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1.0 Indledning 
Fodbold er i dag mere end 22 mand der løber rundt efter en bold på banen, hvor tilskuerne 

udgøres af nærmeste familie og venner. Det handler i dag om underholdning nærmest på høj-

de med romertidens Coloseum, hvor de 22 højtbetalte fodboldspillere skal underholde de beta-

lende gæster. Der er med andre ord kommet penge i fodbold, store penge, det er ikke ualmin-

deligt at se de store klubber i Europa købe spillere for over 100 mio. kr.  

Fodbold er blevet en pengemaskine, hvor det som omkranser de 22 spillere på fodboldbanen 

skal generere penge således, at den pågældende klub kan købe de bedste spillere og dermed 

vinde de største titler, for derigennem, at få flere sponsor- og præmiepenge. God fodbold i dag 

er også lig med god forretning. 

Det ses tydeligt i dag, at de klubber med de største kapitalapparater er dem som vinder title r-

ne. Klubber som Manchester United, FC Barcelona og andre er dem som har præget den euro-

pæiske top i de seneste mange år. Det som omgiver disse klubber er store stadions med plads 

til de mange betalende gæster, sponsorlounges i topklasse og organisationer som er toptunet 

til at føre disse klubber videre i den europæiske top. 

De danske klubber har i de seneste mange år været langt fra den europæiske topklasse. Grun-

den til dette kan være mange, men primært skyldes det, at de danske kapitalapparater er 

langt fra ligeså stærke som den europæiske topklasse.  

Den danske liga er langt fra de europæiske topligaer og anses for at være en udviklingsliga, 

hvor de bedste spillere sælges videre for store summer til de europæiske topklubber. Ud over 

en stærkere liga er det også det økonomiske der lokker spilleren til at skifte klub. Klubber i 

England, Tyskland, Spanien og Italien honorere spillerne med langt større lønninger end de 

danske klubber kan.  

De danske klubber er dog kommet væsentlig bedre med de senere år. Omsætningen er steget 

som følge af øgede sponsorindtægter, tv-indtægter etc., derudover har mange danske klubber 

skabt et andet ben, i form af f.eks. opkøb af andre virksomheder, til at generere likviditet, det-

te er set i FC København og også OB. Dette har gjort, at især førstnævnte er kommet et styk-

ke foran de andre rent økonomisk og de kan hente dyrere spillere og holde på dem længere, 

således har de også de seneste år skabt nogen flotte resultater i europæisk fodbold. 

Denne opgave vil analyserer den økonomiske situation i dansk fodbold og primært Brøndby IF, 

hvor en investorgruppe vil overtage styringen og udvikle forretningsområder der kan skabe 

ekstra likviditet, således at Brøndby IF kan honorerer sine spillere bedre samt holde på dem 

længere inden de skal ud på det store europæiske eventyr. Således vil denne rapport komb i-

nerer finansiel teori med en fodboldvirksomhed. Der er mange interessante finansielle pro-

blemstillinger der kan undersøges, hvad er værdien af en fodboldvirksomhed, hvordan udføres 

god corporate governance eller hvad er den rette kapitalstruktur. Denne rapport vil hovedsa-
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geligt kigge på den første del, hvor analysen vil ende ud i, hvilken pris investorgruppen skal 

betale for Brøndby IF.  

I 2007 forsøgte en investorgruppe med Peter Schmeichel i spidsen og købe sig ind i det pro-

fessionelle selskab bag fodboldklubben. Denne sag gjorde det klart, at der var behov for æn-

dringer i en virksomhed som var gået i stå udviklingsmæssigt. Forsøget på opkøb endte med 

en kurv til Schmeichel gruppen men satte også nogen ting i gang i Brøndby. Ledelsen blev 

skiftet ud og der kom med andre ord mere kog på kedlerne. Der kunne med et opkøb komme 

yderligere fart på den udvikling der er sat i gang i virksomheden og dette er et af ønskerne 

investorgruppen har.  

1.1 Problemfelt  

I følgende repræsenterer jeg en flok investorer bestående af gamle fodboldkoryfæer som alle 

er startet deres aktive fodboldkarrierer i Brøndby IF inden deres talent førte dem til nogen af 

de største klubber i Europa og gjorde dem utroligt velhavende. Disse investorer vil gerne op-

købe Brøndbyernes IF Fodbold A/S (herefter BIF) som er det professionelle selskab som har 

rettighederne til at drive fodboldholdende i Brøndby IF. 

Opkøbet skal laves idet investorgruppen har en interesse i at udvikle og videreføre BIFs missi-

on om gennem positive fodboldoplevelser, sportslige og økonomiske resultater at skabe værdi 

for aktionærer, samarbejdspartnere, tilskuere, fans og medierne samt andre der føler et til-

hørsforhold til BIF. For at leve op til denne mission vil BIF videreudvikle deres kompetenceom-

råder som i dag består af sport, sportsarrangementer og drift af sportsfaciliteter. Deraf arbej-

des der på at gøre Brøndby stadion til et aktivitetscentrum indenfor sport, uddannelse og 

sundhed, hvor de har udviklet nogen nye tiltag indenfor de to sidstnævnte områder indenfor 

den seneste periode (mere om det senere).  

De finansielle markeder og den globale vækst er gået væsentligt ned i gear og aktiekurserne 

giver et ekstremt nervøst og dystert billede for fremtiden. At det går så galt som aktierne reelt 

indikerer, er svært at spå om, men for en investorgruppe på jagt efter et godt tilbud, kan det 

vise sig at være et fornuftigt tidspunkt at lave opkøb på.  

Konjunkturerne er som tidligere nævnt ikke så gode på nuværende tidspunkt , hvilket gør det 

risikabelt at opkøbe selskaber. BIF er dog et stærkt og spændende selskab med den rette ind-

stilling omkring sport, uddannelse og sundhed. Især på de sidste to områder vil investorgrup-

pen lave nogle interessante tiltag som skal generere yderligere likviditet, således at BIF kan 

blive nordens stærkeste fodboldhold.  

Indenfor sundhedsområdet anser virksomhederne i dag det som en vigtig del af lønpakken til 

den enkelte medarbejder, at der indgår en sundhedsforsikring. Ligeledes er dette vigtigt for 

medarbejderen således at man, hvis der sker en skade hurtigt og sikkert kan komme tilbage 

på arbejdsmarkedet. Ved at investerer i faciliteter og lave samarbejdsaftaler med de større 
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pensionsselskaber, som PFA Pension, Danica og andre kan der skabes markante yderligere 

indtægter. Derudover skal uddannelsessektoren udvides, således at området omkring Brøndby 

stadion bliver mere markant når der tales uddannelse. 

De to nævnte områder er steder, hvor der også i en lavkonjunktur kan tjenes de rette penge, 

hvis konceptet er godt og professionelt bygget op med dygtige folk inden for deres rette områ-

de. Der fokuseres ekstremt meget på, at der i Danmark er et godt uddannelsessystem og en 

god sundhedssektor og med denne udvikling kan BIF med de rette investeringer blive et for-

gangsbillede for andre på dette område. 

Fodboldholdet skal i ovenstående investeringer være aktive omkring arbejdet, således at de 

f.eks. kommer ud og taler med patienter, holder foredrag for de unge mennesker i skolerne og 

andre fornuftige tiltag der kommer til at binde hele forretningskonceptet endnu mere sammen. 

Således er det også forventningen, at den positive omtale omkring BIFs sociale ansvar på de 

to områder sundhed og uddannelse vil generere yderligere likviditet gennem flere samarbejds-

aftaler med virksomheder som kan identificerer sig med BIFs koncept.  

Af investorgruppen vil der være nogle personer som går ind og overtager den sportslige ledel-

se (med respekt for det som er bygget op) omkring fodboldholdet, således at der med deres 

erfaring og netværk vil blive tiltrukket store kapaciteter til BIFs fodboldhold. 

1.2 Problemformulering 

Rapporten har til hensigt at klæde investorgruppen bedst muligt på til at gå ind i en forhand-

ling med BIF om et opkøb af virksomheden. Der ønskes herunder en komplet strategisk analy-

se af selskabet samt værdiansættelse som kan sætte investorgruppen i stand til at forhandle 

sig frem til den rette pris på BIF. Derudover skal der laves en regnskabsanalyse på branchen 

der viser hvad BIF er gode til rent økonomisk i forhold til konkurrenterne.  

1.3 Læsevejledning 

Det anbefales at der inden læsningen af problemløsningsdelen, bliver kigget grundigt på de 

kilder der er brugt. Fodnoterne henviser til, hvor data til opgaven er fundet, nærmere beskri-

velse findes i afsnit 9.0 Litteraturliste. Derudover anbefales det, at opgaven læses kronologisk 

samt at man til afsnit 5 og 7 anvender vedhæftede bilag, hvor beregningerne er vedhæftet. 

Derudover kræver opgaven en god forståelse, for den finansielle teori der er anvendt, dette 

betyder at, hvis læseren ikke har kendskab til de valgte teorimodeller som er anvendt bør der 

stiftes bekendtskab med disse.  

1.4 Metodevalg 

Afsnit 1.4.1 giver et overblik over den samlede struktur i opgaven. Deslige vil der under hvert 

hovedafsnit være en yderligere opsplitning af den enkelte kasse som er i den overordnede 

struktur. Derudover vil den enkelte anvendte teorimodel blive introduceret (og i visse tilfælde 
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nærmere gennemgået) under det afsnit den er anvendt, således at teori og praksis hænger 

sammen. 

Opgaven vil i hovedtræk tage udgangspunkt i teoribogen Regnskabsanalyse og værdiansættel-

se – en praktisk tilgang, og de teorier der er gennemgået i denne. Der vil dog være en enkelt 

undtagelse da afsnit 4 Sammenligning med resten af branchen, vil tage udgangspunkt i teori-

bogen Guide til nøgletal og ekstern regnskabsanalyse. 

1.4.1 Overordnet struktur 

Den overordnede struktur er skildret i figur 1. Som skrevet vil de kasser som har eget afsnit 

blive opsplittet og uddybet med en lignende opbygning. Således er strukturen for den strategi-

ske analyse, rentabilitetsanalysen, weigted average cost og capital, værdiansættelsen samt 

konkurrent sammenligningen blive opbygget i en strukturmodel som nedenstående figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Overordnet struktur i opgaven 

Efter en indledning opstilles selve problemfeltet som i denne opgave udformes som en case, 
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besvare problemformuleringen. De enkelte konklusioner i denne opgave vil være selvstændige 

og en opsamling af den analyse der er foretaget i det pågældende afsnit. 

1.4.2 Afgrænsning 

Dette er en praktisk analyse af forskellige strategiske og finansielle værktøjer som kan anven-

des til at bestemme værdien af en virksomhed – i dette tilfælde BIF. Der vil således ikke blive 

lavet en teoretisk gennemgang af de forskellige værktøjer, hvorfor fordele og ulemper ved de 

forskellige værktøjer kun vil blive diskuteret i et meget begrænset omfang.  

Der er tale om vurdering af prisen på BIF i forbindelse med en transaktion til en strategisk kø-

ber – der foretages derfor analyse af mulige synergier. Konklusionen på værdiansættelsen vil 

munde ud i et værdiinterval med særlig henblik på, hvor meget investorgruppen kan tilbyde 

BIF af synergieffekten. I denne opgave anvendes alene DCF-modellen til værdiansættelse og 

modellen bygger på den teori der er angivet i bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse – 

en praktisk tilgang. Alternativt kunne residualindkomstmodellen eller dividendemodellen være 

valgt, dette er dog ikke tilfældet i denne opgave. 

Ved bestemmelsen af egenkapitalomkostningen anvendes CAPM, der måler den enkelte aktie i 

forhold til markedet som helhed. Alternativt kunne APT modellen her anvendes denne fravæl-

ges dog i denne analyse. 

Værdiansættelsen bliver foretaget på baggrund af offentlig tilgængelig information. Med dette 

menes den information der er tilgængelig for en almindelig minoritetsaktionær i BIF. Denne 

opgave tager udgangspunkt i regnskabstal til og med 2008. Der benyttes regnskabstal fra de 

seneste 9 års regnskaber som danner grundlag for analyserne. Der har ikke været kontakt til 

hverken ansatte eller ledelsen i BIF. 

1.4.3 Kilder 

Der er i denne rapport hovedsageligt anvendt sekundære data, herunder årsregnskabsmateria-

le fra BIF, data fra BIF fundet på deres hjemmeside som har været med til at beskrive virk-

somheden. Derudover anvendes der beskrivende artikler omkring forskellige ting som f.eks. 

forskellige juridiske domme, den nye tv-aftale i dansk fodbold etc.  

Årsagen til der kun er anvendt sekundære data er, at det som opgaven undersøger, er nogen-

lunde beskrevet i disse kilder, samt at muligheden for en større indsigt i fodboldvirksomheden 

BIF er yderst svær at få. Kilderne der er anvendt anses som værende objektive, artiklerne er 

af nyere tid og regnskaber er over en årrække fra 2000-2008. Begge dele må anses som væ-

rende objektivt da artiklerne er skrevet af folk med en objektiv tilgang til tingene og årsrap-

porterne skal være udarbejdet efter gældende regnskabsregler. Pålideligheden i artiklerne kan 

være begrænset grundet artikelskrivers manglende viden, dog er årsrapporterne yderst pålide-

lige og gennemgået af ekstern revision med påtegning. Endelig er validiteten god, da de valgte 

kilder nemt er blevet kombineret med den anvendte teori.  
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De enkelte kilder der er anvendt i afsnittene vil blive oplistet i litteraturlisten og kun i de tilfæl-

de, hvor der citeres direkte vil dette indgå som en fodnote. Dette gør sig gældende både for 

teoretiske såvel som de informative kilder 
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2.0 Præsentation af Brøndbyernes IF A/S 

2.1 Historie  

Brøndbyernes Idrætsforening bliver stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af 

fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening og Brøndbyvester idrætsforening. Sammen-

slutningen var et ønske fra sognerådet om at samle idrætsforeningerne i kommunen. På dette 

tidspunkt havde foreningen adskillige sportsgrene men omkring 1967 blev sportsgrenene op-

delt, fodboldklubben beholdt navnet og første formand var den mangeårige borgmester i 

Brøndby kommune, Kjeld Rasmussen. I januar 1973 blev han afløst af Per Bjerregaard på 

denne post. 

BIF, som er selskabet bag ligaholdet og talentholdene, blev stiftet den 15. Maj 1978 i forbin-

delse med indførelsen af professionel fodbold i Danmark. I 1987 blev BIF introduceret på bør-

sen. BIF var således den anden fodboldvirksomhed i verden der blev børsnoteret.  

I 1981 rykkede klubben op i 1. Division (senere superligaen) og siden hen har man bl.a. vun-

det 10 danske fodboldmesterskaber og 6 pokaltitler. 

2.2 Ejerforhold 

Som nævnt blev BIF optaget på notering på Københavns fondsbørs i 1987. Aktierne er noteret 

i to klasser A- og B-aktier. Alle aktier har en stykstørrelse på DKK 20, og den samlede aktieka-

pital udgør DKK 113.000.000. 

Aktie Nominel værdi Antal stemmer Antal aktier

A-aktier 8.000.000 10 400.000
B-Aktier 105.000.000 1 5.250.000

I alt 113.000.000 5.650.000  
Figur 2 – Oversigt over aktieklasser 

Den primære ejer af BIF er Brøndbyernes IF Fodbold fond som er amatørafdelingen. Selve op-

bygningen er som følger af figur 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 – Ejerstruktur I BIF 
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2.3 Ledelse 

Den 1. april 2008 tiltrådte Hermann Haraldsson som ny administrerende direktør efter Ole 

Palmå, som havde været konstitueret administrerende direktør i en periode efter den mange-

årige direktør Per Bjerregaard. Hermann Haraldsson kommer fra et job i reklamebranchen, 

hvor han forud for sin ansættelse i BIF har besat ledende stillinger. Senest som administreren-

de direktør for win win agency. Ole Palmå vender i den forbindelse tilbage til sin tidligere stil-

ling som kommerciel direktør i BIF som han tiltrådte i 2004. Den 1. november 2008 ansætter 

BIF den sidste person til direktionen. Der er her tale om en ny finansdirektør, Palle Nordahl 

som sammen med Herman Haraldsson og Ole Palmå skal sikre sikre såvel kommerciel som 

sportslig succes i årene fremover. Der har i denne periode være tale om et decideret generati-

onsskifte i BIF. Den mangeårige direktør for BIF Per Bjerregaard trådte tilbage og blev besty-

relsesformand. 

Der er således også sket et skift i ledelsesstilen, hvor der er kommet øget fokus på det kom-

mercielle, således er der i den nye direktions tid (herunder også da Ole Palmå var konstitueret 

administrerende direktør) kommet nye tiltag som skal øge indtægterne således at BIF i sidste 

ende kan skabe nordens bedste fodboldhold. De nye tiltag er inden for BIFs koncept om at 

gøre Brøndby stadion til centrum for sport, uddannelse og sundhed. 

2.5 Forretningsområder 

I det følgende vil BIFs forretningsområder blive beskrevet. Beskrivelsen vil ligge vægt på de 

ting som er vigtige i forhold til den senere værdiansættelse af BIF.  Der vil blive taget ud-

gangspunkt i omsætningens hovedpunkter samt spillersalg (som er eneste komponent uden 

for omsætningen). I den afsluttende konklusion vil der blive lagt vægt på deres vigtighed for 

indtjeningen samt de ris ikofaktorer der er ved at drive en virksomhed som BIF. Dette afsnit vil 

ligeledes blive brugt i den efterfølgende strategiske analyse. 

BIF er primært en fodboldklub, hvor man ovenpå har bygget et professionelt aktieselskab som 

har til opgave at forvalte klubbens kommercielle og sportslige interesser på eliteplan. Således 

er BIFs primære indtægtskilder også fodbolden. Hvis der kigges på omsætningen i 2008 er 

langt den største indtægtskilde, indtægter fra samarbejdspartnere efterfulgt af entre-, tv- og 

præmieindtægter. Herudover er der F&B og arrangementer (dette er bl.a. salg fra boderne på 

kampdage men vedr. også arrangementer på ikke kampdage) samt salg af merchandise m.v. 

som hidrører selve fodboldforretningen. Udover de nævnte indtægtskilder har BIF nogle ind-

tægtskilder som ikke kun hidrører fodbolden, udlejning af erhvervsejendomme samt andre 

indtægter som bl.a. vedrører indtægter fra driften af sportscafeen ”1964”.  

Afslutningsvis skal det nævnes, at BIF også har spillersalg som en markant indtægtskilde. Så-

ledes er køb, udvikling og salg af spillere en stor del af fodboldforretningen BIF. Der er gennem 
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tiden solgt for mange mio. kr. og navne som Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Johan El-

mander er gode eksempler på dette  

2.5.1 Indtægter fra samarbejdspartnere  

Som nævnt har BIF efter ombygningen af Brøndby stadion nu topmoderne faciliteter at tilbyde 

sine samarbejdspartnere. BIF har her udskiftet ordet sponsor med samarbejdspartner da de 

ønsker den mere traditionelle sponsorløsning ændret for deres samarbejdspartnere. De ønsker 

således, at samarbejdspartneren involverer sig i klubben og drager fordel af de tilbud BIF na-

turligt tilbyder. Der findes forskellige samarbejdsaftaler som kan købes i BIF og alt efter pris 

kan samarbejdet udvides. Man kan med et samarbejde med BIF skabe en stor synlighed for sin 

virksomhed. BIFs kampe er nogen af de mest sete i tv og sammenholdt med, at BIF bliver 

eksponeret i diverse andre medier vil dette skabe en stærk eksponering for samarbejdspartne-

ren.  

Det er dog ikke kun eksponering i diverse medier man kan skabe via et samarbejde med BIF. 

Der kan skabes netværk med andre virksomheder og erhvervsledere som er samarbejdspart-

nere i BIF. Dette ikke kun til hjemmekampe men også til udekampe og andre events, hvor 

virksomhederne mødes og kan snakke om andet end fodbold – og fodbold.  

Derudover kan der kræses for ens kunder under afslappede forhold under kampene på Brønd-

by stadion, hvor hospitalityen er i top.  

Hvis der kigges på udviklingen i indtægter fra samarbejdspartnere kan det ses af figur 4, at 

det bortset fra 2006 er støt stigende, hvilket skal ses som en sammenhæng mellem udvidelsen 

af Brøndby stadion (nærmere analyse af dette under afsnit 3.2.1.1 Brøndby stadion), hvilket 

har givet yderligere muligheder for flere samarbejdspartnere. Den markante stigning i 2008 

skyldes primært, at der blev indgået en meget gunstig hovedsponsoraftale med KasiGroup fra 

sommeren 2008 samt indgåelse af aftalen omkring navnesponsorat af stadion ligeledes med 

KasiGroup. Dette er de to største enkeltsponsorater i BIF.  
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Figur 4 – Udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere 
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2.5.2 Indtægter fra entre, tv og præmier 

Udviklingen i antallet af tilskuere og dermed også indtægterne fra besøgende gæster afhænger 

i stor stil af, hvordan fodboldholdet spiller.  

Det kan af figur 5 ses, at de år, hvor fodboldholdet klarer sig godt der stiger antallet af tilskue-

re også. BIF vandt det danske mesterskab i 2002, hvorefter man kan se at tilskuertallet i 2003 

stiger markant, her vinder man så ikke mesterskabet, hvorfor det i 2004 falder lidt igen, i 

2005 vindes det danske mesterskab så igen, hvorfor der kommer et kæmpe boom i tilskueran-

tallet, dette år nåede man ligeledes langt i Europa Cuppen. Fra 2006 og frem klarer fodbold-

holdet sig ikke særlig godt, hvorfor man kan se at tilskuerantallet så falder igen, for så at stige 

i 2008, hvor den begyndende opbygning af fodboldholdet sker igen og resultaterne igen bliver 

mere gunstige. Således kan det konstateres, at tilskuerantallet afhænger af to ting, antallet af 

kampe samt de sportslige resultater. Det kan ses, at udvikling i selve indtægtskilden lidt følger 

selve tilskuerudviklingen, dog ikke så markant, hvilket bl.a. skyldes udvikling i prisen på en 

fodboldbillet som henover perioden har været stigende.  
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Figur 5 – Udvikling i indtægter fra entre, tv og præmier samt tilskuerantallet på Brøndby stadion 

Med i udviklingen skal også ses de stigende TV indtægter som henover perioden har været 

markant stigende. Der er således indgået en tv-aftale som splitter rettighederne mellem fire 

konsortier, MTG (TV3, 3+ og Viasat sport), DR og Telenor, TV2 Sport samt SBS (Kanal 5 og 

6’eren), de tre første konsortier har købt plads i en kø der afgør, hvilke af de seks kampe i 

hver runde de enkelte tv-selskaber sender. Ligaen bliver inddelt i tre blokke af elleve spillerun-

der og konsortierne fastsætter spilletidspunkterne for en blok ad gangen. Aftalen løber til 2013 

og det præcise tal klubberne får er fortroligt. Det er dog gået fra, at hvor der tidligere har væ-

ret fordelt nogenlunde lige mellem klubberne i superligaen, nu afhænger af placeringen. Dette 

betyder at der er en ikke uvæsentlig forskel mellem, at blive nummer 1, 2 eller endnu være 8 i 

SAS ligaen. 

Præmieindtægterne kommer primært fra deltagelse i Europa Cuppens turneringer, hvor det er 

mest attraktivt at deltage i Champ ions League. BIF har i den historiske periode der kigges på 

ikke deltaget i Champions League. De danske hold har dog over den seneste periode klaret sig 
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over alle forventninger, hvorfor det er blevet væsentlig nemmere for et dansk hold at komme 

med i det lukrative gruppespil. Dertil kan det også nævnes, at der i den ”lille” turnering UEFA 

Cuppen er blevet indført et gruppespil, hvilket gør det økonomisk noget mere lukrativt. Her har 

BIF deltaget i 2005, hvilket også tydeligt kan ses af det boom der er i denne indtægtskilde.  

2.5.3 Indtægter fra F&B arrangementer 

Under denne indtægtskategori ligger primært indtægter på Brøndby stadion fra boder, konfe-

rencer og loungefaciliteter. Da der kun i 4 regnskabsår er blevet lavet en separat gruppe til 

denne kategori bygger figur 6 kun på disse år. Det kan dog ses af figur 5 og 6, at der er en 

tydelig sammenhæng mellem antallet af tilskuere og denne indtægtskilde. Fra at have ligget i 

et højt niveau i 2005, hvor BIF blev danske mestre, falder indtægterne i 2006 for så at vise en 

stigende tendens henover 2007 og 2008. Udover en stigende omsætning pr. tilskuer på kamp-

dage har BIF de senere år fokuseret meget på at udnytte de faciliteter Brøndby stadion har på 

ikke kampdage og har således skabt et helt nyt forretningsområde, faciliteterne er i top og der 

holdes alt fra møder, messer og middage over konferencer og fester. I denne optimering af 

udnyttelsen af Brøndby stadion har BIF ligeledes indgået samarbejde med flere af markedets 

bedste teambuilding- og læringskonsulenter. Der er således udviklet spændende koncepter 

som kan benyttes som hele arrangementer elle r som del elementer i forbindelse med mere 

almindelige arrangementstyper. Samtidig gennemgår Brøndby stadions personale en uddan-

nelsesproces omkring principperne bag ”Fremtidens Mødekoncept”. Dette vil i praksis betyde, 

at personalet på Brøndby stadion er i stand til at rådgive om intelligent udnyttelse af Brøndby 

stadions rammer og sparre med kunderne, således at Brøndby stadions rammer udnyttes mest 

optimalt i forhold til læring og team building. 

Derudover har BIF fokuseret meget på at øge tilskueromsætningen på selve kampdagen, dette 

blandt andet ved at optimere bodadgangen, således at der er boder på alle niveauer på Brønd-

by stadion samt at man f.eks. kan betale med dankort i alle boder. Derudover har de udvidet 

produktsortimentet løbende fra ”kun” at sælge fadøl, sodavand og pølser til også at sælge 

popcorn, minipizzaer o.lign. ligeledes har BIF arbejdet på et mere struktureret mobilsalg såle-

des at tilskuerne under kampene ikke skal ned og i boderne for at købe f.eks. drikkevarer. 

Dette for, at gøre oplevelsen endnu bedre på Brøndby stadion. 
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Figur 6 – Udvikling i indtægter fra F&B arrangementer 

2.5.4 Indtægter fra Merchandise m.v. 

Som tidligere nævnt byggede BIF ved udvidelsen af Brøndby stadion en helt ny og stor shop. 

På kampdage er der rigtig mange kunder, men også på andre dage kommer der mange besø-

gende for at købe alt fra sportstøj, billetter og andet som kommer i BIFs gule og blå farver. 

Indtægterne i denne kategori (hvis udvikling fra 2005 til 2008 kan ses af figur 7) afhænger af 

de sportslige resultater, vinder fodboldholdet sælges der mange spilletrøjer, halstørklæder og 

flag, går det mindre godt sælges der ikke så meget, hvilket tydeligt kan ses af figur 7. BIF 

vandt som skrevet det danske fodboldmesterskab i 2005, hvorefter salget har været faldende 

gennem den hårde sportslige periode BIF har haft fra 2006 og frem til nu, hvor fodboldholdet 

igen er med helt fremme. BIF estimerer, at mere end 200.000 fans/kunder bor vest for Store-

bælt. Derfor udviklede og lancerede BIF en ny og moderne webshop som stod klar i november 

2008. Dette har været en kæmpe succes og gjort det klart nemmere for den enkelte fan at 

købe det nyeste Brøndbygear.  
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Figur 7 – Udvikling i indtægter fra Merchandise 
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2.5.5 Indtægter fra udlejning af erhvervsejendomme 

Lejeindtægter udgør en meget lille del af forretningskonceptet i BIF. På Brøndby stadion udle-

jes der lokaler til fitnesskæden SATS samt lokaler til Brøndby Gymnasium som er en selvejen-

de institution der tilbyder unge en 3-årig gymnasial uddannelse.   

BIF har også udle jet lokalerne i Gildhøj centeret. I 2008 gik den primære lejer Brøndby Park 

Hotel dog fallit, hvilket har gjort, at BIF, udover at miste i primær lejeindtægt, også skulle fin-

de ud af, hvad de skulle bruge Gildhøj centeret til. Her er de langt fremme i planerne om at 

frasælge en signifikant del af Gildhøj centeret til Brøndby idrætsefterskole, der er Danmarks 

første idrætsefterskole startet på initiativ af en fodboldklub. Således giver BIF mulighed for at 

komme på idrætsefterskole der ligger vægt på et lille overskueligt skolemiljø, hvor der tages 

hensyn til den enkelte elev, og blandt andet idræt og friluftsliv indgår som en naturlig del af 

hverdagen. Reglerne på dette område siger dog, at efterskolen skal være en selvejende insti-

tution, som selv ejer sine bygninger. Det betyder at der er vandtætte skodder imellem idræts-

efterskolen, klubben og aktieselskabet. Denne udvikling ses ikke som en mulighed for at tjene 

yderligere penge, men derimod en optimering af talentarbejdet som foregår i BIF. Således kan 

de unge talenter gå fra en efterskoleuddannelse (i 9. og 10.  klasse) og over på Brøndby gym-

nasium som ligger på den anden side af gaden. Samtidig kan de så få en fodbolduddannelse i 

BIF og måske i sidste ende komme på 1. holdet, blive solgt til udlandet og komme på det dan-

ske fodboldlandshold. Alt i alt betyder frasalget af Gildhøj centeret til Brøndby idrætseftersko-

le, at risikoen for at BIF står med en tom udlejningsejendom forsvinder.  

2.5.6 Andre indtægter 

Indtægtskilden andre indtægter er den mindste i BIF – dog søges den udbygget ved forskellige 

koncepter.  

BIF har siden udvidelsen af stadion i 2006-2007, hvor der blev bygget en helt ny bygning på 

den ene langside, drevet den moderne sportsbar, cafe og restaurant ”1964”. ”1964” har plads 

til 200 spisende gæster og er helt fyldt når BIF spiller hjemmekampe. På ikke kampdage fun-

gerer ”1964” som en almindelig sportscafe og restaurant, hvor der også holdes forskellige ar-

rangementer. Ved siden af ”1964” er den indrettet et topmoderne produktionskøkken som si-

den det har stået færdigt i 2007 har været forpagtet af Den Skaldede Kok. Den Skaldede Kok 

har leveret mad til ”1964” samt BIFs hjemmekampe. Ved udgangen af 2008 er denne aftale 

dog opsagt da BIF har startet Brøndby Food&Mind A/S, et datterselskab med virke inden for 

køkken- og restaurationsbranchen. Der er her lavet aftaler med DIF/Idrættens hus samt 

Brøndby Gymnasium om at varetage deres frokostordninger. Over tid vil udviklingen dog gå 

imod også at levere mad til firmaer uden for huset. 
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Ved siden af ”1964” er der på selve kampdagene leg og sjov i det nye Kids center og Apollo 

legeland hvor der er plads til børn i alle aldre. Her kan man spille, tegne, hygge sig samt teste 

ens fodboldevner. For at være med i legen skal man være medlem af Brøndby Kids. 

I 2008 har BIF ligeledes stiftet Amadeus speciallægecenter. Det nye privathospital udfører ak-

tiviteter fra eksisterende lokaler på Brøndby stadion men planen er, at privathospitalet senere 

flytter ind i større og nye lokaler på Brøndby stadion. Privathospitalets aktiviteter omfatter 

bl.a. helbredsundersøgelser, kiropraktik & rehabilitering, akupunktur samt almindelige læge-

konsultationer, rådgivning og behandling. BIF ejer 70 % af selskabet, mens ledende medar-

bejdere ejer de resterende aktier. Det kan ses af figur 8 at udviklingen i denne indtægtskilde 

fra et højt niveau i 2005 er faldet i 2006, hvorefter det har været støt stigende, dette grundet 

mange af de nye tiltag. 
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Figur 8 – Udvikling i andre indtægter 

2.5.7 Indtægter fra spillersalg 

BIF er som udgangspunkt en fodboldklub, hvor der er stiftet et professionelt selskab til at va-

retage dets interesser. Fodboldforretningen er dog det primære, hvilket også tydeligt kunne 

ses af ovenstående gennemgang af forretningsområderne. Derfor er spillersalg også en del af 

forretningskonceptet i BIF. Køb og salg af spillere har gennem tiderne tilført BIF en ikke ubety-

delig andel af kapital. Navne som Daniel Agger og Ebbe Sand er gode eksempler på dette. Her 

har BIF udviklet et talent, fremvist det i Europa og solgt det for en st or pose penge. Køb af 

spillere med henblik på et fremtidigt salg er heller ikke ukendt, her kan bl.a. nævnes Johan 

Elmander og Morten Skoubo, som er eksempler på at BIF køber en spiller billigt, hvis karriere 

er gået lidt i stå, hvorefter de får gang i karrieren i BIF og så bliver solgt for ikke ubetydelige 

summer.  

BIF har dog som vigtigt mål, at den primære drift uden spillersalg skal være positiv, hvilket 

også er lykkes siden 2002, hvilket også kan ses i afsnit 2.6 Finansiel udvikling. 
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Selve udviklingen i transferindtægterne kan ses i figur 9. Figuren bygger på, følgende tre vær-

dier, transferindtægter, transferudgifter samt nettotransferindtægter. Det skal kort præciseres 

at der fokuseres på indtægten og omkostningen ved spillersalg, ikke afskrivningerne. Det ses 

tydeligt, at BIF er dygtige til at skabe indtægter fra spillersalg mens udgifterne er begrænsede. 
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Figur 9 – Oversigt over transferudvikling 

2.6 Finansiel udvikling 

Nedenstående figurer viser den finansielle udvikling i et par af de væsentligste økonomiske 

nøgletal for selskabet. Nærmere økonomisk gennemgang vil foregå under afsnit 5.0 Rentabili-

tetsanalyse. 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Omsætning 69.728 81.543 90.853 113.999 127.978 153.962 130.331 133.730 182.149

EBITDA 4.677 5.557 2.464 23.315 36.691 33.182 20.037 20.238 34.355

EBITDA margin 6,71% 6,81% 2,71% 20,45% 28,67% 21,55% 15,37% 15,13% 18,86%

EBIT 878 -4.308 -13.025 12.249 25.228 21.230 7.832 3.394 12.689

EBIT margin 1,26% -5,28% -14,34% 10,74% 19,71% 13,79% 6,01% 2,54% 6,97%

Overskud salg efter skat 867 -3.370 -9.366 8.574 17.553 15.462 8.765 5.101 9.861

EK 235.631 219.193 224.698 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266

Antal medarbejdere 60 67 78 77 75 101 116 130 119

Figur 10 – Oversigt over finansiel udvikling 
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3.0 Analyse af ikke-finansielle værdidrivere 
For at kunne lave en ordentlig værdiansættelse skal der anvendes nogen værdidrivere. Disse 

måler, hvordan værdiskabelsen realiseres i kroner fra periode til periode. De måler dog ikke, 

hvordan de skabes, det er derfor nødvendigt at foretage en analyse af de ikke-finansielle vær-

didrivere, da disse netop fortæller, hvordan de finansielle værdidrivere skabes. Dette gælder 

omverdensfaktorer, interne faktorer samt konkurrence- og vækststrategier. Kapitel 3 er op-

bygget som beskrevet i figur 11.  

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – Opbygning af afsnit omkring analyse af ikke-finansielle værdidrivere 

 

3.1 Omverdensanalyse af ikke finansielle værdidrivere  

Omverdensanalyser omfatter teoretisk set alle faktorer i en virksomheds omverden, der har 

indflydelse på en virksomhedens værdiskabelse. Under denne analyse vil der blive kigget 

nærmere på hvilke faktorer i samfundet der øver indflydelse på de finansielle værdidrivere i 

BIF samt hvilke faktorer der øver indflydelse på de finansielle værdidrivere i selve branchen.  

Til analyse af samfundet anvendes PEST modellen og til analysen af branchen anvendes Por-

ters Five Forces. 

3.1.1 Analyse på samfundsniveau - PEST 

Analysen af samfundets indvirkning på BIF tager udgangspunkt i PEST modellen. PEST model-

len fokuserer på de faktorer i omverdenen som har en afgørende indflydelse på virksomhedens 

handlemåde. 

P er den politik og lovgivning der påvirker virksomheden. Samfundsøkonomien kan påvirker 

ligeledes virksomheden og er symboliseret ved E’et. S er de sociale og kulturelle faktorer der 

har indvirkning på virksomheden og endeligt er T’et de tekniske faktorer samt miljøfaktorer 

der påvirker virksomheden.  

3.1.1.1 Politiske faktorer 

Under dette punkt vil de politiske forhold og regler som kan yde indflydelse på BIFs indtjening 

blive gennemgået, både hvad angår den danske og udenlandske lovgivning. 

BIF er som fodboldklub stærkt bundet op på den lovgivning Dansk boldspilunion (DBU) vedta-

ger. Disse regler bestemmer i overordnede termer, indenfor hvilke rammer en dansk fodbold-
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klub kan agerer, f.eks. bestemmelser omkring, hvad et fodboldstadion i den bedste fodbold-

række skal indeholde, hvad en spillertrøje må indeholde af reklamer og andre disciplinære be-

stemmelser omkring fodboldspillet. Disse forhold har BIF altid været gode til at overholde der 

kan dog være visse bestemmelser der kan påvirke indtjeningen, således kan der ikke spille 

mere end 3 ikke EU-spillere på samme hold under en fodboldkamp. Dette kan have den ind-

virkning, at hvis BIF har mere end 3 ikke EU spillere i truppen kan kun 3 anvendes når der 

spilles kamp, således kan BIF måske ikke stille bedste hold og dette kan i sidste ende koste 

vigtige point og dermed trofæer, europæisk deltagelse osv.  

Når en dansk fodboldklub i dag køber en spiller fra en udenlandsk klub kan de komme til Dan-

mark på særlige gunstige vilkår, bedre kendt under navnet forskerordningen. Forskerordnin-

gen går ud på at alle udlændinge og danskere der har opholdt sig i udlandet i mindst 5 år bli-

ver beskattet mere lempeligt i op til 3 år, hvor man som normal bosiddende dansker betaler 

efter de gældende skatteregler. Således kan BIF (og andre danske fodboldklubber) nemmere 

lokke udenlandske profiler fra f.eks. de norske og svenske topklubber til Danmark, da lønnen 

alt andet lige er højere med de lempelige skatteregler. Hvis denne ordning forsvandt, ville en 

udenlandsk profil skulle have væsentlig mere i løn for, at få det samme på bundlinjen og der-

med vil det tynge gevaldigt i klubbernes regnskaber.  

I dansk ishockey, DIU, er der grundet manglende økonomisk kompetence i klubberne, nu ind-

ført et lønloft for spillerne. Dette er noget DBU også i skrivende stund går med overvejelser 

omkring. Et sådant lønloft vil påvirke de danske klubbers konkurrenceevne om de bedste fod-

boldspillere. Som fodboldspiller kan man af fysiske årsager ikke spille på topniveau i mere end 

10-15 år. Pengene skal derfor tjenes hurtigere end når man som normalt arbejder mellem 40-

45 år. Derfor skal lønningerne alt andet lige være noget højere og et lønloft vil flytte de dyg-

tigste spillere til klubber i udlandet og dermed direkte påvirke klubbernes indtægter i form af 

sponsorkroner, entre-, tv- og præmieindtægter.  

Som fodboldklub på det europæiske marked og i de europæiske turneringer skal BIF følge de 

regler og love FIFA stiller op. Således har de store udenlandske klubber med de største ind-

tægter også de bedste spillere da lønningerne her er højere. De store fodboldligaer, som Eng-

land, Spanien og Italien, har også de fleste deltagere i de europæiske turneringer og dermed 

får de også det største indhug i tv- og præmiepengene i f.eks. Champions League. FIFA har 

dog længe ville hjælpe de mindre klubber, herunder de nordiske og østeuropæiske klubber 

med at komme ind i det lukrative selskab, hvor de store tv- og præmiepenge er. Der tales om 

flere forskellige løsninger på dette område, f.eks. at lave vise begrænsninger på hvor mange 

spillere der må købes i forhold til hvor meget der skal være af egen avl.  

Der er gennem tiderne kommet nogle skelsættende domme omkring den frie bevægelse for en 

fodboldspiller. I 1995 blev den såkaldte Bosman-dom afsagt, dette betød at en spiller efter 

endt kontrakt uden yderligere kompensation til den klub han havde kontrakt med, kunne for-
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lade denne til fordel for en ny. Dette betyder i al sin enkelthed, at hvis BIF vil sælge en spiller 

til en klub, skal de gøre det inden kontrakten udløber. Således vil prisen også dale jo kortere 

tid der er tilbage af kontrakten. Dette kan dog også have den positive indvirkning, at BIF kan 

hente spillere ind, enten gratis eller til en lavere pris, afhængig af kontraktlængden. De rudover 

kom der i 2008 endnu en skelsættende dom (den såkaldte Webster-dom) på dette område. 

Der blev ved den internationale sportsdomstol CAS vedtaget, at en spiller kunne forlade sin 

klub mod at betale sin egen løn (eller lade den overtagne klub gøre det) i den resterende del af 

kontraktperioden. Dog kan spillere der er under 28 først ophæve kontrakten efter 3 år, mens 

spillere over 28 år kan skifte efter 2 år. Dette vil alt andet lige betyde, at BIF vil have en høje-

re risiko for at miste spillere til en lavere pris, hvis denne lige pludselig ser sig sur på klubben. 

BIF styrker dog løbende den sportslige sektor, således at der optimale forhold for den enkelte 

spiller til at udvikle sig, blive bedre, komme på landsholdet, blive solgt til en stor klub i udlan-

det osv. 

3.1.1.2 Økonomiske faktorer 

I dette afsnit vil der blive gennemgået de samfundsøkonomiske faktorer som kan yde indfly-

delse på BIFs indtjeninger.  

Udviklingen i primært den danske økonomi yder en stor indflydelse på økonomien i de danske 

fodboldvirksomheder, herunder også BIF. Som det kunne ses under gennemgangen af forret-

ningsområderne var næsten halvdelen af BIFs omsætning bundet op på samarbejdsaftaler med 

virksomheder som via BIF vil brande sig selv og skabe nye kontakter med andre virksomheder 

og kunder. I nedgangs tider er det et af de nemmeste steder for en virksomhed og skære da 

det er utroligt svært og måle, hvad man som sponsor får ud af sit sponsorat. Således kan BIF 

risikerer at miste ikke uvæsentlige indtægter på dette område. Ligeledes vil der komme en 

begrænsning i antallet af besøgende gæster på Brøndby stadion på kampdage såvel som på 

ikke kampdage. Da fodbold er en serviceydelse som de fleste mennesker sagtens kan undvæ-

re, da de fleste kampe også vises på tv, vil der i nedgangs tider ligeledes ske et fald i entreind-

tægter og hvis holdet så samtidig ikke præsterer på banen bliver folk væk. Når holdet ikke 

præsterer skal der nye og bedre spillere til og på den korte bane er der derfor behov for inve-

steringer i spillere med et højere niveau og dette øger omkostningerne markant.  Det har tyde-

ligt kunne ses ud af BIFs regnskaber, at der de seneste par sæsoner har været meget svin-

gende sportslige præstationer på banen. Således er det først nu, at kurven for antallet af be-

søgende gæster er knækket efter en nedgangsperiode. 

En nedgang i sponsorpenge og penge fra entre samt tv vil ligeledes bevirke at der vil være en 

nedgang i indtægterne fra spillersalg. Klubberne i Europa, hvor de bedste spillere fra de dan-

ske klubber er efterspurgt, er ligeledes afhængig af penge fra sponsorer, besøgende gæster og 
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tv-indtægter. Hvis disse falder, har de ikke det store overskud til at købe spillere for, dermed 

falder efterspørgslen og derefter prisen.  

BIF forsøger hele tiden og optimerer forholdene for kunderne, både fans, samarbejdspartnere 

og andre, således at de får sværere ved at blive væk og får et nært forhold, ikke bare til fod-

boldholdet, men også stedet og de andre mennesker der arbejder i BIF. Der er således gen-

nem årene skabt et rigtig godt sted for den enkelte interessent til, at skabe gode den kontakt 

for samarbejdspartneren eller for den enkelte fan til, at bruge tid sammen med venner og fa-

milie. Muligheden for dette er til stede om man er børnefamilien eller det unge menneske, er 

der således skabt rammerne til at få en god oplevelse. Den gode oplevelse vil dog altid være 

dybt afhængig af de sportslige resultater.  

For de andre forretningsområder inden for sundhed og uddannelse har samfundsøkonomien 

kun ringe indflydelse, således vil folk altid have råd til at blive behandlet, hvis det er påkrævet 

for, at kunne blive et helt menneske og dermed kunne arbejde – det er således dyrere for 

samfundet, at have en person gående på overførselsindkomst frem for at betale for privatho-

spitalets behandling, således at personen kan komme i arbejde igen. På uddannelsesområdet 

er der hele tiden behov for at folk bliver klogere og dermed kan udvikle samfundet, så der er 

inden for dette område store muligheder for at påvirke indtjeningen i klubben. 

3.1.1.3 Sociale og kulturelle faktorer 

Herunder vil blive gennemgået de sociale og kulturelle faktorer som kan yde indflydelse på 

BIFs indtjeninger.  

BIF fokuserer primært på det danske marked, og på at blive hele Danmarks fodboldhold. Der-

for skal de også nå ud til kunderne på den anden side af Storebælt. Det er derfor vigtigt hele 

tiden og fokuserer på talerøret udadtil, ikke kun på stadion, men også andre steder således at 

den fan der bor i Jylland eller på Fyn også kommer til at føle sig som en del af fællesskabet. 

Således har BIF allerede, som nævnt, fået lavet en helt ny shop på nettet, hvor man kan købe 

det nyeste Brøndbygear. Dette koncept kunne sagtens udvides således at fans fra Jylland kun-

ne få tilbud om køb af billetter med tilhørende bustur, evt. rundvisning på stadion inden kam-

pen og andre tiltag som kan få folk til at tage turen over Storebælt for at følge netop sit hold. 

Dermed skabes der tætte relationer til kunder i hele landet. En jyde, en fynbo og en køben-

havner er dog ikke ens, således skal BIF sætte sig ind i de kunder der bor vest for Storebælts 

forbrugsvaner mht. det fodboldhold de holder med og følger.  

BIF har i dag en stor fanskare i hele landet og bliver mange steder kaldt hele Danmarks hold, 

den position skulle gerne bibeholdes. Det kræver dog en yderligere fokusering på kunderne 

vest for Storebælt samt en stadigt forbedring af resultater i de europæiske turneringer, da 

dette helt klart medfører en øget dansk popularitet. Det kan ligeledes ses af de store klubber 

rundt omkring i Europa (såsom Manchester United og Real Madrid) har store fanskarer ikke 
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bare i deres eget hjemland men også uden for landets grænser og dette skyldes bl.a. deres 

store succes i de europæiske turneringer. Dette fører igen tilbage til de sportslige resultater, 

hvor BIF som virksomhed er dybt afhængige af disse. 

Hvis man kigger lidt på nogle af de andre forretningsområder, herunder de tiltag der er foreta-

get inden for uddannelse og sundhed, skal disse områder udbygges yderligere. Områderne er 

altid noget der vil få en markant fokus fra det offentlige øje og et vestligt samfund ville ikke 

kunne leve uden nye og bedre tiltag inden for disse områder. Dette skaber en mulig indtægts-

kilde med stigende potentiale. Således vil der altid være folk der skal have en uddannelse eller 

lægelig behandling. De rudover går udviklingen mod, i hvert fald inden for sundhedssektoren, 

at folk benytter privathospitalerne. Dette har de nu råd til da de har en såkaldt helbredssik-

ring, denne er billig og i mange tilfælde arbejdsgiverbetalt. De danske virksomheder har i dag 

fundet ud af, at ved at tegne en helbredssikring kan de få folk tilbage i arbejde hurtigere og 

dermed spare spildte lønkroner. Dette bevirker at det lige pludselig ikke er så dyrt at tegne en 

helbredssikring for sine medarbejdere. Derudover fokuseres der på BIFs privathospital meget 

på forebyggelse, herunder rygestopkurser, helbredstjek og livsstilssamtaler.  

Inden for uddannelsesområdet kan der ske en yderligere fokusering, hvor man med BIF bran-

det går ud og udbyder forskellige skoleophold, ikke kun i forbindelse med idræt, men også 

f.eks. unge der har det svært eller lignende. Dette vil der i samfundet blive en øget efterspørg-

sel efter som tiden går og i nedgangstider vil denne fokusering ikke forsvinde, da der altid vil 

være et behov for disse tiltag. Således kunne man også forestille sig, at der til dette kom of-

fentlige tilskud og ligeledes god presseomtale. 

3.1.1.4 Tekniske forhold 

Den generelle tekniske udvikling har kun begrænset indvirkning på BIF. Der kan dog nævnes 

teknik omkring stadion som værende en faktor der påvirker BIF. Således er der kommet en ny 

form for bandereklamer, hvor det er en form for lang storskærm, hvor der kan vises reklamer 

og andet godt. Dette og anden teknik omkring stadion, kan indvirke på at sponsoren vælger 

lige netop BIF som den fodboldklub de vil samarbejde med. I dette tilfælde har BIF i 2008 fået 

købt en såkaldt LED-bande. Denne strækker sig 260 meter og dækker ¾ af banen, ligeledes er 

den Nordeuropas længste af slagsen. Selve teknikken på stadion kan hele tiden optimeres så-

ledes at salget kan øges dette gælder ikke kun mht. eksponering af samarbejdspartnere men 

også for den enkelte tilskuer. Således skal de have de optimale muligheder for, at bruge penge 

og dermed øge den samlede omsætning. Dette betyder, at alle typer plastickort skal kunne 

anvendes i boderne og derudover kan det være fordelagtigt at have f.eks. direkte adgang til 

køkkenforhold i boderne eller lignende. 
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3.1.1.5 Delkonklusion PEST 

På det marked BIF er på, er der en stærk eksponering over for politiske og samfundsøkonomi-

ske faktorer. Således påvirkes de stærkt at de regler omkring f.eks. køb og salg af spillere der 

er opstillet. BIF har i den sammenhæng styrket og styrker løbende den sportslige ledelse i 

klubben, således at der optimale udviklingsmuligheder i klubben for spillere der så kan blive 

solgt videre gennem det netværk der igennem årene er opbygget, ligeledes kan der gennem 

dette netværk blive hentet spillere ind til en fornuftig pris.  

BIF er især påvirket af samfundsøkonomien, da deres primære indtægtsområde er sponsor-

penge samt entre-, tv- og præmiepenge, derfor er området omkring salg og vedligeholdelse af 

samarbejdsaftaler hele tiden under udvikling så der er optimale forhold for kunderne. Brøndby 

stadion bliver løbende optimeret, således at kunderne, både fans, samarbejdspartnere og an-

dre har optimale muligheder for at bruge penge og samtidig føle, at de får noget for det. 

Derudover skaber de sociale og kulturelle faktorer nogle markante muligheder for virksomhe-

den inden for de to forholdsvis nye forretningsområder sundhed og uddannelse, især først-

nævnte er der store muligheder i. Dette grundet f.eks. udviklingen inden for salg af helbreds-

forsikringer samt det danske samfunds stigende ønske om uddannelse. Dermed kan der ska-

bes en mere stabil indtægtskilde i form af indtægter fra sundheds- og uddannelsesområdet, 

hvor fodbold er en noget ustabil størrelse. 

3.1.2 Analyse på brancheniveau (porters 5 forces) 

Analysen af branchen vil tage udgangspunkt i Porters Five Forces. En branches indflydelse på 

en virksomheds evne til at skabe værdi for aktionærerne sammenfattes af modellen i 5 mar-

kedskræfter, konkurrenceintensiteten i branchen, leverandørernes forhandlingsstyrke, konkur-

rence fra substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke samt adgangsbarrierer til 

branchen. Analysen vil udelukkende tage udgangspunkt i forretningsområdet vedr. fodbold-

virksomhed, herunder samarbejdsområdet, entre-, tv- og præmiepenge, salg af merchandise, 

indtægter fra driften af Brøndby stadion på kampdage såvel som ikke kampedage (F&B ind-

tægter) samt køb og salg af spillere, da dette er det klart største forretningsområde i BIF. De 

nye forretningsområder vil blive analyseret i afsnit 3.4 Vækststrategier, da de anses for at væ-

re en metode til at BIF kan vækste yderligere ud over fodboldvirksomheden 

Opbygningen af afsnittet vil være som i figur 12 nedenfor.  
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Figur 12 – Opbygning af analysen af branchen 

3.1.2.1 Indtrængningsbarrierer 

Indtrængningsbarriererne er ret markante på det danske fodboldmarked, således koster det 

mange penge i investeringer i alt fra stadion til spillertrup for at nå op i den bedste danske 

fodboldrække, hvor de store penge er fra samarbejdspartnere, entre, tv og præmier, salg af 

merchandise, drift af stadion samt køb og salg af spillere. Dog er der en naturlig udskiftning 

blandt de danske fodboldklubber når det gælder om at spille i den bedste danske række, da 

der hvert år rykker to hold ud mens der kommer to nye til. Således betinger det sig helt klart 

af dygtighed, held og lignende, at komme i den bedste danske række og dette skal som regel 

hjælpes på vej af en stor pose penge. I dag er der dog en markant forskel på at spille i den 

bedste og den næstbedste række, således er det yderst svært, at blive i den bedste danske 

række når man først er kommet derop, hvis og såfremt der ikke sker markante investeringer i 

hele organisationen i fodboldvirksomheden. 

Hvis man er dygtig drevet fodboldvirksomhed som har en god organisation, gode faciliteter og 

dermed gode indtjeningsmuligheder har man også gode muligheder for at slutte i den bedste 

ende af superligaen. Hvis dette er tilfældet får man adgang til de lukrative europæiske turne-

ringer som kan generere ekstra indtægter.  Når man er kommet med i de europæiske turne-

ringer gælder det som om at komme i enten det yderste lukrative Champions League eller det 

lidt mindre lukrative gruppespil i UEFA cuppen.  

Der er altså tale om en såkaldt 3-trins raket til de helt store indtægter, først skal man op i su-

perligaen, herefter skal man komme i toppen af denne for slutteligt at spiller sig i de lukrative 

gruppespil i Europa. Alt sammen en meget kostelig affære der er målet for mange danske fod-

boldklubber men som mange gange går galt især i nedgangstider, hvor der ikke er risikoper-

verse investorer, der vil smide en masse penge i en fodboldklub. Det handler derfor om, at 

have rammer og organisation i orden, således at man hele tiden kan holde sig i toppen af su-
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perligaen og komme med i Europa og dermed også være attraktiv for de bedste spillere og 

samt idig få dem i et udstillingsvindue og tjene gode penge på evt. spillersalg. 

Det danske marked er primært styret af 3-5 klubber som har organisationen og rammerne til 

at kunne klare sig i toppen af dansk fodbold hvert år og samtidig have ressourcerne til også at 

spille ude i Europa, her er udover BIF også FC København, OB og Aab. Hvor sidstnævnte i in-

deværende sæson har deltaget i både Champions Leugue, hvorefter man kom videre til UEFA 

Cuppen. Dette har dog også kostet i den hjemlige liga, hvor de i nuværende sæson ikke kan 

nå medaljerne, dog ligger de stadig i den bedre halvdel af superligaen. Således har trenden for 

de danske klubber der deltager i de europæiske turneringer, at de samtidig har haft det svært 

i den hjemlige liga. 

BIF har dog ikke nogen synderlig grund til at bekymre sig om nye konkurrenter på det danske 

marked, da de her er lysår foran de klubber som rykker op i superligaen. På det europæiske 

marked er det dog anderledes, da det her er de bedste klubber i Europa (dvs. de 1-6 bedste 

klubber fra hvert land) der er med og konkurrencen er hård, således er det blevet set, at 

ukendte østeuropæiske hold har slået på papiret stærkere danske hold ud. Der er således op-

stået en stor trussel fra øst, hvor man bl.a. i sæsonen 2007/2008 så at det russiske hold Zenit 

Sankt Petersborg vandt UEFA Cuppen. 

3.1.2.2 Samarbejdspartnere  

Under dette afsnit vil der blive lavet en analyse af branchen i forhold til samarbejdspartnere 

herunder analyse af deres forhandlingsstyrke i forhold til BIF, konkurrence fra substituerende 

produkter samt selve konkurrencesituationen på markedet for denne type samarbejdsaftaler. 

På dette område anses leverandørerne som værende ikke eksisterende. 

3.1.2.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke  

BIF har efter udvidelsen af Brøndby stadion fået et unikt koncept set i forhold til danske vilkår. 

Således er forholdene gode og samarbejdspartneren har gode muligheder for at netværke med 

kunder, medarbejdere og andre som de ville have lyst til at give en god oplevelse. Forholdene 

er uformelle og der er rig mulighed for at snakke om alt andet end fodbold og fodbold.  

BIF har i dag en stor fold af samarbejdspartnere (mere end 350 i alt) i alle mulige klasser og 

der er udviklet mange nye tiltag til, at disse kan komme til at snakke sammen lave forretnin-

ger etc., alt sammen imens fodboldholdet løber rundt nede på banen og spiller fodbold. Nogen 

af disse tiltag er f.eks. partnerforums, hvor man mødes under afslappede forhold i Brøndby 

stadions VIP lounger både til superligakampe, Europa cup kampe og andre store arrangemen-

ter afholdt på Brøndby stadion. Der laves rejser når BIF spiller ude i Europa og BIF afholder 

netværksmøder. Mange forretninger handler i dag om sociale relationer ment på den måde, at 

man handler med dem man kender. Netværksarbejdet i BIF har derfor sin grobund i, at skabe 

stærke relationer mellem primært de repræsentanter der deltager, således at det i sidste ende 
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kan munde ud i omsætning for de involverede. Mange samarbejdspartnere har således skabt 

mere omsætning, end hvad deres forpligtelse er over for BIF. 

BIF har skabt sig et godt navn blandt danske erhvervsvirksomheder og da deres koncepter er 

unikke set i dansk optik er forhandlingsstyrken på BIFs side. Det handler dog også en vis grad 

om hvilket hold den ansvarlige for samarbejdspartneren holder med, hvor deres kundeseg-

ment holder til og hvad de vil opnå med en sådan samarbejdsaftale, dermed forstået, at der er 

nogen erhvervsvirksomheder som kun vil inviterer sine kunder ud til en fodboldkamp og her er 

det fint nok med et par overdækkede sæder og en fransk hotdog for andre er det vigtigt at 

kunne sidde indendørs, nyde god mad og vin. Der er dog blevet en trend blandt det mere eks-

klusive, hvilket giver BIF en klar forhandlingsstyrke over for sine kunder.  

3.1.2.2.2 Substituerende produkter 

Hvis en virksomhed ønsker, at sponsorer et sportshold eller sportsnavn i Danmark, dette væ-

rende inden for fodbold som alle mulige andre sportsgrene, er der rig mulighed for det. Hvis 

der dog kigges isoleret på det produkt der leveres er der ikke mange sportsklubber eller navne 

der kan leve op til det produkt BIF kan leverer med unikke rammer, stort netværk osv.. Selve 

promoveringen i den danske presse og på tv er også helt unik når der snakkes fodbold og i dag 

vises stort set samtlige superligakampe live på TV2 sport eller TV3+, samtidig vises der fyldige 

sammendrag af disse kampe på andre kanaler. Der er dog hård konkurrence, fra sportsgrene 

som håndbold (hvor promoveringen er steget markant inden for de seneste par år), ishockey 

og store populære sportsnavne som Caroline Wozniacki, Mikkel Kessler og andre. Disse kan 

dog langt fra byde på de samme rammer og netværk som BIF kan, hvorfor selve substitutio-

nen foretages alene på, at sponsoren, eller samarbejdspartneren, ville betale en lavere pris. 

Det produkt, denne køber er dog så tilsvarende dårligere. Netværket (som et eller andet sted 

er det vigtigste) bliver mindre, rammerne dårligere og dermed bliver det man får ud af det 

også dårligere. Det er dog utroligt svært og måle, hvad man får ud af et sponsorat, hvilket kan 

virke tillokkende for de billige sponsorater. Den enkelte samarbejdspartner/sponsor skal dog 

gøre op med sig selv, hvad denne ønsker ud af et sponsorat. Handler det om, at kunne invite-

rer nogen kunder ud på stadion, hvor man inden spiser på restaurant og laver andre arrange-

menter, eller skal man inviterer kunder ud til fin middag på stadion i flotte rammer med læ-

dersæder og fri bar.  

De penge som en erhvervsvirksomhed anvender på sponsorater kan også anvendes anderle-

des. I bund og grund handler et sponsorat om, at der skal skabes mersalg. Dette kan også ske 

ved at anvende penge på reklamer i pressen, opsætning på messer, invitation af kunder ud til 

virksomheden og meget andet. Mulighederne er mange for den enkelte erhvervsvirksomhed. 

De kan også i stedet anvende pengene til procesoptimering på selve virksomheden og i stedet 
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for skabelse af mersalg kan der skabes en besparelse i omkostningerne og dermed en højere 

bundlinie. 

Det kan ud fra ovenstående konstateres, at der er hård konkurrence fra substituerende pro-

dukter, det handler her for BIF om, at gøre deres produkt helt unikt, således at samarbejds-

partneren ikke kan vælge BIF fra. Dette er også til dels lykkes med udbygningen af Brøndby 

stadion samt deres udvidede samarbejde, således at det ikke kun er billetter med middag der 

sælges men også andre temaer, såsom netværksdage og foredrag på Brøndby stadion. Derud-

over er der når der tales fodbold et vist loyalitetsforhold, hvor f.eks. FC København er over-

klassen, er BIF mere arbejderklubben. 

3.1.2.2.3 Konkurrencesituation 

Erhvervsvirksomheder vil rigtig gerne være en del af en succeshistorie, det kan være at der 

vindes et dansk fodboldmesterskab, en tennisturnering i Japan eller andet. Det betyder, at der 

bliver positiv omtale omkring personen eller klubben som med udsmykning på tøjet viser, at 

denne erhvervsvirksomhed har hjulpet således at de mål der var opstillet kunne nås. 

I dag er der i mange fodboldklubber gamle pensionerede fodboldspillere som står for salg af 

sponsorater, dette primært i de mindre klubber. Disse folk har ikke nødvendigvis kvalifikatio-

nerne til at sælge disse tilbud til virksomhederne. I BIF er der til disse aftaler en hel salgsafde-

ling der varetager vedligeholdelse og nysalg af disse samarbejdsaftaler. Det betyder for BIF at 

de rette folk er på dette område, hvilket giver en konkurrencemæssig fordel i forhold til de 

mindre klubber i området og resten af Danmark. Mange af de store klubber i Danmark har dog 

også intensiveret ressourcerne på dette område, hvilket har påvirket konkurrenceintensiteten.  

Derudover er selve produktet der sælges af BIF, attraktivt i forhold til kunden, idet produktet 

ikke kun handler om eksponering. Dette giver en klar konkurrencemæssig fordel for klubben, 

det skal dog nævnes, at det som BIF har udviklet omkring deres produkt, såsom netværksda-

ge, forholdsvis nemt kan udvikles af andre klubber, dog er rammerne på Brøndby stadion til 

dette ret unikke og skaber et yderligere tilhørsforhold hos erhvervsvirksomheden. Dermed for-

stået, at når samarbejdspartneren kommer ud til unikke rammer, hvor der er styr på tingene 

så føler de ikke en trang til at skifte til en mindre fodboldklub (eller større for den sags skyld) 

da der kommer en tilfredsfornemmelse med det som er købt i BIF. 

Konkurrencesituationen afhænger dog også lidt af, hvordan den økonomiske situation i Dan-

mark er. Har virksomhederne overskud, intensiveres salgsarbejdet mange gange og dette be-

tyder yderligere sponsorkroner til bl.a. BIF. I sidste ende afhænger salget dog af produktet og 

da BIF sammen med Parken Sport & Entertainment (herefter PS&E) har de bedste rammer, 

samt den bedste organisation i Danmark har de er klar konkurrencemæssig fordel i forhold til 

de andre fodboldklubber i Danmark.  
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3.1.2.3 Entre-, tv- og præmieindtægter 

Under dette afsnit vil der blive lavet en analyse af branchen i forhold til entre og tv herunder 

analyse af forhandlingsstyrken for de kunder der befinder sig i denne gruppe i forhold til BIF, 

konkurrence fra substituerende produkter samt selve konkurrencesituationen på markedet. På 

dette område anses leverandørerne ligeledes som ikke-eksisterende.  

Præmieindtægter er en svær størrelse, at analyserer og vil kun blive behandlet under punkter-

ne kundernes forhandlingsstyrke og Konkurrencesituation. Der findes som sådan ikke nogen 

substituerende produkter til præmieindtægter.   

3.1.2.3.1 Kundernes forhandlingsstyrke  

Der er 3 typer kunder i dette segment, betalende gæster på Brøndby stadion i forhold til entre-

indtægter, tv-selskaber i forhold til tv-indtægter og UEFA, DBU og andre forbund som betaler 

præmiepenge til klubberne for at klare sig godt i diverse turneringer.  

I forhold til de betalende gæster på Brøndby stadion er forhandlingsstyrken ret god, når man 

som fan af et fodboldhold skal se sit hold betaler man penge for, at komme ind og se kampe-

ne. Man tager ikke bare ind og ser et andet hold og man følger sit hold i tykt og tyndt. Således 

har BIF når tilhørsforholdet er skabt et rigtig godt grundlag for at skabe entreindtægter. Dog 

afhænger det også, igen, meget af de sportslige resultater og som det blev nævnt tidligere 

falder tilskuertallet, hvis holdet ikke præsterer mens det stiger, hvis holdet præsterer. Det kan 

især ses når der er spænding om topplaceringen for BIF, så stiger efterspørgslen efter billetter 

også markant. 

Fodbold i fjernsynet har altid hevet mange seere til, dermed er der grobund for at skabe flotte 

seertal og dermed yderligere reklameindtægter hos de kommercielle tv-stationer, hvis de viser 

fodbold i fjernsynet. Udviklingen er den senest tid også gået hen imod at næsten samt lige 

kampe superligaen vises i fjernsynet ellers kan man se dem over nettet på tv-stationernes 

online tv-stationer som f.eks. TV2’s sputnik. Når efterspørgslen efter et produkt stiger stiger 

prisen også, hvilket tydeligt kan ses af den gunstige tv-aftale som er lavet med DBU og klub-

berne i superligaen. Produktet som tv-stationerne vil have er unikt og de kan ikke ”bare” er-

statte det med en billigere håndboldkamp eller ishockeykamp, dette skaber en klar forhand-

lingsstyrke hos klubberne. Hvis BIF ligeledes kvalificerer sig til europæisk fodbold har de yder-

ligere indtægter på denne front og da disse kampe ligeledes er yderst lukrative, at få for tv-

stationerne er prisen høj og forhandlingsstyrken markant hos klubben. 

Ved deltagelse i de danske turneringer, både superligaen samt pokalturneringen får klubberne 

en indtægt alt efter, hvor de ender i turneringen. Denne indtægt er dog ikke særlig markant 

men kan generere yderligere præmieindtægter ved deltagelse i de lukrative europæiske turne-

ringer. Præmiepengene i især Champions League er som nævnt ret markante, senest kunne 

man bl.a. se at Aab havde en nettoindtægt på dette i omegnen af 60 mio. kroner og de nåede 
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ikke videre fra gruppespillet. Dem som vinder mange kampe, når langt og måske i sidste ende 

vinder en europæiske turnering får markante præmieindtægter og dette uden indtægter fra tv, 

entre og andet. Præmieindtægterne for deltagelse i europæisk fodbold er ret markante og, 

hvis UEFA mistede nogen af de store deltagende klubber ville turneringerne miste deres glans 

og dermed interessen fra sponsorer, tv-stationer og andre interessenter. UEFA er derfor super 

afhængig af at klubberne vil deltage og dermed er forhandlingsstyrken hos klubberne og dette 

er også grunden til de markante indtægter der opnås ved deltagelse. 

3.1.2.3.2 Substituerende produkter 

I forhold til at tage ud og se en af BIFs kampe på Brøndby stadion er det substituerende pro-

dukt andre sportsbegivenheder, koncerter og anden underholdning. Alternativt kan kunden 

også blive hjemme og se kampen i fje rnsynet da de fleste af BIFs kampe bliver vist i fjernsy-

net. Således kan det ses at det som substituerer entreindtægten, at se kampen i fjernsynet 

skaber en indtægt i form af tv-indtægter til BIF. Således er der en form for risikostyring da BIF 

både tjener penge på den betalende tilskuer samt den tilskuer der sidder foran tv’et og ser 

kampen også selvom tv-indtægten er en mere fast størrelse end entreindtægterne.  

Der er dog mange arrangementer man kan tage ud og se i stedet for at tage på stadion og se 

BIFs kampe. Dette skaber mange muligheder for at substituerer underholdningen på fodbold-

banen med f.eks. underholdning på håndboldbanen, ishockeyhallen, koncertstederne eller an-

dre steder og dermed en stor trussel for entreindtægterne hos BIF. Dog er der mange med et 

tilhørsforhold til klubben som ikke vil undvære at tage ud og se kampen på Brøndby stadion 

for i stedet at tage ind og se en koncert eller noget andet. 

I forhold til substituerende produkter for at købe rettighederne til BIFs kampe kan tv-

stationerne vise gode film, dokumentarprogrammer, anden sport eller noget helt fjerde. Det 

som bestemmer, hvad der vises i tv, er seertallene og når seertallene er høje til kampene i 

superligaen eller Europa cuppen er det, det som bliver vist. Der har historisk altid været stor 

interesse for fodbold både i Danmark og resten af Europa, således er det også det som folk 

rigtig gerne vil se i tv og dermed er der svært og substituerer produktet. Dette kræver man 

ændrer på det som folk vil se i fjernsynet.  

3.1.2.3.3 Konkurrencesituation 

Der er hård konkurrence om at få flest tilskuere til sine hjemmekampe, få flest tv-indtægter 

samt flest præmiepenge for deltagelse i diverse forskellige fodboldturneringer. De som klarer 

sig bedst på banen er som regel også dem som viser de flotteste tilskuertal, folk har tendens 

til at ville se et vinderhold, får flest tv-penge som følge af en højere placering i tabellen samt 

europæiske kampe og de fleste præmiepenge som følge af en højere placering i superligaen og 

dermed europæisk deltagelse. 
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BIF har en stor kundegruppe, de har mange fans over hele landet og har, bortset fra de sidste 

to år, været i toppen af superligaen sammenholdt med at de har spillet over 100 europæiske 

kampe. Dermed er der opbygget et godt fundament for igen at placerer sig i toppen af superli-

gaen og dermed have høje tilskuertal, få mest ud af tv-aftalen samt komme til at spille mange 

europæiske kampe og i bedste fald komme til at deltage i Champions Leugue.  

Der er dog kommet flere stærke spillere på markedet og nu er det ikke kun PS&E (bedre kendt 

som FC København), men også OB, Aab og FC Midtjylland som har fået gode placeringer i su-

perligaen og dermed højere tilskuertal, mere ud af tv-aftalen samt en masse europæiske kam-

pe. De fans som er kommet til har dog været meget regionale, dette gælder også FC Køben-

havn (som har det største nærmarked, da de ligger i København), hvor BIF har mange fans og 

tilskuere landet over, hvilket også kan ses på tilskuertallene når BIF spiller på udebane. Kon-

kurrencesituationen er derfor yderst gunstig for BIF, især hvis de igen kan holde sig i toppen af 

dansk fodbold på permanent status. Det kræver dog yderligere intensiv fokus på ting som ta-

lentudvikling (BIF har som mål at 30 % af A-truppen er egen avl), træningsvilkår osv.  

3.1.2.4 Merchandise 

Under dette afsnit vil der blive lavet en analyse af branchen i forhold til merchandise herunder 

analyse af forhandlingsstyrken for de kunder der befinder sig i denne gruppe i forhold til BIF, 

konkurrence fra substituerende produkter, selve konkurrencesituationen på markedet og slut-

teligt leverandørernes forhandlingsstyrke.  

3.1.2.4.1 Kundernes forhandlingsstyrke  

BIF udbyder mange forskellige former for Brøndbygear, f.eks. spillertrøjer, sengetøj, film, ba-

bytøj og meget andet der gør at kunder i alle aldre kan komme til at blive en del af den store 

Brøndby-familie. Kunderne er i dette tilfælde fans der køber det nyeste Brøndbygear, således 

at de kan føle sig som en del af fællesskabet og vise at man i forhold til BIF har et tilhørsfor-

hold. BIF har her et unikt sportsbrand som ikke bare kan erstattes af en hvilken som helst 

sportstrøje som er gul og blå, for så er der ikke det velkendte logo på. Dette giver BIF et klart 

overtag i forhold til kunderne da de kun kan købe dette andre steder, hvor adidas (som produ-

cerer tøjet) har forhandlet sig frem til at dette må sælges, såsom sportsbutikker. Det er dog 

kun spillerdragten, alt andet Brøndbygear sælges kun fra Brøndbyshoppen. I mange tilfælde 

købes der også mest på selve kampdagene, således laver kunderne mange gange et impuls-

køb, hvis BIF lige vinder pokalfinalen eller andre kampe. Dermed ment, at der sælges mere 

merchandise når BIF vinder på banen frem for når de taber, dette hænger dog uløseligt sam-

men med, at der kommer flere kunder på Brøndby stadion når det går godt på fodboldbanen. 
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3.1.2.4.2 Substituerende produkter 

Kunderne kan substituere Brøndbygearet med almindeligt tøj eller andet sportstøj. Det er ikke 

påkrævet, at have en blå/gul trøje på når man går til fodbold og i mange tilfælde er det ”al-

mindelige” sportstøj billigere, selvfølgelig afhængigt af mærke. Dog vil det være svært for en 

ægte Brøndbyfan ikke, at trække en Brøndbytrøje over hovedet når der skal ses fodbold på 

Brøndby stadion. Det kan dog være langt billigere for kunden, at købe noget ”almindeligt” tøj 

frem for det nyeste Brøndbygear, hvilket giver en stor trussel fra substituerende produkter.  

3.1.2.4.3 Konkurrencesituation 

Konkurrencesituationen er yderst gunstig for BIF, på salg af merchandise med Brøndbylogo har 

de stort set monopol, det er, som nævnt, kun i sportsforretningerne man kan købe selve spil-

lerdragten. Sammenholdt med antallet af kunder har de her en unik mulighed for at skabe 

mersalg ikke mindst grundet starten på deres webshop, hvor der kan købes alt fra spillertrøjer 

til billetter til BIFs hjemme- og udekampe. 

3.1.2.4.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke  

BIF er som fodboldklub i Danmark i manges øjne en succeshistorie, dette giver dem en unik 

mulighed hos dem der skal producerer spillertøjet som er den primære gruppe af produkter i 

forhold til salg af merchandise. Således er der mange forskellige producenter af sportstøj som 

gerne vil betale for at producerer spillertøjet så længe deres produktnavn står på det. I BIFs 

tilfælde betaler adidas mange penge for, at få lov at producerer spillertøjet. Det giver en klar 

styrke til BIF i forhold til forhandlingen med leverandørerne. Anden produktion af Brøndbygear 

anses for så lille et område, at forhandlingsstyrken er uvæsentlig. 

3.1.2.5 F&B 

Under dette afsnit vil der blive lavet en analyse af branchen i forhold til F&B herunder analyse 

af forhandlingsstyrken for de kunder der befinder sig i denne gruppe i forhold til BIF, konkur-

rence fra substituerende produkter, selve konkurrencesituationen på markedet og slutteligt 

leverandørernes forhandlingsstyrke.  

3.1.2.5.1 Kundernes forhandlingsstyrke  

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i to typer af situationer, tilskueren/kunden som er taget ind 

for at se en fodboldkamp samt kunden som betaler BIF for at afholde et arrangement på 

Brøndby stadion på en ikke kamp dag. 

Når tilskueren/kunden først har betalt entre for, at komme ind på Brøndby stadion og se en 

fodboldkamp er der to muligheder for at få noget mad i forbindelse med kampen. Enten kan 

der tages noget med hjemmefra eller også kan man gå ned i en af de mange boder og købe 

noget mad. Drikkevarer kan man ikke tage med ind på stadion, da man ikke må tage flasker 



 34

med ind. Dette giver BIF en klar fordel over for kunderne og må sidesættes med at tage en 

flyver eller en færge, altså en form for monopol.  

Efter udbyggelsen af Brøndby stadion har BIF fået nogle utroligt flotte rammer, hvor der også 

på ikke kamp dage kan afholdes alle typer af forskellige arrangementer. Dette er der dog i Kø-

benhavn utroligt mange muligheder for, således er Brøndby stadion en af mange forskellige 

muligheder. BIF har dog fra de mange samarbejdsaftaler, fans og andre et kæmpe netværk 

som også gerne vil benytte Brøndby stadion på ikke kampdage til konferencer, fester og andet. 

Igen afhænger dette dog også en smu le af prisen og samlet set må det konstateres af for-

handlingsstyrken på dette punkt ligger hos kunderne. 

3.1.2.5.2 Substituerende produkter 

Igen tages der udgangspunkt i de to situationer nævnt i afsnit 3.1.2.5.1. I forhold til tilskue-

ren/kunden på Brøndby stadion som skal ind og se en fodboldkamp, kan der substitueres med 

medbragt mad. Det er dog sjældent, at den enkelte tilskuer vil ”slæbe” dette med til en fod-

boldkamp. Der er dog en trussel for at tilskueren/kunden spiser før kampen eller hjemmefra, 

hvilket vil begrænse salget pr. tilskuer. BIF har dog oplevet en stigende omsætning pr. tilsku-

er, hvilket beviser, at den enkelte tilskuer mange gange gør brug af de mange boder på 

Brøndby stadion. 

I forhold til benyttelse af Brøndby stadion på ikke kamp dage er der en markant trussel fra 

substituerende produkter, således kan kunden vælge andre gode rammer i København og om-

egn.  

3.1.2.5.3 Konkurrencesituation 

Der tages igen udgangspunkt i de to situationer som er nævnt i afsnit 3.1.2.5.1. Konkurrence-

situationer kan, for tilskueren/kunden på Brøndby stadion som skal ind og se en fodboldkamp, 

anskues fra flere forskellige stadier, først skal kunden ind på stadion, denne konkurrencesitua-

tion er dog beskrevet i afsnit 3.1.2.3.3. Når de er kommet ind på stadion har BIF ingen kon-

kurrenter i forhold til salg af mad og drikke og det giver en yderst klar fordel idet der kommer 

en monopollignende tilstand på Brøndby stadion når salget fra boderne anskues. 

I forhold til den anden situation, brug af Brøndby stadion på ikke kampdage er konkurrencen 

markant. BIF gør mange ting for at opnå et unikt produkt, rammer og god betjening er ting 

som kan nævnes. Dog er BIF en forholdsvis ny spiller på dette marked og erfaring gør i sådan 

en branche en helt masse. Således må det konstateres at konkurrencesituationen er yderst 

hård om end BIF har forstået at udnytte Brøndby stadion bedre og bedre efter udbygningen. 

3.1.2.5.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Under dette afsnit samles de to situationer under et, da der her kigges på leverandører af 

mad, drikke og andre ydelser som sælges på Brøndby stadion på kamp dage såvel som ikke 
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kamp dage. BIF kan her igen udnytte deres store netværk til at skabe sig nogen fordelagtige 

priser på de varer de skal have. Det kan f.eks. nævnes at faxebryggerierne samtidig med at de 

er samarbejdspartner også leverer øl og vand til Brøndby stadion. Som skrevet tidligere så 

handler man med dem man kender og i det her tilfælde har der været et langt samarbejde 

mellem de to virksomheder.  

Set i forhold til leverandører som ikke leverer mad og drikke kan f.eks. nævnes teambuilding 

konsulenterne, hvor der er startet et samarbejde, hvor BIF har rammer og ressourcer mens 

teambuilding konsulenterne leverer viden.  BIF er dog begyndt og uddanne eget personale, 

således at der på sigt vil være mindre brug for dette samarbejde. Lige nu er BIF dog afhængi-

ge af dette samarbejde/levering af viden som de har med disse konsulenter, hvilket giver en 

klar forhandlingsstyrke hos denne type af leverandører.  

3.1.2.6 Køb og salg af spillere  

Under dette afsnit vil der blive lavet en analyse af branchen i forhold til køb og salg af spillere 

herunder analyse af forhandlingsstyrken for de kunder og leverandører der befinder sig i denne 

gruppe i forhold til BIF, konkurrence fra substituerende produkter og selve konkurrencesituati-

onen på markedet. Kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke vil blive slået sammen i 

et afsnit da de to ligger så tæt op af hinanden. 

3.1.2.6.1 Kundernes og Leverandørens forhandlingsstyrke  

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i to situationer, køb af fodboldspillere til BIF samt salg af 

fodboldspillere fra BIF. Kunden er i dette tilfælde den købende klub mens leverandøren er den 

sælgende klub. 

I forbindelse med salg af spillere kan situationen anskues fra flere forskellige vinkler, for det 

første vil spilleren som regel gerne af sted, da lønningerne i udlandet er langt større end i 

Danmark, for det andet skal den sælgende klub have noget ud af det da det som regel er en af 

de bærende kræfter der forsvinder fra fodboldholdet. Som skrevet tidligere er BIF en fodbold-

klub og derfor er køb og salg af fodboldspillere en vigtig del af forretningen. BIF er i europæisk 

målestok ikke den mest attraktive klub, samtidig kan man se at den løbende drift uden finan-

sieringsaktiviteter samt spillersalg (se figur 10 – Overskud fra salg efter skat) har den været 

positiv. BIFs massive investeringer i primært Brøndby stadion har dog gjort, at spillersalg er 

blevet en mere vigtig del af forretningen så der kan komme nogle mere markante afdrag på 

gælden (mere analyse på dette følger under afsnit 5 – Rentabilitetsanalyse). Der er dog efter 

kapitalindskuddet i 2007 kommet en markant nedbringelse af gælden. BIF har dog altid haft til 

hensigt og hjælpe sine medarbejdere/fodboldspillere videre i karrieren. Dette har været en 

fornuftig tilgang til tingene da en utilfreds spiller mange gange kan forårsage større skade end 

gavn. Efterspørgslen efter de bedste danske spillere i superligaen har været ret markant i en 

årrække, hvor mange dygtige spillere er blevet solgt for store summer, f.eks. Daniel Agger, 
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Christian Poulsen nævnes. Derfor har efterspørgslen også indvirkning på prisen, hvis der kun 

er en klub der vil have spilleren kan der ikke forhandles så meget om prisen, mens hvis der 4-

5 interesserede klubber så kan disse blive spillet ud mod hinanden. 

Ud fra ovenstående må det konstateres af forhandlingsstyrken afhænger af mange ting, men 

som et lille fodboldland, der mange gange benævnes udviklingsliga, hvor de bedste spillere 

”bare” skal videre så er forhandlingsstyrken på købers side, dog bestemt af efterspørgslen. 

Leverandøren får mange gange en høj pris grundet efterspørgslen efter den givne spiller.  

I forhold til køb af spillere er der for BIF mange muligheder. Deres primære marked er det 

skandinaviske, hvor de køber de bedste spillere fra Sverige, Danmark og Norge. I mange til-

fælde henter de dog også tidligere svenske, norske og danske landsholdsspillere i udlandet, 

hvor karrieren er gået lidt i stå, og hvor den nuværende klub helst vil af med denne da det 

tynger på lønningslisten. I forhold til køb af de bedste spillere fra norske, danske og svenske 

klubber ligger forhandlingsfordelen hos den leverandøren, den sælgende klub, for det første er 

det ikke sikkert at spilleren har den store interesse i at skifte til en dansk fodboldklub, for det 

andet er der ikke den store forskel på, hvad en norsk og svensk klub kan tilbyde en spiller i 

forhold til BIF. I disse tilfælde kan det ses, at BIF skal have pengepungen op og spillere som 

Samuel Holmen, Magnus Svensson og Martin Ericsson er gode eksempler på dette, hvor det 

ikke er unormalt, at der betales i omegnen af 10 mio. kr. for en spiller, hvilket er en stor sum 

for en dansk klub. 

Modsat vis er det langt billigere, at hente spillere ”hjem” fra udlandet, hvor spilleren ikke bliver 

brugt og reelt ”bare” tynger på den sælgende klubs budget. I dette tilfælde er forhandlingsfor-

delen klart på købers side, da de reelt overtager en spiller som er i overskud og mange gange 

kan de forhandle sig frem til, at få spilleren helt kvit og frit.  

3.1.2.6.2 Substituerende produkter 

Dette afsnit tager samlet udgangspunkt i de to situationer, køb og salg og spillere. Den eneste 

måde man kan substituerer på dette område er ved at bruge spillere af egen avl og man kan 

se, at mange klubber i både Danmark og det store udland bruger store penge på at uddanne 

fodboldspillere. BIF har på dette punkt altid været i top set ud fra nordeuropæiske klubber, 

rammerne er gode, hvor den studerende fodboldspiller kan kombinerer en uddannelse på 

f.eks. Brøndby Gymnasium (på Brøndby stadion) med en fodboldkarriere. Målet for BIF er også 

at 30 % af A-truppen er af egen avl, hvilket alt andet lige vil give gode muligheder for store 

fortjeneste ved videresalg af egne talenter samt en besparelse på transferudgifter. En klub i 

toppen af dansk fodbold kan dog ikke leve af egen avl alene, hvilket BIF også måtte konstate-

rer da de ikke erstattede dygtige spillere som Daniel Agger, Johan Elmander, Thomas Kahlen-

berg og Morten Skoubo, som var etablerede og dygtige spillere med nye og ligeså dygtige spil-
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lere. I dette tilfælde, blev de erstattet med primært egen avl og dette bevirkede til den vel nok 

største krise i BIF i nyere tid. 

3.1.2.6.3 Konkurrencesituation 

Dette afsnit vil ligesom afsnit 3.1.2.6.2 tage samlet udgangspunkt i de to situationer, køb og 

salg af spillere. Der er på transfermarkedet stor konkurrence om de bedste spillere og de aller-

bedste bliver solgt for kæmpesummer som man reelt kunne bygge store produktionsanlæg for 

i andre brancher. Således er BIF også i hård konkurrence om at samle de bedste spillere fra 

norden på deres fodboldhold. Holdene de primært konkurrere med på dette område er de bed-

ste klubber i norden samt klubber i Holland, Belgien og andre lande som ligger et lille trin over 

den danske liga.  

I forhold til salg er der mange af mellemklubberne i de store ligaer som vil have de bedste spil-

lere i BIF er konkurrencen om pris og hvor lang tid man kan holde på spilleren en dans på line. 

Således skal BIF ikke sælge før de har erstatningen klar, eller tid nok til at finde en, men sam-

tidig er der nogen gange prisen bliver så høj, at man ikke kan sige nej, dette var bl.a. tilfældet 

i salget af Daniel Agger som rent prismæssigt er det største salg i dansk fodbold til dato. 

3.1.3 Delkonklusion på brancheanalyse 

Ud fra ovenstående kan det konstateres, at BIF på mange områder har en fordel i denne bran-

che. I forhold til indtrængningsbarrierer på markedet kan BIF ikke rigtig påvirke noget, idet 

dette er bestemt af hvem der rykker op og ud af superligaen. De kan efter bedste evne blive 

ved med at optimerer den sportslige afdeling for at forblive i toppen af dansk fodbold og der-

med vinde deltagelse i de europæiske turneringer.  

På de primære indtægtsområder vedr. indtægter fra samarbejdspartnere, samt indtægter en-

tre, tv og præmier afhænger meget af, hvor godt fodboldholdet klarer sig inde på banen, går 

det godt vil erhvervsvirksomheder og kunder gerne være en del af succeshistorien – men går 

det lige pludselig ikke så godt kan de hurtigt finde andre steder og bruge deres penge, da mu-

lighederne her er store. I forhold til de lidt mindre indtægtsområder vedr. F&B indtægter samt 

indtægter fra merchandise har BIF store fordele i forhold til salg fra boderne på kampdage, 

modsat vis er konkurrencen utroligt hård omkring benyttelsen af Brøndby stadion på ikke 

kamp dage. I forhold til salg af merchandise har BIF et unikt brand som kun de, i stort om-

fang, har lov til at sælge og med en stor kundegruppe er der på dette område store fordele. 

Således har de også taget nye tiltag i brug som f.eks. en ny webshop som har været en stor 

succes. 

Køb og salg af spillere er ligeledes en vigtig del af en fodboldvirksomheds forretning og her har 

BIF været dygtige til at hente spillere ind udvikle dem yderligere og videresælge dem til mere 

end de gav samtidig med, at spilleren har bidraget positivt til den sportslige udvikling i BIF. 
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Konkurrencen om at få de bedste spillere er dog utroligt hård da der er mange attraktive mu-

ligheder for den enkelte spiller.  

3.2 Interne analyser af ikke-finansielle værdidrivere  

Den interne analyse vil kigge på 3 områder, BIFs ressourcer, herunder materielle anlægsakt i-

ver, immaterielle anlægsaktiver (herunder spillertruppen) samt menneskelige ressourcer. Her-

efter vil der blive kigget på samspillet mellem disse ressourcer for at se om dette gøres effek-

tivt. Til hjælp vil blive benyttet Porters værdikæde. Afslutningsvis vil der under denne analyse 

blive kigget nærmere på forretningsområdernes værdibidrag. Her vil Boston-modellen blive 

anvendt. 

3.2.1 Analyse af ressourcer 

Herunder vil materielle som menneskelige ressourcer blive analyseret. Til at starte med kigges 

der på Brøndby stadion som i mange tilfælde er udgangspunkt for indtægterne der skabes i 

BIF. Herefter kigges der nærmere på menneskerne bag og afslutningsvis hvordan der gennem 

BIFs værdikæde skabes værdi for kunden samt hvordan BIFs pipeline mht. produkter er.  

3.2.1.1 Brøndby stadion 

Brøndby stadion har gennem 8 etaper startende tilbage i 1965, forvandlet sig til ikke kun og 

være et centrum for BIFs hjemmekampe. Således startede man i 1999 med en markant om-

bygning af det eksisterende stadion. Det sidste omkring denne ombygning er først blevet fær-

digt i 2008. I samme moment købte man stadion af kommunen således at man blev herre i 

eget hus. Efter dette er der efter danske (og til dels europæiske) forhold top faciliteter til sam-

arbejdspartnere, tilskuere og pressen.  

Til selve fodboldkampene er der plads til mellem 26.000 – 29.000 tilskuere afhængigt af 

kamptypen. Boderne til servicering af gæsterne er her blevet udvidet og forbedret, således at 

der kan trakteres flere gæster og dermed forbedre oplevelsen for tilskuerne. 

BIF har blandet store foyerområder, lounger med plenumområder og breakoutfaciliteter og har 

derfor opskriften på ideelle steder, at holde konferencer, møder mindre messer, fester & mid-

dage, firmadage og teambuilding.  

Derudover er der bygget en sportscafe, lavet lokaler til Brøndby gymnasium, en større shop 

med salg af merchandise, træningscenter bestyret af SATS samt et større område til admini-

strationen.  

Dette betyder, at der udover fodboldkampe på Brøndby stadion også er aktivitet alle de andre 

dage på året. Brøndby stadion er altså omdrejningspunktet for hovedparten af BIFs kommerc i-

elle aktiviteter, det er således BIFs langsigtede målsætning, at gøre det til et aktivitetscentrum 

for sport, uddannelse og sundhed og selskabet har i 2008 stiftet Amadeus Speciallægecenter.  
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3.2.1.2 Den sportslige sektor 

Den sportslige afdeling er langt den største i BIF, her tænkes ikke kun på selve fodboldholdene 

som består af A-truppen og U-truppen. Omkring holdet er der en bred kreds af mennesker 

som varetager flere forskellige funktioner såsom træning, sundhed og scouting. Chefen for 

dette område er Anders Bjerregaard. Talentudviklingen har i mange år været et utroligt vigtigt 

område for BIF. Hvert år bruges der mange ressourcer på dette område der danner fundamen-

tet for fremtidens Brøndby hold. BIFs erklærede mål er, at være landets førende inden for det-

te område, de vil præge toppen af dansk ungdomsfodbold, vigtigst er det dog at spillerne ud-

vikler sig til at blive potentielle A-trup spillere og derfor prioriteres den enkelte spillers udvik-

ling højst. For at bevare den røde tråd med teknisk, underholdende, seværdig og flot fodbold 

er dette i højsædet helt fra A-trup og ned gennem U-truppen til ynglinge og juniorhold.  

Teamet omkring A-truppen består af cheftræner Kent Nielsen som er assisteret af assistent-

trænerne Kim Daugaard og Rene Skovdahl samt målmandstræner Morten Cramer og Lars 

Høgh (som er tilknyttet som konsulent). Omkring sundhedssektoren er der tilknyttet Johannes 

Breum som er sundhedschef, Peter Schmidt der er fysioterapeut, Henrik Andersen som er 

massør samt Eilif Larsen som er klublæge. Disse er med til at optimerer forholdene omkring 

træning for klubbens A-trup som derudfra få fodboldholdet til at præsterer optimalt. Kent Niel-

sen der som cheftræner bestemmer, hvordan træningen skal foregå, holdet skal sættes og 

tingene skal gøres. Kent Nielsen kom til Brøndby primo 2008 og har en fortid som professionel 

fodboldspiller, fodboldkendere husker ham nok bedst fra 1992, hvor han var med til at vinde 

Europamesterskabet for Danmark. Som træner har han været mange år i Horsens, hvor han 

med det materiale der var der, har udført store resultater. 

BIFs A-trup er en god blanding af rutinerede kræfter, gode boldspillere og unge talenter. Der 

er i alt 25 spillere. Truppen holder en gennemsnitsalder på ca. 26 år og hver spiller i truppen 

har i gennemsnit spillet ca. 145 topkampe. Samlet set har truppen spillet 101 landskampe, 

hvilket giver omkring 6,73 landskampe pr. spiller1. Landsholdserfaringen skiller BIF fra de fle-

ste konkurrenter i superligaen og samlet set er der størst erfaring i forsvaret og på den centra-

le midtbane. 

Scouting området et for nylig lige blevet forstærket i BIF således har man ansat svenske Pelle 

Andersson og norske Bjørn-Magne Broen som skal fungerer på BIFs primære marked Skandi-

navien. De to scouts har tidligere været ansat i Chelsea og har således erfaring fra en af de 

største klubber i Europa og har et stort netværk som BIF kan drage nytte af. BIFs mål er, at 

udvikle de bedste spillere på det skandinaviske marked og i den henseende er scouting områ-

det utroligt vigtigt. Med ansættelsen har BIF styrket sig på det de kalder deres primær marked 

                                                 
1 http://www.tipsbladet.dk/nyhed/sas -ligaen/top-12-saa-gammelt-er-dit-sas-liga-hold?page=0%2C7 



 40

og næste skridt gælder projekter i Sydafrika og der er ligeledes taget tiltag i f.eks. Sydameri-

ka, hvor der vurderes potentielle emner som kunne forstærke BIFs spillertrup. 

3.2.1.3 Organisationer 

BIF er som tidligere skrevet et professionelt drevet selskab oven på selve fodboldklubben. I 

afsnit 3.2.1.2 blev den sportslige sektor nærmere beskrevet. Dette afsnit vil lave en beskrivel-

se af resten af organisationen og i sidste ende, sammen med afsnit 3.2.1.1 og 3.2.1.2, ligge 

op til analyse af, hvordan disse ressourcer spiller sammen. 

Ud over direktionen som er gennemgået tidligere i denne opgave, er organisationen funktions-

opdelt med områderne Økonomi, Kommunikation, Event & Marketing, F&B, Salgsafdeling, Sta-

dion samt Brøndby shoppen. Således kan det se, at områderne, Event & Marketing, F&B, 

Salgsafdeling samt Brøndby shoppen hver især bidrager positivt til omsætningen med hjælp 

fra støttefunktionerne, Økonomi, Kommunikation samt Stadion.  

Event & Marketing står for at koordinerer forskellige events, finde på nye samt sælge billetter 

og sæsonkort. Salg på stadion og på sportscafeen ”1964” ligger under F&B. Salgsafdelingen 

står for salg og vedligeholdelse af samarbejdsaftaler. Afslutningsvis styres Brøndby shoppen 

samt salg over BIFs webshop i funktionen Brøndby shoppen.  

Disse støttes op at støttefunktionerne af støttefunktionerne Økonomi, Kommunikation og Sta-

dion, hvor Økonomi sørger for at give overblik over økonomien, hvor der bl.a. laves controlling 

på tallene, således, at der kan måles på de initiativer der foretages i de funktioner der har 

kontakt til kunderne. Kommunikation sørger for, at hjælpe til med kommunikationen udadtil, 

både omkring det sportslige men også som en funktion der gennemgår salgsmateriale til f.eks. 

samarbejdspartnerne. Slutteligt er der varetagelse af Brøndby stadion, som foretages af funk-

tionen Stadion. Brøndby stadion er udgangspunktet for stort set al salg der foretages og det er 

således utroligt vigtigt at tingene fungerer optimalt, herunder sikkerhed og andet administra-

tivt. 

3.2.2 Analyse af kernekompetencer (Porters værdikæde) 

Denne analyse tager udgangspunkt i Porters værdikæde, denne skal skildre, hvordan produk-

tet kommer igennem fra producent til forbruger, og dermed vise hvor stor nytte kunden i sid-

ste ende opnår. Modellen bruges dog primært til produktionsvirksomheder og kan derfor være 

svær og tilpasse til en servicevirksomhed. 

Som tidligere nævnt er BIF en fodboldklub og deres primære produkt er fodbold og hvad der 

dertil hører. BIF er således ikke en produktionsvirksomhed, BIF leverer underholdning og er 

således en servicevirksomhed. Der er dog lavet to værdikæder, da Brøndby stadion også bliver 

brugt på ikke kamp dage til konferencer, og andet og dette ville være svært og bygge ind i 

samme værdikæde som fodboldoplevelsen. 



 41

Figur 13, som er selve fodboldoplevelsen viser, hvordan den primære aktivitet er salg af billet-

ter, samarbejdsaftaler, Merchandise, salg fra boderne på kampdage. Gennem dette salg af 

billetter til tilskuerne, merchandise samt mad og drikke fra boderne skabes der for kunden en 

oplevelse og dermed i sidste ende værdi, således at kunden vender tilbage til nye oplevelser 

næste gang der er fodbold på Brøndby stadion. Ud over salg til tilskuere sker der også salg af 

samarbejdsaftaler, hvor kunden opnår værdi via bl.a. eksponering på storskærm.  

Primær aktivitet

Fodboldkamp - 
underholdning

Support aktiviteter

Salg af billetter og   
samarbejdsaftaler

Salg af 
Merchandise, salg 

fra boder og 
service på stadion 
samt eksponering 

af samarbejds-
partnere

Økonomi
Stadion

Kommunikation

 
Figur 13 – Porters værdikæde for BIF - Fodboldydelsen 

Figur 14, som er selve aktiviteten på Brøndby stadion på ikke kamp dage viser, hvordan man 

efter et salg skal yde en service over for kunden således, at der opnås en god oplevelse og 

dermed værdi.  

Primær aktivitet

Kommunikation
Support aktiviteter

Udlejning af lokaler 
på Brøndby stadion 

Service fra 
personale således 
at der fås en god 

oplevelse

Økonomi
Stadion

 
Figur 14 – Porters værdikæde for BIF – Brug af stadion på ikke kampdage 

3.2.3 Analyse af forretningsområders værdibidrag (Boston modellen) 

Nedenstående analyse vil tage udgangspunkt i Boston matricen som vil give et overblik over, 

hvilke produkter BIF har og hvor de er i deres livscyklus. Boston matricen er et nyttigt værktøj 

til analyse af, om porteføljen af forretningsområder er hensigtsmæssigt sammensat. Modellen 

bygger på to variable markedsvækst samt markedsandel, hvor sidstnævnte er er et mål for 

den generelle styrke virksomheden har i forhold til konkurrenterne. 

Der vil i dette afsnit blive fokuseret på nye som gamle forretningsområder, således vil de tiltag 

som BIF har foretaget inden for bl.a. sundhed med stiftelsen af Amadeus samt det nystiftede 

Brøndby Food&Mind være med. De to nye forretningsområder vil blive gennemgået mere de-

taljeret i afsnit 3.4 vækststrategier.  

Figur 15 giver et overblik over, hvor BIFs forretningsområder ligger. Som question marks lig-

ger F&B, primært grundet BIFs aktiviteter på ikke kamp dage, privathospitaler Amadeus, som 

er startet ultimo 2008 og stadig en forholdsvis ukendt faktor samt Food&Mind, som er startet 



 42

primo 2009. Kendetegnende for de tre forretningsområder er lav markedsandel men en klar 

markedsvækst. F&B viser stigende tendenser set på omsætningen og er godt på vej op af i 

forhold til markedsvæksten, set i forhold til markedsandelen vil denne dog være beskeden 

grundet mange konkurrenter på markedet. Amadeus er helt nystartet og markedsandelen er 

næsten ikke eksisterende men på sigt kan det blive en rigtig god forretning for BIF, da marke-

det generelt udviser en stor vækst. Food&Mind er et helt nyt startet forretningsområde, hvor 

mulighederne er gode, men væksten kan være begrænset, primært grundet den manglende 

vækst i samfundet. Merchandise og entreindtægter er placeret som stars, merchandise fordi 

området har en høj markedsandel samt i forholdsvis kraftig vækst, primært grundet den nye 

webshop, hvor BIF kan nå ud til alle deres kunder på en gang. I forhold til entreindtægter har 

BIF altid ligget i toppen når det gælder antallet af tilskuere, samtidig er der kommet en stigen-

de tendens, dette hænger sammen med mange ting, men primært de sportslige resultater. 

Samarbejdsaftalerne er rent omsætningsmæssigt steget ret markant fra 2007 til 2008 men er 

placeret som cashcow med lav ma rkedsvækst og en lidt høj markedsandel. Set i forhold tv-

indtægter afhænger markedsandelen af, hvor godt BIF klarer sig i superligaen samt, hvad der 

opnås af de europæiske kampagner, væksten er dog lidt højere med den nye tv-aftale samt 

mulighed for europæisk fodbold. Endelig er der indtægterne fra udlejning af erhvervsejen-

domme og markedsandelen er nærmest her ikke eksisterende og væksten virkelig lav for ikke 

at sige næsten negativ. Det kan bl.a. ses at grundet den største lejer i Gildhøj centeret Brønd-

by Park Hotel gik fallit i 2008 påvirkede det resultatet negativt. Samtidig er BIF ved at afhæn-

de hovedparten af Gildhøj Centeret til den nye idrætsefterskole som er startet af BIF men som 

skal være en selvstændig enhed. 
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Figur 15 – Boston matricen – BIFs forretningsområder 

3.3 Konkurrencestrategier 

Herunder vil BIFs vision, mission, værdigrundlag samt strategiske mål blive gennemgået. De r-

udover vil der blive lavet en analyse af de vækstmuligheder BIF har med særlig henblik på de 

nye forretningsområder såsom sundhedsområdet. 
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3.3.1 Vision 

BIF har en vision som er beskrevet i 4 punkter2. 

- Brøndby IF skal være bedst i norden 

- Brøndby IF skal have den mest solide økonomi 

- Brøndby IF skal have den største opbakning i befolkningen 

- Brøndby IF skal have det bedste talentarbejde i Danmark 

3.3.2 Mission 

BIF har ligeledes formuleret en mission der lyder som følger. ”Gennem positive fodboldoplevel-

ser, sportslige og økonomiske resultater skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejds-

partnere, tilskuere, fans og medierne samt for de der føler et tilhørsforhold til Brøndby IF, og 

for os selv. Vi vil fastholde og udvikle vores sympatiske, ægte og sociale ansvarlige image og 

styrke den positive branding”3 

3.3.3 Værdigrundlag 

BIFs værdigrundlag bygger på 4 nøglebegreber, Vilje, der sammenfatter mod og fight, Ambiti-

oner, der signalerer at BIF er offensiv og vil overskride sportslige såvel som kommercielle 

grænser. Af ambitioner udspringer stolthed over alt det som Brøndby har opnået indtil videre. 

Engagement er det næste nøglebegreb som dækker over den glæde og entusiasme der knytter 

sig til at være en del af Brøndby, passion hos fans og frivillige og den sociale ansvarlighed som 

udspringer af engagementet. Sidste nøglebegreb er Underholdning, som udtrykker at det skal 

være en fest, at gå til fodbold på Brøndby stadion såvel som, at følge Brøndby på udebane.  

3.3.4 Strategiske mål 

På den ordinære generalforsamling meldte BIFs direktør, Hermann Haraldsson mål og delmål 

ud for perioden 2009-2013. Sportsligt skal Brøndby IF altid slutte i top 3 i superligaen og der 

skal vindes en pokaltitel eller et mesterskab mindst hvert andet år. Samtidig skal der være 

deltagelse i de europæiske gruppespil hvert år og 30 % af A-truppen skal være af egen avl.  

Økonomisk skal omsætningen henover perioden øges med minimum 50 % gennem organisk 

vækst, der skal være et solidt overskud efter finansielle poster før transfer og der skal være 

balance i netto-transferresultatet rullende over en årrække. Samtidig skal det gennemsnitlige 

antal tilskuere til Brøndbys hjemmekampe hæves til 23.000.  

Endeligt skal kerneforretningen udvikles via eksisterende aktiviteter, risikostyring og vurdering 

af nye forretningsmuligheder.  

 

 

                                                 
2 http://brondby.com/article.asp?aid=13278 
3 http://brondby.com/article.asp?aid=13278 
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3.4 Vækststrategier 

Ud fra afsnit 3.3.4 kan det tydeligt ses, at BIF vil fokuserer på de nuværende forretningsområ-

der og få en endnu bedre udnyttelse af Brøndby stadion på kamp dage såvel som ikke kamp 

dage. For at leve op til BIFs mission (som er beskrevet i afsnit 3.3.2) og opnå de mål visionen 

indeholder så skal BIF videreudvikles inden for områderne sport, sportsarrangementer samt 

drift af sportsfaciliteter. I den henseende arbejder BIF efter, at gøre Brøndby stadion til aktivi-

tetscentrum inden for områderne sport, uddannelse og sundhed. Arbejdet er her allerede på-

begyndt med oprettelsen af Brøndby Gymnasium samt lægeklinikken Amadeus. BIF vil konti-

nuerligt udvide aktiviteterne inden for deres kompetenceområder såfremt at realistiske bud-

getter viser, at der er indtægter at hente i det.  

Ud over, at BIF har udviklet forretningsområderne inden for sundhed ved stiftelsen af Amade-

us, hvis aktiviteter bl.a. omfatter helbredsundersøgelser, kiropraktik & rehabilitering, akupunk-

tur samt almindelige lægekonsultationer, rådgivning og behandling samt uddannelse med stif-

telsen af Brøndby Gymnasium (som dog er en selvejende institution – da dette er et lovkrav) 

samt den nye idrætsefterskole som skal have til huse i Gildhøj centeret har de også stiftet et 

nyt selskab ved navn Brøndby Food&Mind som er et datterselskab med aktiviteter inden for 

køkken- og restaurationsbranchen. Selskabet skal leverer mad til bespisning i lounger ved 

kampe og andre arrangementer på Brøndby stadion. Derudover vil sportscafeen 1964 serverer 

mad fra Brøndby Food&Mind ligesom der er lavet aftaler med DIF/Idrættens hus samt Brøndby 

Gymnasium om at varetage deres frokostordninger. Over tid er det meningen, at Brøndby 

Food&Mind skal levere mad til firmaer uden for Brøndby stadion.  

På den sportslige front vil BIF når DBUs aftale med PS&E udløber om et års tid forsøge og til-

kæmpe sig dele af denne aftale således, at landsholdet også kan spille deres kampe på Brønd-

by stadion. Set i forhold til størrelsen af stadion er det er klar mulighed når der er tale om 

mindre nationer, hvor efterspørgslen efter billetter ikke er ligeså stor. Hvis BIF også skal have 

de store kampe vil det kræve en udbygning af Brøndby stadion, hvor man f.eks. kan lukke 

hjørnerne på stadion, således at det bliver en helt lukket arena. 
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3.5 SWOT 

Ovenstående strategiske analyse opsummeres i en SWOT analyse og afsluttes med hvad der i 

størst grad forventes at påvirke den fremtidige økonomiske udvikling hos BIF.  

 Stærke sider Svage sider 

Meget likviditet Afhængig af sportslige resultater 

Historisk gode sportslige resultater Ejerforhold 

Stærk organisation Ung organisation 

Talentarbejdet  Pt. kun et område der genererer betydelig 

likviditet 

God pipeline på produkterne Afhængig af 3 indtægtsgrupper, samarbejds-

partnere, entre, tv og præmier samt spille r-

salg 

Gode rammer på Brøndby stadion  

Simpel værdikæde  

Muligheder Trusler 

Yderligere investering i nuværende og nye 

forretningsområder 

Stærke modstandere, ikke kun FC København 

Udbygning af stadion med bygninger bag de 

to endetribuner 

Ugunstig konjunktur 

Tilbud til DBU om at spille landkampene på 

Brøndby stadion 

Manglende transferindtægter grundet diverse 

domme fra sportsdomstolen CAS 

 Andre sports- og underholdningsarrangeme n-

ter 

 Lønloft i superligaen 

 Talentarbejdet  

Figur 16 – SWOT analyse 

3.5.1 Stærke sider 

Meget likviditet: BIF har en solid egenkapital, hvilket også tydeligt kan ses af figur 10 (mere 

analyse på dette senere). Dette giver gode muligheder for, at investerer yderligere i forret-

ningsområderne inden for sundhed og uddannelse.  

Historisk gode sportslige resultater: I forhold til det sportslige har BIF dog historisk klaret 

sig flot, der har mange år i træk været europæisk deltagelse og det virker til at BIF med de 

investeringer der blev lavet i holdet sidste sommer er kommet tilbage på sporet efter den 

sportslige krise. Dette har givet dem viden omkring, hvordan tingene skal gøres i fremtiden. 
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Stærk organisation: Organisationen i BIF er klar til yderligere udvidelse inden for forret-

ningsområderne, samtidig er det dog en forholdsvis ung organisation (især hvis der kigges på 

ancienniteten i direktionen) som lige skal finde fodfæste uden samtidig og gå i stå.  

Talentarbejde: BIF har et stærkt talentarbejde der kan udvikle store talenter som kan sælges 

videre for store penge.  

Pipeline for produkterne: Brøndby har pt. en god fordeling af nye produkter som skal hjæl-

pe til at genererer yderligere likviditet, hvilket giver dem god mulighed for at øge omsætnin-

gen og uden yderligere markante investeringer i nye aktiver.  

Rammerne på Brøndby stadion: BIF er i løbet af 2008 blevet helt færdige med udbygningen 

af Brøndby stadion og hermed er der skabt nogen af Nordeuropas bedste rammer for medar-

bejdere, tilskuere, samarbejdspartnere osv. 

Simpel værdikæde: BIFs produkt og skabelsen af værdi til kunden er forholdsvis simpel, idet 

der er tale om at skabe underholdning for kunden med simple midler (11 mand og en fodbold). 

Der kan således nemt skabes en værdi for kunden som så vil komme igen. 

3.5.2 Svage sider 

Afhængig af sportslige resultater: BIF er en fodboldklub og forretningsområderne som salg 

fra boderne, entreindtægter og andet er dybt afhængig af, hvordan fodboldholdet performer på 

fodboldbanen. 

Ejerforhold: Ejerforholdet kan blive en udfordringen for organisationen, der er relativt set en 

stor ejer, som stort set bestemmer det hele og dette er amatørklubben, hvilket kan bevirke 

mangel på professionel sparring med ejerne. 

Ung organisation: Direktionen i BIF er meget ung og er først ved at lærer, hvordan man sty-

rer en fodboldklub af BIFs størrelse, dette kan skabe en langsommere proces end med erfarne 

folk på de indre linier.  

Et forretningsområde der genererer likviditet: De områder der genererer likviditet er tæt 

bygget op på fodbolden, så hvis dette svigter, vil det give klare udfordringer for BIF, dette har 

også tydeligt kunne ses på regnskabet den sidste krise BIF var igennem i 2007/2008.  

Afhængig af 3 forretningsområder: BIF har på nuværende tidspunkt udfordring omkring 

deres risikostyring da der pt. kun er 3 områder der generere den markante del af omsætnin-

gen, hvis et af disse områder svigter, vil det få betydelige konsekvenser for virksomheden. 
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3.5.3 Muligheder 

Investering i nuværende og nye forretningsområder: Der sker en udvikling inden for de 

eksisterende forretningsområder og der er kommet yderligere fokus på de, forholdsvis, kon-

junktur ufølsomme områder sundhed og uddannelse som på sigt kan skabe god likviditet (især 

på sundhedsområdet).  

Yderligere udbygning af stadion: BIF kunne udvide stadion yderligere, således at hjørnerne 

blev lukket af, derved kunne der komme flere tilskuere, samtidig kunne de udvide samarbejds-

faciliteterne og bygge ud bag endetribunerne, således at de kunne leje mere af Brøndby stadi-

on ud. 

Landskampe på Brøndby stadion: DBUs aftale med Parken udløber snart og i den henseen-

de kan BIF give et tilbud til DBU om at spille landskampene på Brøndby stadion. Dette vil ska-

be yderligere omsætning til BIF men kræver højst sandsynligt en udbygning af stadion i for-

hold til tilskuerkapaciteten. 

3.5.4 Trusler 

Konkurrenter: For ikke mange år siden, var det Brøndby og FC København der afgjorde, hvor 

det danske mesterskab skulle ligge, dette er forandret og de andre fodboldklubber er kommet 

tættere på. 

Konjunktur: Det som antages vil påvirke den fremtidige budgettering mest, er ud over den 

sportslige udvikling uden tvivl konjunkturerne som bl.a. vil gøre at samarbejdsaftalerne mind-

skes, det er for virksomhederne et let sted og skære og selvom man skaber et godt netværk 

er det svært og måle, hvad man får ud af de mange penge man poster i BIF for at blive ekspo-

neret og skabe netværk. Denne udvikling vil forplante sig i hele fodboldverdenen som vil give 

begrænsede spillersalg og derfor begrænsede transferindtægter. 

Manglende transferindtægter: Der sker hele tiden udvikling inden for det juridiske område i 

forbindelse med køb og salg af spillere. Dette kan i sidste ende påvirke den indtægtsgruppe for 

BIF markant. 

Andre sportsarrangementer: BIF sælger underholdning i form af sportsarrangementer. Det-

te kan dog forholdsvis nemt substitueres med andre sportsarrangementer. Så hvis BIF ikke 

sælger et godt nok produkt finder kunden et andet. 

Lønloft: Hvis DBU vælger at indfører lønloft i superligaen vil dette have en stor effekt for BIF 

da dette begrænser dem i de handlemuligheder de har i dag med køb af spillere. 

Talentarbejdet: Der er kommet kortere ned til de konkurrenter som lå efter BIF, således er 

de økonomisk kommet væsentlig tættere på, hvilket er en stor trussel for BIF.  
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4.0 Sammenligning med resten af branchen 
Dette afsnit tager udgangspunkt i bilag 2 – sammenligning med resten af branchen. 

Denne analyse vil lave en samlet vurdering af BIF i forhold til resten af branchen med ud-

gangspunkt i rentabilitet, likviditet og sikkerhed. Denne sammenligning vil blive foretaget på 

en periode dækkende fra 2005-2008. Analysen vil være opbygget som følger i figur 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 – Opbygning af sammenligningsanalyse 

Analysen vil udelukkende kigge på den historiske præstation og vil derfor ikke lave en finansiel 

reformulering af regnskaber. 

Til at starte med klargøres de anvendte virksomheders regnskaber til analyseformål. Først er 

de enkelte regnskaber for de udvalgte virksomheder klargjort, disse kan ses af bilag 2, således 

at opbygningen er ens hele vejen rundt og analysen dermed kan foretages. Det skal i denne 

sammenhæng nævnes, at opgørelsen af vareforbruget er lavet som følger, eksterne omkost-

ninger fratrukket salgsfremmende omkostninger. Dette er ikke tilfældet i den senere reformu-

lering og rentabilitetsanalyse da dette ikke har nogen betydning i den pågældende analyse.  

Udvælgelsen af den enkelte virksomhed der er sammenlignet med er foretaget ud fra kriterie r-

ne, tilgængeligt data og konkurrentstørrelse. Derudfra er følgende virksomheder valgt. 

• PS&E– data til rådighed og BIFs største konkurrent  

• AAB Sport - data til rådighed og en mindre konkurrent i til BIF 

• Århus Elite – data til rådighed og en mindre konkurrent til BIF  

Der er ikke valgt virksomheder i nærtbeslægtede brancher, da disse anses som værende for 

langt fra selve fodboldbranchen som er en meget specialiseret branche. 
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4.1 Rentabilitet 

Rentabilitetsanalysen består af to hovedelementer. En vurdering af den egentlige rentabilitet, i 

form af kapitalens forrentning, og en vurdering af indtjeningsevnen. 

Rentabilitetsanalysen vil tage udgangspunkt i følgende nøgletal, som kan ses af figur 18, af-

kastningsgraden (herefter AG), egenkapitalens forretning (herefter EKF), fremmedkapitalens 

forretning (herefter FKF), aktivernes omsætningshastighed (herefter AOH), overskudsgraden 

(herefter OG), dækningsgraden (herefter DG) og kapacitetsgraden (herefter KG).   

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Rentabilitet

  AG 9,3 13,0 -1,7 -1,2 6,8 6,6 15,2 8,3 -6,5 3,5 -1,5 15,3 -58,9 0,7 -2,2 3,4

  EKF 11,7 22,1 -5,8 -4,8 10,1 12,8 29,5 12,5 -13,4 4,9 -5,9 22,5 -144,9 -11,7 -37,6 0,1

  FKF 6,5 3,0 4,4 5,9 5,7 4,1 8,9 8,3 9,3 9,1 35,2 46,8 205,0 5,4 5,1 4,6

  AOH 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5 0,7 1,2 0,6 0,5 0,2

  OG 25,8 60,0 -9,9 -4,7 15,6 14,1 14,4 10,3 -11,6 6,2 -3,8 20,9 -51,3 -5,2 -14,5 -3,7

  DG 70,9 71,0 71,8 73,5 65,5 66,6 59,7 41,2 61,9 62,2 51,8 67,4 54,2 50,7 55,9 60,2

  KG 2,0 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,0 1,2 1,0 1,5 0,7 0,9 0,8 0,9

BIF
Parken Sport & 
Entertainment Aab Sport Århus Elite

Figur 18 – Nøgletal for rentabiliteten 

AG: AG udtrykker, hvor god virksomheden er til at forrente den kapital der er investeret i akt i-

verne. Det kan her ses, at PS&E henover perioden har den bedste forrentning, mens BIF sam-

men med Aab Sport er et stykke efter. Århus Elite ligger her helt i bund om end de i 2008 har 

haft en meget positiv udvikling, dette er dog pga. markante renteindtægter. PS&E har gennem 

perioden haft en markant stigende omsætning henover perioden, med et dog faldende resultat 

af ordinær drift før renter i 2008. BIF har her haft en noget svingende tendens, der er dog 

fremgang og spore i 2008, retningen ser altså ud til, at blive forbedret fremadrettet. Aab Sport 

har haft et meget flot 2008, hvor der med deltagelse i det lukrative Champions Leugue har 

været en markant stigning i resultat af den ordinære drift efter renteindtægter. AG udtrykker 

den samlede kapitals forrentning, således er det den forrentning som både egenkapitalen og 

fremmedkapitalen skal deles om. Derfor forklarer AG heller ikke, om forretningen af aktiverne 

skyldes finansiering gennem egenkapital eller fremmedkapital.  

EKF: EKF viser, hvordan den indskudte egenkapital forrentes. Set ud fra en alternativ betragt-

ning skal denne forrentning være konkurrencedygtig i forhold til f.eks. markedsrenten. Ellers 

kan investor ”bare” skyde penge ind i en anden investering. Det kan her ses, at BIF i forhold til 

PS&E halter efter i 2007 og 2008 mens der i 2005 og 2006 har været en markant bedre for-

rentning af egenkapitalen i BIF, grunden til dette er, at BIF i denne periode rent sportsligt kla-

rede sig rigtig godt og store spillersalg gav store indtægter. Retningen ser dog ud til at gå mod 

det positive, hvilket 2009 med god sportslige succes og nye forretningsområder skal bidrage 

yderligere til. Både Aab Sport og Århus Elite halter her markant efter, dog har Aab Sport haft 

et godt 2008 med stor sportslig succes.  
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FKF: FKF viser, hvor meget fremmedkapitalen forrentes. Det kan her ses, at BIF har en lavere 

forrentning af fremmedkapitalen i forhold til PS&E, mens også Aab Sport og Århus Elite halter 

efter. Der skal her især ligges mærke til, at PS&Es renteudgifter især i 2008 er steget markant 

og gældsniveauet også er steget. Dette skyldes, at PS&E laver markante investeringer i deres 

aktiver. Gældsniveauet kan dog være lidt foruroligende (mere om dette under sikkerhedsaf-

snittet). 

AOH: Den samlede kapitals forretning, AG, beskrives gennem to centrale forhold, kapitaltil-

pasning, udtryk i AOH og indtægts-/omkostningstilpasningen, OG. Tilsammen fortæller de to 

nøgletal, hvor god virksomheden er til at tjene penge og er hver især komponenter i AG. I det-

te tilfælde stemmer denne sammenhæng ikke helt, da der i AG er tillagt renteindtægter og 

dette ikke er medtaget i OG. AOH viser, hvor god virksomheden er til at skabe omsætning af 

sine aktiver, eller med andre ord, hvor mange gange aktiverne omsættes. Det kan her ses, at 

BIF halter noget efter sine konkurrenter, om end de sammen med Aab Sport er den eneste 

virksomhed der i denne analyse der har haft fremgang i 2008. Det skal dog dertil siges at BIF 

og PS&E har langt flere aktiver end de to jyske virksomheder, dette skyldes at de to ejer deres 

eget stadion. En yderligere forklaring af AOH skal findes i de forskellige omsætningshastighe-

der. Denne gennemgang kommer under afsnit 4.2 Likviditet. Generelt må det dog konstateres 

at der er en lav AOH i denne branche, hvorfor den vigtige komponent i denne branche må væ-

re OG.  

OG: OG er et udtryk for, hvor god virksomheden er til, at tilpasse omkostninger og indtægter. 

Jo bedre virksomheden er til, at tilpasse omkostningerne, desto større overskud får den for 

hver krone der omsættes. Hvis der kigges på BIF, Aab Sport og Århus Elite kan det ses, at det 

er en meget volatil branche, hvor der nogle år skabes virkelig gode resultater, mens der andre 

år skabes mindre gode resultater. PS&E har her haft en pæn OG over hele perioden om end 

den er en smule faldende. BIF har i de to første år, hvor der var gode sportslige resultater og 

markante spillersalg haft en høj OG, også den højeste i branchen, 2007 har været et dårligt år 

med svigtende sportslige resultater og dermed svigtende spillersalg, herefter kan man dog se 

en markant fremgang i 2008, hvor den primære grund til den negative OG, skal findes i de 

markante spillerindkøb der er foretaget. 

DG: Som skrevet fortæller OG om omkostnings-/indtægtstilpasningen. Hvis overskuddet falder 

forklare OG dog ikke om dette er grundet kapacitetsomkostninger eller variable omkostninger. 

DG siger imidlertid noget om udviklingen i de variable omkostninger. Det kan her ses, at BIF 

over perioden har haft en stigende tendens, således er omsætningen steget i forhold til de va-

riable omkostninger. Denne tendens har ikke været og finde i PS&E, hvor de variable omkost-

ninger er steget i forhold til omsætningen, dette over hele perioden. Hos Aab Sport og Århus 

Elite har tendensen været svingende over perioden, hvilket skyldes de meget sportsafhængige 

resultater. 
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KG: KG fortæller, hvor mange gange dækningsbidraget kan dække de faste omkostninger. En 

KG mindre end en, indicerer, at virksomheden kører med underskud, fordi der ikke er nok 

dækningsbidrag at dække de faste omkostninger med. Det kan ses, at der især i Århus Elite, 

men også Aab Sport har været visse udfordringer med at tilpasse dækningsbidraget til de faste 

omkostninger, hvilket dermed gør, at disse to virksomheder bliver afhængige af indtægter fra 

spillersalg som i denne analyse er indregnet i det sekundære resultat. Hos BIF og PS&E har der 

over hele perioden været KG over en, om end man skal ligge mærke til, at der er en stigende 

tendens hos BIF i 2008 mens der er faldende hos PS&E. 

4.2 Likviditet 

Likviditetsanalysen vil belyse om virksomhederne i denne branche har en evne til, at betale 

sine regninger når de forfalder og dermed har tilstrækkelig likviditet. Tilstrækkelig likviditet er 

dog ikke kun et spørgsmål om, at kunne betale enhver sit. Det er også et spørgsmå l om konti-

nuitet og kunne modstå uforudsete hændelser. Likviditetsanalysen gennemføres som et øje-

bliksbillede, hvorfor der er varsomhed omkring konklusionerne.   

Likviditetsanalysen vil tage udgangspunkt i følgende nøgletal, som kan ses af figur 19, likvidi-

tetsgrad 2 (LG 2), varelagrenes omsætningshastighed (herefter VLOH), varedebitorernes om-

sætningshastighed (herefter VDOH), varekreditorernes omsætningshastighed (herefter VKOH).  

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Likviditet

  LG2 47,4 79,7 95,1 40,2 81,3 33,4 14,2 37,8 107,9 285,5 75,6 57,3 143,5 119,9 98,8 132,0

  VLOH 10,8 6,7 6,5 9,6 11,0 10,5 0,0 0,0 12,5 14,2 57,7 52,0 28,2 93,3 89,3 97,9

  VDOH 13,3 1,7 1,0 5,5 3,9 5,3 17,4 9,5 4,2 5,2 4,4 3,7 5,6 6,0 6,5 3,4

  VKOH 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2

BIF
Parken Sport & 
Entertainment Aab Sport Århus Elite

Figur 19 – Nøgletal til likviditetsanalyse 
LG2: LG2 giver et indtryk af om virksomheden kan betale sin gæld, efterhånden som den for-

falder. Der tages her udgangspunkt i omsætningsaktiverne fordi der er interesse i, at se om 

virksomheden kan stå imod, såfremt alle de kortsigtede fordringer indfries på en gang. En li-

kviditetsgrad på 100 betyder, at den kortfristede gæld netop kan dækkes af de mest likvide 

aktiver, omsætningsakt iverne. Det kan her ses, at BIF såvel som PS&E ligger på et lavt niveau, 

hvilket indikerer, at der kan forekomme likviditetsvanskeligheder, hvis al kortfristet gæld skul-

le indfries på en gang. Her har Aab Sport og Århus Elite et bedre her og nu billede om end Aab 

sport har en nedadgående tendens. Det skal dog her nævnes, at der i fodboldbranchen ikke 

bindes markante midler i omsætningsaktiverne, da der primært er tale om salg af en ydelse 

mod kontant betaling. 
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Omsætningshastigheder: VLOH og VDOH udtrykker de antal gange den bundne kapital i 

gennemsnit omsættes. For VKOHs vedkommende er det antal gange gælden omsættes. For 

VLOH og VDOH gælder, at jo højere den pågældende omsætningshastighed er desto bedre.  

I forhold til VLOH gælder det, at jo højere omsætningshastighed, desto kortere tid bindes der 

penge i lagrene, hvilket er godt for likviditeten. I dette tilfælde halter BIF og PS&E noget efter 

Århus Elite og Aab Sport, da de her har markant højere omsætningshastighed på deres lagre, 

det skal dog nævnes at lagrene i en fodboldvirksomhed er ret små, da der sælges en ydelse. 

For VDOH gælder således, at jo højere denne er, desto hurtigere kommer pengene hjem. Man 

kan her se, at der er et meget svingende niveau for dette i branchen. Det skal hertil siges, at 

det antages, at 85 % af omsætningen foretages på kredit. Det kan ses, at BIFs konkurrenter 

er noget bedre til at få pengene hjem.  

VKOH er for branchen meget stabil og stort set ens for de virksomheder der indgår i analysen. 

Den er samtidig ret lav, hvilket må siges og være positiv for branchen.  

4.3 Sikkerhed 

Sikkerhedsanalysen fokuserer på to ting, soliditet og balancestruktur. En vurdering af tab og 

balancestruktur kan relateres til, hvor sikkert det er, at handle og investerer med virksomhe-

den. 

Sikkerhedsanalysen vil tage udgangspunkt i følgende nøgletal, som kan ses af figur 20, solidi-

tetsgrad 1 (Herefter SG 1) samt F/E forholdet. 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Sikkerhed

  SG 1 62,3 53,5 57,2 61,8 46,7 35,9 36,0 18,0 61,7 60,7 47,4 52,4 43,0 21,5 13,8 15,8

  F/E 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 1,3 1,5 4,0 0,3 0,5 0,7 0,1 0,0 2,8 4,3 4,7

BIF
Parken Sport & 
Entertainment Aab Sport Århus Elite

 

Figur 20 – Nøgletal til sikkerhedsanalyse  

Analysen af balancestrukturen vil endvidere, tage udgangspunkt i en procentbalance som er 

angivet i figur 21.  

SG1: Virksomhedens evne til, at bære tab udtrykkes gennem soliditetsgraden. Ved en solidi-

tetsgrad på 62,3 procent betyder det, at BIF kan tabe denne procentdel af sine aktiver og sta-

dig svare enhver sit. BIF har i forhold til sine konkurrenter en stærk soliditet. Her skal det især 

bemærkes at PS&E er gået voldsomt tilbage, hvilket skyldes de markante investeringer der er 

lavet indenfor de sidste 2 år.  

F/E: F/E (fremmedkapital i forhold til egenkapital) siger også noget om soliditeten. Jo mindre 

forholdet er, desto mere er der at stå imod med ved et evt. tab. Her er BIF og Aab Sport i 

særklasse med et meget lavt forhold. Derimod er der visse faresignaler i både Århus Elite og 

PS&E, hvor gældsniveauet har været markant stigende henover perioden.  
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Anl.akt. 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

  Imm. 9% 9% 11% 16% 12% 15% 8% 9% 9% 7% 9% 7% 11% 2% 3% 6%

  Mat. 86% 77% 69% 77% 69% 69% 44% 44% 35% 41% 54% 52% 6% 4% 10% 6%

  Fin. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 33% 34% 20% 23% 17% 2% 0% 3% 52%

  

Oms.akt.

  Ilikvide 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

  likvide 4% 13% 20% 6% 17% 14% 6% 14% 21% 32% 13% 23% 80% 93% 84% 36%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lang kap.

  EK 62% 53% 57% 62% 47% 36% 36% 18% 62% 61% 47% 52% 43% 22% 14% 16%
  FK 28% 29% 21% 21% 31% 18% 18% 45% 17% 28% 34% 6% 0% 0% 1% 57%

Kort kap.

  FK 3% 10% 16% 8% 6% 30% 36% 28% 1% 0% 1% 1% 2% 60% 59% 18%

  Andet 7% 7% 5% 9% 17% 16% 9% 9% 20% 11% 18% 40% 55% 18% 27% 10%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BIF
Parken Sport & 
Entertainment Aab Sport Århus Elite

Figur 21 - Procentbalance 

Procentbalancen: Det kan ses, at balancerne i de fire virksomheder er vidt forskelligt bygget 

op. Det kan ses, at aktiverne i BIF og PS&E primært består af materielle anlægsaktiver, dette 

grundet, at de ejer deres eget stadion. Aab sports markante andel i materielle anlægsaktiver 

skyldes investering i ejendomme. Når der kigges på egen og fremmedkapital er det interes-

sant, at bemærke andelen af fremmedkapital i især PS&E har været stigende henover perio-

den. BIFs forhold her har været opadgående i forhold til egenkapitalen, hvilket dels skyldes en 

stor kapitaludvidelse samt en konservativ investeringsstrategi. Ovenstående giver anledning 

til, at drage den konklusion, at BIF lettere ville kunne låne penge i forhold til konkurrenterne 

da der er en høj egenkapital og dermed forholdsvis lav risiko.  

4.4 Delkonklusion på sammenligning med branchen 

Denne konklusion vil kort gennemgå, hvad BIF er gode til set ud fra ovenstående regnskabs-

analyse. Set ud fra rentabiliteten er BIF gode (til dels også bedre end konkurrenterne) til at 

drive sin fodboldforretning når det sportslige går godt. Således skabes der en høj forrentning 

af egenkapitalen og omkostningerne er lave i forhold til omsætning og dækningsbidrag yderst 

gunstige. Det må siges, at fremmedkapitalens forrentning er yderst gunstig i forhold til kon-

kurrenterne som ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt betaler markante renteudgifter i for-

hold til BIF. Der kunne dog med fordel fokuseres yderligere på at få mere ud af aktiverne og 

dermed skabe en højere AOH.  
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Likviditets- og sikkerhedsanalysen viste, at fordelingen mellem egen- og fremmedkapital er 

yderst gunstig i BIF. Mulighederne for yderligere markante investeringer er gode i fremtiden.  

I forhold til at binde kapital i varelagre og hos debitorer kunne der fokuseres yderligere på, at 

få især VDOH op og således ikke binde unødvendig likviditet hos sine debitorer. Lagrene er 

uden betydning i denne sammenhæng, hvilket er naturligt, da BIF ikke er en produktionsvirk-

somhed. Samlet set må BIF anses som en markant spiller på markedet ud fra ovenstående 

regnskabsanalyse, hvor BIF i flere sammenhænge må siges og ligge i toppen af branchen. 
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5.0 Rentabilitetsanalyse 
Dette afsnit tager udgangspunkt i bilag 1 – reformulering. 

Ud over en analyse af de ikke-finansielle værdidrivere som er lavet i afsnit 3 skal der laves en 

flerårig udviklingstendens i de historiske regnskabstal. Sammen med afsnit 3 vil det danne 

grundlag for den fremtidige budgettering og dermed den samlede værdiansættelse. 

Samlet set vil dette afsnit lave en nærmere analyse af den historiske udvikling i følgende fi-

nansielle værdidrivere, salgets vækstrate, overskudsgrad (OG), driftsaktivernes udvikling, her-

under aktivernes omsætningshastighed samt udvikling i fremmedkapital og egenkapital. Af-

snittet vil følge følgende opbygning som angivet i figur 22.  

 

 

5.1 Reformulering 

 

 

 

 

 

Figur 22 - Opbygning af Rentabilitetsanalyseafsnit 

5.1 Reformulering 

I dette afsnit reformuleres balancen og resultatopgørelsen henover en 9-årig periode som ud-

gangspunkt for den senere rentabilitets- og regnskabsanalyse. Formålet med dette er at iden-

tificerer, klassificerer og reklassificerer poster således, at der laves en klar opdeling mellem 

driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Detaljerne omkring reformulering kan ses i bilag 1. 

Først reformuleres EK-opgørelsen således, at dirty-surplus poster kan identificeres, dvs. ind-

tægter og omkostninger samt gevinster og tab som er kørt uden om resultatopgørelsen. I BIFs 

tilfælde er den primære egenkapitalbevægelse årets resultat, derudover har selskabet indgået 

nogen renteswapsaftaler til afdækning af finansielle risici ved gældsforpligtelser med variabel 

rente. Markedsværdien af disse er direkte reguleret over egenkapitalen korrigeret for udskudt 

skat. Afslutningsvis kan det nævnes at der via to kapitalindskud i 2002 og senest i 2007 har 

været em positiv påvirkning af egenkapitalen. Nedenfor i figur 23 er vist egenkapitalopgøre l-

sen for 2005-2008 for yderligere år henvises til bilag 1.  
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Saldo primo året 411.977 325.388 269.259 245.725

Transaktioner med ejere

Kapitalindskud -1.019 100.218 0 0

Køb af egne aktier 0 0 0 0

Betalt udbytte 0 0 0 0

Udb. af udlig.sum ved fusion 0 0 0 0

Favørelement medarbejderaktier 0 -1.019 0 100.218 0 0 0 0

Totalindkomst

Årets resultat -13.846 -15.443 54.923 22.805

Valutakursregulering primo 0 0 0

Valutakursreg. af udl. dattervirk. 0 0 0

Værdireg. af sikringsinstr. efter skat -2.846 1.814 1.270 665

Øvrige egenkapitalreguleringer 0 -16.692 0 -13.629 -64 56.129 64 23.534

Saldo ultimo året 394.266 411.977 325.388 269.259

Jf. Årsrapport 394.266 411.977 325.388 269.259

0 0 0 0

2008 2007 2006 2005

Figur 23 – Egenkapitalopgørelse for 2005-2008 

Hernæst reformuleres balancen, således at der komme en opdeling mellem driftsaktiver, drifts-

forpligtelser, finansielle aktiver, finansielle forpligtelser samt egenkapital (som er taget fra re-

formuleringen af EK-opgørelsen). Herudfra kan det tydeligt ses at aktivsiden i BIF primært be-

står af kontraktrettigheder samt grunde og bygninger (som primært er Brøndby stadion). I 

forhold til passiverne er der et godt forhold mellem kortfristet og langfristet gæld, hvor langt 

størstedelen ved udgangen af 2008 er langfristet gæld. Samt idig er den bogførte egenkapital i 

stor i forhold til gælden, hvilket er godt i krisetider. Nedenfor i figur 24 er vist den reformule-

rede balance for 2005-2008 for yderligere år henvises til bilag 1.  
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Driftsaktiver

Langfristede aktiver

 Immaterielle anlægsaktiver,

Deposita 0 0 0 0

Kontraktrettigheder, spillere 100.575 76.946 54.084 38.070

Andre rettigheder 3.182 103.757 1.230 78.176 1.787 55.871 2.627 40.697

Materielle anlægsaktiver,

   Grunde og bygninger 444.855 473.613 375.234 366.754

   Driftsmateriel og inventar 17.545 17.253 6.499 5.321

   Aktiviteter under opførelse 0 462.400 3.816 494.682 85.185 466.918 0 372.075

Andre langfristede aktiver

  Udskudt skat 0 0 0 0

  Kapitalandele i datterselskab 525 525 0 0 0 0 0 0

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 5.037 5.847 5.665 4.140

Tilgodehavender 33.980 138.830 79.382 12.269

Periodeafgrænsningsposter 2.502 1.430 163 172

Mellemvær. med tilknyttet virks. 1.103 0 0 0

Aktiver bestemt for salg 27.270 0 0 0

Likvider 936 70.828 550 146.657 414 85.624 3.102 19.683

Driftsaktiver i alt 637.510 719.515 608.413 432.455

Driftsforpligtigelser

Hensættelse til udskudt skat 5.724 11.748 19.678 2.167

Gæld til leverandører 49.522 33.134 37.179 24.562

Periodeafgrænsningsposter 7.003 4.879 6.594 4.718

Driftsgæld i alt 62.249 49.761 63.451 31.447

Netto driftsaktiver 575.261 669.754 544.962 401.008

Netto finansielle forpligt.

Værdipapirer 85 96 96 85

Rentebærende forpligt., kort. 52.147 116.297 63.758 12.381

Rentebærende forpligt., lang. 128.933 141.576 155.912 119.453

NFF 180.995 257.777 219.574 131.749

Egenkapital 394.266 411.977 325.388 269.259

2008 2007 2006 2005

Figur 24 – Reformuleret balance for 2005-2008 

Afslutningsvis reformuleres resultatopgørelsen således posterne klassificeres som primære 

poster og sekundære poster. I dette tilfælde anses transferindtægter, omkostninger og af-

skrivninger vedr. dette ikke som en primær aktivitet, da dette er en meget svingende størrelse 

og ikke kan anses som en fast tilbagevendende del af indtægterne. Ligeledes er noterne byg-

get ind, således at det kan ses, hvorfra omsætningen og omkostningerne stammer fra. Dette 

til brug for den senere regnskabsanalyse i afsnit 5.2. Nedenfor i figur 25 er vist den reformule-

rede resultatopgørelse for 2005-2008 for yderligere år henvises til bilag 1.  
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Omsætning
  Entre-, tv- og præmieindtægter 58.267 32% 33.743 25% 35.768 27% 48.757 32%
  Indtægter fra samarbejdspartnere 76.513 42% 55.891 42% 55.161 42% 55.227 36%
  F&B og arrangementer m.v. 22.318 12% 18.108 14% 16.516 13% 21.120 14%
  Udlejning af erhvervsejendomme m.v. 6.422 4% 9.483 7% 5.475 4% 4.863 3%
  Merchandise m.v. 14.052 8% 12.750 10% 15.383 12% 19.683 13%
  Andre indtægter 4.577 3% 3.755 3% 2.028 2% 4.312 3%
Nettoomsætning 182.149 133.730 130.331 153.962
Vareforbrug 0 0 0 0
Bruttoresultat 182.149 133.730 130.331 153.962
 Kamp- og spilleromkostninger 11.498 8.285 7.797 9.736
 Salgs- og markedsføringsomkostninger 23.243 13.914 18.414 21.276
 F&B arrangementer 5.957 4.652 4.662 6.626
 Driftsomkostninger ejendomme 8.922 8.052 7.970 6.382
 Vareforbrug m.v merchandise 9.250 6.553 7.393 9.926
 Administrationsomkostninger 10.225 7.609 8.094 8.848
 Andre omkostninger 2.345 2.592 1.862 3.312
Eksterne driftsomkostninger -71.440 -51.657 -56.192 -66.106
 Vederlag til direktionen 3.154 1.740 2.181 3.584
 Honorar til selskabets bestyrelse 1.343 645 300 300
 Gager og lønninger til medarbejdere 68.004 56.358 49.394 49.208
 Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 -64 64
 Pensionsordninger, bidragsbaserede 1.458 1.327 808 464
 Andre omkostninger til social sikring 650 923 487 525
 Øvrige personaleomkostninger 1.745 842 996 529
Personaleomkostninger -76.354 -61.835 -54.102 -54.674
EBITDA 34.355 20.238 20.037 33.182
 Andre rettigheder 1.048 894 840 840
 Bygninger m.v 15.205 13.023 9.683 8.737
 Driftsmateriel og inventar 3.630 3.007 1.683 2.900
 Tab ved salg af anlægsaktiver 1.783 0 0 0
 Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 -80 -1 -525
Afskrivninger -21.666 -16.844 -12.205 -11.952
EBITA 12.689 3.394 7.832 21.230
Amortisering af immateriale anlægsaktiver 0 0 0 0
EBIT 12.689 3.394 7.832 21.230
Selskabsskat 2.828 -1.707 -933 5.768
Driftsoverskud fra salg efter skat 9.861 5.101 8.765 15.462
Andet driftsoverskud
 Transferindtægter 23.654 17.426 100.930 33.122
 Transferomkostniner -8.621 -8.172 -9.838 -2.387
 Nedskrivninger på kontraktrettigheder -1.749 0 0 0
 Afskrivninger på kontraktrettigheder -34.593 -25.847 -20.684 -12.170
Særlige poster -21.309 -16.593 70.408 18.565
Corporation tax 5.327 4.148 -19.714 -5.198
Anden totalindkomst -2.846 1.814 1.206 729
Totalindkomst fra driften, Net operating 
profits less adjusted taxes (NOPLAT) -8.967 -5.530 60.665 29.558
 Renter, bank- og prioritetsgæld m.v. 8.950 11.403 7.163 8.359
 Valutakurstab 2.031 362 78 292
Finansielle omkostninger 10.981 11.765 7.241 8.651
 Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 563 223 105 177
 Valutakursgevinster 109 742 825 87
 Kursgevinster på værdipapirer (urealiserede) 9 1 11 20
 Rentegodtgørelse ved overskydende skat 0 0 0 0
Finansielle indtægter 681 966 941 284
I alt -10.300 -10.799 -6.300 -8.367
Skatteeffekt 2.575 2.700 1.764 2.343
Netto finansielle omkostninger efter skat -7.725 -8.099 -4.536 -6.024
Koncernresultat -16.692 -13.629 56.129 23.534
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Totalindkomst -16.692 -13.629 56.129 23.534

2008 2007 2006 2005

Figur 25 – Reformuleret resultatopgørelse for 2005-2008 
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5.1.1 Regnskabspraksis og korrektioner 

For at danne et fornuftigt billede af de historiske regnskabstal vil der blive kigget på regnska-

bets formelle opbygning og anvendte regnskabspraksis og hvis dette giver et misvisende bille-

de foretage korrektioner til disse regnskaber.  

Efter gennemgang af BIFs anvendte regnskabspraksis, med særlig henblik på om f.eks. ind-

tægter fra køb og salg af spillere foretages i rette regnskabsår, er det opgaveskrivers holdning, 

at anvendelse af regelsættet, revisionen, timing af transaktionerne samt omfanget af oplysnin-

ger lever op til den kvalitet der skal til for, at lave en fornuftig analyse. 

5.2 Nøgletalsanalyse 

Til brug for vurdering af BIFs regnskabsmæssige udvikling udarbejdes en nøgletalsanalyse på 

baggrund af reformulerede EK-opgørelse, resultatopgørelse samt balance for perioden 2000-

2008.  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i strukturen i den udvidede Dupont-model jf. figur 26, 

se også bilag 1.  

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ROE 0,371% -7,228% -11,128% 1,106% 7,438% 9,140% 18,878% -3,697% -4,141%

Niveau 1

ROIC 0,120% -1,713% -3,634% 1,835% 5,991% 7,223% 12,826% -0,910% -1,440%

FGEAR 0,821 0,869 0,906 0,829 0,732 0,589 0,591 0,647 0,544

SPREAD 0,305% -6,345% -8,269% -0,879% 1,977% 3,253% 10,244% -4,304% -4,962%

r -0,185% 4,633% 4,635% 2,713% 4,014% 3,971% 2,582% 3,393% 3,521%

Niveau 2

OG 0,37% -8,93% -16,92% 6,65% 19,17% 19,20% 46,55% -4,14% -4,92%
AOH 0,325 0,192 0,215 0,276 0,313 0,376 0,276 0,220 0,293

Niveau 3

OGSalg 1,24% -4,13% -10,31% 7,52% 13,72% 10,04% 6,73% 3,81% 5,41%

OGAndet DO -0,87% -4,79% -6,61% -0,87% 5,46% 9,16% 39,82% -7,95% -10,34%

Figur 26 – Nøgletal for BIF – efter den udvidede Dupont-model 

5.2.1 Rentabilitet 

Med udgangspunkt i ROE analyseres det hvorledes selskabet skaber værdien til ejerne. Afka-

stet på egenkapitalen er drevet af dels afkastet fra driftsaktiviteten samt effekten fra finansie-

ringsaktiviteten. Egenkapitalens forrentning er givet ved følgende sammenhæng. 

 

Det ses at der over perioden er en meget svingende forretning til ejerne. Dette kan skyldes to 

ting, enten at der ikke tjenes penge på driften af virksomheden eller at der ikke tjenes på gæl-

den. Der er derfor behov for, at lave en analyse af henholdsvis drift, herunder indtægts- og 

omkostningstilpasningen samt kapitaltilpasningen. 
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5.2.2 Analyse af driften 

ROIC måler, hvor effektivt selskabet formår at udnytte de investerede ressourcer. ROIC er 

givet ved følgende sammenhæng. 

 

Det ses, at der over perioden også i dette nøgletal har været en yderst svingende tendens. Det 

ses af bilag 1, at tendensen er, at de år hvor posten Særlige poster er positiv så er driftsover-

skuddet det også og dermed skabes der overskud af den primære drift. I denne post indgår 

transferindtægter og omkostninger. Det kan således konstateres af køb og salg af spillere på-

virker forretningen i stor grad på trods af, at den primære drift udtrykt ved Driftsoverskud fra 

salg efter skat udviser en positiv tendens. Samtidig har BIF brugt betydelig likviditet på inve-

stering i nye aktiver, disse investeringer kan man se har haft en positiv indvirkning på omsæt-

ningen og dermed også i sidste ende påvirker totalindkomsten fra driften. 

Svingningerne kan analyseres dybere og skyldes enten en meget svingende OG, altså en svin-

gende indtægts- og omkostningstilpasninger eller AOH, altså en svingende kapitaltilpasning. 

Sammenhængen i ROIC kan også beskrives som følger.  

 

 

5.2.2.1 Indtægts- og omkostningstilpasning 

OG viser forholdet mellem driftsoverskuddet efter skat og nettoomsætningen. OG viser således 

både hvor meget én krones omsætning genererer i afkast efter skat samt hvor effektivt virk-

somhedens indtægt- og omkostningstilpasning er. OG er givet ved følgende sammenhæng. 

 

BIF har over perioden udvist en ekstremt svingende tendens i dette nøgletal, hvilket er en af 

forklaringerne til den meget svingende ROIC og dermed i sidste ende ROE.  

Derfor er det interessant og lave en yderligere dekomponering af OG, for at se om den noget 

svingende OG har noget og gøre med de ekstra indtægter og udgifter BIF har i forbindelse 

med køb og salg af spillere. Derfor laves der yderligere to nøgletal OG(Salg) og OG(andet 

driftsoverskud). Det første nøgletal tager udgangspunkt i driftsoverskuddet fra salg efter skat 

(se bilag 1) i forhold til salget og sammenhængen er følgende. 

 

Det kan ses, at dette nøgletal er langt mindre svingende end den samlede OG, hvorfor forkla-

ringen til det svingende OG skal findes i de indtægter og omkostninger BIF har i forbindelse 

med køb og salg af spillere, hvilket også tydeligt kan ses af figur 27.  
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Figur 27 – Nøgletal for BIF – Udvikling i OG 

OG(andet driftsoverskud) tager udgangspunkt i summen af særlige poster og anden totalind-

komst efter skat i forhold til salget og sammenhængen er følgende. 

 

Det kan ses, at dette nøgletal er yderst svingende og drivende for den samlede OG.  

 

5.2.2.2 Kapitaltilpasning, Aktivernes omsætningshastighed. 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykker forholdet mellem nettoomsætningen og net-

to driftsaktiverne. Nøgletallet udtrykker dels hvor meget omsætning én krone investeret kapi-

tal kan generere. AOH er givet ved følgende sammenhæng. 

 

Det kan ses, at AOH henover perioden har ligget på et stabilt, dog lavt, niveau. Dette betyder 

altså, at BIF ikke har været særlig gode til at skabe omsætning ud af sine aktiver. Det kan dog 

ses, at omsætningen har vist en stigende tendens over det seneste regnskabsår, hvor BIF og-

så er blevet helt færdige med udvidelsen af Brøndby stadion. Man kan ligeledes se at BIF har 

som mål at skabe en vækst i omsætningen på 50 % gennem organisk vækst, hvilket, hvis det 

lykkes, vil have en endog meget positiv indvirkning på AOH.  

5.2.3 Finansiel gearing og Spread 

Den investerede kapital – nettodriftsaktiverne – er normalt finansieret med fremmed- såvel 

som egenkapital. Den finansielle gearing er udtrykt i nøgletallet FGEAR og har følgende sam-

menhæng. 
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Man kan henover perioden se, at dette forhold er gået mod at størstedelen af driftsaktiviteter-

ne hos BIF er finansieret med egenkapital. Grunden til dette skyldes to ting, en konservativ 

holdning til at holde gæld samt vigtigst to kapitaludvidelser i henholdsvis 2002 og 2007.  

For at se om der tjenes på denne fremmedkapital udregnes det om ROIC er større end den 

rente der betales på lånene, dette kaldes Spread og sammenhængen er som følger.    

 

Det kan ses, at Spreadet henover perioden har været yderst svingende og stort set kun posi-

tivt (bortset fra år 2000) i de tilfælde, hvor BIF har tjent penge på køb og salg af spillere. Det-

te kan ligeledes være en af grundende til BIFs konservative holdning til gæld. 

Det kan dog ses, at der er en tydelig tendens mellem OG og Spread, således kan man af figur 

28 se at tendensen viser at når der sker en stigning i OG sker der ligeledes en stigning i 

spread. 
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Figur 28 – Nøgletal for BIF – Tendens mellem OG og Spread 

5.2.4 Delkonklusion på nøgletalsanalyse 

Der er henover perioden en meget svingende tendens i nøgletallene, hvilket udtrykkes gennem 

alle 3 niveauer. Som udgangspunkt kan det ses, at ROE svinger og forklaringen følger længere 

nede i dekomponeringen, hvor det kan ses at ROE er positiv de år, hvor BIF tjener penge på 

køb og salg af spillere, hvilket også, i den henseende, kan ses, at det eneste tidspunkt BIF rent 

faktisk tjener penge på deres gæld er når de tjener penge på deres køb og salg af spillere. 

I forhold til den fremtidige budgettering vil der blive taget højde for denne tendens, at der kun 

tjenes penge til ejerne når der er et positivt transferresultat. Det er dog ikke betryggende for 

BIF, at de er så dybt afhængige af disse spillersalg og dermed i sidste ende de sportslige resul-

tater på banen.  
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6.0 Weighted Average Cost Of Capital 
Afsnittet vil følge følgende opbygning som angivet i figur 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 - Opbygning af WACC afsnit 

I forbindelse med værdiansættelse anvendes BIFs WACC som diskonteringsfaktor. WACC’en 

kan anvendes til at tilbagediskonterer fremtidige forventede pengestrømme og dermed finde 

nutidsværdien af et selskab. Da man ønsker at beregne værdien af driften, må der tages hen-

syn til virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, udtrykt ved WACC’en. 

Denne tager højde for både ejernes afkastkrav såvel som långiver. Denne har følgende sam-

menhæng.  

 

hvor,  

WACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

V0
E = Markedsværdien er egenkapitalen 

V0
NFF = Markedsværdien af nettofinansielle forpligtelser 

V0
NDA  = Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA  = V0
E + V0

NFF) 

Ke = Ejernes afkastkrav 

Kg = Finansielle omkostninger efter skat 

WACC’en kan dermed anvendes som kalkulationsrente, en sådan anvendelse bygger på den 

antagelse, at kapitalstrukturen er konstant. WACC’en beregnes på et konkret gælds-

/egenkapitalforhold. Det antages dog i denne opgave, at dette forhold er konstant. Der anta-

ges endvidere, at der kun er to typer af finansiering (hvilket også er tilfældet set ud fra års-

rapporten), egenkapital og gæld. 

6.1 Kapitalstruktur 

Da driftens kapitalomkostninger udtrykker, hvad kapitalindskydere ofrer ved at investere i 

virksomheden, skal der benyttes markedsværdier for henholdsvis egenkapital og fremmedka-

pital ved fastlæggelse af kapitalstrukturen. Det leder dog hen til en udfordring, da det netop er 

det man søger at finde i forbindelse med værdiansættelsen. Til værdiansættelsen benyttes 

Kapitalstruktur Egenkapital-
omkostningen

Estimering af 
den risikofri 

rente

Estimering af 
beta

Estimering af 
risikopræmien

Beregning af WACC

Fremmed-
kapital-

omkostningen

Skattesatsen
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WACC’en som ka lkulationsrente, WACC’en kan dog ikke bestemmes uden bestemmelsen af 

kapitalstrukturen og dermed opstår der en cirkulær reference. 

En løsning til dette kunne være, at lade Excel løse denne cirkulærer reference ved hjælp af 

solveren. Denne løsning giver en korrekt matematisk beregning. Det ses dog oftest, at den 

anvendte metode er at fastsætte en langsigtet target kapitalstruktur for virksomheden. Denne 

kapitalstruktur er ikke nødvendigvis lig med den nuværende kapitalstruktur, men et skøn over 

den kapitalstruktur, som virksomheden gennem løbende rebalancering formodes at sigte imod. 

I denne rapport vil kapitalstrukturen blive fastsat som følger. Markedsværdien af fremmedka-

pitalen kan med rimelighed antages, at være lig med den bogførte værdi i regnskabet. Den 

bogførte værdi af fremmedkapitalen for 2008 er lig 180.995 tusind kr.  

Egenkapitalen udregnes med henblik på den reelle markedsværdi, altså antal aktier ganget 

deres kurs. Dette i forhold til selskabets B-aktie selvom BIF både har A- og B-aktier. Kursen 

tager udgangspunkt i kursen pr. 31-12-2008 da det er pr. denne dato værdiansættelsen laves. 

Figur 30 viser sammenhængen mellem antallet af aktier, værdien af disse og dermed mar-

kedsværdien af egenkapitalen. 

A-aktier B-aktier I alt
Antal 400.000 5.250.000 5.650.000
Kurs 37,80 37,80
Værdi 15.120.000 198.450.000 213.570.000  
Figur 30 – Markedsværdien af egenkapitalen for BIF 

Således bliver kapitalstrukturen lig med følgende. 

 

 

 

 

 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at denne kapitalstruktur anvendes uagtet, hvilket scenarium 

der snakkes om (mere om hvilke scenarier der er i afsnit 8.2 Scenarier). 

6.2 Egenkapitalomkostninger 

Med udgangspunkt i CAPM modellen bestemmes egenkapitalomkostningen Ke som ejernes af-

kastkrav, hvis de skulle foretage en alternativ investering med samme risiko. Modellen tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds aktier og afka-

stet på hele aktiemarkedet, ud fra den antagelse, at investorerne kræver et merafkast for at 

påtage sig risiko. CAPM bygger på en række antagelse, herunder at investorerne placerer de-



 65

res penge i en portefølje af aktier for dermed, at udnytte alle fordelene ved diversifikation, 

således at prisdannelsen på aktiemarkedet alene har til formål at fastlægge risikopræmien for 

den uundgåelige risiko også benævnt systematisk risiko. Således er det kun den usystematiske 

risiko som bliver prisfastsat ifølge CAPM. Sammenhængen mellem det forventede afkast 

(egenkapitalomkostningen) og markedsrisikoen kan ifølge CAPM beskrives som følger.  

 

hvor,  

Ke = Ejernes afkastkrav 

rf = Risikofri rente 

E(rm) = Risikopræmien 

Det fremgår af ovenstående formel, at det forventede afkast på en aktie er lig med det ris ikofri 

afkast plus en risikopræmie, der er proportional med aktiens beta. 

6.2.1 Estimering af den risikofri rente 

Teoretisk set er den risikofri rente lig med renten på en nulkuponobligation, hvor der ikke er 

nogen konkurs- eller reinvesteringsrisiko, der matcher med den tidshorisont på hver af de 

pengestrømme, som skal tilbagediskonteres. 

Til fastlæggelse af det risikofrie afkast anvendes afkastet på observerbare likvide obligationer. 

Teoretisk set bør denne obligation have samme varighed som de pengestrømme som der skal 

tilbagediskonteres. Ved værdiansættelse af selskaber som er going concerns skaber dette dog 

en udfordring da der ved anvendelse af DCF modellen forudsættes uendelig levetid for virk-

somheden. I praksis anvendes en 10-årig statsobligation som estimat for den risikofri rente. 

Dermed matches varigheden på det ”risikofrie” papir med varigheden på aktiemarkedet samt 

den budgetperiode der er anvendt i denne rapport. 

I denne rapport anvendes 4 % som risikofri rente. 

6.2.2 Estimering af Beta 

For alle aktier gælder, at større risiko – målt ved beta – kompenseres med tilsvarende større 

risikopræmie. Det betyder i al sin enkelthed, at en aktie med høj risiko har et højere forventet 

afkast end en mindre risikobehæftet aktie. Beta tolkes på følgende måde. 

ß = 0 => Risikofri investering 

0 < ß < 1 => Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

ß = 1 => Risiko som markedsporteføljen 

ß > 1 => Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Betaværdier kan estimeres på grundlag af historiske data, således at samvariationen mellem 

den enkelte akties afkast og afkastet på aktiemarkedet. Udfordringen er her, at der bliver tale 

om estimering af fremtiden ved hjælp af historiske (og ikke nødvendigvis) korrekte data. Der-
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udover kan andre ting vanskeliggøre beregningerne såsom hvor likvid eller illikvid, aktien er i 

forhold til andre aktier på markedet. 

BIFs betaværdi kan beregnes på baggrund af BIFs afkastdata og afkast fra markedet som hel-

hed. I figur 31 nedenfor er et sæt af månedlige afkastdata fra BIF henholdsvis SmallCap GI, 

som er den gruppering af aktier som BIF befinder sig i, gengivet i et x/y diagram. Hældningen 

på den indsatte regressionslinie svarer til BIFs betaværdi. Korrelationen har ligeledes en pæn 

R2 værdi, hvorfor resultatet er behæftet med forholdsvis stor statistisk sikkerhed. 

y = 0,9613x + 0,0202
R² = 0,4486
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Figur 31 – Udregning af betaværdi for BIF – historiske data 

SmallCap GI indekset er valgt, grundet at aktietypen BIF er en af de mindre aktier på Køben-

havns fondsbørs. Alternativt kunne OMXC20 vælges, dette giver dog en endnu lavere forkla-

ringsgrad (R2-værdi) samt en lavere beta. Af ovenstående kan det ses at beta er lig 0,9613, 

hvilket betyder, at en investering i BIFs aktie har en risiko der er mindre end markedet. 

Alternativt kan der anvendes en betaværdi fra en anden virksomhed. Det skal være en sam-

menlignelig virksomhed i samme branche, evt. også størrelse, der besidder nogenlunde de 

samme karakteristika som den virksomhed der fokuseres på (i dette tilfælde BIF). Der skal dog 

her tages højde for, at beregningen af beta for en given virksomhed sker på baggrund af den 

gæld der er i virksomheden. Når man skal anvende beta fra en anden virksomhed, kan det 

derfor være nødvendigt at omregne beta fra en kapitalstruktur til en anden. 

Udvælgelsen som sammenlignelig virksomhed er utroligt vigtigt og da børsnoterede virksom-

heder har mange forskellige aktiviteter kan dette være en svær proces. For såkaldte fodbold-

virksomheder, er der dog mange ”ens” typer, således er indtægtsgrupper og andre ting stort 

set det samme hele vejen rundt, hvis man lige ser bort fra PS&E og til del Odense Sport & 

Event som har udvidet deres aktiviteter signifikant. Nedenfor er der blevet foretaget en sam-

menligning med Aab. I dette tilfælde kan man af Euroinvestor.dk se at de har en betaværdi på 
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0,604 (pr. 25-04-2009). Det skal bemærkes, at der er tale om et gearet beta. Ud fra dette kan 

man finde det ugearede beta ud fra følgende formel.  

 
hvor,  

?L = Gearet beta 

t = skattesats 

G = Markedsværdien af fremmedkapitalen 

EKV = Markedsværdien af egenkapitalen 

?U  = Ugearet beta 

Med en skattesats 0,25, en markedsværdi af egenkapitalen på 87.666.513 mio. kr. (pr. 31-12-

2009, antal aktier 3.578.225*24,50) samt en samlet markedsværdi af fremmedkapitalen på 

94.804.000 mio. kr. (summen af lang- og kortfristet gæld i Aab pr. 31-12-2008) fås følgende.  

  
Ud fra dette kan man finde BIFs gearede beta ved at beregne det ud fra ovenstående formel, 

med en skattesats på 0,25, markedsværdi af fremmedkapitalen på 180.995 tusind kr. samt en 

markedsværdi af egenkapitalen på 213.570. Ud fra dette findes det gearede beta til følgende. 

 
Nedenfor i figur 32 er angivet flere sammenlignelige virksomheder og BIFs beta beregnet ved 

hjælp af disse virksomheder. Alle betaer for de sammenlignelige virksomheder er fundet pr. 

25-04-2009. Markedsværdier for fremmedkapital og egenkapital er fundet pr. 31-12-2008, 

hvor værdiansættelsen laves. 

Gearet Beta
Markedsværdi af 
FK Antal aktier Kurs

Markedsværdi af 
EK Ugearet beta BIF beta

Aab 0,60 94.804.000 3.578.225 24,50 87.666.513 0,3170 0,4702
Århus Elite 0,50 326.697.000 39.448.256 6,00 236.689.536 0,2070 0,3070

Parken Sport & 
Entertainment 0,93 1.366.906.000 2.468.800 419,00 1.034.427.200 0,4022 0,5964

Figur 32 – Udregning af Beta ud fra sammenlignelige virksomheder 

I forhold til ovenstående foretrækker mange praktikere at gøre brug af den såkaldte common 

sense- metode, hvor der sker en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko (drifts-

mæssig- og finansiel risiko), der herefter konverteres til en betaværdi.  

Ovenstående analyser giver forskellige værdier af beta. Da analysen på de historiske data i 

dette tilfælde anses som mest valid af de tre analyser vil beta i denne opgave blive baseret på 

denne værdi, altså 0,9613. 

                                                 
4 http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockInfo.aspx?StockId=408854 
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6.2.3 Estimering af risikopræmien 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investerer i aktier relativt til at 

investerer i risikofri aktiver. I praksis anvendes en række metoder til at estimerer risikopræmi-

en.  

1. Et antal investorer spørges om deres skøn over risikopræmien og efterfølgen-

de anvendes gennemsnittet som risikopræmie. Historisk set har denne siden 

1998 ligget konstant omkring 4 %.  

2. Risikopræmien estimeres ud fra historiske data. Denne antagelse bygger på at 

den forventede risikopræmie er den samme som den historiske risikopræmie. 

Denne risikopræmie er for 1925-1997 estimeret til ca. 3 %. 

3. Risikopræmien estimeres ud fra de nuværende aktiekurser ved hjælp af f.eks. 

residualindkomstmetoden.  

Fordelen ved metode 1 er, at investorernes skøn over den ønskede risikopræmie er den mest 

direkte samt eksperters skøn omkring den forventede risikopræmie og dermed muligvis den 

mest korrekte. Ulempen er at spredningen mellem eksperternes bud er alt for stort. Metode 2 

bygger på historiske data og dermed forudsættes det at den historiske risikopræmie er lig med 

den fremtidige. Dette er dog ikke sikkert, at dette er tilfældet da den økonomiske situation 

hele tiden ændrer sig og dermed også investorernes risikoaversion. Det må med rimelighed 

kunne konstateres at risikoaversionen hos investorerne har forandret sig markant over det 

sidste års tid. 

Den sidste metode stiller store krav til præcise estimater over markedets forventninger om-

kring de forventede fremtidige pengestrømme. Dette er ekstremt vanskeligt at gøre. En ameri-

kansk undersøgelse estimerede f.eks. den forventede risikopræmie til at være 2-3 %, hvor den 

historiske gennemsnitlige præmie har ligget på omkring 7-9 %.  

Af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke er noget korrekt svar på, hvad der er den 

korrekte risikopræmie. På baggrund af ovenstående anvendes der i denne rapport 5 % som 

markedsrisikopræmie. 

6.2.4 Konklusion på egenkapitalomkostninger 

Ovenstående analyse af de enkelte elementer til beregningen af egenkapitalomkostningen re-

sulterer i følgende beregning. 

 

 

6.3 Afkastkrav på fremmedkapitalen 

Afkastkravet til fremmedkapitalen bør i princippet baseres på den løbende markedsrente, dvs. 

den rente virksomheden kan låne til i dag. De finansielle forpligtelsers afkastkrav kan estime-

res som følger.  
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hvor,  

rf = risikofrie rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocent 

Den risikofrie rente er estimeret i afsnit 6.2 Estimering af den risikofri rente, og er lig den ef-

fektive rente på en 10-årig statsobligation. Virksomhedens risikoprofil bestemmer, hvilket ris i-

kospecifikt tillæg virksomheden skal betale for at låne penge. Långiverne kræver således et 

risikotillæg for at låne penge ud og dermed kompenseres for den risiko långiver påtager sig. I 

denne opgave antages dette risikotillæg at udgøre 2,5 %. Således bliver afkastkravet til frem-

medkapitalen følgende. 

 

6.4. Skattesatsen 

Idet der findes skat i denne verden har dette betydning for WACC’en, idet rentebetalingerne er 

fradragsberettigede. Dette har betydning når et selskab (herunder også BIF) finansierer deres 

drift med en blanding af egenkapital samt fremmedkapital, idet afkastet på egenkapitalen ud-

betales efter, at selskabet har betalt skat, mens renterne indgår som en del af driften og fra-

trækkes inden skatteberegningen. 

For BIF anvendes blot den almindelige virksomhedsskatteprocent på 25 % til beregningen af 

WACC. 

6.5 Delkonklusion - driftsaktivitetens kapitalomkostninger – WACC 

På baggrund af ovenstående analyse og konklusioner fås beregningen af WACC som følger. 

 

 

 

 



 70

7.0 Værdiansættelse 
Dette afsnit tager udgangspunkt i bilag 3, 4, 5 og 6, hvori værdiansættelsesberegningerne er 

foretaget. Opbygning vil følge den i figur 33 angivne metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 – Opbygning af værdiansættelsesafsnit 

Denne rapport anvender den nyeste udvikling inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse, 

hvor årsregnskabet sættes i centrum. Således benyttes de historiske årsregnskaber som ud-

gangspunkt for budgettering af de fremtidige pengestrømme. Den nye tilgang indebærer bl.a. 

at afskrivninger, opskrivninger, hensatte forpligtelser mv. ikke længere betragtes som arbitræ-

re støjfænomener i analysen. Disse udgør derimod en integreret del af årsregnskabets måling 

af værdi og værdifremgang. Der korrigeres således ikke for disse i forhold til det frie cashflow. 

Til værdiansættelse vil denne rapport anvende den frie cashflow-model (herefter FCF-

modellen). Da der indgår gæld i kapitalstrukturen hos BIF anvendes den indirekte metode, 

hvorved værdien af hele virksomheden estimeres først, hvorefter markedsværdien af frem-

medkapitalen (netto finansielle forpligtelser) fratrækkes, således at egenkapitalværdien frem-

kommer som en rest. Virksomhedsværdien er således lig med kapitalværdien af det fremtidige 

frie cash flow til ejere og netto långivere. Begrebsmæssigt er det frie cash flow således ”divi-

dende” fra driften til fordeling mellem virksomhedens kapitalindskydere, långivere og ejere. 

Det frie cash flow defineres som følger.  

FCF = C – I 

hvor C er de budgetterede pengestrømme fra driftsaktiviteten og I er pengestrømme fra inve-

steringsaktiviteten. Modellen kan skrives som følger.  

 

Bemærk her at den indirekte metode (modsat den direkte) anvender de vejede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, WACC, i stedet for egenkapitalomkostninger. Grunden er, at der indgår 

fremmedkapital i kapitalstrukturen. FCF kan ligeledes omskrives, således, at det dækker de 

termer der er blevet brugt i reformuleringen (se bilag 1) samt selve værdiansættelsen (se bi-

lag 3). Dette kan skrives som følger.  

FCF = DO - ?NDA 

Base case 
scenarie

Synergi case 
scenarie

Best case 
scenarie

Worst case 
scenarie

BIF alene Opkøb foretages af investorgruppen

Valg af værdiansættelsesmodel

Prisinterval
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hvor,  

DO = Driftsoverskud efter skat 

? NDA = Ændring i nettodriftsaktiver 

Dette ændrer ovenstående model en smule således, at den nu kan skrives som følger.  

 

Når hele markedsværdien af virksomheden er fundet, fratrækkes markedsværdien af frem-

medkapitalen, således at værdien af egenkapitalen findes. Dette påvirker modellen yderligere, 

således at den endelige anvendte model er som følger.  

 

Teorien siger, at analytikere skal forecaste FCF til det uendelige, idet der er tale om going con-

cern- investeringer, der forventes, at have en uendelig løbetid. I praksis er dette ikke muligt, 

hvorfor der vælges en budgetperiode, hvorefter alle posterne i budgettet følger en konstant 

vækstrate, g. Perioden efter budgetperioden kaldes terminalperioden og sammenfatter analyti-

kers skøn over virksomhedens værdiskabelse, som forventes at forekomme efter budgetperio-

den. Selve værdien kaldes terminalværdien. Budgetperioden kører i denne rapport henover 10 

år, hvorefter den generelle vækst sættes til en konstant stigning på 4 %.  

7.1 Value drivers  

Modellen for værdiansættelse er i denne rapport primært opbygget omkring følgende tre value 

drivers. 

- Salgsvækst 

- Overskudsgraden (herefter OG)  

- Aktivernes omsætningshastighed (herefter AOH)  

Andre benyttede value drivers der er anvendt er følgende. 

- Egenkapitalratio  

Grunden til, at modellen ikke opbygges således at samtlige tal budgetteres er, at der ønskes 

en forsimpling, således at driftens omkostninger således bygges ind i OG, som dermed viser, 

hvordan driften klarer sig. Dertil viser salgsvæksten, hvordan omsætningen vil udvikle sig 

henover perioden.  

For, at finde udviklingen i nettodriftsaktiverne benyttes aktivernes omsætningshastighed, hvil-

ket ligeledes er en forsimpling i forhold til at budgettere samtlige tal under aktiverne.  

Den primære grund til denne forsimpling både, hvad angår omkostninger og aktiver, er at BIF 

ikke har markante ændringer i disse medmindre der foretages ekstraordinære investeringer og 

dette er let forudsigeligt og kan bygges ind i de to nøgletal. Derudover er der ikke særligt 

mange typer af omkostninger eller aktiver i BIF.  
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Ligeledes er egenkapitalratioen taget med, da denne viser fordelingen mellem fremmedkapital 

og egenkapital i passiverne.  

7.1.1 Salgsvækst 

Salgsvæksten tager i denne rapport, udgangspunkt i omsætningens hovedtyper. Bidrag fra de 

nystartede forretningsområder, såsom Amadeus og Brøndby Food&Mind vil blive indbygget i 

omsætningstypen ”Andre indtægter”. Salgsvæksten vil bygge på en procentvis stigning og den 

enkelte stigningsprocent vil der blive redegjort for under det enkelte scenarier i afsnit 8.2, 

hvilket vil være et samspil mellem analysen af de ikke-finansielle værdidrivere samt rentabili-

tetsanalysen. 

7.1.2 Overskudsgrad 

OG bestemmer sammen med omsætningen totalindkomsten fra driften, hvor totalindkomsten 

fra driften er omsætningen ganget med OG. Således vil der ligeledes her, være en klar redegø-

relse for, hvorfor OG ser ud som den gør, hvorfor de enkelte omkostningstypers udvikling her 

vil blive gennemgået. 

7.1.3 Aktivernes omsætningshastighed 

AOH bestemmer sammen med omsætning udviklingen i NDA, hvor NDA er lig omsætning div i-

deret med AOH. Således vil den enke lte aktivtype blive gennemgået under hvert scenarium.  

7.1.4 Vækststrategier for investorgruppen 

Investorgruppen har lyst til at overtage BIF fordi konceptet er godt. At agerer inden for sport, 

sundhed og uddannelse er et meget følsomt område, men ligeledes forholdsvist konjunktur 

ufølsomt. Det vil sige, at lige meget hvad, skades væksten ikke. Derimod er privathospitaler 

kommet mere frem i nyere tid, primært grundet de nye sundhedsforsikringer, hvor folk kan 

forsikre sig, således at kommer de til skade eller har brug for behandling kan ventelisten på 

det offentlige hospital springes over og man kan få foretaget undersøgelse, operation og lig-

nende på privathospitalet. Ligeledes anser det offentlige, privathospitalerne som samarbejds-

partnere frem for konkurrenter, hvilket igen har en positiv synergi på privathospitalernes om-

sætning. Denne udvikling vil investorgruppen udnytte ved dels at opkøbe allerede eksisterende 

privathospitaler samt etablerer nye i områder, hvor der ikke er et sådant. Derigennem vil de 

skabe en forbedret risikostyring således at BIF ikke 100 % er afhængig af de sportslige resul-

tater.  

Investorgruppen vil ud fra ovenstående investere i oprettelsen af 10 privathospitaler, dette 

skal finansieres dels med egenkapital som er en yderst markant størrelse i BIF i dag, dels ved 

finansiering af fremmedkapital. Investorgruppen forventer at disse investeringer sker i perio-

den 2009-2012, hvorefter der kommer en stærk fokus på at optimere driften. Selve sammen-
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lægningen af selskaberne vil blive kørt med hård hånd efter overtagelsen, dog med respekt for 

de forskellige kulturer der er i BIF og de selskaber der opkøbes. 

Dog er investorgruppen stadig af den overbevisning, at BIF styrer en vigtig fodboldklub, hvilket 

betyder, at der stadig fokuseres på denne del ligesom i dag.  

7.2 Scenarier 

I denne rapport vil der være 4 forskellige scenarier, base case scenarium, synergi case scena-

rium, best case scenarium og et worst case scenarium. Hvert enkelt scenarium er forklaret 

nedenfor. Disse scenarier er med til at ligge det interval, hvori selve tilbudsprisen pr. aktie skal 

ligge indenfor. Således vil der ud fra dette bedre kunne forhandles på prisen, da tilbudsgiver 

nemmere kan finde ud af, hvor meget af synergigevinsten denne forventer at skabe ved opkø-

bet, som BIF skal have oveni i selve prisen, for de nuværende aktiver.  

7.2.1 Base case scenarium 

Dette scenarium vil vurderer den mest sandsynlige udvikling for BIF, hvis de forsætter alene. 

Scenariet vil være yderst konservativt, hvad angår investeringer i nye driftstiltag. Ligeledes vil 

dette scenarium tage højde for BIFs egne forventninger som blev meldt ud på årets general-

forsamling, da det her er folk fra inderkredsen af virksomheden der udtaler sig og dermed må 

formodes, at have det bedste indblik i forretningen BIF. 

7.2.2 Synergi case scenarium 

Dette scenarium vil vurderer den mest sandsynlige udvikling for BIF, hvis opkøbet bliver fore-

taget. Investorgruppen forventer af investerer kraftigt, især inden for sundhedsområdet, hvor-

til der er store forventninger.  

7.2.3 Best case scenarium 

Dette scenarium vil vurderer udviklingen for BIF, hvis opkøbet bliver foretaget og markedsud-

viklingen samt de nye investeringer ved opkøbet forløber bedre end først antaget. 

7.2.4 Worst case scenarium 

Dette scenarium vil vurderer udviklingen for BIF, hvis opkøbet bliver foretaget og markedsud-

viklingen samt de nye investeringer ved opkøbet forløber dårligere end først antaget. 

7.3 Budgettering 

Hvert enkelt scenarium vil blive beskrevet for sig i det følgende. Dog vil der blive lavet en ana-

lyse af, hvordan det formodes at udvikle sig mht. det sportslige som et separat afsnit, da dette 

vil være ens hele vejen igennem for alle scenarierne. 
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7.3.1 Den sportslige udvikling 

Rapporten tager udgangspunkt i den nuværende sportslige situation, hvor BIF ligger i toppen 

af dansk fodbold og igen har udsigt til europæisk fodbold. Dette formodes at være tilfældet i 

de næste 10 år, hvor BIF vil ligge i top 3, hvert eneste år. Derudover forventes det at BIF in-

den for de næste 10 år, hvor budgetperioden foreligger, vinder 4 danske mesterskaber, kom-

mer til at deltage i Champions League 2 gange, samt UEFA Cuppens gruppespil 5 gange.  

I forhold til spillersalg vil der i 1/3 af årene i budgetperioden blive foretaget markante spiller-

salg, som vil påvirke OG i kraftig grad. 

7.3.2 Budgettering for Base Case Scenarium 

Nedenfor er budgettering for den givne budgetperiode angivet i figur 34 for base case scenari-

et. Det skal her pointeres, at BIFs egne forventninger er bygget ind i perioden fra 2009-2013, 

dog sammen med opgaveskrivers forventninger til markedets udvikling. Herudover er det op-

gaveskriver der forudsiger udviklingen ud fra den historiske udvikling i værdidriverne samt 

analysen af de ikke finansielle værdidrivere.  

Salgsvækst: Udviklingen i salgsvæksten skal anses som følger. Entre-, tv- og præmieindtæg-

ter følger af den gode tv-aftale som superligaklubberne har fået med tv-selskaberne, samtidig 

gør den sportslige udvikling og deltagelse i diverse europæiske turneringer, at der påvirkes 

positivt i syv ud af ti år. De tre år, hvor der vil være en nedgang er grundet den manglende 

deltagelse i de europæiske gruppespil. Dette vil ligeledes påvirke de andre indtægtskilder kraf-

tigt  

I forhold til indtægter fra samarbejdspartnere, formodes det at der kommer en kraftig stigning 

i budgetår 2009 som følge af, at BIF har fået en helårsgevinst af de to største sponsorater med 

KASI Group. Herefter forventes udviklingen, at svinge markant primært grundet konjunkture r-

ne. BIF holder dog et højt niveau i denne indtægtstype primært grundet flotte rammer og gode 

netværk med kunderne.  Det skal dog her påpeges, at det forventes, at KASI Group forlænger 

deres to store sponsorater når den 5-årige aftale udløber samt at konjunkturerne vender.  

F&B indtægter vil i budgetperiodens første år blive påvirket positivt, dette grundet stigende 

tilskuertal, hvilket giver øgede indtægter fra boderne, derudover påvirker det positivt at BIF er 

helt færdige med ombygningen af Brøndby stadion, hvilket sammenholdt med at det store 

samarbejdsnetværk også benytter Brøndby stadion på ikke-kamp dage (som ikke er en del af 

samarbejdsaftalen, herunder teambuilding, sociale arrangementer, konferencer etc.), giver en 

stigning. Herefter vil denne indtægtsgruppe mere eller mindre følger entreindtægterne, hvilket 

betyder at de år, hvor entreindtægtsstigningen er positiv er F&B indtægtsstigningen ligeledes 

positiv. 
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Indtægter fra udlejning af ejendomme forventes at falde kraftigt i starten af den 10-årige bud-

getperiode, primært grundet frasalg af Gildhøj centeret til Idrætsefterskolen, denne udvikling 

vil dog blive bremset og der vil fra 2014 være en svagt stigende tendens. 

Merchandise indtægter vil følge den sportslige udvikling helt lige, dette betyder, at når der ikke 

deltages i f.eks. europæiske gruppespil så vil disse indtægter falde og samtidig stige, hvis det-

te er tilfældet. 

Andre indtægter er den mest interessant i denne beskrivelse, da denne stiger meget kraftigt i 

starten af budgetperioden, også væsentlig mere end de andre indtægtskilder. Dette skyldes 

primært nye indtægter fra lægeklinikken Amadeus samt Brøndby Food&Mind som vil påvirke 

denne indtægtsgruppe signifikant. 

OG: OG vil henover perioden være svingende. Den historiske OG viser en stærkt svingende 

tendens, hvilket også vil være tilfældet i fremtiden.  

OG vil dog også udvikle sig yderst positivt, især i de sæsoner, hvor BIF vil opnå gode sportsli-

ge resultater. Derudover vil markante spillersalg i 3 af årene få OG til at stige eksplosivt. Hvis 

der kigges på den historiske OG, har denne haft en middelværdi på 6,34 % fra 2000-2008, 

således forventes denne, at ligge en smule højere henover budgetperioden med en middel-

værdi på 9,30 %, dette grundet den øgede omsætning uden markante investeringer i nye ak-

tiver.  

AOH: AOH vil ligge på et lidt højere niveau end tidligere. Grunden til dette er, at BIF med de 

nuværende aktiver og uden yderligere relevant investering skaber mere omsætning. Således 

forventes det ikke, at der i løbet af perioden sker den store udvikling i akt iverne, grundet BIFs 

konservative investeringsstrategi. Det som vil påvirke er køb af nye spillere, hvor BIF grundet 

den sportslige succes vil kunne hente bedre spillere til klubben, ud fra samme kriterier som 

tidligere gennemgået. Det antages tillige, at alt overskud og underskud køres over egenkapita-

len, således udbetales der ikke udbytte til ejerne. Præcis ligesom tilfældet har været i hele 

reformuleringsperioden. Således er egenkapitalratioen fundet, hvor egenkapitalen ultimo er lig 

egenkapital primo plus netto overskuddet. Dette vha. af Excels solverfunktion. Det forventes 

ikke, at BIF henover perioden laver nogen form for kapitaludvidelse, ligeledes tages der ikke 

forhold for de sikringsinstrumenter der kører direkte over egenkapitalen da disse fænomener 

ikke er af en markant størrelse. 

ROIC: Middelværdien for den historiske ROIC er 2,26 %, denne antages at stige væsentligt. 

Den er over hele budgetperioden positiv og ligger på 4,33 %. Grunden til stigningen skal igen 

findes i den stigende omsætning sammenholdt med det konservative investeringsniveau. 

Figur 34 nedenfor redegør for hovedtallene omkring value driverne. Det skal her også kort 

nævnes, at der ikke er sammenhængen ROIC = OG*AOH, hvilket skyldes ROIC i disse bereg-

ninger bygger på et gennemsnit mellem primo og ultimo værdier for nettodriftsaktiverne. 
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Valuedrivers E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Salgsvækst - Entre, tv- og præmie 9% 15% -5% 20% 10% -5% 5% 20% -5% 15%

Salgsvækst - Samarbejdspartnere 13% 11% -5% 5% 5% -5% 7% 5% -5% 5%

Salgsvækst - F&B arrangementer 4% 2% -2% 3% 3% -2% 2% 3% -2% 1%

Salgsvækst - Udlejning af ejendom -21% -10% -5% 0% 0% 1% 2% 2% 3% 1%

Salgsvækst - Merchandise m.v 3% 5% -5% 10% 7% -5% 3% 5% -3% 1%

Salgsvækst - Andre indtægter 150% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 8% 7% 0%

DO/SALG = OG 5% 20% 1% 20% 5% 1% 5% 25% 1% 10%

AOH 35% 40% 40% 44% 47% 47% 49% 52% 50% 53%

ROIC 2% 8% 0% 9% 2% 0% 2% 13% 1% 5%

Egenkapital ratio 68% 76% 77% 83% 84% 86% 86% 96% 95% 99%
Figur 34 – Udvikling i value drivers for BIF – Base case scenarium 

7.3.2 Budgettering for synergi case scenarium 

Nedenfor er budgettering for den givne budgetperiode angivet i figur 35 for synergi case sce-

nariet. Det skal her pointeres, at BIFs egne forventninger er bygget ind i perioden fra 2009-

2013, disse sammen med investorgruppens forventninger til den økonomiske udvikling i BIF, 

hvis de får lov at overtage virksomheden. Investeringsstrategien vil blive mere proaktiv, såle-

des vil der blive etableret nye privathospitaler over hele landet, herunder opkøb af allerede 

eksisterende. Disse investeringer foretages allerede i 2009 og forventes afsluttet i 2012. Det 

forventes, at der henover perioden etableres 10 ekstra privathospitaler som ventes at bidrage 

yderst positivt til omsætningen, således at ca. 1/3 af omsætningen stammer fra denne om-

sætningskilde.  

Salgsvækst: Ud over omsætningsgruppen ”Andre indtægter”, hvor indtægter fra sundheds-

området ligger, udvikler de andre omsætningsgrupper sig som under Base Case scenariet, idet 

at den sportslige og samfundsmæssige udvikling antages uforandret. Der forventes dog med 

de markante investeringer der foretages i sundhedsområdet med etablering af nye privathospi-

taler samt opkøb af allerede eksisterende, at der sker en markant stigning i denne indtægts-

gruppe henover perioden. I starten af perioden, vil stigningen være ret markant, og herfra 

være stigende men med et mindre målestoksforhold. 

OG: Der forventes markante overskud i forbindelse med drift af de mange privathospitaler. 

Dette vil påvirke OG yderst positivt og sammen med den sportslige udvikling vil den gøre at 

driften over hele perioden kommer til at kører positivt. 

AOH: AOH vil til at starte med falde grundet de markante investeringer i sundhedsområdet, 

som til og starte med ikke vil gøre at omsætningen stiger i samme takt som aktiverne. Dette 

vil fra 2012 og frem blive ændret da investeringsniveauet falder og BIF samtidig stadig skaber 

markante stigninger i omsætningen. 

Især anlægsaktiverne, men også omsætningsaktiver, forventes, at udvikle sig markant, da 

investeringerne gør at der kommer flere bygninger til, ligeledes vil der komme flere omsæt-

ningsaktiver til da driften af de mange privathospitaler kræver dette. 
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ROIC: Middelværdien for ROIC i budgetperioden antages og falde en smule i forhold til base 

case scenariet, fra 4,33 % til 3,99 %. Dette grundet de markante investeringer.  

Valuedrivers E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Salgsvækst - Entre, tv- og præmie 9% 15% -5% 20% 10% -5% 5% 20% -5% 15%

Salgsvækst - Samarbejdspartnere 13% 11% -5% 5% 5% -5% 7% 5% -5% 5%

Salgsvækst - F&B arrangementer 4% 2% -2% 3% 3% -2% 2% 3% -2% 1%

Salgsvækst - Udlejning af ejendom -21% -10% -5% 0% 0% 1% 2% 2% 3% 1%

Salgsvækst - Merchandise m.v 3% 5% -5% 10% 7% -5% 3% 5% -3% 1%

Salgsvækst - Andre indtægter 150% 100% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 3%

DO/SALG = OG 5% 21% 6% 22% 7% 5% 7% 26% 9% 10%

AOH 25% 25% 25% 25% 30% 33% 37% 41% 44% 48%

ROIC 1% 6% 2% 6% 2% 2% 3% 11% 4% 5%

Egenkapital ratio 48% 45% 44% 41% 43% 45% 46% 55% 62% 67%
Figur 35 – Udvikling i value drivers for BIF – Synergi case scenarium 

7.3.2 Budgettering for best case scenarium 

Nedenfor er budgettering for den givne budgetperiode angivet i figur 36 for best case scenari-

et. Det skal her pointeres, at forventningerne generelt er mere positive end i synergi casen. 

Det forventes ikke at BIF bliver berørt af den finansielle krise, hvor indtægter fra samarbejds-

partnere stiger over hele perioden, derudover forventes det at tilskuertallene stiger markant 

og dermed også indtægter fra entre, F&B og merchandise. Den sportslige udvikling bliver lige-

ledes bedre end beskrevet i 8.3.1, således vil BIF hvert år i budgetperioden komme til og del-

tage i de europæiske gruppespil. Derudover forventes investeringen i sundhedsområdet, at 

give bedre resultater end først antaget i synergi casen.  

Salgsvækst: Den bedre udvikling udtrykkes primært i kraftigere salgsvækst i de tidligere 

nævnte områder. Det skal her bemærkes, at investorgruppen ikke vil satse yderligere på ud-

lejning af erhvervsejendomme, hvilket gør at forventningen til dette område er uændret i for-

hold til synergi casen.  

OG: OG påvirkes ikke i forhold til synergi casen. 

AOH: Det forventes at tendensen i AOH er den samme som i synergi casen, dog med en lidt 

kraftigere forbedring henover perioden. Det gør, at udvikling i aktiverne er lidt anderledes be-

løbsmæssigt, men tendensen er den samme som i synergi casen.  

ROIC: Middelværdien for ROIC i budgetperioden antages og stige en smule i forhold til base 

case scenariet, fra 4,33 % til 4,81 %. Dette grundet de markante investeringer samt markant 

øgede omsætning. 
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Valuedrivers E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Salgsvækst - Entre, tv- og præmie 9% 15% 5% 20% 10% 5% 5% 20% 5% 15%

Salgsvækst - Samarbejdspartnere 13% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

Salgsvækst - F&B arrangementer 4% 2% 2% 6% 3% 2% 2% 3% 2% 1%

Salgsvækst - Udlejning af ejendom -21% -10% -5% 0% 0% 1% 2% 2% 3% 1%

Salgsvækst - Merchandise m.v 3% 5% 7% 10% 7% 5% 3% 5% 3% 1%

Salgsvækst - Andre indtægter 150% 100% 60% 60% 40% 40% 30% 30% 20% 20%

DO/SALG = OG 5% 21% 6% 22% 7% 5% 7% 23% 9% 10%

AOH 26% 26% 28% 28% 32% 38% 45% 55% 63% 72%

ROIC 2% 6% 2% 7% 2% 2% 3% 12% 6% 7%

Egenkapital ratio 50% 47% 45% 47% 47% 49% 52% 65% 72% 78%
Figur 36 – Udvikling i value drivers for BIF – Best case scenarium 

7.3.2 Budgettering for worst case scenarium 

Nedenfor er budgettering for den givne budgetperiode angivet i figur 37 for worst case scena-

riet. Det skal her pointeres, at forventningerne generelt er mere negative end i synergi casen. 

Det forventes, at BIF bliver berørt kraftigere af den finansielle krise end først antaget, hvor 

indtægter fra samarbejdspartnere falder kraftigt i dele af perioden (der forventes bl.a. at KASI 

Group ikke forlænger deres samarbejde som udløber i 2013), derudover forventes det at til-

skuertallene falder markant og dermed også indtægter fra entre, F&B og merchandise. Den 

sportslige udvikling bliver ligeledes dårligere end beskrevet i 8.3.1, således vil BIF kun 4 gange 

i løbet af budgetperioden komme til og deltage i de europæiske gruppespil og kun UEFAs grup-

pespil som er langt fra ligeså lukrativt rent økonomisk som Champions Leugue. Derudover for-

ventes investeringen i sundhedsområdet, at give dårligere resultater end først antaget i syner-

gi casen.  

Salgsvækst: Den dårligere udvikling udtrykkes primært i lavere og i visse tilfælde negativ 

salgsvækst i de tidligere nævnte områder.  

OG: OG påvirkes ikke i forhold til synergi casen. 

AOH: Det forventes at tendensen i AOH er den samme som i synergi casen, dog med en væ-

sentlig lavere forbedring henover perioden. Det skal bemærkes to ting i dette tilfælde. For det 

første påvirkes forholdet mellem egen- og fremmedkapital således at fremmedkapitalen hen-

over perioden er den mest markante faktor. Derudover udvikler NDA sig lidt anderledes end i 

synergi tilfældet, hvilket skyldes den nedsatte omsætning, således falder omsætningsaktiverne 

med den nedsatte omsætning. 

ROIC: Middelværdien for ROIC i budgetperioden antages og falde markant i forhold til base 

case scenariet, fra 4,33 % til 3,10 %. Dette grundet de markante investeringer samt ikke så 

kraftigt stigende omsætning. 
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Valuedrivers E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Salgsvækst - Entre, tv- og præmie 5% -5% -5% 10% 5% -5% 5% 10% -5% 10%

Salgsvækst - Samarbejdspartnere 10% 0% -5% 0% 5% -10% 0% 5% -5% 5%

Salgsvækst - F&B arrangementer 2% -2% -2% 0% 3% -2% 0% 3% -2% 3%

Salgsvækst - Udlejning af ejendom -21% -10% -5% 0% 0% 1% 2% 2% 3% 1%

Salgsvækst - Merchandise m.v 3% -2% -5% 2% 3% -2% 0% 2% -3% 2%

Salgsvækst - Andre indtægter 100% 80% 60% 40% 20% 10% 5% 0% 0% 0%

DO/SALG = OG 5% 21% 6% 22% 7% 5% 7% 23% 9% 10%

AOH 25% 24% 23% 23% 25% 26% 28% 30% 31% 33%

ROIC 1% 5% 1% 5% 2% 1% 2% 7% 3% 3%

Egenkapital ratio 50% 50% 47% 47% 47% 49% 52% 58% 64% 67%
Figur 37 – Udvikling i value drivers for BIF – Worst case scenarium 

7.4 Værdiansættelsen 

Værdiansættelsen vil nedenfor vise, hvordan drift, balance og i sidste ende pengestrømmen vil 

udvikle sig ud fra ovenstående nøgletal. Herefter vil værdien blive beregnet ud fra modellen 

gennemgået i kapitel 8. 

7.4.1 Base case scenarium  

Nedenfor i figur 38 ses udviklingen i det fremtidige cashflow for base case scenariet. 

Drift E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
  Entre-, tv- og 
præmieindtægter 63.511 73.038 69.386 83.263 91.589 87.010 91.360 109.632 104.151 119.773
  Indtægter fra 
samarbejdspartnere 86.460 95.538 90.761 95.299 100.064 95.061 101.715 106.801 101.461 106.534
  F&B og 
arrangementer m.v. 23.211 23.675 23.201 23.897 24.614 24.122 24.605 25.343 24.836 25.084
  Udlejning af 
erhvervsejendomme 
m.v. 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 14.403 15.123 14.367 15.804 16.910 16.065 16.466 17.290 16.857 17.026
  Andre indtægter 11.443 17.164 24.029 31.238 37.486 41.234 44.945 48.541 51.939 51.939
Nettoomsætning 204.101 229.104 226.083 253.839 275.001 267.873 283.538 312.142 303.893 325.052

Totalindkomst fra 
driften, Net operating 
profits less adjusted 
taxes (NOPLAT) 10.205 45.821 2.261 50.768 13.750 2.679 14.177 78.036 3.039 32.505
Balance

Netto driftsaktiver 
(NDA) 583.145 572.760 565.206 576.908 585.109 569.942 578.650 600.274 607.786 613.305
Netto finansielle 
forpligtigelser 186.014 136.253 131.800 97.316 95.627 81.320 79.058 24.722 30.295 3.996
Egenkapital 397.131 436.506 433.406 479.592 489.483 488.623 499.592 575.552 577.491 609.310
Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra 
driften 10.205 45.821 2.261 50.768 13.750 2.679 14.177 78.036 3.039 32.505
Ændring i NDA 7.884 -10.385 -7.553 11.701 8.202 -15.167 8.708 21.624 7.512 5.520
FCF 2.321 56.206 9.814 39.067 5.548 17.846 5.469 56.412 -4.473 26.985
Nutidsværdi FCF 2.244 50.779 8.286 30.826 4.091 12.299 3.523 33.955 -2.516 14.186
Terminalværdi 491.289  

Figur 38 – Udvikling FCF for BIF – Base case scenarium 

Ovenstående cashflow giver efter tilbagediskonteringen en samlet værdi af virksomheden på 

648.962 tusind kr. og efter fratrukket markedsværdi af fremmedkapitalen 467.967 tusind kr.. 
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Der er udstedt 5.650.000 stk. aktier, hvorfor værdien pr. aktie 83 kr. Aktiekursen pr. 31-12-

2008 var 37,80. Denne rapports værdiansættelse er altså ca. 119 % højere end markedets 

aktuelle vurdering. 

7.4.2 Synergi case scenarium 

Nedenfor i figur 39 ses udviklingen i det fremtidige cashflow for synergi case scenariet. 

Drift E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
  Entre-, tv- og 
præmieindtægter 63.511 73.038 69.386 83.263 91.589 87.010 91.360 109.632 104.151 119.773

  Indtægter fra 
samarbejdspartnere 86.460 95.538 90.761 95.299 100.064 95.061 101.715 106.801 101.461 106.534

  F&B og 
arrangementer m.v. 23.211 23.675 23.201 23.897 24.614 24.122 24.605 25.343 24.836 25.084
  Udlejning af 
erhvervsejendomme 
m.v. 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696

  Merchandise m.v. 14.403 15.123 14.367 15.804 16.910 16.065 16.466 17.290 16.857 17.026
  Andre indtægter 11.443 22.885 36.616 54.924 76.894 99.962 119.954 131.949 138.547 142.011
Nettoomsætning 204.101 234.825 238.669 277.525 314.409 326.600 358.547 395.551 390.501 415.124
Totalindkomst fra 
driften, Net 
operating profits less 
adjusted taxes 
(NOPLAT) 10.205 49.313 14.320 61.056 22.009 16.330 25.098 102.843 35.145 41.512
Balance
Netto driftsaktiver 
(NDA) 816.402 939.300 954.677 1.110.101 1.048.031 989.698 969.047 964.758 887.502 864.841
Netto finansielle 
forpligtigelser 424.032 516.426 538.583 656.860 597.876 546.092 521.698 433.674 336.680 284.939
Egenkapital 392.370 422.875 416.095 453.241 450.155 443.606 447.348 531.084 550.822 579.902
Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra 
driften 10.205 49.313 14.320 61.056 22.009 16.330 25.098 102.843 35.145 41.512
Ændring i NDA 241.141 122.898 15.377 155.424 -62.070 -58.333 -20.652 -4.288 -77.256 -22.661
FCF -230.936 -73.585 -1.057 -94.368 84.079 74.663 45.750 107.132 112.401 64.173
Nutidsværdi FCF -223.252 -66.480 -892 -74.463 62.002 51.455 29.466 64.483 63.227 33.736
Terminalværdi 1.168.328

Figur 39 – Udvikling FCF for BIF – Synergi case scenarium 

Ovenstående cashflow giver efter tilbagediskonteringen en samlet værdi af virksomheden på 

1.107.609 tusind kr. og efter fratrukket markedsværdi af fremmedkapitalen 926.614 tusind 

kr.. 

Det fremgår, at investorgruppen mener, at der kan skabes synergier for 458.647 (926.614-

467.967) tusind kr.  

Samlet set er værdien pr. aktie 164 kr.  
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7.4.3 Best case scenarium 

Nedenfor i figur 40 ses udviklingen i det fremtidige cashflow for best case scenariet. 

Drift E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
  Entre-, tv- og 
præmieindtægter 63.511 73.038 76.690 92.027 101.230 106.292 111.606 133.928 140.624 161.718
  Indtægter fra 
samarbejdspartnere 86.460 95.106 104.616 115.078 126.586 139.244 153.169 168.485 176.910 185.755
  F&B og 
arrangementer m.v. 23.211 23.675 24.148 25.597 26.365 26.893 27.430 28.253 28.818 29.107
  Udlejning af 
erhvervsejendomme 
m.v. 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 14.403 15.123 16.182 17.800 19.046 19.999 20.499 21.524 22.062 22.282
  Andre indtægter 11.443 22.885 36.616 58.586 82.020 114.828 149.276 194.059 232.871 279.445
Nettoomsætning 204.101 234.393 262.590 313.426 359.585 411.636 466.427 550.785 605.934 683.002
Totalindkomst fra 
driften, Net 
operating profits less 
adjusted taxes 
(NOPLAT) 10.205 49.222 15.755 68.954 25.171 20.582 32.650 126.680 54.534 68.300
Balance

Netto driftsaktiver 
(NDA) 785.002 901.511 937.822 1.119.380 1.123.703 1.083.253 1.036.504 1.001.427 961.799 955.248
Netto finansielle 
forpligtigelser 391.991 476.650 517.080 592.646 595.563 557.594 499.334 354.655 273.048 207.814
Egenkapital 393.011 424.861 420.742 526.734 528.141 525.659 537.171 646.771 688.751 747.434
Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra 
driften 10.205 49.222 15.755 68.954 25.171 20.582 32.650 126.680 54.534 68.300
Ændring i NDA 209.741 116.508 36.311 181.558 4.324 -40.450 -46.748 -35.078 -39.627 -6.552
FCF -199.536 -67.286 -20.556 -112.604 20.847 61.032 79.398 161.758 94.161 74.852
Nutidsværdi FCF -192.896 -60.790 -17.356 -88.852 15.373 42.061 51.137 97.363 52.967 39.350
Terminalværdi 1.362.736

Figur 40 – Udvikling FCF for BIF – Best case scenarium 

Ovenstående cashflow giver efter tilbagediskonteringen en samlet værdi af virksomheden på 

1.301.093 tusind kr. og efter fratrukket markedsværdi af fremmedkapitalen 1.120.098 tusind 

kr.. 

Samlet set er værdien pr. aktie 198 kr.  
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7.4.4 Worst case scenarium 

Nedenfor i figur 41 ses udviklingen i det fremtidige cashflow for worst case scenariet. 

Drift E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
  Entre-, tv- og 
præmieindtægter 61.180 58.121 55.215 60.737 63.774 60.585 63.614 69.976 66.477 73.125
  Indtægter fra 
samarbejdspartnere 84.164 84.164 79.956 79.956 83.954 75.559 75.559 79.336 75.370 79.138
  F&B og 
arrangementer m.v. 22.764 22.309 21.863 21.863 22.519 22.068 22.068 22.730 22.276 22.833
  Udlejning af 
erhvervsejendomme 
m.v. 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 14.403 14.115 13.409 13.678 14.088 13.806 13.806 14.082 13.730 14.005
  Andre indtægter 9.154 16.477 26.364 36.909 44.291 48.720 51.156 51.156 51.156 51.156
Nettoomsætning 196.740 199.753 201.145 217.480 232.963 225.119 230.650 241.816 233.658 244.952

Totalindkomst fra 
driften, Net operating 
profits less adjusted 
taxes (NOPLAT) 9.837 41.948 12.069 47.846 16.307 11.256 16.145 55.618 21.029 24.495
Balance
Netto driftsaktiver 
(NDA) 786.959 832.305 874.543 945.566 931.851 882.820 823.750 806.055 753.734 735.591
Netto finansielle 
forpligtigelser 394.363 413.927 461.607 504.098 494.039 452.686 394.412 335.702 274.557 242.255
Egenkapital 392.596 418.378 412.936 441.468 437.812 430.134 429.337 470.353 479.177 493.336
Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra 
driften 9.837 41.948 12.069 47.846 16.307 11.256 16.145 55.618 21.029 24.495
Ændring i NDA 211.698 45.346 42.238 71.022 -13.715 -49.031 -59.070 -17.695 -52.321 -18.143
FCF -201.861 -3.398 -30.170 -23.177 30.022 60.287 75.215 73.313 73.350 42.638
Nutidsværdi FCF -195.143 -3.070 -25.473 -18.288 22.139 41.548 48.443 44.128 41.260 22.415
Terminalværdi 776.266

Figur 41 – Udvikling FCF for BIF – Best case scenarium 

Ovenstående cashflow giver efter tilbagediskonteringen en samlet værdi af virksomheden på 

754.224 tusind kr. og efter fratrukket markedsværdi af fremmedkapitalen 573.229 tusind kr.. 

Samlet set er værdien pr. aktie 101 kr.  

7.4.5 Værdiskabelse 

Omsætningsvæksten fremgår af de forskellige scenarier, mens den anden del af værdiskabel-

sen, nemlig spread mellem ROIC og WACC, fremgår af figur 42 nedenfor. Det fremgår, at der 

henover perioden bliver destrueret værdi mere end der bliver skabt, det kan derfor diskuteres 

om det er en god ide og investerer i BIF. Det skal dog påpeges, at der er en klart stigende 

tendens i dette nøgletal over perioden. 

ROIC-WACC E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
Base case -5,24% 0,93% -6,61% 1,89% -4,64% -6,54% -4,53% 6,24% -6,50% -1,68%
Synergi case -5,54% -1,39% -5,49% -1,09% -4,96% -5,40% -4,44% 3,63% -3,21% -2,27%
Best case -5,50% -1,17% -5,29% -0,30% -4,76% -5,14% -3,92% 5,43% -1,45% 0,12%
Worst case -5,56% -1,82% -5,59% -1,75% -5,27% -5,76% -5,11% -0,18% -4,31% -3,71%  
Figur 42 – Spread mellem ROIC og WACC  
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7.5 Følsomhedsanalyse 

Nedenfor i figur 43 er der lavet en følsomhedsanalyse på WACC’en. Af dette fremgår det, at 

der er væsentlige usikkerhedsmomenter i værdiansættelsen da en 1 % ændring giver store 

udsving. 

Scenarie Værdi WACC +1% WACC -1%
Base Case 379.936 250.237 637.836
Synergi case 885.676 533.800 1.591.330
Best case 1.124.623 683.737 2.011.044
Worst case 573.229 318.348 1.082.123  
Figur 43 – Følsomhedsanalyse 

Det er således yderst afgørende for værdiansættelsen, at WACC’en er korrekt beregnet, ellers 

er værdien er virksomheden enten markant for højt eller lavt sat. 

7.6 Konklusion på værdiansættelse 

Ovenstående værdiansættelse giver anledning til at finde det interval indenfor hvilket investor-

gruppen skal afgive sit bud. Det optimale for investorgruppen er, at give den laveste pris mu-

ligt. Den lavest fundne pris i denne rapport er 83 kr. pr. aktie, hvilket så betyder at sælger, 

ejerne af BIF, ikke får del i den synergigevinst som investorgruppen forventer, at skabe med 

deres markante satsning på sundhedsområdet. Hvis BIF ikke vil sælge til denne pris (som lig-

ger over 100 % oven i den nuværende markedsvurdering) kan der gives lidt yderligere men så 

taber investorgruppen således på synergigevinsten som skabes. Afslutningsvis skal det næv-

nes, at de markante ændringer i value driverne som kunne ses af kapitel 5 Rentabilitetsanaly-

sen er forsøgt bygget ind i modellen dog med mindre udsving.  
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8.0 Konklusion 
Konklusionen vil tage udgangspunkt i de enkelte analyser og samle op på den opstillede opga-

ve i problemformuleringen. Afslutningsvis vil den komme med en samlet indstilling til investor-

gruppen om der bør købes eller sælges. 

8.1 Sammenligning med branchen 

Regnskabsanalysen på branchen viste at BIF i de tilfælde, hvor de sportslige resultater er gode 

så skabes der flotte resultater også bedre end konkurrenternes. I disse tilfælde skabes der 

markante afkast på egenkapitalen og dermed til ejerne. Samtidig holdes forrentningen af 

fremmedkapitalen på et lavt niveau i forhold til branchen. 

Det skal dog samtidig bemærkes, at sportslige mindre gode år er afkastet på den samlede ka-

pital samt egenkapitalen negativ, dette gælder også de andre ”rene” fodboldforretninger, hvor-

imod PS&E som har skabt sig et ekstra ben i form af opkøb af andre virksomheder, såsom La-

landia og Fitness.dk, og dermed ikke er så sårbare over for de sportslige resultater. Det kan 

således konstateres, at hvis der er sportslig krise kan den ”rene” fodboldforretning have svært 

ved, at tilpasse omkostningerne til omsætningen som alt andet lige vil være faldende. 

Hvis der kigges på, hvor mange gange aktiverne omsættes, kan BIF i forhold til konkurrenter-

ne godt forbedre sig. Således er det en meget lav aktivernes omsætningshastighed der findes, 

hvilket er generelt for branchen. Det må derfor konstateres, at i den samlede kapitals forrent-

ning, AG, er OG den vigtige driver for den samlede forretning. Her må det ligeledes konstate-

res, at BIF i de sportsligt gode år er langt bedre til at skabe resultater ud af den omsætning 

der genereres end konkurrenterne er.  

Det skal bemærkes, at rent likviditets- og sikkerhedsmæssigt er BIF godt ”polstret” også set i 

forhold til de virksomheder der var med i analysen, hvor det især skal bemærkes, at PS&Es 

fremmedkapital er vokset eksplosivt fra 2005 til 2008. BIF kan således med den gode ”pol-

string” går fremtiden i møde med en forholdsvis stor sikkerhed for, at der kan foretages for-

nuftige investeringer i nuværende og nye forretningsområder.  

Endeligt kan BIF dog me d gevinst fokuserer på, at få penge hurtigere hjem fra deres debitorer, 

som de ud fra et branchesyn får hjem relativt sent og dermed binder likviditet ude.  

Overordnet set må det dog konstateres, at BIF ud fra regnskabsanalysen må anses som en 

stor spiller på markedet, hvor der er gode muligheder i fremtiden for, at skabe højere afkast, 

mere likviditet og større sikkerhed. Der skal dog fokuseres markant på at skabe sportslige re-

sultater eller alternativt at skabe et ekstra ben der kan genererer likviditet, således at BIF i 

dårlige sportslige perioder ikke skaber negative økonomiske resultater. 
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8.2 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse mundede ud i en SWOT analyse, hvor der skete en opsamling af de 

vigtigste ting i resten af den strategiske analyse. 

Samlet set har BIF nogen stærke sider omkring det sportslige med historiske gode resultater. 

Disse resultater har skabt erfaring i organisation til, hvordan man skal styre en dansk topklub 

på den danske såvel som den internationale scene. Ligeledes har de sportslige resultater gjort, 

at der er skabt en markant mængde af likviditet som igen har gjort, at der kan investeres 

yderligere i talentarbejdet som er en af hjørnestenene i BIF samt et nyt og flot stadion med 

topmoderne faciliteter, hvor man er herre i eget hus. Derudover har man de seneste år lavet 

nogle investeringer i nye forretningsområder omkring uddannelse og sundhed, herunder bl.a. 

privathospitalet Amadeus, som har gjort, at pipelinen for BIFs produkter ser fornuftig ud. Sam-

tidig er den værdikæde som er bygget op omkring BIF forholdsvis simpel, det gælder om, at 

skabe en god oplevelse for kunden med 11 mand og en fodbold. 

Ud fra ovenstående ser det ganske fornuftigt ud, BIF er dog dybt afhængige af sportslige re-

sultater og dette er ikke altid lige nemt og skabe, hvilket de især måtte sande gennem de sid-

ste 2 år. Dette har været en turbulent tid, hvor den øverste ledelse er blevet skiftet ud, det er 

således en forholdsvis ung organisation som skal styre virksomheden. Samtidig er ejerforhol-

det ret entydigt, idet amatørklubben ejer stort set hele virksomheden og dermed må den pro-

fessionelle sparring med ejerne være begrænset. De seneste års investeringer er ligeledes for-

nuftige dog må det konstateres, at disse områder endnu ikke genererer markant likviditet, 

hvilket gør, at BIF er meget afhængig af fodboldområdet. Under dette område viser opdelingen 

samtidig, at BIF er meget afhængig af tre indtægtsgrupper, indtægter fra samarbejdspartner, 

entre-, tv-, og præmieindtægter samt indtægter fra spillersalg. 

BIF har dog mulighed for at intensivere deres investeringer i de to ”nye” forretningsområder, 

sundhed og uddannelse, for derigennem at skabe et ekstra ben i forretningen. I deres fodbold-

forretning kan de når DBUs aftale udløber med Parken give et tilbud om, at Danmarks lands-

kampe kan spilles på Brøndby stadion, dette vil dog højst sandsynligt kræve en yderligere ud-

bygning af Brøndby stadion, her kunne BIF dog lukke hjørnerne og udbygge med bygninger 

bag de to endetribuner.  

Konkurrencen i dansk fodbold er de seneste år blevet mere markant, således er det ikke læn-

gere ”bare” Brøndby og FC København. Der er således kommet en markant trussel fra provin-

sen, hvor især OB, AAB og FC Midtjylland har vist sig som stærke modstandere. Både økono-

misk og sportsligt. Konjunkturerne har samtidig gjort, at der er kommet en markant trussel 

under fodboldforretningerne (og resten af det danske samfund). Det er således nemt for især 

sponsorerne at skære disse aftaler væk. Dette kan gøre, at DBU vil indføre et lønloft i superli-

gaen og samtidig kan transferindtægterne også blive påvirket negativt grundet diverse domme 

fra sportsdomstolen CAS, herunder især den såkaldte Webster-dom. Tilskuerne kan samtidig 
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vælge og tage til andre sports- og underholdningsarrangementer, dette vil påvirke negativt på 

entreindtægter samt indtægter fra boderne på kampdagen. 

8.3 Værdiansættelse   

Værdiansættelsen tog udgangspunkt i fire scenarier, et base case scenarium, hvor BIF fortsat-

te uforandret, et synergi case scenarium, hvor BIF var blevet opkøbt samt et best og worst 

case scenarium, hvor der i forhold til synergi case scenariet blev bygget nogle markant positive 

og markant negative forventninger ind i værdiansættelsen.  

Værdiansættelsen giver dermed anledning til, at finde det interval indenfor, hvilket investor-

gruppen skal ligge sit bud. Det optimale for investorgruppen er, at give den laveste pris mu-

ligt, denne er fundet i base casen, hvor der ikke er bygget nogen former for synergi ind. Her 

ligger prisen pr. aktie på 83 kr., hvilket også er markant højere end den vurdering markedet 

pt. giver. Denne pris gør, at de nuværende ejere ikke får indhug i de synergigevinster, inve-

storgruppen forventer at skabe som følge af deres markante satsning på sundhedsområdet. Ud 

fra de andre scenarier kan det ses, at investorgruppen forventer, at der kan skabes markante 

synergigevinster, således at kursen på den enkelte aktie ligger mellem 101 og 198 kr.  

8.4 Samlet indstilling til investorgruppen 

Denne rapport har til hensigt at klæde investorgruppen bedst muligt på til at gå ind i en for-

handling med BIF om et opkøb af virksomheden, ikke kun i forhold til prisen men også i for-

hold til, at komme til at kende de strategiske muligheder og hvor BIF er i forhold til konkurren-

terne. Ud fra ovenstående må det konstateres, at BIF som nuværende virksomhed har nogen 

store risici, idet de bygger hele deres forretningsgrundlag på sportslige resultater. Hvis inve-

storgruppen vil overtage virksomheden anbefales det derfor kraftigt, at der investeres i især 

sundhedsområdet som anses for, at være yderst lukrativt. Dermed kan der skabes likviditet 

som kan investeres i forberede forhold på Brøndby stadion, dygtigere fodboldspillere, bedre 

talentudvikling og andre fodboldrelaterede ting og dermed skabe en fornuftig grobund for, at 

de sportslige resultater kan skabes og dermed give markante afkast. Samtidig kan det afvær-

ge negative afkast i mindre gode sportslige sæsoner. Investorgruppen bør dog ikke gå meget 

ud over base case scenarium prisen, da der allerede her er lagt over 100 % oven i markedspri-

sen og man samtidig giver langt over de 250 mio. kr., som Schmeichel gruppen tilbød i 2007. 

Samtidig skal de være opmærksomme på de usikkerhedsmomenter der er i værdiansættelsen, 

hvor følsomhedsanalysen viser, at en lille ændring kan have markante ændringer på prisen. 
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Ref. af EK-opgørelsen - Bilag 1 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Saldo primo året 411.977 325.388 269.259 245.725 227.197 224.698 219.193 235.631 234.437

Transaktioner med ejere
Kapitalindskud -1.019 100.218 0 0 0 0 29.115 0 0
Køb af egne aktier 0 0 0 0 939 0 1.088 0 757
Betalt udbytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udbetaling af udligningssum ved fusion 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favørelement medarbejderaktier 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalindkomst
Årets resultat -13.846 -15.443 54.923 22.805 17.757 4.564 -24.698 -16.438 437
Valutakursregulering primo 0 0 0 0 0 0 0 0
Valutakursreg. af udenlandske dattervirk. 0 0 0 0 0 0 0 0
Værdireg. af sikringsinstrumenter efter skat -2.846 1.814 1.270 665 -232 -2.065 0 0 0
Øvrige egenkapitalreguleringer 0 0 -64 64 64 0 0 0 0

Saldo ultimo året 394.266 411.977 325.388 269.259 245.725 227.197 224.698 219.193 235.631
Jf. Årsrapport 394.266 411.977 325.388 269.259 245.725 227.197 224.698 219.193 235.631

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Reformulering af balancen - bilag 1

Driftsaktiver 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Langfristede aktiver
 Immaterielle anlægsaktiver, heraf
Deposita 0 0 0 0 0 0 208 177 191
Kontraktrettigheder, spillere 100.575 76.946 54.084 38.070 24.490 12.972 15.860 19.037 26.047
Andre rettigheder 3.182 1.230 1.787 2.627 3.467 4.337 5.250 4.776 5.459
Materielle anlægsaktiver, heraf
   Grunde og bygninger 444.855 473.613 375.234 366.754 369.211 373.278 385.222 391.558 96.710
   Driftsmateriel og inventar 17.545 17.253 6.499 5.321 5.734 7.884 8.309 11.185 10.062
   Aktiviteter under opførelse 0 3.816 85.185 0 0 0 0 0 293.827
Andre langfristede aktiver
  Udskudt skat 0 0 0 0 6.805 14.467 15.538 5.309 1.728
  Kapitalandele i datterselskab 525 0 0 0 0 100 100 0 0
Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 5.037 5.847 5.665 4.140 3.752 2.403 959 1.092 636
Tilgodehavender 33.980 138.830 79.382 12.269 25.217 8.114 9.016 9.025 21.429
Periodeafgrænsningsposter 2.502 1.430 163 172 327 152 506 1.357 219
Mellemværende med tilknyttet virksomhed 1.103 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiver bestemt for salg 27.270 0 0 0 0 0 0 0 0
Likvider 936 550 414 3.102 546 908 531 764 4.427
Driftsaktiver i alt 637.510 719.515 608.413 432.455 439.549 424.615 441.499 444.280 460.735

Driftsforpligtigelser
Hensættelse til udskudt skat 5.724 11.748 19.678 2.167 0 0 0 0 1.506
Gæld til leverandører 49.522 33.134 37.179 24.562 17.627 16.593 15.159 21.577 29.896
Periodeafgrænsningsposter 7.003 4.879 6.594 4.718 4.498 6.447 1.301 1.630 215
Driftsgæld i alt 62.249 49.761 63.451 31.447 22.125 23.040 16.460 23.207 31.617
Netto driftsaktiver 575.261 669.754 544.962 401.008 417.424 401.575 425.039 421.073 429.118

Netto finansielle forpligtigelser
Værdipapirer 85 96 96 85 65 126 131 183 460
Rentebærende forpligtigelser, kortfristet 52.147 116.297 63.758 12.381 40.429 33.339 37.771 26.531 63.838
Rentebærende forpligtigelser, langfristet 128.933 141.576 155.912 119.453 131.335 141.165 162.701 175.532 130.109
NFF 180.995 257.777 219.574 131.749 171.699 174.378 200.341 201.880 193.487

Egenkapital 394.266 411.977 325.388 269.259 245.725 227.197 224.698 219.193 235.631

 

 

 

 



Reformulering af resultatopgørelsen - bilag 1
Omsætning 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
  Entre-, tv- og præmieindtægter 58.267 33.743 35.768 48.757 32.784 37.227 24.289 23.039 20.366
  Indtægter fra samarbejdspartnere 76.513 55.891 55.161 55.227 44.842 40.673 38.832 35.726 31.285
  F&B og arrangementer m.v. 22.318 18.108 16.516 21.120 0 0 0 0 0
  Udlejning af erhvervsejendomme m.v. 6.422 9.483 5.475 4.863 0 0 0 0 0
  Merchandise m.v. 14.052 12.750 15.383 19.683 0 0 0 0 0
  Andre indtægter 4.577 3.755 2.028 4.312 50.352 36.099 27.732 22.778 18.077
Nettoomsætning 182.149 133.730 130.331 153.962 127.978 113.999 90.853 81.543 69.728
Vareforbrug 0 0 0 0
Bruttoresultat 182.149 133.730 130.331 153.962 127.978 113.999 90.853 81.543 69.728
 Kamp- og spilleromkostninger 11.498 8.285 7.797 9.736 5.901 8.981 6.582 7.268 7.289
 Salgs- og markedsføringsomkostninger 23.243 13.914 18.414 21.276 13.151 12.990 14.275 13.749 10.391
 F&B arrangementer 5.957 4.652 4.662 6.626 4.942 0 0 0 0
 Driftsomkostninger ejendomme 8.922 8.052 7.970 6.382 5.243 0 0 0 0
 Vareforbrug m.v merchandise 9.250 6.553 7.393 9.926 6.770 0 0 0 0
 Administrationsomkostninger 10.225 7.609 8.094 8.848 7.719 6.759 6.519 5.184 4.929
 Andre omkostninger 2.345 2.592 1.862 3.312 3.990 19.775 16.438 13.774 11.455
Eksterne driftsomkostninger -71.440 -51.657 -56.192 -66.106 -47.716 -48.505 -43.814 -39.975 -34.064
 Vederlag til direktionen 3.154 1.740 2.181 3.584 2.471 1.739 1.314 807 747
 Honorar til selskabets bestyrelse 1.343 645 300 300 280 280 280 280 240
 Gager og lønninger til medarbejdere 68.004 56.358 49.394 49.208 39.503 39.215 42.401 34.078 29.085
 Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 -64 64 64 0 0 0 0
 Pensionsordninger, bidragsbaserede 1.458 1.327 808 464 241 264 0 0 0
 Andre omkostninger til social sikring 650 923 487 525 301 350 0 0 0
 Øvrige personaleomkostninger 1.745 842 996 529 711 331 580 846 915
Personaleomkostninger -76.354 -61.835 -54.102 -54.674 -43.571 -42.179 -44.575 -36.011 -30.987
EBITDA 34.355 20.238 20.037 33.182 36.691 23.315 2.464 5.557 4.677
 Andre rettigheder 1.048 894 840 840 869 913 683 683 683
 Bygninger m.v 15.205 13.023 9.683 8.737 8.070 7.903 7.859 6.867 1.606
 Driftsmateriel og inventar 3.630 3.007 1.683 2.900 3.041 3.170 3.716 3.668 3.437
 Tab ved salg af anlægsaktiver 1.783 0 0 0 0 132 3.603 0 0
 Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 -80 -1 -525 -517 -1.052 -372 -1.353 -1.927
Afskrivninger -21.666 -16.844 -12.205 -11.952 -11.463 -11.066 -15.489 -9.865 -3.799
EBITA 12.689 3.394 7.832 21.230 25.228 12.249 -13.025 -4.308 878
Amortisering af immateriale anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 12.689 3.394 7.832 21.230 25.228 12.249 -13.025 -4.308 878
Selskabsskat 2.828 -1.707 -933 5.768 7.675 3.675 -3.659 -938 11
Driftsoverskud fra salg efter skat 9.861 5.101 8.765 15.462 17.553 8.574 -9.366 -3.370 867
Andet driftsoverskud
 Transferindtægter 23.654 17.426 100.930 33.122 21.694 10.320 7.243 9.271 15.712
 Transferomkostniner -8.621 -8.172 -9.838 -2.387 -3.229 -920 -3.752 -1.620 -3.210
 Nedskrivninger på kontraktrettigheder -1.749 0 0 0 0 0 0 0 0
 Afskrivninger på kontraktrettigheder -34.593 -25.847 -20.684 -12.170 -8.251 -7.867 -12.076 -13.236 -13.372
Særlige poster -21.309 -16.593 70.408 18.565 10.214 1.533 -8.585 -5.585 -870
Corporation tax 5.327 4.148 -19.714 -5.198 -3.064 -460 2.576 1.676 261
Anden totalindkomst -2.846 1.814 1.206 729 -168 -2.065 0 0 0

Totalindkomst fra driften, Net operating 
profits less adjusted taxes (NOPLAT) -8.967 -5.530 60.665 29.558 24.535 7.582 -15.376 -7.280 258
 Renter, bank- og prioritetsgæld m.v. 8.950 11.403 7.163 8.359 9.625 10.521 12.959 12.655 1.879
 Valutakurstab 2.031 362 78 292 418 -2.402 383 680 1.628
Finansielle omkostninger 10.981 11.765 7.241 8.651 10.043 8.119 13.342 13.335 3.507
 Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 563 223 105 177 102 447 23 161 3.654
 Valutakursgevinster 109 742 825 87 12 0 3 22 45
 Kursgevinster på værdipapirer (urealiserede) 9 1 11 20 6 410 0 69 0
 Rentegodtgørelse ved overskydende skat 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Finansielle indtægter 681 966 941 284 120 857 26 252 3.763
I alt -10.300 -10.799 -6.300 -8.367 -9.923 -7.262 -13.316 -13.083 256
Skatteeffekt 2.575 2.700 1.764 2.343 2.977 2.179 3.995 3.925 -77

Netto finansielle omkostninger efter skat -7.725 -8.099 -4.536 -6.024 -6.946 -5.083 -9.321 -9.158 179
Koncernresultat -16.692 -13.629 56.129 23.534 17.589 2.499 -24.697 -16.438 437
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalindkomst -16.692 -13.629 56.129 23.534 17.589 2.499 -24.697 -16.438 437

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bidragsmodellen - Bilag 2

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Nettoomsætning #### #### #### #### ##### #### ##### ##### #### #### #### ##### 48.486 77.817 68.694 98.392
- Variable omkostninger 44.830 37.778 37.743 48.197 ##### #### 624.921 956.244 #### #### 59.952 73.100 22.224 38.333 30.277 39.144
= Dækningsbidrag #### 92.553 95.987 #### ##### #### 925.220 671.095 #### #### 64.454 ##### 26.262 39.484 38.417 59.248
- Salgsfremmende omkostninger 21.276 18.414 13.914 23.243 36.600 39.748 66.061 35.942 5.417 5.352 3.332 4.443 4.046 4.463 4.807 5.909
= Markedsføringsbidrag 87.856 74.139 82.073 #### ##### #### 859.159 635.153 #### #### 61.122 ##### 22.216 35.021 33.610 53.339
- Kontante kapacitetsomkostninger 54.674 54.102 61.835 76.354 ##### #### 478.690 378.444 #### #### 65.138 98.256 35.091 45.758 50.004 64.336
= Indtjeningsbidrag 33.182 20.037 20.238 34.355 ##### #### 380.469 256.709 -4.151 5.865 -4.016 48.595 #### #### #### ####
- Amortisering 0 0 0 0 0 0 38.551 4.982 0 0 0 0 0 0 0 0
- Afskrivninger 11.952 12.205 16.844 21.666 21.314 24.342 79.195 64.962 2.959 3.744 2.481 8.633 891 1.035 2.165 2.717
= Resultat af primær drift 21.230 7.832 3.394 12.689 87.469 #### 262.723 186.765 -7.110 2.121 -6.497 39.962 #### #### #### ####
- Sekundære omkostninger 14.557 30.522 34.019 44.963 37.872 41.926 88.903 77.961 6.227 6.679 11.135 20.610 12.375 5.391 2.841 6.933
+ Sekundære indtægter 33.122 #### 17.426 23.654 22.591 8.262 49.522 59.508 5.255 #### 12.857 27.459 1.263 13.151 11.421 17.026
 = Res. af sek. formål 18.565 70.408 #### #### -15.281 #### -39.381 -18.453 -972 4.004 1.722 6.849 #### 7.760 8.580 10.093
= Res. af ord. drift før renter 39.795 78.240 #### -8.620 72.188 76.225 223.342 168.312 -8.082 6.125 -4.775 46.811 #### -4.012 -9.979 -3.621
+ Renteindtægter 284 941 966 681 7.383 6.213 8.182 3.525 768 1.606 773 719 1.039 4.908 6.793 18.737
- Renteudgifter 8.651 7.241 11.765 10.981 24.517 24.753 69.618 125.206 1.951 1.121 3.730 10.849 1.386 4.121 4.325 15.032
= Resultat af ordinær drift 31.428 71.940 #### #### 55.054 57.685 161.906 46.631 -9.265 6.610 -7.732 36.681 #### -3.225 -7.511 84
+ Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Resultat før skat 31.428 71.940 #### #### 55.054 57.685 161.906 46.631 -9.265 6.610 -7.732 36.681 #### -3.225 -7.511 84
- Hensat til skat 8.623 17.017 -8.555 -5.074 13.355 16.406 31.361 13.005 -3.400 1.349 -2.248 5.600 0 -1 0 0
= Årets resultat 22.805 54.923 #### #### 41.699 41.279 130.545 33.626 -5.865 5.261 -5.484 31.081 #### -3.224 -7.511 84

BIF Parken Sport & Entertainment Aab Sport Århus Elite
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Balance - Bilag 2

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Aktiver
Anlægsaktiver
  Immaterielle  anlægsaktiver 40.697 55.871 78.176 103.757 140.548 188.085 123.009 178.512 10.011 14.927 23.893 22.538 4.272 2.966 3.771 26.950
  Materielle anlægsaktiver ##### ##### ##### 462.400 812.391 870.059 471.623 719.859 38.775 38.094 65.654 161.907 2.367 4.499 14.458 24.414
  Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 525 2.994 5.585 634.634 687.825 37.791 44.297 63.912 53.717 745 444 3.956 230.027
  Aktiver bestemt for salg 0 0 0 27.270 0 0 199.576 199.227 0 51.955 84.079 0 0 0 0
Anægsaktiver i alt ##### ##### ##### 593.952 955.933 1.063.729 1.428.842 1.785.423 86.577 149.273 237.538 238.162 7.384 7.909 22.185 281.391

Omsætningsaktiver
  Varebeholdninger 4.140 5.665 5.847 5.037 14.446 17.187 0 0 2.116 2.607 1.039 1.406 788 411 339 400
  Tilgodehavender fra salg 12.269 79.382 ##### 35.083 127.151 107.817 94.700 182.570 17.638 19.941 30.111 64.709 9.119 13.746 11.252 31.136
  Værdipapirer 85 96 96 85 44.515 7.950 0 0 0 0 0 0 0 76.785 76.348 105.535
  Likvider 3.102 414 550 936 22.561 53.651 465 101.922 977 44.070 1.865 1.827 19.066 27.235 33.647 21.520
  Periodeafgrænsningsposter 172 163 1.430 2.502 6.914 5.315 4.102 6.639 4.681 5.858 4.911 5.415 4.118 1.654 802 1.749
Omsætningsaktiver i alt 19.768 85.720 ##### 43.643 215.587 191.920 99.267 291.131 25.412 72.476 37.926 73.357 33.091 119.831 122.388 160.340
Aktiver i alt ##### ##### ##### 637.595 ###### 1.255.649 1.528.109 2.076.554 111.989 221.749 275.464 311.519 40.475 127.740 144.573 441.731

Passiver
Egenkapital
  Aktiekapital 77.100 77.100 ##### 113.000 49.376 49.376 49.376 49.376 76.676 89.456 89.456 89.456 33.350 36.684 36.684 40.352
  - Reserve af sikringstransaktioner 1.632 362 -1.452 1.394 -27.567 -52.813 -46.222 -46.222 0 0 0 0 0 0 0
  + Overført resultat ##### ##### ##### 282.660 428.059 324.227 454.090 277.402 -7.525 6.838 2.717 73.730 -16.647 -9.684 -16.999 26.227
  - Årets udbytte 0 0 0 0 -22.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  + Andet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.338 38.338 0 0 0 0
  - Minoritetsinteresser 0 0 0 0 -20.295 -24.119 0 0 0 0 0 0 -707 -471 -275 -3.086
  = Egenkapital ultimo ##### ##### ##### 394.266 547.516 450.535 549.688 373.000 69.151 134.632 130.511 163.186 17.410 27.471 19.960 69.665

Hensatte forpligtelser
  Pensioner og lignende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kundegarantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gæld 
  Langfristet gæld ##### ##### ##### 134.657 358.702 230.250 223.724 926.717 19.292 11.679 9.000 20.232 0 330 789 250.551
  Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 56.682 6.585 0 50.055 85.787 0 0 0 0
I alt ##### ##### ##### 134.657 358.702 230.250 280.406 933.302 19.292 61.734 94.787 20.232 0 330 789 250.551

  Kortfristet gæld
    Kortsfristet del af langfristet gæld 12.381 63.758 ##### 52.147 70.108 376.332 555.529 574.575 1.639 684 1.607 2.943 676 76.650 84.854 77.318
    Diverse kreditorer 24.562 37.179 33.134 49.522 144.892 136.424 120.508 175.697 15.409 14.506 39.410 112.760 13.767 14.880 35.259 37.610
    Periodeafgrænsningsposter 4.718 6.594 4.879 7.003 50.302 62.108 21.978 19.980 6.498 10.193 9.149 12.398 8.622 8.409 3.711 6.587
  Kortfristet gæld i alt 41.661 ##### ##### 108.672 265.302 574.864 698.015 770.252 23.546 25.383 50.166 128.101 23.065 99.939 123.824 121.515
Passiver i alt ##### ##### ##### 637.595 ###### 1.255.649 1.528.109 2.076.554 111.989 221.749 275.464 311.519 40.475 127.740 144.573 441.731

BIF Parken Sport & Entertainment Aab Århus Elite
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Base Case - Bilag 3 R2003 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
Resultatopgørelse
Omsætning
  Entre-, tv- og præmieindtægter 37.227 32.784 48.757 35.768 33.743 58.267 63.511 73.038 69.386 83.263 91.589 87.010 91.360 109.632 104.151 119.773
  Indtægter fra samarbejdspartnere 40.673 44.842 55.227 55.161 55.891 76.513 86.460 95.538 90.761 95.299 100.064 95.061 101.715 106.801 101.461 106.534
  F&B og arrangementer m.v. 0 0 21.120 16.516 18.108 22.318 23.211 23.675 23.201 23.897 24.614 24.122 24.605 25.343 24.836 25.084
  Udlejning af erhvervsejendomme m.v. 0 0 4.863 5.475 9.483 6.422 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 0 0 19.683 15.383 12.750 14.052 14.403 15.123 14.367 15.804 16.910 16.065 16.466 17.290 16.857 17.026
  Andre indtægter 36.099 50.352 4.312 2.028 3.755 4.577 11.443 17.164 24.029 31.238 37.486 41.234 44.945 48.541 51.939 51.939
Nettoomsætning 113.999 127.978 153.962 130.331 133.730 182.149 204.101 229.104 226.083 253.839 275.001 267.873 283.538 312.142 303.893 325.052
Totalindkomst fra driften, Net operating 
profits less adjusted taxes (NOPLAT) 7.582 24.535 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 45.821 2.261 50.768 13.750 2.679 14.177 78.036 3.039 32.505
Netto finansielle omkostninger -5.083 -6.946 -6.024 -4.536 -8.099 -7.725 -7.340 -6.445 -5.361 -4.582 -3.859 -3.539 -3.208 -2.076 -1.100 -686
Netto overskud 2.499 17.589 23.534 56.129 -13.629 -16.692 2.865 39.375 -3.100 46.186 9.891 -860 10.969 75.960 1.939 31.819
EK opgørelse 397.131 436.506 433.406 479.592 489.483 488.623 499.592 575.552 577.491 609.310

Balance
Netto driftsaktiver (NDA) 401.575 417.424 401.008 544.962 669.754 575.261 583.145 572.760 565.206 576.908 585.109 569.942 578.650 600.274 607.786 613.305
Netto finansielle forpligtigelser 174.378 171.699 131.749 219.574 257.777 180.995 186.014 136.253 131.800 97.316 95.627 81.320 79.058 24.722 30.295 3.996
Egenkapital 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266 397.131 436.506 433.406 479.592 489.483 488.623 499.592 575.552 577.491 609.310

Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra driften 7.582 24.535 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 45.821 2.261 50.768 13.750 2.679 14.177 78.036 3.039 32.505
Ændring i NDA 15.849 -16.416 143.954 124.792 -94.493 7.884 -10.385 -7.553 11.701 8.202 -15.167 8.708 21.624 7.512 5.520
FCF 8.686 45.974 -83.289 -130.322 85.526 2.321 56.206 9.814 39.067 5.548 17.846 5.469 56.412 -4.473 26.985

Valuedrivers
Salgsvækst - Entre, tv- og præmie -11,93% 48,72% -26,64% -5,66% 72,68% 9,00% 15,00% -5,00% 20,00% 10,00% -5,00% 5,00% 20,00% -5,00% 15,00%
Salgsvækst - Samarbejdspartnere 10,25% 23,16% -0,12% 1,32% 36,90% 13,00% 10,50% -5,00% 5,00% 5,00% -5,00% 7,00% 5,00% -5,00% 5,00%
Salgsvækst - F&B arrangementer -21,80% 9,64% 23,25% 4,00% 2,00% -2,00% 3,00% 3,00% -2,00% 2,00% 3,00% -2,00% 1,00%
Salgsvækst - Udlejning af ejendom 12,58% 73,21% -32,28% -21,00% -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 1,00%
Salgsvækst - Merchandise m.v -21,85% -17,12% 10,21% 2,50% 5,00% -5,00% 10,00% 7,00% -5,00% 2,50% 5,00% -2,50% 1,00%
Salgsvækst - Andre indtægter 39,48% -91,44% -52,97% 85,16% 21,89% 150,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 0,00%
DO/SALG = OG 19,17% 19,20% 46,55% -4,14% -4,92% 5,00% 20,00% 1,00% 20,00% 5,00% 1,00% 5,00% 25,00% 1,00% 10,00%
AOH 0,3066 0,3762 0,2755 0,2202 0,2926 0,3500 0,4000 0,4000 0,4400 0,4700 0,4700 0,4900 0,5200 0,5000 0,5300
ROIC 5,99% 7,22% 12,83% -0,91% -1,44% 1,76% 7,93% 0,40% 8,89% 2,37% 0,46% 2,47% 13,24% 0,50% 5,32%
Rente på FK efter skat 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Egenkapital ratio 58,87% 67,15% 59,71% 61,51% 68,54% 68,10% 76,21% 76,68% 83,13% 83,66% 85,73% 86,34% 95,88% 95,02% 99,35%
Diskonteringsfaktor 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53
Nutidsværdi af cashflow 2244,15 50779,34 8286,18 30826,24 4091,45 12298,66 3522,52 33954,67 -2516,13 14186,17
Nutidsværdi af terminalperiode 491289,21
Selskabets værdi i mio kr.: 648.962
EK værdi i mio kr.: 467.967
WACC 7,003%
Pris pr. aktie 83
g 4,00%
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Synergi Case - Bilag 4 R2003 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018
Resultatopgørelse
Omsætning
  Entre-, tv- og præmieindtægter 37.227 32.784 48.757 35.768 33.743 58.267 63.511 73.038 69.386 83.263 91.589 87.010 91.360 109.632 104.151 119.773
  Indtægter fra samarbejdspartnere 40.673 44.842 55.227 55.161 55.891 76.513 86.460 95.538 90.761 95.299 100.064 95.061 101.715 106.801 101.461 106.534
  F&B og arrangementer m.v. 0 0 21.120 16.516 18.108 22.318 23.211 23.675 23.201 23.897 24.614 24.122 24.605 25.343 24.836 25.084
  Udlejning af erhvervsejendomme m.v. 0 0 4.863 5.475 9.483 6.422 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 0 0 19.683 15.383 12.750 14.052 14.403 15.123 14.367 15.804 16.910 16.065 16.466 17.290 16.857 17.026
  Andre indtægter 36.099 50.352 4.312 2.028 3.755 4.577 11.443 22.885 36.616 54.924 76.894 99.962 119.954 131.949 138.547 142.011
Nettoomsætning 113.999 127.978 153.962 130.331 133.730 182.149 204.101 234.825 238.669 277.525 314.409 326.600 358.547 395.551 390.501 415.124

Totalindkomst fra driften, Net operating 
profits less adjusted taxes (NOPLAT) 7.582 24.535 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 49.313 14.320 61.056 22.009 16.330 25.098 102.843 35.145 41.512
Netto finansielle omkostninger -5.083 -6.946 -6.024 -4.536 -8.099 -7.725 -12.101 -18.809 -21.100 -23.909 -25.095 -22.879 -21.356 -19.107 -15.407 -12.432
Netto overskud 2.499 17.589 23.534 56.129 -13.629 -16.692 -1.896 30.504 -6.780 37.147 -3.086 -6.549 3.742 83.736 19.738 29.080
EK opgørelse 392.370 422.875 416.095 453.241 450.155 443.606 447.348 531.084 550.822 579.902

Balance
Netto driftsaktiver (NDA) 401.575 417.424 401.008 544.962 669.754 575.261 816.402 939.300 954.677 1.110.101 1.048.031 989.698 969.047 964.758 887.502 864.841
Netto finansielle forpligtigelser 174.378 171.699 131.749 219.574 257.777 180.995 424.032 516.426 538.583 656.860 597.876 546.092 521.698 433.674 336.680 284.939
Egenkapital 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266 392.370 422.875 416.095 453.241 450.155 443.606 447.348 531.084 550.822 579.902

Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra driften 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 49.313 14.320 61.056 22.009 16.330 25.098 102.843 35.145 41.512
Ændring i NDA -16.416 143.954 124.792 -94.493 241.141 122.898 15.377 155.424 -62.070 -58.333 -20.652 -4.288 -77.256 -22.661
FCF 45.974 -83.289 -130.322 85.526 -230.936 -73.585 -1.057 -94.368 84.079 74.663 45.750 107.132 112.401 64.173

Valuedrivers
Salgsvækst - Entre, tv- og præmie -11,93% 48,72% -26,64% -5,66% 72,68% 9,00% 15,00% -5,00% 20,00% 10,00% -5,00% 5,00% 20,00% -5,00% 15,00%
Salgsvækst - Samarbejdspartnere 10,25% 23,16% -0,12% 1,32% 36,90% 13,00% 10,50% -5,00% 5,00% 5,00% -5,00% 7,00% 5,00% -5,00% 5,00%
Salgsvækst - F&B arrangementer -21,80% 9,64% 23,25% 4,00% 2,00% -2,00% 3,00% 3,00% -2,00% 2,00% 3,00% -2,00% 1,00%
Salgsvækst - Udlejning af ejendomme 12,58% 73,21% -32,28% -21,00% -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 1,00%
Salgsvækst - Merchandise m.v -21,85% -17,12% 10,21% 2,50% 5,00% -5,00% 10,00% 7,00% -5,00% 2,50% 5,00% -2,50% 1,00%
Salgsvækst - Andre indtægter 39,48% -91,44% -52,97% 85,16% 21,89% 150,00% 100,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 5,00% 2,50%
DO/SALG = OG 19,17% 19,20% 46,55% -4,14% -4,92% 5,00% 21,00% 6,00% 22,00% 7,00% 5,00% 7,00% 26,00% 9,00% 10,00%
AOH 0,3066 0,3762 0,2755 0,2202 0,2926 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,3000 0,3300 0,3700 0,4100 0,4400 0,4800
ROIC 5,99% 7,22% 12,83% -0,91% -1,44% 1,47% 5,62% 1,51% 5,91% 2,04% 1,60% 2,56% 10,64% 3,79% 4,74%
Rente på FK efter skat 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Egenkapital ratio 58,87% 67,15% 59,71% 61,51% 68,54% 48,06% 45,02% 43,58% 40,83% 42,95% 44,82% 46,16% 55,05% 62,06% 67,05%
Diskonteringsfaktor 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53
Nutidsværdi af cashflow -223251,52 -66480,25 -892,30 -74462,92 62001,66 51455,04 29465,55 64483,24 63227,13 33735,92
Nutidsværdi af terminalperiode 1168327,52

Selskabets værdi i mio kr.: 1.107.609
EK værdi i mio kr.: 926.614
WACC 7,003%
Pris pr. aktie 164
g 4%

 



 97

Best Case - Bilag 5 R2003 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Resultatopgørelse
Omsætning
  Entre-, tv- og prm indt. 37.227 32.784 48.757 35.768 33.743 58.267 63.511 73.038 76.690 92.027 101.230 106.292 111.606 133.928 140.624 161.718
  Indtægter fra samarbejdspart. 40.673 44.842 55.227 55.161 55.891 76.513 86.460 95.106 104.616 115.078 126.586 139.244 153.169 168.485 176.910 185.755
  F&B og arrangementer m.v. 0 0 21.120 16.516 18.108 22.318 23.211 23.675 24.148 25.597 26.365 26.893 27.430 28.253 28.818 29.107
  Udlejning af erhvervsejendom 0 0 4.863 5.475 9.483 6.422 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 0 0 19.683 15.383 12.750 14.052 14.403 15.123 16.182 17.800 19.046 19.999 20.499 21.524 22.062 22.282
  Andre indtægter 36.099 50.352 4.312 2.028 3.755 4.577 11.443 22.885 36.616 58.586 82.020 114.828 149.276 194.059 232.871 279.445
Nettoomsætning 113.999 127.978 153.962 130.331 133.730 182.149 204.101 234.393 262.590 313.426 359.585 411.636 466.427 550.785 605.934 683.002

Totalindkomst fra driften, Net 
operating profits less adjusted 
taxes (NOPLAT) 7.582 24.535 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 49.222 15.755 68.954 25.171 20.582 32.650 126.680 54.534 68.300
Netto finansielle omkostninger -5.083 -6.946 -6.024 -4.536 -8.099 -7.725 -11.460 -17.373 -19.875 -22.195 -23.764 -23.063 -21.139 -17.080 -12.554 -9.617
Netto overskud 2.499 17.589 23.534 56.129 -13.629 -16.692 -1.255 31.850 -4.119 46.759 1.407 -2.481 11.511 109.601 41.980 58.683
Egenkapital opgørelse 393.011 424.861 420.742 467.501 528.141 525.659 537.171 646.771 688.751 747.434

Balance
Netto driftsaktiver (NDA) 401.575 417.424 401.008 544.962 669.754 575.261 785.002 901.511 937.822 1.119.380 ###### 1.083.253 1.036.504 1.001.427 961.799 955.248
Netto finansielle forpligtigelser 174.378 171.699 131.749 219.574 257.777 180.995 391.991 476.650 517.080 592.646 595.563 557.594 499.334 354.655 273.048 207.814
Egenkapital 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266 393.011 424.861 420.742 526.734 528.141 525.659 537.171 646.771 688.751 747.434

Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra driften 29.558 60.665 -5.530 -8.967 10.205 49.222 15.755 68.954 25.171 20.582 32.650 126.680 54.534 68.300
Ændring i NDA -16.416 143.954 124.792 -94.493 209.741 116.508 36.311 181.558 4.324 -40.450 -46.748 -35.078 -39.627 -6.552
FCF 45.974 -83.289 -130.322 85.526 -199.536 -67.286 -20.556 -112.604 20.847 61.032 79.398 161.758 94.161 74.852

Valuedrivers
Salgsvækst - Entre, tv- og prm. ##### 48,72% -26,64% -5,66% 72,68% 9,00% 15,00% 5,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 20,00% 5,00% 15,00%
Salgsvækst - Samarbejdspart. 10,25% 23,16% -0,12% 1,32% 36,90% 13,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
Salgsvækst - F&B arrangem. -21,80% 9,64% 23,25% 4,00% 2,00% 2,00% 6,00% 3,00% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 1,00%
Salgsvækst - Udl. af ejendom 12,58% 73,21% -32,28% -21,00% -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 1,00%
Salgsvækst - Merchandise m.v -21,85% -17,12% 10,21% 2,50% 5,00% 7,00% 10,00% 7,00% 5,00% 2,50% 5,00% 2,50% 1,00%
Salgsvækst - Andre indtægter 39,48% -91,44% -52,97% 85,16% 21,89% 150,00% 100,00% 60,00% 60,00% 40,00% 40,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
DO/SALG = OG 19,17% 19,20% 46,55% -4,14% -4,92% 5,00% 21,00% 6,00% 22,00% 7,00% 5,00% 7,00% 23,00% 9,00% 10,00%
AOH 0,3066 0,3762 0,2755 0,2202 0,2926 0,2600 0,2600 0,2800 0,2800 0,3200 0,3800 0,4500 0,5500 0,6300 0,7150
ROIC 5,88% 7,37% 11,13% -0,83% -1,56% 1,50% 5,84% 1,71% 6,70% 2,24% 1,87% 3,08% 12,43% 5,56% 7,13%
Rente på FK efter skat 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Egenkapital ratio 58,87% 67,15% 59,71% 61,51% 68,54% 50,06% 47,13% 44,86% 47,06% 47,00% 48,53% 51,83% 64,58% 71,61% 78,25%
Diskonteringsfaktor 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53
Nutidsværdi af cashflow -192896,33 -60789,63 ###### -88852,24 15373,41 42061,14 51137,19 97363,26 52966,97 39349,53
Nutidsværdi af terminalper. 1362735,65

Selskabets værdi i mio kr.: 1.301.093
EK værdi i mio kr.: 1.120.098
WACC 7,003%
Pris pr. aktie 198
g 4%
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Worst Case - Bilag 6 R2003 R2004 R2005 R2006 R2007 R2008 E2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Resultatopgørelse
Omsætning
  Entre-, tv- og præmieindtægter 37.227 32.784 48.757 35.768 33.743 58.267 61.180 58.121 55.215 60.737 63.774 60.585 63.614 69.976 66.477 73.125
  Indtægter fra samarbejdspartnere 40.673 44.842 55.227 55.161 55.891 76.513 84.164 84.164 79.956 79.956 83.954 75.559 75.559 79.336 75.370 79.138
  F&B og arrangementer m.v. 0 0 21.120 16.516 18.108 22.318 22.764 22.309 21.863 21.863 22.519 22.068 22.068 22.730 22.276 22.833
  Udlejning af erhvervsejendomme m.v. 0 0 4.863 5.475 9.483 6.422 5.073 4.566 4.338 4.338 4.338 4.381 4.447 4.536 4.649 4.696
  Merchandise m.v. 0 0 19.683 15.383 12.750 14.052 14.403 14.115 13.409 13.678 14.088 13.806 13.806 14.082 13.730 14.005
  Andre indtægter 36.099 50.352 4.312 2.028 3.755 4.577 9.154 16.477 26.364 36.909 44.291 48.720 51.156 51.156 51.156 51.156
Nettoomsætning 113.999 127.978 153.962 130.331 133.730 182.149 196.740 199.753 201.145 217.480 232.963 225.119 230.650 241.816 233.658 244.952

Totalindkomst fra driften, Net 
operating profits less adjusted taxes 
(NOPLAT) 7.582 24.535 29.558 60.665 -5.530 -8.967 9.837 41.948 12.069 47.846 16.307 11.256 16.145 55.618 21.029 24.495
Netto finansielle omkostninger -5.083 -6.946 -6.024 -4.536 -8.099 -7.725 -11.507 -16.166 -17.511 -19.314 -19.963 -18.934 -16.942 -14.602 -12.205 -10.336
Netto overskud 2.499 17.589 23.534 56.129 -13.629 -16.692 -1.670 25.782 -5.442 28.532 -3.655 -7.679 -796 41.015 8.824 14.159
Egenkapital opgørelse 392.596 418.378 412.936 441.468 437.812 430.134 429.337 470.353 479.177 493.336

Balance
Netto driftsaktiver (NDA) 401.575 417.424 401.008 544.962 669.754 575.261 786.959 832.305 874.543 945.566 931.851 882.820 823.750 806.055 753.734 735.591
Netto finansielle forpligtigelser 174.378 171.699 131.749 219.574 257.777 180.995 394.363 413.927 461.607 504.098 494.039 452.686 394.412 335.702 274.557 242.255
Egenkapital 227.197 245.725 269.259 325.388 411.977 394.266 392.596 418.378 412.936 441.468 437.812 430.134 429.337 470.353 479.177 493.336

Pengestrømsopgørelse
Totalindkomst fra driften 29.558 60.665 -5.530 -8.967 9.837 41.948 12.069 47.846 16.307 11.256 16.145 55.618 21.029 24.495
Ændring i NDA -16.416 143.954 124.792 -94.493 211.698 45.346 42.238 71.022 -13.715 -49.031 -59.070 -17.695 -52.321 -18.143
FCF 45.974 -83.289 -130.322 85.526 -201.861 -3.398 -30.170 -23.177 30.022 60.287 75.215 73.313 73.350 42.638

Valuedrivers
Salgsvækst - Entre, tv- og præmie -11,93% 48,72% -26,64% -5,66% 72,68% 5,00% -5,00% -5,00% 10,00% 5,00% -5,00% 5,00% 10,00% -5,00% 10,00%
Salgsvækst - Samarbejdspartnere 10,25% 23,16% -0,12% 1,32% 36,90% 10,00% 0,00% -5,00% 0,00% 5,00% -10,00% 0,00% 5,00% -5,00% 5,00%
Salgsvækst - F&B arrangementer #DIVISION/0! #DIVISION/0! -21,80% 9,64% 23,25% 2,00% -2,00% -2,00% 0,00% 3,00% -2,00% 0,00% 3,00% -2,00% 2,50%
Salgsvækst - Udlejning af ejendomme #DIVISION/0! #DIVISION/0! 12,58% 73,21% -32,28% -21,00% -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 1,00%
Salgsvækst - Merchandise m.v #DIVISION/0! #DIVISION/0! -21,85% -17,12% 10,21% 2,50% -2,00% -5,00% 2,00% 3,00% -2,00% 0,00% 2,00% -2,50% 2,00%
Salgsvækst - Andre indtægter 39,48% -91,44% -52,97% 85,16% 21,89% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DO/SALG = OG 19,17% 19,20% 46,55% -4,14% -4,92% 5,00% 21,00% 6,00% 22,00% 7,00% 5,00% 7,00% 23,00% 9,00% 10,00%
AOH 0,3066 0,3762 0,2755 0,2202 0,2926 0,2500 0,2400 0,2300 0,2300 0,2500 0,2550 0,2800 0,3000 0,3100 0,3330
ROIC 5,88% 7,37% 11,13% -0,83% -1,56% 1,44% 5,18% 1,41% 5,26% 1,74% 1,24% 1,89% 6,83% 2,70% 3,29%
Rente på FK efter skat 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Egenkapital ratio 58,87% 67,15% 59,71% 61,51% 68,54% 49,89% 50,27% 47,22% 46,69% 46,98% 48,72% 52,12% 58,35% 63,57% 67,07%
Diskonteringsfaktor 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53
Nutidsværdi af cashflow ####### -3069,93 -25473,07 -18287,92 22139,00 ##### 48443,02 44127,52 41260,31 22414,99
Nutidsværdi af terminalperiode 776266,20

Selskabets værdi i mio kr.: 754.224
EK værdi i mio kr.: 573.229
WACC 7,003%
Pris pr. aktie 101
g 4%

 


