkte anses for en del af den 

                                                      
79 ”KPI” står for ”key performance indicator”, hvilket anvendes om nøgletal som er afgørende for at en virksomhed leverer et godt resultat. 
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primære drift, hvorfor BIF anvender udtrykket resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og 

skat. 

Figur 29: Udvikling i transferaktivitet i perioden 2006 til 2012 

 
Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 

Som det ses i ovenstående figur, har resultatet af transferaktiviteten i BIF ikke givet overskud siden 

2006. Overskuddet i 2006 skyldes bl.a. salget af Daniel Agger til Liverpool FC, som indbragte 

Brøndby IF omkring 60-70 mio. kr.80 

Årsagen til at transferaktiviteten i Brøndby IF ikke har givet overskud siden 2006, er ikke de 

omkostninger som forekommer ved køb af nye spillere, men jf. bilag 21 i højere grad de løbende 

afskrivninger på kontraktrettighederne. De relativt lave omkostninger vedr. køb af spillere kan dog 

ikke stå alene til vurdering af BIF’s aktivitet for transfermarkedet, da klubben i flere tilfælde har 

hentet spillere uden kontrakt. Denne tendens kan bl.a. ses i de høje afskrivninger på 

kontraktrettigheder. Det jf. bilag 21 store fald i transferindtægter siden 2006, må anses for at have 

en direkte sammenhæng med den i kapitel 4 omlagte strategi, hvilket har medført færre talenter 

på førsteholdet og dermed lavere transferindtægter. 

5.4. Sammenfatning af omkostninger i forhold til omsætning 

For at skabe overblik over udviklingen i Brøndby IF’s omkostningsstruktur samt dennes betydning 

for virksomhedens resultat, har jeg nedenfor valgt, at opgøre de forskellige omkostningskategorier 

i pct. af den samlede nettoomsætning. 

                                                      
80 http://brondby.com/article.asp?aid=36413 
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Figur 30: Omk.kategorier i pct. af samlet nettooms. i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012

Ovenstående figur illustrerer tydeligt den alvorlige økonomiske situation 

faldende nettoomsætning ikke er i stand til at dække klubbens løbende driftsomkostninger. Kun i 

2006 og 2009, er Brøndby IF henholdsvis på baggrund af en ekstraordinær god transferaktivitet og 

sponsorindtægter i stand til at dække sin

vist ovenfor 302 pct. af den samlede nettoomsætning, hvilket som tidligere nævnt primært skyldes 

hensat tab vedr. tilgodehavende hos Kasi Group (41,3 mio.), hensat tab til ”feriepengesagen” (ca. 

20 mio.) og en ekstraordinær nedskrivning af stadion (179,9 mio.). Det skal dog nævnes, at selv 

hvis der til formål for fremtidig prognose, reguleres for disse ”engangsomkostninger”, ville de 

samlede omkostninger i 2012 stadig udgøre ca. 116 pct. af den samlede ne

5.5 Årets resultat på totalindkomstbasis

Til analyseformål af en virksomheds rentabilitet samt senere værdiansættelse, er årets 

rapporterede resultat fra årsrapporten ikke tilstrækkelig, da denne of

medføre at der ses bort fra værdi i beregningerne

totalindkomst følger i senere afsnit omkring reformulering af BIF’s egenkapital.

                                                      
81 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 153
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Ovenstående figur illustrerer tydeligt den alvorlige økonomiske situation i Brøndby IF, hvor en 

faldende nettoomsætning ikke er i stand til at dække klubbens løbende driftsomkostninger. Kun i 

2006 og 2009, er Brøndby IF henholdsvis på baggrund af en ekstraordinær god transferaktivitet og 

sponsorindtægter i stand til at dække sine omkostninger. Omkostningsniveauet i 2012 udgør som 

vist ovenfor 302 pct. af den samlede nettoomsætning, hvilket som tidligere nævnt primært skyldes 

hensat tab vedr. tilgodehavende hos Kasi Group (41,3 mio.), hensat tab til ”feriepengesagen” (ca. 

og en ekstraordinær nedskrivning af stadion (179,9 mio.). Det skal dog nævnes, at selv 

hvis der til formål for fremtidig prognose, reguleres for disse ”engangsomkostninger”, ville de 

samlede omkostninger i 2012 stadig udgøre ca. 116 pct. af den samlede nettoomsætning. 

5.5 Årets resultat på totalindkomstbasis 

af en virksomheds rentabilitet samt senere værdiansættelse, er årets 

rapporterede resultat fra årsrapporten ikke tilstrækkelig, da denne ofte er mangelfuld og kan 

s bort fra værdi i beregningerne81. En nærmere gennemgang af begrebet 

totalindkomst følger i senere afsnit omkring reformulering af BIF’s egenkapital.

en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 153 

2008 2009 2010 2011 2012

104,7%
95,4%

114,8% 119,1%

302,0%

Omkostninger (ekskl. finansielle) i pct. af samlet 
nettoomsætning

57 

: Omk.kategorier i pct. af samlet nettooms. i perioden 2006 til 2012 

 

i Brøndby IF, hvor en 

faldende nettoomsætning ikke er i stand til at dække klubbens løbende driftsomkostninger. Kun i 

2006 og 2009, er Brøndby IF henholdsvis på baggrund af en ekstraordinær god transferaktivitet og 

Omkostningsniveauet i 2012 udgør som 

vist ovenfor 302 pct. af den samlede nettoomsætning, hvilket som tidligere nævnt primært skyldes 

hensat tab vedr. tilgodehavende hos Kasi Group (41,3 mio.), hensat tab til ”feriepengesagen” (ca. 

og en ekstraordinær nedskrivning af stadion (179,9 mio.). Det skal dog nævnes, at selv 

hvis der til formål for fremtidig prognose, reguleres for disse ”engangsomkostninger”, ville de 

ttoomsætning.    

af en virksomheds rentabilitet samt senere værdiansættelse, er årets 

te er mangelfuld og kan 

En nærmere gennemgang af begrebet 

totalindkomst følger i senere afsnit omkring reformulering af BIF’s egenkapital. Brøndby IF har 

 

Eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

Afskrivninger

Transferaktivitet

Omkostninger i alt



58 
 

siden 2009 opgjort deres resultat i årsrapporten på totalindkomstbasis. Jeg har ved reformulering 

af BIF’s finansielle opgørelser fra årsrapporterne, beregnet totalindkomsten i samtlige år.  

Figur 31: Udvikling i totalindkomst i perioden 2006 til 2012 

 
Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012 

Udviklingen i Brøndby IF’s totalindkomst afspejler samme tendens som tidligere gennemgang af 

omkostninger i pct. af nettoomsætningen og understreger BIF’s alvorlige økonomiske situation. 

5.6 Reformulering af finansielle opgørelser 

For at kunne foretage en korrekt analyse af Brøndby IF’s aktuelle rentabilitet med senere henblik 

på en værdiansættelse af selskabet, er jeg som aktieanalytiker nødt til at udarbejde en 

reformulering af BIF finansielle opgørelser fra årsrapporterne. Jeg vil reformulere følgende 

finansielle opgørelser: 

- Egenkapitalen 

- Balancen 

- Resultatopgørelsen 

5.6.1 Reformulering af egenkapitalen 

Formålet med at reformulere egenkapitalen, er at identificere virksomhedens totalindkomst, som 

er virksomhedens samlede værditilvækst i den pågældende periode. Denne består som 

udgangspunkt primært af årets resultat, men skal yderligere tillægges eventuelle ”dirty surplus”82 

                                                      
82 Financial Statement Analysis and Security Valuation Fifth Edition, Stephen H. Penman, 2013, side 263 til 264 
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poster. Den samlede totalindkomst er bl.a. nødvendig for at kunne beregne den korrekte 

forrentning af virksomhedens egenkapital (ROCE83). 

Reformuleringen af egenkapitalen opdeles i henholdsvis transaktioner med selskabets ejere og 

totalindkomst. Jeg har i reformuleringen af BIF’s egenkapitalopgørelser, for at beregne den 

samlede totalindkomst, været nødt til at tillægge værdireguleringer af sikringsinstrumenter samt 

skat af anden totalindkomst. BIF gennemgik en fortegningsemssion i 2007, hvilket jeg har posteret 

som en transaktion med klubbens ejere. I 2010 har jeg korrigeret egenkapitalens primo for en 

minoritetspost vedr. købet af Amadeus Speciallægecenter A/S. Reformuleringen af Brøndby IF’s 

egenkapital er vedlagt som bilag 1. 

5.6.2 Reformulering af balancen 

For at balancen kan analyseres korrekt, må der foretages en opdeling af aktiver og passiver i 

henholdsvis driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Årsagen til at man som analytiker skal skille 

disse ad, er at finansieringsaktiviteten omhandler hvordan kapitalen er rejst, mens 

driftsaktiviteten omhandler hvordan denne anvendes. Det skal samtidig pointeres, at det er 

driftsaktiviteten84 som skaber værdi for selskabet, hvorfor denne skal kunne analyseres særskilt. 

Driftsaktiviteten illustreres ved en samlet aktiv/passiv masse kaldet ”netto driftsaktiver” (NOA)85 

som beregnes ved de samlede driftsaktiver (OA)86 modregnet de samlede driftsforpligtelser (OL)87. 

Finansieringsaktiviteten betegnes som ”netto finansielle forpligtelser” (NFO)88 og beregnes ved at 

modregne finansielle aktiver (FA)89 med finansielle forpligtelser (FO)90.91 Det kan som 

aktieanalytiker ofte være svært at adskille virksomheders drifts- og finansieringslikviditet, da 

denne typisk er placeret i samme post i årsrapportens balance. Driftslikviditeten som er et 

driftsaktiv, kan dog beregnes ved at tage ½ - 1 pct. af den samlede omsætning, men da de fleste 

virksomheder dagligt placerer likvider i rentebærende konti92, har jeg valgt blot at klassificere den 

likvide beholdning som et finansielt aktiv. BIF har i regnskabsårene 2008 samt 2010 til 2012 sat 

dele af Gilhøj Centeret til salg, hvilket jeg har klassificeret som et finansielt aktiv (aktier bestemt 

                                                      
83 Return on common equity 

84 Med undtagelse for finansielle virksomheder som lever af at handle med finansielle instrumenter som f.eks. banker. 

85 Net operating assets 

86 Operating assets 

87 Operating liabilities 

88 Net financial obligations 

89 Financial assets 

90 Financial obligations 

91 Financial Statement Analysis and Security Valuation Fifth Edition, Stephen H. Penman, 2013, side 292 til 300 

92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 184 til 185 
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for salg) da dette ikke er et driftsaktiv, men et forsøg på at opnå finansieringslikviditet. BIF’s 

reformulerede balance er vedlagt som bilag 2.  

5.6.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Den reformulerede resultatopgørelse har først og fremmest til formål at bringe den i årsrapporten 

rapporterede resultatopgørelse på totalindkomstbasis, hvilket gøres ved tilføjelse af ”dirty 

surplus” poster fra egenkapitalen. Derudover skal der foretages en korrekt opdeling af de to 

overskudskomponenter ”driftsoverskud” og ”netto finansielle omkostninger”. Driftsoverskuddet 

opdeles endvidere i ”driftsoverskud fra salg, efter skat” hvilket består af driftsposter fra den 

primære aktivitet og ”andet driftsoverskud”. 

I den rapporterede resultatopgørelse, fremgår skat af årets resultat kun som en samlet post, men 

for at sikre en korrekt opdeling af henholdsvis driftsaktivitet og finansieringsaktivitet, skal der 

foretages en skatteallokering mellem disse. Skatten af ”driftsoverskud fra salg” beregnes ved at 

modregne den i årsrapporten rapporterede skat med skattefordelen fra finansieringsaktiviteten 

samt skatten vedr. ”andet driftsoverskud”. Jeg har i reformuleringen af BIF’s resultatopgørelse, 

placeret resultatet af klubbens transferaktivitet under andet driftsoverskud da denne post ikke 

regnes for en del af den primære drift (salg). ”Dirty surplus” posterne fra den reformulerede 

egenkapital er placeret under andet driftsoverskud efter skat. BIF’s reformulerede 

resultatopgørelse er vedlagt som bilag 3. 

5.7 Rentabilitetsanalyse  

Rentabilitetsanalysen har til formål at give et overblik over Brøndby IF’s aktuelle og historiske evne 

til at forrente den i virksomhedens investerede kapital, og dermed belyse virksomhedens 

indtjeningsevne. Rentabilitetsanalysen udarbejdes på baggrund af de reformulerede finansielle 

opgørelser, og skal kombineret med forventninger til fremtiden, baseret på den strategiske 

analyse, danne grundlag for senere budgettering og værdiansættelse af Brøndby IF. 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalens forrentning, men for at forstå denne 

må ROCE dekomponeres og underliggende finansielle værdidrivere identificeres. Dette kan gøres 

ved hjælp af Dupont modellen93 som er vedlagt som bilag 4. Denne model forklarer egenkapitalens 

forrentning ved dekomponering i 3 niveauer. Niveau 1 analyserer driften og 

finansieringsaktiviteten, mens driftens forrentning yderligere dekomponeres i niveau 2 og 3.  

                                                      
93 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 255 
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I bilag 5 er vedlagt en oversigt over de data fra de reformulerede finansielle opgørelser, som 

anvendes til beregning af rentabilitetsanalysen.    

 

Når der skal kommenteres på nøgletal generelt, skal man have følgende for øje: nøgletallenes 

retning, styrke (ændringshastighed) og niveau. 

Forudsætningen for at kunne kommentere på nøgletallenes retning, er at historikken er 

tilstrækkelig, hvorfor jeg har valgt at anvende de sidste syv år. For at kommentere på nøgletallenes 

niveau og til dels også styrke, bør der sammenlignes med øvrige virksomheder fra samme marked 

og branche. En sådan benchmarking kræver dog at disse virksomheder er sammenlignelige, hvilket 

jeg vil tage stilling til efter en gennemgang af Brøndby IF’s rentabilitetsanalyse.  
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5.7.1 Egenkapitalens forrentning (ROCE) 

Egenkapitalens forrentning viser virksomhedens evne til at forrente ejernes kapital, hvilket 

overordnet bør være det økonomiske incitament for at investere i virksomheden. Denne beregnes 

som nedenfor: 

 

Brøndby IF har i perioden en meget svingende ROCE, som blot er positiv i to af 

rentabilitetsanalysens syvårige periode. En negativ forrentning af egenkapitalen kan aldrig anses 

for at være acceptabel, hvorfor de fem af årene og i særlig grad den negative forrentning i 2012 på 

-138,2 pct. må anses for at være særdeles dårlig og uacceptabel.   

5.7.2 Analyse af driften (niveau 1) 

Driften analyseres ved to nøgletal kaldet ”forrentning af driftsaktiver” (RNOA)94 og ”driftsmæssig 

gearing” (OLLEV)95. Disse nøgletal beregnes som nedenfor: 

  

RNOA fortæller i hvilken grad virksomheden er i stand til at forrente sine driftsaktiver, hvilket er 

helt centralt for at skabe salg og overskud, og derigennem en god forrentning af egenkapitalen. 

Brøndby IF har ligesom ved gennemgangen af ROCE, blot én positiv RNOA i 2006 og 2009. RNOA 

falder kontinuerligt fra 2009 til 2012 hvor niveauet på -94,3 pct. isoleret set må anses for at være 

meget kritisk. 

OLLEV96 fortæller hvor stor en andel driftsforpligtelserne udgør af de samlede netto finansielle 

aktiver. Når OLLEV stiger er dette ensbetydende med at driftsaktiverne i højere grad er finansieret 

på kredit, hvilket er positivt, så længe dette ikke medfører utilfredshed hos leverandører og tillæg 

af renter. BIF’s OLLEV varierer i niveauet 0,09 til 0,16 før denne stiger til hele 0,24 i 2012. Denne 

udvikling vil som udgangspunkt anses for at være positiv, men i BIF’s tilfælde skyldes udviklingen 

formentlig manglende betalingsevne til virksomhedens leverandører, hvilket bestemt ikke kan 

kategoriseres som en positiv udvikling. 

                                                      
94 Return on net operating assets 

95 Operating liabilities leverage 

96 OLLEV skal ikke forveksles med den ofte anvendte definition på driftsmæssig gearing som regnes som kapacitetsomkostningernes (FO) andel af de 

samlede omkostninger ekskl. renter. Denne anvendes typisk til at vurderer hvor ”let” en virksomheds omkostningsstruktur kan geares til et evt. fald 

i omsætning. 
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5.7.3 Analyse af finansieringsaktivitet (niveau 1) 

Finansieringsaktiviteten kan analyseres på baggrund af den finansielle gearing (FLEV)97, netto låne 

omkostninger (NBC)98 og det driftsmæssige ”SPREAD”99. Disse beregnes som nedenfor: 

   

 

FLEV illustrerer forholdet mellem gæld (NFO) og egenkapital (CSE), og fortæller derfor i hvor stor 

en grad at virksomhedens NOA er finansieret med gæld frem for egenkapital. En FLEV på 0, 

betyder at RNOA = ROCE, da virksomheden i så fald ikke har nogen gæld. Virksomheder med en 

høj FLEV har samtidig en større finansiel risiko, hvorfor der er øget risiko for at forekomme 

”financial distress”100. BIF’s FLEV er generelt faldende fra 2006 til 2011, hvorefter denne stiger til 

et niveau på 0,469 i 2012, hvilket dog stadig er lavere end i perioden 2006 til 2008. Årsagen til 

stigningen i FLEV i 2012, skal primært findes i det store fald i BIF’s egenkapital grundet årets meget 

dårlige resultat (totalindkomst på -267,8 mio.). Det skal pointeres, at FLEV kun omhandler 

finansielle forpligtelser og ikke driftsforpligtelser. 

NBC som beskriver til hvilken gns. rente som virksomheden låner penge til, er generelt stigende 

set over hele perioden fra et niveau på 2,6 pct. i 2006 til 4,3 pct. i 2012. Denne udvikling kan bl.a. 

forklares ud fra långivernes større rentekrav grundet den økonomiske situation i BIF. 

SPREAD beskriver forskellen på virksomhedens procentuelle afkast på driftsaktiver (NOA) og den 

pct. som virksomheden betaler i renter til banker mv. Dette betyder, at så længe BIF forrenter sin 

NOA med mere end denne finansieres til, vil en høj FLEV øge ROCE. BIF har kun realiseret et 

positivt SPREAD i 2006, hvorefter dette generelt set falder til et niveau på -97 pct. i 2012. Faldet 

skyldes primært den meget ringe forrentning af driftsaktiver.  

5.7.4 Dekomponering af driftens forrentning (niveau 2) 

Driftens forrentning (RNOA) genereres af nøgletallene overskudsgrad (PM)101 og aktivernes 

omsætningshastighed (ATO)102 hvilke ganget med hinanden er lig RNOA. Nøgletallene beregnes 

som nedenfor: 

                                                      
97 Financial leverage 

98 Net borrowing cost 

99 Spread er forskellen på den pct. som virksomheden selv forrenter sin investerede kapital (RNOA) og den pct. hvortil virksomheden selv låner 

penge hos banker mv. 

100 Finance for executives – mangaging for value creation, four edition 2011, side 358 (kapitel 11) 

101 Profit margin 
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PM beskriver hvor stor en andel af nettoomsætningen, som reelt lander på bundlinjen. 

Udviklingen i BIF’s PM er lig den i ROCE og RONA og er dermed kun positiv i 2006 og 2009, 

hvorefter den accelererer negativt i 2012 til et niveau på -203,1 pct. 

ATO viser hvor mange gange virksomheden omsætter sine netto driftsaktiver pr. år. En høj ATO er 

derfor ensbetydende med at der genereres en relativ høj omsætning med en relativ lille 

pengebinding i NOA. BIF’s ATO er generelt stigende over hele perioden fra 0,277 i 2006 til 0,456 i 

2012, hvilket betyder at hver gang BIF investerer 1 kr. i nettodriftsaktiver, omsætter de 0,456 kr. i 

stedet for 0,277. Dette er som udgangspunkt en positiv udvikling, men kun så længe at BIF har en 

positiv PM, hvilket ikke er tilfældet. 

5.7.5 Dekomponering af PM & ATO (niveau 3) 

PM og ATO kan yderligere analyseres ved en dekomponering og identificering af PM- og ATO 

drivere. Disse drivere har til formål, at belyse hvilke elementer som har størst indflydelse på den 

aktuelle udvikling i henholdsvis PM og ATO. 

PM driverne inkluderer først og fremmest de faste omkostninger som eksterne omkostninger, 

personaleomkostninger og afskrivninger, hvilke efter modregning i nettoomsætning resulterer i 

PM fra salg. Dette viser at PM fra salg er positiv i perioden 2006 til 2009, hvorefter denne falder 

grundet forholdsvis stor stigning i alle faste omkostninger jf. gennemgangen i pkt. 5.2. Denne 

tendens ses i forhold til nettoomsætningen, og skyldes ikke alene stigende omkostninger, men 

også en faldende omsætning, hvilket blot understreger BIF’s manglende evne til at tilpasse sin 

omkostningsstruktur til faldet i omsætning. PM af andet OI er positiv i 2006 grundet den meget 

positive transferaktivitet jf. gennemgangen i pkt. 5.3, hvorefter denne de resterende år kun 

bidrager negativt til det samlede PM. 

ATO driverne er såkaldte ”inverse” drivere, hvilket betyder, at de i stedet for at vise hvor stor en 

omsætning der genereres pr. 1 kr. som investeres i NOA, viser den nødvendige pengebinding for at 

omsætte 1 kr. Samlet set kan det ses at BIF i 2006 skulle investere 3,616 kr. i NOA for at generere 1 

kr. nettoomsætning, hvorimod de i 2012 blot skulle investere 2,192 kr. Den største pengebinding 

findes uden sammenligning i materielle anlægsaktiver, som i perioden udgør mellem 70 og 83 pct. 

af den samlede pengebinding i aktiver. Årsagen til at den samlede pengebinding i NOA falder fra 

                                                                                                                                                                                
102 Assets turnover 
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2006 til 2012, skal dog findes i henholdsvis et fald i immaterielle anlægsaktiver og en stigning i 

forpligtelser til leverandører.  

5.7.6 Sammenfatning af udvikling i egenkapitalens forrentning 

Det samlede fald i ROCE fra 2006 til 2012 blev påvirket af nedenstående elementer: 

Nøgletal: Retning: Påvirkning på ROCE: 

Driftsaktivitet   

RNOA Fald Negativt 

Årsag til fald i RNOA   

PM Fald Negativt 

ATO Stigning Negativt (grundet negativ PM) 

Finansieringsaktivitet   

FLEV Fald Positivt (grundet negativt 

SPREAD) 

 

Driftsaktiviteten udgjorde 67,1 pct. af Brøndby IF’s negative ROCE i 2012, mens 

finansieringsaktiviteten stod for de sidste 32,9 pct.  

5.8 Benchmarking af Brøndby IF 

Som omtalt i ovenstående rentabilitetsanalyse, kan der kun kommenteres på niveauet af BIF’s 

nøgletal ved at sammenligne BIF med andre virksomheder indenfor samme branche 

(fodboldklubber). De fleste nøgletal er branchespecifikke, hvorfor man som udgangspunkt ikke kan 

sammenligne disse på tværs af brancher og for den sags skyld markeder.  

En benchmarking analyse kan udover at fastsætte nogle rammer for branchens ”normale” 

nøgletal, også anvendes til at sammenligne virksomhedens egen performance i forhold til dets 

konkurrenter. Jeg vurderer derfor, at en benchmarking analyse af Brøndby IF i forhold til udvalgte 

konkurrenter i den danske superliga, vil være yderst relevant i forbindelse med beslutningstagen 

omkring en eventuel investering i BIF. 

5.8.1 Udvalgte danske fodboldklubber 

For at sikre, at markedsforholdene er så sammenlignelige som mulige, har jeg udelukkende valgt 

at udarbejde en benchmarking på baggrund af danske fodboldklubber. For at kunne sammenligne 

fodboldklubbernes regnskabsdata med BIF’s fra rentabilitetsanalysen i pkt. 5.7, er en fuld 

reformulering af disse klubbers finansielle opgørelser nødvendig. Disse reformulerede opgørelser 
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er vedlagt som bilag 23. Jeg har derfor valgt, at fokusere på andre danske fodboldklubber som 

også er børsnoterede, hvilket sikrer tilgængeligheden og validiteten af deres regnskaber. Dette 

gælder Aalborg Boldklub (Aab), F.C. København (FCK), Silkeborg IF (SIF) og Århus GF (AGF). Udover 

adgang til de nødvendige regnskabsdata, er sammenligneligheden af virksomhederne også vigtig i 

forbindelse med en benchmarking. Specielt Aab, Silkeborg og FCK har flere andre aktiviteter end 

blot fodbold, hvilket forringer sammenligningsgrundlaget. Aab har i flere af regnskabsårene bl.a. 

både Ishockey samt Håndbold aktiviteter, som ikke kan adskilles fra den egentlige 

fodboldforretning. I SIF udgør lejeindtægter på investeringsejendomme samtidig knapt 50 pct. af 

omsætningen. Mindst sammenlignelig er FCK som udover fodboldforretningen bl.a. har drift af 

fitnesskæden fitness.dk samt feriestedet Lalandia, kontorejendomme og afholdelse af koncerter 

mv. Det er til dels muligt, at adskille disse forskellige aktiviteter i resultatopgørelsen, men 

balancen vil være meget vanskelig og kræve mange antagelser, hvorfor jeg ikke har forsøgt at 

isolere fodboldaktiviteten.  

Jeg har dog alligevel valgt, at medtage begge disse fodboldklubber da de trods en lavere grad af 

sammenlignelighed, alle er interessante i forhold til vurderingen af Brøndby IF og 

konkurrencesituationen i dansk fodbold. 

Udover de fire børsnoterede klubber har jeg også valgt, at medtage fodboldklubben F.C. 

Nordsjælland (FCN) da denne både geografisk og konkurrencemæssigt er en stor konkurrent til 

Brøndby IF.  

5.8.2 Relevante nøgletal 

Set med investors øjne, vil egenkapitalens forrentning naturligvis være det vigtigste nøgletal at 

kunne vurdere, da dette fortæller hvilket afkast en eventuel investering vil generere. Jeg har 

derfor valgt, at foretage en benchmarking på egenkapitalens forrentning (ROCE) og efterfølgende 

på de vigtigste underliggende finansielle værdidrivere fordelt på analyse af drift- og 

finansieringsaktivitet. 

Grundet den pressede finansielle situation i dansk og international fodbold jf. kapitel 3 samt pkt. 

1.1, har jeg samtidig valgt at medtage nøgletallene ”det frie cashflow”103 (FCF), likviditetsgrad og 

soliditetsgrad i min benchmarking. Disse nøgletal har til formål, at belyse klubbernes finansielle 

situation i forhold til en eventuel tvivl om ”going conern”104.   

                                                      
103Det frie cashflow betegner virksomhedens evne til at tilbagebetale gæld samt udbetalet udbytte til dets aktionærer: Financial Statement Analysis 

and Security Valuation Fifth Edition, Stephen H. Penman, 2013, side 343 

104 Going concern betyder, at virksomheden er i stand til at fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid, hvilket typisk betegnes som de næste 12 mdr.  



 

Alle nøgletallene er vedlagt pr. selskab i bilag 6.

sammenligne BIF’s nøgetal med et gns. af de udvalgte klubber

5.8.3 Egenkapitalens forrentning (ROCE)

Nedenstående figur viser tydeligt branchens vanskelige situation, hvor der på tværs af de seks 

udvalgte klubber kun er genereret en positiv forrentning af egenkapitalen i 2007. BIF’s ROCE ligger 

på nær i 2012 på et pænt niveau i forhold til gennemsnittet, hvilket i den betragtning er positivt.

Figur 32: Benchmarking af ROCE i perioden 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

5.8.4 Driftens afkast (RNOA, PM & ATO)

BIF’s RNOA ligger bortset fra i 2012 relativt stabilt, og ses der b

0 pct., hvilket er væsentlig bedre end

Figur 33: Benchmarking af RNOA i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

                                                      
105 Jeg har samtidig tillagt et gns. ex. AGF, da denne klub grundet store finansielle aktiver forringer sammenligningsgrundlaget.
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Alle nøgletallene er vedlagt pr. selskab i bilag 6. Med henblik på overskueligheden, har jeg valgt at 

sammenligne BIF’s nøgetal med et gns. af de udvalgte klubbers105.  

5.8.3 Egenkapitalens forrentning (ROCE) 

Nedenstående figur viser tydeligt branchens vanskelige situation, hvor der på tværs af de seks 

lubber kun er genereret en positiv forrentning af egenkapitalen i 2007. BIF’s ROCE ligger 

2012 på et pænt niveau i forhold til gennemsnittet, hvilket i den betragtning er positivt.

: Benchmarking af ROCE i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 

5.8.4 Driftens afkast (RNOA, PM & ATO) 

2012 relativt stabilt, og ses der bort fra 2012, er BIF’s

0 pct., hvilket er væsentlig bedre end branchens gns. 

: Benchmarking af RNOA i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 

et gns. ex. AGF, da denne klub grundet store finansielle aktiver forringer sammenligningsgrundlaget.
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henblik på overskueligheden, har jeg valgt at 

Nedenstående figur viser tydeligt branchens vanskelige situation, hvor der på tværs af de seks 

lubber kun er genereret en positiv forrentning af egenkapitalen i 2007. BIF’s ROCE ligger 

2012 på et pænt niveau i forhold til gennemsnittet, hvilket i den betragtning er positivt. 

2012, er BIF’s gns. RNOA lig 

et gns. ex. AGF, da denne klub grundet store finansielle aktiver forringer sammenligningsgrundlaget. 



 

BIF’s PM ligger som RNOA’en dårligere en

BIF’s gns. PM lig 0,8 pct. hvilket er bedre end branchens gns. FCK og SIF har begge positive PM på 

tværs af perioden med henholdsvis 5,1 og 12,2 pct. Ens for disse

ejendomme. 

Figur 34: Benchmarking af PM i

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

BIF’s ATO ligger på et niveau, som er væsentlig lavere end branchens gns. hvilket skyldes, at BIF 

har mange langsigtede aktiver som f.eks. stadion og spillerrettigheder. B

meget svingende da ikke alle klubber ejer eget stadion, hvorfor aktivmassen hos disse primært 

består af omsætningsaktiver. 

Figur 35: Benchmarking af ATO i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter
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PM ligger som RNOA’en dårligere end branchens gns., men ses der igen bort 

PM lig 0,8 pct. hvilket er bedre end branchens gns. FCK og SIF har begge positive PM på 

tværs af perioden med henholdsvis 5,1 og 12,2 pct. Ens for disse klubber er store investeringer i 

: Benchmarking af PM i perioden 2006 til 2012 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 

BIF’s ATO ligger på et niveau, som er væsentlig lavere end branchens gns. hvilket skyldes, at BIF 

har mange langsigtede aktiver som f.eks. stadion og spillerrettigheder. Branchens ATO er generelt 

meget svingende da ikke alle klubber ejer eget stadion, hvorfor aktivmassen hos disse primært 

: Benchmarking af ATO i perioden 2006 til 2012 
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branchens gns., men ses der igen bort fra 2012, er 

PM lig 0,8 pct. hvilket er bedre end branchens gns. FCK og SIF har begge positive PM på 

er store investeringer i 

BIF’s ATO ligger på et niveau, som er væsentlig lavere end branchens gns. hvilket skyldes, at BIF 

ranchens ATO er generelt 

meget svingende da ikke alle klubber ejer eget stadion, hvorfor aktivmassen hos disse primært 



 

5.8.5 Finansieringsaktiviteten (FLEV & SPREAD)

BIF’s finansielle gearing befinder sig i 2006 og 2007 på et højt niveau i forhold til branchen, 

hvorefter denne falder en smule mens branchens gns. niveau stiger kraftigt. FLEV 

meget forskellige på tværs af branchens seks udvalgte klubber, hvilket skyldes at nogle

udelukkende er egenkapitalfinansieret og dermed har en negativ FLEV, mens andre klubber 

grundet andre aktiviteter end fodbold, har store gældsposter

Figur 36: Benchmarking af FLEV i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

Figur 37: Benchmarking af SPREAD i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter
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5.8.5 Finansieringsaktiviteten (FLEV & SPREAD) 

finansielle gearing befinder sig i 2006 og 2007 på et højt niveau i forhold til branchen, 

hvorefter denne falder en smule mens branchens gns. niveau stiger kraftigt. FLEV 

meget forskellige på tværs af branchens seks udvalgte klubber, hvilket skyldes at nogle

udelukkende er egenkapitalfinansieret og dermed har en negativ FLEV, mens andre klubber 

grundet andre aktiviteter end fodbold, har store gældsposter.   

: Benchmarking af FLEV i perioden 2006 til 2012 

  

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 

: Benchmarking af SPREAD i perioden 2006 til 2012 
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finansielle gearing befinder sig i 2006 og 2007 på et højt niveau i forhold til branchen, 

hvorefter denne falder en smule mens branchens gns. niveau stiger kraftigt. FLEV er generelt 

meget forskellige på tværs af branchens seks udvalgte klubber, hvilket skyldes at nogle klubber 

udelukkende er egenkapitalfinansieret og dermed har en negativ FLEV, mens andre klubber 



 

Branchens gns. SPREAD er som illustreret ovenfor negativt grundet den generelt set negative 

RNOA. BIF’s SPREAD ligger grundet en bedre gns. RNOA, når der ses bort 

som er højere end branchens gns.

5.8.6 Finansiel situation (FCF, Likviditetsgrad & Soliditetsgrad)

Det frie cash flow (FCF) beregnes som driftsresultatet (OI) efter skat fratrukket ændringen i netto 

driftsaktiver (NOA), og belyser virksomhedens evne til at tilbagebetal

til dets aktionærer.  Dette nøgletal er derfor utrolig vigtigt for såvel eksterne långivere som f.eks. 

Nordea samt nuværende og potentielle investorer. Når BIF’s FCF er negativt i 2006 og 2007 trods 

væsentlige bedre ROCE i disse år

daværende tidspunkt i højere grad investerede i driften og bl.a. udbyggede Brøndby Stadion. FCF 

er derfor ikke et udtryk for klubbens samlede pengestrøm, men snare

anvendes. Når BIF trods et meget dårligt resultat og nedadgående omsætning i 2012, alligevel har 

et positivt FCF, skyldes dette at BIF

prioritere tilbagebetaling af klubb

branchens gns., men skal i højere grad vurder

BIF vil med et FCF lig niveauet i 2012, kunne tilbagebetale sin gæld på knapt 9 år.

under forudsætningen af at nettoomsætningen ikke fald

driften, hvilket uden tvivl vil få sportslige konsekvenser. 

Figur 38: Benchmarking af FCF i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter
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Branchens gns. SPREAD er som illustreret ovenfor negativt grundet den generelt set negative 

’s SPREAD ligger grundet en bedre gns. RNOA, når der ses bort fra 2012, på et niveau 

gns.. 

.6 Finansiel situation (FCF, Likviditetsgrad & Soliditetsgrad)

Det frie cash flow (FCF) beregnes som driftsresultatet (OI) efter skat fratrukket ændringen i netto 

og belyser virksomhedens evne til at tilbagebetale gæld og udbetale udby

Dette nøgletal er derfor utrolig vigtigt for såvel eksterne långivere som f.eks. 

Nordea samt nuværende og potentielle investorer. Når BIF’s FCF er negativt i 2006 og 2007 trods 

væsentlige bedre ROCE i disse år sammenlignet med de seneste, skyldes dette, at klubben på 

daværende tidspunkt i højere grad investerede i driften og bl.a. udbyggede Brøndby Stadion. FCF 

udtryk for klubbens samlede pengestrøm, men snarere måden hvorpå denne 

anvendes. Når BIF trods et meget dårligt resultat og nedadgående omsætning i 2012, alligevel har 

BIF ikke har investeret i driften, men i stedet været nødsaget til at 

prioritere tilbagebetaling af klubbens gæld. BIF’s FCF må anses for acceptabelt i forhold til 

branchens gns., men skal i højere grad vurderes i forhold til klubbens egen økonomiske situation. 

BIF vil med et FCF lig niveauet i 2012, kunne tilbagebetale sin gæld på knapt 9 år.

nettoomsætningen ikke falder, og der ikke investeres yder

hvilket uden tvivl vil få sportslige konsekvenser.  

: Benchmarking af FCF i perioden 2006 til 2012 

 

tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 
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Branchens gns. SPREAD er som illustreret ovenfor negativt grundet den generelt set negative 

2012, på et niveau 

.6 Finansiel situation (FCF, Likviditetsgrad & Soliditetsgrad) 

Det frie cash flow (FCF) beregnes som driftsresultatet (OI) efter skat fratrukket ændringen i netto 

gæld og udbetale udbytte 

Dette nøgletal er derfor utrolig vigtigt for såvel eksterne långivere som f.eks. 

Nordea samt nuværende og potentielle investorer. Når BIF’s FCF er negativt i 2006 og 2007 trods 

skyldes dette, at klubben på 

daværende tidspunkt i højere grad investerede i driften og bl.a. udbyggede Brøndby Stadion. FCF 

måden hvorpå denne 

anvendes. Når BIF trods et meget dårligt resultat og nedadgående omsætning i 2012, alligevel har 

i driften, men i stedet været nødsaget til at 

BIF’s FCF må anses for acceptabelt i forhold til 

s i forhold til klubbens egen økonomiske situation. 

BIF vil med et FCF lig niveauet i 2012, kunne tilbagebetale sin gæld på knapt 9 år. Dette dog kun 

er, og der ikke investeres yderligere i 



 

Likviditetsgraden belyser virksomheders evne til at indfri sine kortfristede forpligtelser på 

baggrund af de mest likvide og let omsættelige aktiver (omsætningsaktiver). Denne beregnes som 

vist nedenfor: 

Brøndby IF har set over hele perioden en likviditetsgrad, som gns. ligger meget tæt på branchens. 

Når branchens likviditetsgrad falder kraftigt fra 2011 til 2012, skyldes 

har de højeste likviditetsgrader af de udvalgte klubber, ikke

medtaget med samme likviditetsgrad som i 2011, havde branchens gns. været lig 82 pct. hvilket er 

knapt det dobbelte af BIF. Generelt må det dog konstateres, at likviditetsgraden er meget 

svingende mellem de seks udvalgt

laveste likviditetsgrader, hvilket igen skyldes investering i ejendomme som ikke anses for et 

omsætningsaktiv men alligevel generer

En anden ubekendt faktor i fodboldbranchens likviditetsgrad, er spillersalg som heller ikke er 

medtaget som et omsætningsaktiv, men kan genere

likviditetsgrad fra 2010 til 2012 må anses for foruroligende, og 

situation som BIF på nuværende tidspunkt

Figur 39: Benchmarking af Likviditetsgrad i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

Soliditetsgraden belyser på baggrund af egenkapitalens andel af de samlede 

virksomheder er i stand til at imødekomme 

                                                      
106 Disse klubber arbejder med forskudt regnskabsår, og har derfor endnu ikke udarbejdet årsrapporter for 2012.
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belyser virksomheders evne til at indfri sine kortfristede forpligtelser på 

baggrund af de mest likvide og let omsættelige aktiver (omsætningsaktiver). Denne beregnes som 

 

ndby IF har set over hele perioden en likviditetsgrad, som gns. ligger meget tæt på branchens. 

Når branchens likviditetsgrad falder kraftigt fra 2011 til 2012, skyldes det at både FCN og AGF 

har de højeste likviditetsgrader af de udvalgte klubber, ikke er medtaget i 2012

medtaget med samme likviditetsgrad som i 2011, havde branchens gns. været lig 82 pct. hvilket er 

knapt det dobbelte af BIF. Generelt må det dog konstateres, at likviditetsgraden er meget 

svingende mellem de seks udvalgte klubber, hvor FCK og SIF som har de bedste ROCE også har de 

igen skyldes investering i ejendomme som ikke anses for et 

omsætningsaktiv men alligevel genererer pengestrømme til at indfri de kortfristede forpligtelser. 

anden ubekendt faktor i fodboldbranchens likviditetsgrad, er spillersalg som heller ikke er 

medtaget som et omsætningsaktiv, men kan generere store pengestrømme. Udviklingen i BIF’s 

likviditetsgrad fra 2010 til 2012 må anses for foruroligende, og er et udtryk for den finansielle 

på nuværende tidspunkt befinder sig i.   

: Benchmarking af Likviditetsgrad i perioden 2006 til 2012

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter 

Soliditetsgraden belyser på baggrund af egenkapitalens andel af de samlede aktiver

virksomheder er i stand til at imødekomme tab.  

Disse klubber arbejder med forskudt regnskabsår, og har derfor endnu ikke udarbejdet årsrapporter for 2012. 
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belyser virksomheders evne til at indfri sine kortfristede forpligtelser på 

baggrund af de mest likvide og let omsættelige aktiver (omsætningsaktiver). Denne beregnes som 

ndby IF har set over hele perioden en likviditetsgrad, som gns. ligger meget tæt på branchens. 

at både FCN og AGF som 

er medtaget i 2012106. Hvis disse var 

medtaget med samme likviditetsgrad som i 2011, havde branchens gns. været lig 82 pct. hvilket er 

knapt det dobbelte af BIF. Generelt må det dog konstateres, at likviditetsgraden er meget 

e klubber, hvor FCK og SIF som har de bedste ROCE også har de 

igen skyldes investering i ejendomme som ikke anses for et 

pengestrømme til at indfri de kortfristede forpligtelser. 

anden ubekendt faktor i fodboldbranchens likviditetsgrad, er spillersalg som heller ikke er 

store pengestrømme. Udviklingen i BIF’s 

tryk for den finansielle 

: Benchmarking af Likviditetsgrad i perioden 2006 til 2012 

aktiver, i hvilken grad 



 

Figur 40: Benchmarking af soliditetsgrad i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning baseret på officielle årsrapporter

BIF’s soliditetsgrad befinder sig i perioden 2006 til 2011 på et niveau, som er væsentlig højere end 

branchens, hvilket må anses for meget tilfredsstillende og er bl.a. resultatet af BIF’s tidligere 

succes. Soliditetsgraden i Brøndby IF falder fra over 65 pct. i 2011 til blot 22,5 pct. i 2012, hvilket 

skyldes årets store underskud og 

flere af sådanne tab.  

5.8.7 Sammenfatning af benchmarkinganalyse

Overordnet set må niveauet af BIF’s nøgletal i perioden 2006 til 2011 anses for at være acceptable, 

set i forhold til branchens gennemsnit. En længerevarende negativ ROCE, kan som nævnt i 

rentabilitetsanalysen dog isoleret set aldrig anses for acceptabel. Je

en benchmarking af ROCE’ens underliggende finansielle værdidrivere, 

sammenlignelighed, må anses for mindre værdifuld end i mange andre brancher. BIF’s nøgletal for 

2012 er yderst utilfredsstillende, og 

branchens gennemsnit.  

Finansiel situation 

Faldet i BIF’s FCF siden 2010 er kritisk og skyldes primært en faldende omsætning, hvilken ved 

ydereligere fald hurtigt kan medføre et negativt FCF. Dette

investerer i driften. Såvel likviditetsgrad som soliditetsgrad falder kraftigt i 2012, og niveauet på 

disse må anses som alarmerende for virksomhedens videre drift. Denne udvikling danner i 

tvivl om ”going concern” i Brøndby IF.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2006 2007 2008 2009

Udvikling i Soliditetsgrad

 

: Benchmarking af soliditetsgrad i perioden 2006 til 2012

 

virkning baseret på officielle årsrapporter 

BIF’s soliditetsgrad befinder sig i perioden 2006 til 2011 på et niveau, som er væsentlig højere end 

branchens, hvilket må anses for meget tilfredsstillende og er bl.a. resultatet af BIF’s tidligere 

itetsgraden i Brøndby IF falder fra over 65 pct. i 2011 til blot 22,5 pct. i 2012, hvilket 

skyldes årets store underskud og understreger samtidig, at BIF ikke er i stand til at imødekomme 

5.8.7 Sammenfatning af benchmarkinganalyse 

erordnet set må niveauet af BIF’s nøgletal i perioden 2006 til 2011 anses for at være acceptable, 

set i forhold til branchens gennemsnit. En længerevarende negativ ROCE, kan som nævnt i 

rentabilitetsanalysen dog isoleret set aldrig anses for acceptabel. Jeg kan samtidig konstatere, at 

en benchmarking af ROCE’ens underliggende finansielle værdidrivere, grundet lav 

sammenlignelighed, må anses for mindre værdifuld end i mange andre brancher. BIF’s nøgletal for 

2012 er yderst utilfredsstillende, og med undtagelse af ATO og FLEV, ligger BIF langt dårligere end 

Faldet i BIF’s FCF siden 2010 er kritisk og skyldes primært en faldende omsætning, hvilken ved 

ydereligere fald hurtigt kan medføre et negativt FCF. Dette gælder selv hvis BIF fortsat ikke 

Såvel likviditetsgrad som soliditetsgrad falder kraftigt i 2012, og niveauet på 

disse må anses som alarmerende for virksomhedens videre drift. Denne udvikling danner i 

øndby IF. 
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BIF’s soliditetsgrad befinder sig i perioden 2006 til 2011 på et niveau, som er væsentlig højere end 

branchens, hvilket må anses for meget tilfredsstillende og er bl.a. resultatet af BIF’s tidligere 

itetsgraden i Brøndby IF falder fra over 65 pct. i 2011 til blot 22,5 pct. i 2012, hvilket 

, at BIF ikke er i stand til at imødekomme 

erordnet set må niveauet af BIF’s nøgletal i perioden 2006 til 2011 anses for at være acceptable, 

set i forhold til branchens gennemsnit. En længerevarende negativ ROCE, kan som nævnt i 

g kan samtidig konstatere, at 

grundet lav 

sammenlignelighed, må anses for mindre værdifuld end i mange andre brancher. BIF’s nøgletal for 

se af ATO og FLEV, ligger BIF langt dårligere end 

Faldet i BIF’s FCF siden 2010 er kritisk og skyldes primært en faldende omsætning, hvilken ved 

selv hvis BIF fortsat ikke 

Såvel likviditetsgrad som soliditetsgrad falder kraftigt i 2012, og niveauet på 

disse må anses som alarmerende for virksomhedens videre drift. Denne udvikling danner i høj grad 
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Kapitel 6 – Værdiansættelse       
 

6.1 Budgetscenarier 

For at kunne foretage en værdiansættelse af Brøndby IF, er det nødvendigt at udarbejde et budget 

for virksomhedens fremtidige driftsaktivitet. Budgettet skal baseres på historiske regnskabstal fra 

rentabilitetsanalysen samt ikke finansielle værdidrivere som blev identificeret i den strategiske 

analyse. Disse proforma-opgørelser skal opdeles i en budgetperiode samt en terminalperiode. 

Budgetperioden strækker sig fra første budgetår og frem til det tidspunkt, hvor man som ekstern 

analytiker ikke længere er i stand til at udarbejde meningsfulde forcasts. Derefter når man den 

såkaldte ”steady state” tilstand som definerer terminalperioden. ”Steady state” angiver det 

tidspunkt hvorefter alle de anvendte budgetforudsætninger fremover forventes at være 

konstante. Denne teoretiske metode har til formål at beregne værdien af fremtidige uendelige 

pengestrømme og residualoverskud.107 Jeg har valgt at anvende en femårig budgetperiode i 

samtlige af mine proforma-opgørelser (2013 til 2017).    

Jeg har grundet BIF’s såvel sportslige- som økonomiske usikre situation, valgt at foretage fire 

forskellige budgetscenarier, hvoraf jeg til hver beregner proforma-opgørelser. Til slut vil jeg på 

baggrund af egen vurdering jf. strategisk- og regnskabsanalyse, vægte sandsynligheden for at 

hvert af de fire scenarier realiseres i praksis. Jeg vil efterfølgende foretage en værdiansættelse for 

hvert af de fire scenarier, og til slut beregne den estimerede pris pr. aktie, ved at sammenlægge de 

fire værdiansættelser på baggrund af den vægtede sandsynlighed. 

6.1.1 Bestcase scenarie – Overlevelse samt CL deltagelse 

I dette scenarie forudsætter jeg, at Brøndby IF først og fremmest gennemfører en succesfuld 

aktieemission i foråret 2013, og samtidig undgår nedrykning fra superligaen. Derudover finder 

klubben en ny stor hovedsponsor i sommeren 2013. BIF opnår i efterfølgende to budgetår (2014 

og 2015) en 3. plads i superligaen samt kvalifikation til EL. I 2016 bliver BIF danske mestre og 

kvalificerer sig derfor til CL i 2017, hvor de samtidig forsvarer mesterskabet. BIF formår samtidig i 

hele perioden, at implementere deres egne talenter på førsteholdet, og dermed gøre disse 

attraktive for udenlandske klubber. Denne udvikling medfører store transferindtægter. 

                                                      
107 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 315 til 316 
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6.1.2 Medium-Goodcase scenarie – Realisering af ”Vision 2015” 

I dette scenarie forudsætter jeg, at BIF realiserer deres såkaldte ”Vision 2015” jf. pkt. 2.7. Dette 

betyder, at BIF såvel sportsligt som økonomisk overlever i superligaen i 2013. BIF indgår aftale 

med ny hovedsponsor på niveau med årene før Kasi Aps. I 2014 slutter BIF som nr. 6, mens 

klubben i 2015 slutter som nr. 3. Jeg forudsætter yderligere, at BIF i 2016 taber den afgørende 

kvalifikationskamp til EL gruppespillet. I 2016 bliver BIF igen nr. 3 mens klubben i 2017 vinder sølv. 

Kvalifikationen til EL i 2017 mislykkes igen i afgørende kvalifikationsrunde. 

6.1.3 Medium-Badcase scenarie – Økonomisk overlevelse & nedrykning 

I dette scenarie forudsættes det, at Brøndby If overlever økonomisk på baggrund af en 

gennemført aktieemission, men rent sportsligt ender blandt de to sidste i superligaen og dermed 

rykker ned i Bet Safe Ligaen. BIF indgår aftale med en mindre hovedsponsor om en kort toårig 

aftale. Nedrykningen betyder, at de mange spillerkontrakter som udløber i sommeren 2013 ikke 

forlænges, og at flere af de løntunge spillere sælges. Jeg forudsætter alligevel, at BIF er i stand til 

at rykke op i superligaen efter blot en enkelt sæson i Bet Safe ligaen. BIF opnår efterfølgende en 8. 

plads i 2015, en 5. plads i 2016 og en 3. plads i 2017. BIF indgår i 2016 aftale med en ny 

hovedsponsor på niveau med den i medium-goodcase scenariet. 

6.1.4 Worstcase scenarie – Konkurs 

I dette scenarie forudsætter jeg, at BIF ikke opnår den nødvendige succes med den planlagte 

aktieemission i foråret 2013, hvorfor klubben ikke er i stand til at betale sine forpligtelser og 

dermed bliver erklæret konkurs. Brøndby IF vil dermed alt efter om klubben ligger over eller under 

nedrykningsstregen, blive rykket to eller tre rækker ned (2. division eller danmarksserien) og 

samtidig ikke være i stand til at tegne professionelle kontrakter før 2015.108 I dette tilfælde vil den 

nuværende værdi af Brøndby IF være lig nul, hvorfor jeg ikke foretager proforma-opgørelser eller 

værdiansættelse for dette scenarie.  

6.1.5 Proforma-opgørelser 

Som ekstern analytiker, har man oftest ikke de nødvendige data og forudsætninger for at kunne 

udarbejde detaljerede linje-linje-budgetter, hvorfor man må nøjes med at budgettere de 

overordnede rammer baseret på reformulerede opgørelser. Jeg har dog alligevel valgt at foretage 

en mere detaljeret budgettering af Brøndby IF, hvor jeg på baggrund af klubbens årsrapporter har 

                                                      
108 http://www.sporten.dk/superligaen/broendby-konkurs-for-dummies 
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været i stand til at specificere og opdele såvel nettoomsætning som omkostninger. Dette har givet 

mig mulighed for at foretage nogle mere detaljerede budgetter, som tager højde for 

sammenhængen mellem driftsaktiviteten og de deraf afledte omkostninger. En virksomhed som 

Brøndby IF, som er så afhængig af sportslig succes, og derfor har en utrolig svingende økonomi fra 

år til år, kan ikke blot budgetteres på baggrund af en forventet nettoomsætning og dertilhørende 

omkostninger i pct. af denne. Man er nødt til at undersøge og så vidt muligt kunne aflæse 

sammenhængen mellem disse, for dermed at kunne fortage et så retvisende budget som muligt. 

Generelle budgetforudsætninger 

Alle tre budgetter er udarbejdet på baggrund af forudsætninger om en let stigende vækst i den 

globale økonomi, og dermed en positiv stigning i den generelle købeadfærd. BIF’s effektive 

gældsrente er forudsat konstant og baseret på niveauet i 2012109. Terminalperiodens fremtidige 

salgsvækst er samtidig estimeret til 4 pct. i samtlige scenarier, hvilket jeg har baseret på et 

historisk gennemsnit i den danske økonomi110.  Ved estimering af denne fremtidige (uendelige) 

salgsvækst, er det vigtigt at huske, at hvis denne sættes højere end den generelle vækst i den 

globale økonomi, vil virksomheden udgøre mere og mere af denne, for til sidst at være lig 

økonomien. En lavere vækst vil betyde, at virksomheden langsomt bliver mindre for til sidst helt at 

forsvinde. Selskabsskatteprocenten er sat til 25 pct. svarende til den nuværende. 

Generelt for alle tre budgetter er samtidig, at BIF’s ATO inverse er estimeret til at falde i forhold til 

det historiske niveau på mellem 2,2 og 4,5. Dette skyldes, at BIF’s stadion er kraftigt nedskrevet i 

2012, hvorfor aktivmassen er lavere end tidligere og ikke forventes at stige væsentligt da stadion 

stadig er meget nyt og ikke kræver yderligere udbygning. I alle tre scenarier stiger ATO inverse i 

slutningen af budgetperioden, som følge af øgede investeringer til fastholdelse af stigende 

sportslig succes. ATO inverse forventes højest i bestcase scenariet grundet større sportslig succes 

og dermed behov for investering. Jeg har generelt forudsat, at BIF i alle tre scenarier bliver bedre 

til at integrere deres unge talenter, hvilket betyder lavere lønomkostninger samt højere 

transferindtægter. Forholdet mellem netto finansielle forpligtelser (NFO) og netto driftsaktiver 

(NOA) er i alle scenarier faldende grundet øget afvikling af gæld111. Jeg forudsætter at størstedelen 

af aktieemissionen i 2013 bliver anvendt til at nedbringe gæld samt driftsforpligtelser, og i 

bestcase scenariet forventes en gældsnedbringelse på 80 mio. kr., i medium-goodcase 65 mio. kr 

og i medium-badcase 50 mio. kr. De detaljerede budgetter er vedlagt i bilag 7 til 9. 

                                                      
109 Ingen betydning da kun driftsaktiviteten medtages I den endelige værdiansættelse.  

110 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 320 

111 NFO/NOA er dog stigende de sidste to år af bestcase grundet øget investering. 
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6.1.6 Sandsynlighedsvægtning af budgetscenarier 

Jeg vil opgøre sandsynligheden for at hvert af de fire scenarier bliver en realitet, ved først at 

vurdere risikoen for en konkurs og dermed en realisering af worstcase scenariet. Om Brøndby IF 

går konkurs, bliver afgjort af såvel eksisterende som nye aktionærer og deres vilje til at investere i 

nye Brøndby aktier. Der findes som udgangspunkt to typer af potentielle investorer for Brøndby IF, 

de som udelukkende har profit for øje og de som investerer på baggrund af et særligt 

tilhørsforhold til klubben. Den første type investor vil udelukkende kigge på klubbens fremtidige 

potentiale for at generere overskud, og dermed opnå gevinst ved udbetaling af udbytte eller salg 

af aktier. Den anden type investor ønsker at investere i Brøndby IF af personlige årsager. Her er 

tale om en investor som investerer med ”hjertet”, da klubben grundet dens historie har stor 

betydning for vedkommende. I begge tilfælde har BIF’s store befolkningskendskab og stærke 

brand en utrolig stor betydning. Dette er som omtalt i den strategiske analyse, en stærk ressource 

for at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele. Trods fodboldindustriens pressede økonomi 

og relativt beskedne evne til at genere overskud, viser gennemgangen af regnskabsdata fra fem 

andre superligaklubber jf. reformulerede opgørelser i bilag 23, at disse i perioden 2006 til 

2011/2012 gennemgik i alt 8 kapitalforhøjelser på i alt 902 mio. kr., hvilket indikerer villigheden til 

at investere i danske fodboldklubber. De faktorer som taler for en konkurs af Brøndby IF, er 

klubbens store gæld til henholdsvis Nordea og Spillerforeningen samt risikoen for at rykke ned i 

Bet Safe Ligaen. Jeg vurderer grundet den store interesse, det stærke brand og historie, at risikoen 

for at Brøndby IF ikke gennemfører en succesfuld aktieemission og dermed går konkurs er lig 10 

pct. Sandsynligheden for at Brøndby IF realiserer medium-badcase scenariet, vurderer jeg på 

baggrund af deres placering i bunden af superligaen til at være 30 pct. Denne vurdering er baseret 

på de mange hold som ligger tæt i bunden af superligaen, og min vurdering af BIF’s 

spillermateriale, som jeg vurderer til mindst at være bedre end 2 eller 3 af de øvrige bundhold. En 

realisering af BIF’s Vision 2015 og dermed medium-goodcase scenariet, vurderer jeg til at være lig 

57 pct. En realisering af bestcase scenariet sandsynliggør jeg til blot 3 pct., da dette kræver stor 

tilslutning af investorer, sponsorer, rigtig gode spillerindkøb, spillersalg samt bedre 

implementering af unge talenter og dermed øget sportslig niveau, som i løbet af få år skal kunne 

udkonkurrere de øvrige danske tophold.  

Sandsynlighedsvægtning af budgetscenarier: 

Bestcase = 3 pct. Medium-goodcase = 57 pct. Medium-badcase = 30 pct. Worstcase = 10 pct. 

 

 



77 
 

6.2 Værdiansættelsesmodeller 

Når jeg som aktieanalytiker skal foretage en værdiansættelse af en virksomhed, er det udover 

stort kendskab til den pågældende virksomheds markeds- og konkurrencemæssige forhold også 

nødvendigt at have en metodisk tilgang til at måle virksomhedens værdiskabelse. Der findes 

mange forskellige metoder og modeller til værdiansættelse, og de har alle både fordele og 

ulemper. De såkaldte relative modeller er enkle og kræver ingen budgetter, men er i stedet 

baseret på multipler112 mens absolutte modeller er baseret på budgetter og kræver store 

datamængder. Værdiansættelsesmodeller har typisk en række kendetegn: de specificerer hvilken 

værdiattribut (værdiskabelsen) som skal budgetteres, henleder opmærksomheden på opgaven i at 

analysere informationer for derefter at kunne udarbejde budgetter, samt at diktere hvorledes de 

budgetterede størrelser skal konverteres til værdi113. Jeg har først og fremmest valgt ikke at 

anvende de relative modeller, da disse fordrer at der findes mange sammenlignelige virksomheder 

og samtidig ikke er særligt anvendelige på virksomheder som har underskud. Blandt de absolutte 

modeller findes både direkte og indirekte modeller. De direkte modeller værdiansætter 

egenkapitalværdien som repræsenterer aktionærernes fordringer i virksomheden, mens de 

indirekte modeller beregner virksomhedsværdien (enterprise value) hvorefter gælden til 

långiverne fratrækkes for at beregne egenkapitalværdien. Jeg har valgt at anvende to indirekte 

modeller kaldet Residualindkomstmodellen (ReOI) og Cash Flow-modellen (FCF). 

Residualindkomstmodellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af NOA (senere beregnede), 

og tilbagediskonterer fremtidige ReOI beregnet som forskellen mellem fremtidig OI på 

totalindkomstsbasis og det procentuelle afkastkrav af NOA. Cash Flow-modellen 

tilbagediskonterer i stedet fremtidige FCF baseret på den fremtidige OI samt investering i NOA. 

Begge modeller anvender WACC’en som diskonteringsfaktor. Denne beregnes i næste afsnit. 

6.3 WACC  

For at kunne foretage en værdiansættelse af Brøndby IF, er man som aktieanalytiker nødt til at 

fastlægge virksomhedens WACC114. WACC’en angiver virksomhedens vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger og anvendes som diskonteringsfaktor i den udvalgte værdiansættelsesmodel. 

WACC’en angiver dermed BIF’s procentuelle omkostning i forbindelse med rejsning af kapital, og 

dermed et minimums afkastkrav af den investerede kapital. WACC’en indeholder følgende tre 

                                                      
112 Aktiekurs divideret med overskud, bogført værdi og salg (P/E, P/B og P/S) 

113 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 20 

114 Weighted average cost of capital 



 

elementer: fastlæggelse af egenkapitalomkostninger, 

fastlæggelse af kapitalstrukturen

6.3.1 Egenkapitalomkostninger

Egenkapitalomkostningerne svare

investering med samme risiko. Til fastsættelse af egenkapitalomkostningerne, har j

anvende CAPM-modellen116. Denne model har til formål, at fastlægge ejernes afkastkrav på 

baggrund af fastsættelse af en risikofri rente tillagt en risikopræmie. CAPM

udgangspunkt i sammenhængen mellem en enkelt aktie, i dette tilfæ

resterende aktiemarked også kaldet markedsporteføljen. Modellen antager at alle investorer 

placerer deres kapital i en aktieportefølje, som udnytter fordelene ved diversifikation

den ”usystematiske risiko”118 antages at være 

fastlægge aktiens ”systematiske risiko”

markedsbestemte risiko, hvilken ikke kan bortdiversificeres.

Ejernes afkastkrav kan jf. CAPM beregnes som nedenfor:

 

Figur 41: CAPM-modellen 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

6.3.2 Risikofri rente 

Den risikofri rente er teoretisk set lig renten på nul

konkurs- eller reinvesteringsrisiko

                                                      
115 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 49 til 57

116 Capital Asset Pricing Model 

117 Sprede risiko  

118 Den risiko som er virksomhedsspecifik som f.eks. strejker mv.

119 Den risiko som rammer et helt marked eller branche grundet ændringer i makroforhold som f.eks. den globale finansielle krise.

120 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 52

lse af egenkapitalomkostninger, fastlæggelse af kapitalomko

fastlæggelse af kapitalstrukturen115.    

6.3.1 Egenkapitalomkostninger 

Egenkapitalomkostningerne svarer til ejernes (BIF’s aktionærer) afkastkrav ved en alternativ 

Til fastsættelse af egenkapitalomkostningerne, har j
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baggrund af fastsættelse af en risikofri rente tillagt en risikopræmie. CAPM-modellen tager 

i sammenhængen mellem en enkelt aktie, i dette tilfælde Brøndby IF, og det 

resterende aktiemarked også kaldet markedsporteføljen. Modellen antager at alle investorer 

placerer deres kapital i en aktieportefølje, som udnytter fordelene ved diversifikation

antages at være elimineret. CAPM har derfor som opgave

fastlægge aktiens ”systematiske risiko”119 også kaldet den uundgåelige risiko 

, hvilken ikke kan bortdiversificeres.120  

Ejernes afkastkrav kan jf. CAPM beregnes som nedenfor: 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 51

rente er teoretisk set lig renten på nul-kuponobligationer, hvor der ikke er nogen 

eller reinvesteringsrisiko, og samtidig findes match mellem løbetiden og perioden for 

en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 49 til 57

Den risiko som er virksomhedsspecifik som f.eks. strejker mv. 

marked eller branche grundet ændringer i makroforhold som f.eks. den globale finansielle krise.

en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 52 
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en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 49 til 57 
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tilbagediskontering121. I praksis anvendes den effektive rente på en 10-årig statsobligation122 som 

estimat for den risikofri rente. I praksis er denne ikke 100 pct. risiko fri123, men det antages for at 

være bedste alternativ. Da Brøndby IF er en dansk virksomhed med primær aktivitet i Danmark, 

har jeg valgt at estimere den risikofri rente på baggrund af den effektive rente fra en 10-årig dansk 

statsobligation. Den risikofri rente kan aktuelt estimeres til 1,58 pct.124, men da denne afspejler 

det nuværende og meget lave renteniveau, har jeg i stedet valgt at anvende gennemsnittet for de 

sidste 10 år. Årsagen til dette er, at denne rente skal anvendes til beregning af den fremtidige 

WACC og ikke den historiske, hvorfor der må tages højde for et mere langsigtet niveau. Den 

risikofri rente kan derfor estimeres til 3,60 pct.125 

6.3.3 Risikopræmie 

Risikopræmien er det merafkast, som en investor i aktier forventer i forhold til en investering i 

”risikofri” statsobligationer med en lang løbetid. Denne risikopræmie også kaldet markedspræmie, 

kan fastsættes ved brug af tre forskellige metoder: rundspørgen, historiske observationer eller 

forventninger til risikopræmien.126 

Jeg har valgt, at anvende en risikopræmie baseret på historiske observationer, som bygger på en 

undersøgelse udarbejdet af den danske nationalbank i 2003 samt anbefalinger fra SKAT.  

 

Undersøgelsen viser følgende historiske risikopræmie: 

Periode: Gennemsnit: 

1970 – 1982 2,1 pct. 

1983 – 2002 7,2 pct. 

1970 – 2002 5,2 pct. 

Kilde: http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529 

Denne undersøgelse er baseret på baggrund af et gennemsnit, hvorfor Brøndby IF ikke 

nødvendigvis vil ligge indenfor disse rammer. Det er derfor vigtigt, at forholde sig til om BIF har en 

højere risikoprofil end gennemsnittet, og dermed også bør tillægges en højere risikopræmie. 

                                                      
121 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 51 

122 Jf. SKAT: 

http://www.dagligmail.dk/jurvejl/singleafsnit.asp?vejl=Transfer%20Pricing;%20kontrollerede%20transaktioner;%20v%E6rdians%E6ttelse&table=VE

_redetransaktionervrdiansttelse&id=17&afsnit=4.1.2%20Elementer%20i%20WACC%B4en 

123 Statsobligationer kan specielt med tanke på den globale finansielle krise, og lande som f.eks. grækenland, ikke antages for at være helt risiko fri. 

124 http://borsen.dk/nyheder/markedsberetninger/artikel/1/249606/obligationer_renterne_traekker_yderligere_nedad.html 

http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98227 

125 http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98227 

126 Samme kilde som note 132. 
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Jeg har på baggrund af denne undersøgelse og SKAT’s anbefalinger, valgt at anvende en 

markedsrisikopræmie på 5 pct. 

6.3.4 Beta 

Sidste element i beregningen af ejernes afkastkrav jf. CAPM-modellen, er estimering af beta, 

Brøndby-aktiens systematiske risiko. En høj systematisk risiko, vil medføre et større krav fra 

investorer om kompensation i form af større risikopræmie. Beta’en kan tolkes som nedenfor: 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 53 

Betaværdier estimeres typisk på baggrund af den historiske samvariation mellem den enkelte 

akties afkast og afkastet på aktiemarkedet127. Der er dog flere problemstillinger ved brug af denne 

metode. For det første anvendes der historisk data, hvilket ikke nødvendigvis gentages i 

fremtiden, og for det andet kan aktiemarkedets generelle afkast være præget af hændelser som 

ikke gentages eller store virksomheder som dominerer markedets samlede udvikling. Et eksempel 

på dette ses f.eks. på det tidligere danske C20 indeks, hvor den danske medicinalvirksomhed Novo 

Nordisk grundet sin størrelse på knapt halvdelen af indekset skævvred den samlede udvikling.128 

For at kunne estimere beta på baggrund af samvariation, kræves det samtidig at den pågældende 

aktie har en relativ lang historik på aktiemarkedet.    

Brøndby IF’s betaværdi er jf. Financial Times og Thomson Reuters estimeret til 0,66129, hvilket jf. 

ovenstående tabel betyder, at Brøndby-aktien vurderes til at have mindre risiko end 

markedsporteføljen, hvilket bl.a. kan forklares med den kultur der findes omkring fodbold, som 

kun i en hvis grad kan påvirkes af ændringer i makroforholdene jf. strategisk analyse i kapitel 5. 

Omvendt kan der dog også argumenteres for at BIF’s betaværdi burde ligge over 1, da det at gå til 

fodbold jf. strategisk analyse, må anses for et luksusgode og ikke en nødvendighed. En årsag til 

BIF’s relativt lave betaværdi kan også skyldes, at Brøndby-aktien handles mindre en andre aktier, 

hvilket kan holde udsvinget i aktiekursen kunstigt lavt i forhold til den generelle udvikling i 

markedet. Jeg fastholder dog alligevel en betaværdi på 0,66.   

                                                      
127 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 53 

128 http://www.jv.dk/artikel/1407012:Business--Novo-er-vokset-fra-C20 

129 http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=BIF%20B:CPH 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BIFb.CO 
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 6.3.5 Beregning af egenkapitalomkostning jf. CAPM-modellen 

Ejernes afkastningskrav kan nu beregnes på baggrund af CAPM-modellens formel: 

 

Risikofri rente = 3,6 pct. 

Markedets risikopræmie = 5 pct. 

Beta (systematisk risiko) = 0,66 

Ejernes afkastkrav = 3,60 + 0,66[5] = 6,9 pct. 

6.3.6 Kapitalomkostninger 

Ligesom med egenkapitalomkostningerne, så er det også nødvendigt at fastsætte 

kapitalomkostningerne for at kunne beregne Brøndby IF’s endelige WACC. Kapitalomkostningerne 

svarer til det afkastkrav som de eksterne långivere som f.eks. banker forventer at modtage ved at 

låne virksomheden penge. Det vil i praksis svare til den rente hvortil BIF kan låne penge, opgjort på 

efter skat basis. Dette afkastkrav kan beregnes ved hjælp af nedenstående formel: 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave 2009, Ole Sørensen og Gjellerup, side 56 

Den risikofri rente beregnes som nævnt i pkt. 6.3.2 og er fastsat til 3,60 pct. 

Til at estimere det selskabsspecifikke risikotillæg, som er det tillæg som skal kompensere långiver 

for den risiko, at virksomheden ikke kan tilbagebetale den lånte kapital, anvendes den 

pågældende virksomheds kreditrating.130 Da jeg ikke har kunnet finde en officiel kreditrating af 

Brøndby IF, har jeg valgt at anvende NBC (net borrowing cost) fra rentabiltetsanalysen som i 2012 

var lig 4,33 pct. Denne er allerede på efter skat basis, hvorfor denne på før skat basis er lig 5,77 

pct., hvilket betyder at det selskabsspecifikke risikotillæg er lig 2,17 pct. (5,77-3,60).  

Selskabsskatteprocenten er som anvendt i rentabilitetsanalysen lig 25 pct. 

                                                      
130 En kreditrating illustrerer den tillid som långiveren kan have til virksomheden. 



82 
 

Långivers afkastkrav = (3,60+2,17)*(1-0,25) = 4,33 pct. Da denne fastsættelse af långivers 

afkastkrav skal være fremadrettet, bør der igen tages stilling til om dette forventes at stige i 

fremtiden. Jeg vælger trods BIF’s finansielle situation, at fastholde ovenstående estimering. 

6.3.7 Kapitalstruktur 

Efter fastsættelse af den procentuelle omkostning på henholdsvis egenkapitalomkostninger og 

kapitalomkostninger, skal den korrekte vægtning af disse samtidig fastlægges. Det vægtede 

forhold mellem egenkapital og gæld, kaldes for virksomhedens kapitalstruktur.  

Jeg har valgt at anvende den jf. bilag 7 til 9 budgetterede kapitalstruktur fra hver af de tre 

budgetscenariers terminalperiode.  

 

Ovenstående estimerede kapitalstruktur afviger grundet lavere gæld jf. forudsætninger omkring 

gennemført kapitaludvidelse, væsentligt fra BIF’s historiske kapitalstruktur som er vedlagt i bilag 

16. 

6.3.8 Beregning af WACC 

WACC’en kan nu beregnes på baggrund af nedenstående formel: 

WACC = (Långivers afkastkrav på efter skat basis x gældsandel) + (Ejernes afkastkrav x 

egenkapitalsandel)131 

Bestcase WACC = (4,33 x 0,184) + (6,90 x 0,816) = 6,43 pct. 

Medium-goodcase WACC = (4,33 x 0,169) + (6,90 x 0,831) = 6,47 pct. 

Medium-badcase WACC = (4,33 x 0,234) + (6,90 x 0,766) = 6,30 pct. 

 

Jeg har valgt at anvende denne WACC som en konstant diskonteringsfaktor i såvel 

værdiansættelsens budgetperiode som terminalperiode.   

I praksis vil WACC’en ændre sig løbende i takt med eventuelle ændringer i enten långiver eller 

ejernes afkastkrav samt ændringer i Brøndby IF’s kapitalstruktur, hvorfor værdiansættelsen i 

princippet kun er et øjebliksbillede på baggrund af aktuelle forhold og forventninger.  

                                                      
131 Finance for executives – mangaging for value creation, four edition 2011, side 8 
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6.4 Værdiansættelse 

Jeg har udarbejdet min værdiansættelse af Brøndby IF ved hjælp af Residualindkomstmodellen 

(ReOI) og Cash Flow-modellen (FCF). Jeg valgt kun at medtage ReOI-modellen i selve opgaven og 

vedlagt FCF-modellen som bilag. Begge disse modeller beregner virksomhedens samlede værdi 

hvorefter gældsforpligtelserne (NFO) fratrækkes for at beregne egenkapitalværdien. For 

ydereligere at beregne værdien pr. aktie, skal egenkapitalværdien divideres med antallet af 

udestående aktier132. I og med jeg i mine tre første budgetscenarier forudsætter at Brøndby IF 

gennemfører den planlagte aktieemission, skal jeg i min værdiansættelse også beregne et 

forventet antal nye udestående aktier. Jeg forudsætter at de nye aktier udbydes til en lav og 

attraktiv tegningskurs på 2 kr. pr. aktie. De nye aktier skal tillægges det eksisterende antal A- og B-

aktier, som jf. fondsbørsmeddelelsen 6/2013 af 4-02-2013 sammenlægges ved gennemførslen af 

den planlagte aktieemission.    

 

Da kapitalforhøjelsen har stor indflydelse på BIF’s gældsposter, som jeg forudsætter nedbringes 

kraftigt, har jeg i min værdiansættelse til beregning af egenkapitalværdien valgt at anvende de 

budgetterede netto gældsforpligtelser (NFO) for 2013. Normalt anvendes den bogførte værdi af 

NFO i sidst kendte regnskabsår, da denne værdi teoretisk forventes at afspejle markedsværdien. 

6.4.1 Værdiansættelse – bestcase scenarie 

Værdiansættelsen er baseret på budgetdata vedlagt i bilag 10.  

 

FCF-modellen er vedlagt som bilag 13. 

                                                      
132 De aktier som kan handles, og ikke virksomhedens tilbagekøbte egne aktier. 



84 
 

Som angivet i ovenstående værdiansættelse, er værdien af Brøndby IF i bestcase scenariet 

estimeret til 597,3 mio. kr. mens egenkapitalværdien er lig 581 mio. kr. og værdien pr. aktie 

estimeret til 8,85 kr. 

 

6.4.2 Værdiansættelse – medium-goodcase scenarie 

Værdiansættelsen er baseret på budgetdata vedlagt i bilag 11. 

 

FCF-modellen er vedlagt som bilag 14. 

Som angivet i ovenstående værdiansættelse, er værdien af Brøndby IF jf. medium-goodcase 

scenariet estimeret til 317 mio. kr. Egenkapitalværdien er beregnet til 285,7 mio. kr. mens værdien 

pr. aktie er estimeret til 5,13 kr.  

6.4.3 Værdiansættelse – medium-badcase scenarie 

Værdiansættelsen er baseret på budgetdata vedlagt i bilag 12. 

 

FCF-modellen er vedlagt som bilag 15. 
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Som angivet i ovenstående værdiansættelse af medium-badcase scenariet, er den samlede 

virksomhedsværdi af Brøndby IF estimeret til 130,7 mio. kr. Egenkapitalværdien er beregnet til 

81,9 mio. kr. mens værdien pr. aktie er estimeret til 2,30 kr. 

6.4.4 Sammenfatning og endelig værdiansættelse 

Værdien af Brøndby IF afhænger, som illustreret i ovenstående værdiansættelser, i høj grad af de 

forventninger der findes til fremtiden baseret på såvel makroforhold som virksomhedens egne 

konkurrencemæssige forhold. Ukendte faktorer som den fremtidige udvikling i den globale 

økonomi, resultatet af Brøndby IF’s planlagte aktieemission og sportslige overlevelse i superligaen 

2013, har alle afgørende indflydelse på den estimerede virksomhedsværdi og aktiekurs. Denne 

problemstilling har jeg på bedst mulig vis forsøgt at løse ved hjælp af min sandsynlighedsvægtning 

af de fire budgetscenarier jf. afsnit 6.1.6. 

 

Den vægtede virksomhedsværdi af Brøndby IF er beregnet til 237,9 mio. kr. mens 

egenkapitalværdien er estimeret til 204,9 mio. og værdien pr. aktie 4,62 kr. Da denne vægtede 

aktiekurs er højere end den forudsatte tegningskurs ved aktieemissionen på 2 kr. pr. aktie, må en 

investering i Brøndby IF, hvis der isoleret set ses på aktiekursen, anses for at være attraktiv. Det er 

normalt, at tegningskursen under en aktieemission sættes væsentlig lavere end markedskursen, 

da man fra virksomhedens side ønsker at gøre de udbudte aktier attraktive for eksisterende og 

nye investorer. Aktiekursen på Brøndby IF’s B-aktier er pr. 31-03-2013 lig 15,5 kr., hvilket er 

væsentlig højere end ved mit bestcase scenarie, og dermed indikerer at markedet har højere 

forventninger til BIF’s fremtid end jeg. Denne forskel kan bl.a. forklares ud fra at værdiansættelser 

og aktiekurser kun viser et øjebliksbillede, og til sammenligning var aktiekursen på BIF’s B-aktier 

f.eks. 8,25 kr. d. 01-02-2013, blot 2 måneder forinden. En anden forklaring er, at investeringer ikke 

altid foretages med profit for øje, men til tider også af personlige og følelsesmæssige årsager. 

Specielt i sportsverdenen og i særlig grad i fodbold, har der de seneste år været en øget tendens til 

store investeringer og opkøb af fodboldklubber. Man taler om ”rigmændenes indtog i 

fodboldverdenen”133, hvor bl.a. storklubber som Manchester City og Chelsea er blevet opkøbt af 

                                                      
133 Artikel: Jagten på fodboldmiliarderne, Nordea Invest Magasin - http://mag.nordea.dk/nordea-invest/2012nordea-invest-magasin-2/jagten-

p%C3%A5-fodboldmilliarderne 
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rigmænd som poster hundredvis af millioner i klubberne hver eneste år, og dette uden at disse 

bliver forrentet og genererer afkast eller udbytte. Denne interesse og opmærksomhed som findes 

omkring fodbold, og på nationalt plan i Danmark i særdeleshed omkring Brøndby IF, er uden tvivl 

med til at præge aktiekursen såvel positivt som negativt. Ligesom der i sportens DNA findes mange 

følelsesmæssige faktorer, kan en del af disse også overføres til markedet for sportsaktier. Der 

investeres derfor i mindre grad på baggrund af rationalitet, og i højere grad på baggrund af 

følelser.   

6.4.5 Følsomhedsanalyse af WACC 

Ligesom små udsving i såvel interne som eksterne forhold kan føre til ændrede budgetter, og 

dermed anden værdiansættelse af Brøndby IF, har udsving i WACC’en også meget stor betydning 

for den estimerede værdi af BIF. WACC’en som afspejler det samlede afkastkrav, og derfor 

anvendes som diskonteringsfaktor i værdiansættelsesmodellerne, kan bl.a. ændre sig i takt med 

aktiens risikoprofil. Den omdiskuterede betavædi har f.eks. stor indflydelse på niveauet af den 

samlede WACC. Anvendes f.eks. en betaværdi på 1,1 frem for 0,66, vil den samlede WACC for 

medium-goodcase være lig 8,30 frem for den i værdiansættelsen anvendte WACC på 6,47. Til 

sammenligning ville en værdiansættelse af BIF ved medium-goodcase scenariet ved anvendelse af 

en WACC på 8,30 have givet en estimeret aktiekurs på 2,60 kr. frem for 5,13 kr.     
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Kapitel 7 - Konklusion & 
perspektivering 

 

7.1 Konklusion 

Fodboldklubben og selskabet Brøndby IF har efter mange gode år i toppen af dansk fodbold 

oplevet en kraftig nedgang i såvel sportslig som økonomisk succes. Denne udvikling har bragt 

Brøndby IF i en situation hvor en kapitaludvidelse er nødvendig for at sikre klubbens fremtidige 

økonomiske overlevelse, mens det sportslige niveau er blandt det laveste i den danske fodboldliga. 

Trods den nuværende situation i Brøndby IF, har en gruppe af potentielle investorer valgt at 

ansætte en sportsøkonom og aktieanalytiker til at vurdere investeringsforholdene. For at kunne 

vurdere om en sådan investering er attraktiv, er et indgående kendskab til klubben, 

fodboldbranchen, omverdensfaktorer, interne kapaciteter, strategisk målsætning og kulturelle 

forhold nødvendig. Jf. delkonklusionen i pkt. 4.6, kan jeg konkludere at følgende analysemodeller 

alle har bidraget til at belyse BIF’s nuværende strategiske position: PEST, Porters five forces, 

strategiske grupper, VRIN, SWOT og TOWS-matrix. Den strategiske position er afgørende for at 

kunne udarbejde budgetter for BIF’s fremtidige drift. Ved gennemgang og sammenligning af det 

internationale og danske fodboldmarked, kan jeg samtidig konkludere at der gennem de seneste 

år har været en stigende tendens til forøget lønomkostninger i forhold til omsætning (løn til 

omsætnings ratio), hvilket både truer dansk og europæisk fodbold. Min strategiske analyse kunne 

samtidig konkludere, at Brøndby IF gennem længere tid har været underlagt ”strategic drift” som 

følge af afvigelse fra tidligere tiders succesfulde strategi. Dette blev underbygget og illustreret ved 

sammenligning af antal førsteholdskampe til klubbens egne talenter, kontra BIF’s ligaplaceringer 

fra år til år. Udover en gennemgang af Brøndby IF’s strategiske position, fandt jeg det nødvendigt 

at foretage en nærmere analyse af udviklingen i klubbens regnskabstal samt reformulering af 

finansielle opgørelser og dermed en rentabilitetsanalyse. Formålet med dette var at belyse BIF’s 

evne til at forrente de nuværende aktionærers kapital samt danne basis for en værdiansættelse af 

Brøndby IF. For at kunne fortage en korrekt vurdering af BIF’s rentabilitetsanalyse, valgte jeg at 

foretage en benchmarking af BIF i forhold til fem øvrige danske superligaklubber. På baggrund af 

denne kan jeg konkludere, at der er en vis risiko for at BIF ikke kan forventes at være ”going 

conern”. For endegyldigt at kunne vurdere hvorvidt en investering i BIF er attraktiv, valgte jeg på 

baggrund af de to absolutte indirekte værdiansættelsesmodeller, ReOI- og FCF-modellen at 
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værdiansætte Brøndby IF. Denne værdiansættelse blev udarbejdet på baggrund af detaljerede 

budgetter baseret på historiske regnskabstal, rentabilitetsanalyse og strategisk analyse. For at 

udarbejde værdiansættelsen, var en beregning af BIF’s WACC nødvendig. Denne har jeg beregnet 

ved anvendelse af CAPM-modellen. WACC’en blev anvendt som værdiansættelsens 

diskonteringsfaktor. For på bedst mulig vis at kunne give et kvalificeret skøn om hvorvidt en 

investering i Brøndby IF er attraktiv, valgte jeg at værdiansætte BIF på baggrund af fire scenarier 

hvoraf alle havde forskellige forudsætninger og dermed en forskellig værdi. Afslutningsvis 

beregnede jeg på baggrund af en sandsynlighedsvægtning af de fire scenarier, en estimeret pris pr. 

aktie på 4,62 kr., hvilken er højere end den ved aktieemissionen forudsatte tegningspris på 2 kr. 

pr. aktie. En investering i Brøndby IF må isoleret set på baggrund af denne kursgevinst anses for at 

være attraktiv.   

7.2 Perspektivering 

Investeres der på baggrund af ovenstående konklusion i Brøndby IF, vil dette ikke være uden 

risiko. Værdiansættelsen af BIF er udelukkende et øjebliksbillede af virksomhedens værdi baseret 

på anvendte budgetforudsætninger og generelle forventninger til fremtiden. Antallet af mulige 

faktorer som er i spil er mange, og indflydelsen omfattende. Følsomhedsanalysen af WACC var 

blot et eksempel på hvor hurtigt egenkapitalværdien og dermed aktiekursen kan ændres. Som 

potentiel investor i Brøndby IF, er det derfor nødvendigt at spørge sig selv om hvilket incitament 

som reelt ligger til grund for en investering. Hvis det udelukkende er ønsket om et stort afkast i 

form af udbetalte udbytter eller høje aktiekursgevinster, er en investering i fodboldaktier ikke 

anbefalelsesværdigt. Brøndby IF har jf. den reformulerede egenkapitalopgørelse ikke udbetalt 

udbytter i perioden 2006 til 2012, og de seneste års udvikling i spillerlønninger har samtidig 

reduceret branchens lønsomhed. Denne udvikling i branchens omkostningsstruktur, har på sin vis 

medført at fodboldklubbernes aktionærer har finansieret spillernes rekordhøje lønninger, og 

samtidig reduceret potentialet for eget afkast. Når antallet af rige erhvervsmænd som investerer i 

alverdens fodboldklubber alligevel er steget de seneste år, skyldes dette at en investering i 

fodboldklubber kan medføre anden værdi end blot et økonomisk afkast. Der kan som investor og 

storaktionær i fodboldklubber, opnås stor prestige, anerkendelse og goodwill ved at blive relateret 

til disse positive og berømte sportsbrands. Den kommercielle værdi kan derfor opveje den risiko 

og manglende afkast som en investering i f.eks. Brøndby IF kan medføre.    
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 Historisk kapitalstruktur134

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2005
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Omsætningskategorier som andel af nettooms. i perioden 2006 til 2012

 Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012
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Specifikation af eksterne omkostninger i alt i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012
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Specifikation af personaleomkostninger i alt i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012
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Specifikation af afskrivninger i alt i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s årsrapporter 2006 til 2012
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Specifikation af transferaktivitet i perioden 2006 til 2012

Kilde: Egen tilvirkning – baseret på data fra BIF’s års
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Fordeling af omkostninger i europæisk fodbold (2011) 

 

Kilde: UEFA’s European Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2011 – side 94 
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