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1. Executive summary 
BIF is one of the largest football clubs in Denmark. The club is located outside Copenhagen, and 

was founded on the 3rd of December 1964 as an association between the two football clubs, Brønd-

byøster Idrætsforening and Brøndbyvester Idrætsforening. 

BIF has been the most successful football club in Denmark during the last two decades. During that 

time, BIF won the Danish league five times and finished in the runner-up position seven times. Un-

fortunately, the situation has changed within the last couple of years, as BIF has finished in the 

lower half of the Danish league. 

The poor results experienced in the league, coupled together with the financial crisis in Denmark, 

has led BIF into a sporting and economic crisis. The critical situation in BIF is reflected in the value 

of the company’s shares. The value of one share of BIF was DKK 10,40 on the 30th of June 2012. 

This value is historically low, when comparing it to the five year average. 

The main purpose of this master thesis is to estimate the value of BIF’s shares. This problem has 

been addressed by in-depth strategic analysis, financial analysis and a valuation of the organization. 

The future prospects for BIF are difficult to forecast, because the football market is volatile and 

dependent on several factors. Currently BIF is undergoing a sporting and economic crisis, which 

makes it difficult for BIF to return to its former strength. From the strategic analysis, we found that 

BIF should focus on their core competence, which is developing youth players. Furthermore, BIF 

should focus on the further development of their facilities, such as the property and restaurant area, 

and dissolve the structure of their stocks. 

The accounting analysis was based on reformulations of the income statement, the balance sheet 

and the equity balance for the period from 2007 until 2011. After having elucidated the strategic 

analysis and calculated the key figures of BIF, we put together a budget to forecast three possible 

future economic scenarios for BIF, a best-, a base- and a worst-case scenario. Each scenario de-

pends on how BIF has performed within a 5-year period. 

We have estimated the WACC to be 4,73%. Using this estimation in the DCF-method, we calcu-

lated the enterprise value of BIF to be 194,4 million DKK in the base-case scenario, 429,5 million 

DKK in the best-case scenario and 139,2 million DKK in the worst-case scenario. We have com-

piled a sensitivity analysis with the focus on the WACC, and the enterprise value of BIF. The sensi-

tivity analysis confirms that the football industry’s volatility and the WACC has a relatively big 

influence when using the DCF-method. 
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2. Indledning 
I vores kandidatafhandling har vi valgt at udarbejde en værdiansættelse af Brøndbyernes IF Fodbold 

A/S (i det følgende benævnt BIF). Kandidatafhandlingen vil bestå af en strategisk og regnskabs-

mæssig analyse samt en værdiansættelse, og vil tage udgangspunkt i en ekstern investors synsvin-

kel. BIF har i de sidste par årtier været flagskib i dansk fodbold, men har i de seneste sæsoner ople-

vet en negativ udvikling både sportsligt og økonomisk. Dette har medført en øget interesse fra om-

verdenen. Den øgede interesse for BIF har for det meste været af negativ karakter, hvilket har været 

med til at øge den uro, der i forvejen har været i og omkring klubben. Uro, der er opstået på grund 

af blandt andet uheldige spillerkøb, udskiftning af administrerende direktører på stribe, en endnu 

ikke afsluttet feriepengesag1

 

 samt ejerstrukturen i BIF. Især det sidste punkt har flere gange genere-

ret megen omtale i medierne, da BIF som fondsejet virksomhed har en lidt speciel aktiestruktur, 

hvilket vil blive gennemgået senere i opgaven, jf. afsnit 3.5. 

BIF har tidligere haft stor succes – både nationalt og internationalt. På nuværende tidspunkt frister 

BIF en tilværelse i den tunge ende af Superligaen, selvom holdet råder over stjerner som Michael 

Krohn-Delhi, Dennis Rommedahl, Mikkel Thygesen og Clarence Goodson.  

 

Derudover har BIFs aktiekurs (Brøndby IF B2

                                                        
1

) også været igennem en lang rutsjetur og fået en del 

tæsk på aktiemarkedet. Nedenstående figur 1 viser B-aktiens kursudvikling siden 1. januar 2007.  

Grafen viser, at aktiekursen var kurs 67,50 den 1. januar 2007, mens den var faldet til kurs 13,00 

den 1. januar 2012. B-aktiens højeste kurs var i efteråret 2007, hvor kursen var helt oppe i kurs 

103,00. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/spillere_rejser_millionkrav_imod_broendby.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-
G5kYnk, 
2 Der findes både A- og B-aktier. Dette vil blive beskrevet senere i afhandlingen. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/spillere_rejser_millionkrav_imod_broendby.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-G5kYnk�
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/spillere_rejser_millionkrav_imod_broendby.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-G5kYnk�
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Figur 1: Kursudviklingen i Brøndby IF’s B-aktie i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 20123

 
. 

I det følgende afsnit vil vi præsentere vores valg af titel/emne og virksomhed i forbindelse med 

vores kandidatafhandling. Afsnittet vil også indeholde en begrundelse af vores valg af virksomhed, 

afhandlingens problemstilling og problemformulering. Endvidere vil det indledende afsnit rumme 

metodevalg, afgrænsning samt afhandlingens struktur. 

2.1 Valg af virksomhed 
Vi har valgt, at foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af den danske fodbold-

klub Brøndbyernes IF Fodbold A/S (BIF). 

 

Årsagen til, at vi synes BIF er en interessant virksomhed, skyldes dels, at BIF tidligere har været en 

magtfaktor inden for dansk fodbold, dels at BIF de sidste 5-6 år har kæmpet mod en række sportsli-

ge og økonomiske udfordringer. Derudover agerer BIF i en branche, der har svært ved at generere 

en kontinuerlig indtjening, og hvor succes ikke er målt ved økonomiske nøgletal, men på sportslig 

succes. Vi finder dette paradoks spændende, og derfor har vi valgt at værdiansætte BIF. 

 

Fra sæsonen 1994/95 til 2005/06 var BIF en magtfaktor inden for dansk fodbold. I den 12-årige 

periode vandt BIF fem mesterskaber4 og endte på 2. pladsen syv gange5

 

. Herefter er fulgt en 6. 

plads i 2006/07, 8. plads i 2007/08, 3. plads i 2008/09, 2009/10 og 2010/11 samt en skuffende 9. 

plads i 2011/12, jf. nedenstående figur 2. 

                                                        
3http://tools.morningstar.dk/dk/stockreport/default.aspx?Site=dk&id=0P0000A5Q1&LanguageId=da-
DK&SecurityToken=0P0000A5Q1]3]0]E0WWE$$ALL 
4 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2001/02 og 2004/05. 
5 1994/95, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04 og 2005/06. 

http://tools.morningstar.dk/dk/stockreport/default.aspx?Site=dk&id=0P0000A5Q1&LanguageId=da-DK&SecurityToken=0P0000A5Q1%5d3%5d0%5dE0WWE$$ALL�
http://tools.morningstar.dk/dk/stockreport/default.aspx?Site=dk&id=0P0000A5Q1&LanguageId=da-DK&SecurityToken=0P0000A5Q1%5d3%5d0%5dE0WWE$$ALL�
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Figur 2: Oversigt over BIFs placeringer i Superligaen i perioden 1992/93 – 2011/126

 
. 

BIF har også høstet mange triumfer i de europæiske turneringer. BIFs bedste resultat ligger helt 

tilbage til sæsonen 1990/91, hvor holdet tabte til AS Roma i UEFA-cup semifinalen på et mål af 

tyske Rudi Völler i det 88. minut. Af andre gode resultater har BIF præsteret at slå det engelske 

storhold, Liverpool FC samt det tyske storhold, Schalke 04, ud af UEFA-cuppen i henholdsvis 

1995/96 og 2003/04. Det bedste resultat BIF har opnået i Champions League er en 4. plads i grup-

pespillet i sæsonen 1998/997

 

, hvor man blandt andet slog det tyske storhold, F.C. Bayern München, 

2-1 på hjemmebane.  

Efter en 12-årig periode med en 2. plads som dårligste resultat har BIF de sidste seks sæsoner præ-

steret mere svingende resultater, hvor det dårligste resultat var i sidste sæson. Her opnåede BIF en 

9. plads, jf. figur 2. De seneste års skuffende placeringer samt manglende europæisk deltagelse har 

gjort, at fans og sponsorer er forsvundet, hvilket yderligere har gjort det sværere for klubben at til-

trække de nødvendige spillerprofiler, der skal til for at komme tilbage i toppen af dansk fodbold. 

 

Udover en resultatmæssig krise gennemgår BIF – ligesom de resterende hold i Superligaen – en 

periode med faldende omsætning og tilskuertal8

                                                        
6 

. Samtidig har der hos BIF de sidste mange år været 

en voldsom negativ omtale fra pressens side, specielt møntet mod bestyrelsesformand Per Bjerre-

gaard og den altoverskyggende indflydelse han har i klubben. Denne indflydelse bunder i BIFs ak-

tiestruktur. Aktiestrukturen vil blive gennemgået senere i opgaven, hvor der ses nærmere på BIFs 

historie, jf. afsnit 3.5. 

http://www.ligafodbold.dk/?cat=statsStandings&cat_id=0&tID=163 
7 BIFs dynamitpulje bestod af tre europæiske storhold: F.C. Barcelona, F.C. Bayern München og Manchester United. 
8 http://epn.dk/brancher/underholdning/sport/article4836064.ece 
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Vi vil i vores strategiske regnskabsanalyse og værdiansættelse af BIF tage udgangspunkt i en række 

relevante teoretiske modeller, der – sammenholdt med viden omkring BIF i form af årsrapporter, 

børsmeddelelser og artikler – skal udmønte sig i en fastsættelse af BIFs aktiekurs og virksomhedens 

samlede værdi. 

2.2 Problemstilling 
Vi vil som eksterne investorer: Finde værdien af BIFs aktier og herunder vurdere de markeder og 

udfordringer virksomheden står overfor nu og i fremtiden. I den forbindelse vil vi foretage en stra-

tegisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af BIF for at vurdere selskabets samlede værdi. 

På trods af en status som en af Danmarks mest populære fodboldklubber målt på fans9

2.3 Problemformulering 

 (næstflest 

”likes” på www.facebook.com efter FCK) og succesfulde resultater på både den inden- og uden-

landske scene, er BIF røget ud i en økonomisk og sportslig nedtur. Derfor står BIF som aktør på 

fodboldmarkedet over for en række forskellige problemstillinger. Vi vil i det følgende afsnit define-

re vores problemformulering herunder vores hovedspørgsmål og de tilhørende underspørgsmål. 

Hovedproblemstillingen i kandidatafhandlingen er at værdiansætte BIF ud fra en strategisk og  

regnskabsmæssig analyse. 

 

Vi har defineret vores hovedspørgsmål som følgende:  

 

Hvad er værdien af Brøndbyernes IF Fodbold A/S pr. 30/6 2012? 

 

I det følgende vil vi uddybe det førnævnte hovedspørgsmål ved hjælp af en præcisering af de under-

spørgsmål, der skal benyttes for at få den mest fyldestgørende besvarelse af hovedproblemstillingen 

– herunder hovedspørgsmålet. 

 

I den første del af kandidatafhandlingen belyses den strategiske analyse

• Hvordan er branchen karakteriseret, og hvordan påvirker de forskellige konkurrenceforhold 

BIF? 

 (afsnit 4) af BIF ved hjælp 

af følgende underspørgsmål: 

                                                        
9 www.facebook.com 

http://www.facebook.com/�
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• Hvilke interne og eksterne forhold i BIF kan have betydning for selskabets videre udvik-

ling? 

 

Efter bearbejdelse af den strategiske analyse vil vi foretage en dybere regnskabsanalyse

• Hvordan har den økonomiske udvikling været i BIF beskrevet gennem nøgletal? 

 (afsnit 5) af 

BIF. Her vil vi foretage en analyse af BIFs hidtidige økonomiske resultater og belyse selskabets 

nøgletal. For at besvare dette vil vi undersøge følgende underspørgsmål: 

• Hvilke væsentlige fremtidige risici står BIF overfor? 

 

En kombination af ovenstående strategiske og regnskabsmæssige analyse samt budgetforudsætnin-

gerne skal munde ud i en værdiansættelse

• Hvilke poster i BIFs regnskab har stor indflydelse på værdien af selskabet? Og hvad skal der 

tages højde for, når disse beregnes? 

 (afsnit 8) af BIF. Til denne del af kandidatafhandlingen 

vil vi belyse følgende underspørgsmål: 

• Hvilken værdiansættelsesmetode giver det mest retvisende billede af den reelle værdi af 

BIF? 

2.4 Metode  
Kandidatafhandlingen vil som tidligere nævnt tage udgangspunkt i en ekstern investors synsvinkel, 

hvilket betyder, at besvarelsen af problemstillingen vil blive baseret på offentligt materiale. 

Der vil i kandidatafhandlingen blive brugt både kvalitative (den strategiske analyse) og kvantitative 

(regnskabsanalyse og værdiansættelse) data. 

 

Den strategiske analyse indledes med en samfundsøkonomisk analyse, der tager udgangspunkt i 

en 

Den strategiske analyse: 

PEST-analyse

 

. PEST-analysen er valgt for at skabe et bedre overblik af de politiske, økonomi-

ske, sociokulturelle og teknologiske faktorer, der har indflydelse på BIFs forretningsområder. 

Dernæst vil de branchespecifikke forhold blive belyst via Porters Five Forces. Porters Five Forces 

ser nærmere på fodboldbranchens indtjeningspotentiale og den aktuelle konkurrencesituation. Ana-

lysen består af fem drivkræfter: Trusler fra nye konkurrenter, leverandørernes forhandlingsstyrke, 

kundernes forhandlingsstyrke, substituerende produkter og konkurrenceintensiteten. 
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Herefter vil vi via en Competitive Balance vurdere Superligaens konkurrenceklima. I den sidste del 

af den strategiske analyse vil vi sammenfatte punkterne fra de tre foregående analyser i en SWOT-

analyse. 

 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i årsrapporterne samt yderligere regnskabsmateriale. Der 

foretages først en reformulering af resultatopgørelsen, balancen samt egenkapitalopgørelsen. På 

baggrund af reformuleringen udarbejdes der en analyse af en række forskellige nøgletal, der efter-

følgende analyseres, så de i sidste ende munder ud i et budget (afsnit 7), der danner grundlag for 

værdiansættelsen. 

Regnskabsanalyse: 

 

I forbindelse med værdiansættelsen af BIF vil vi benytte de delkonklusioner, som vi er kommet 

frem til under den strategiske analyse, regnskabsanalysen samt budgetteringen. 

Værdiansættelse: 

 

Vi har valgt at benytte os af kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller (DCF), relative værdi-

ansættelsesmodeller med udgangspunkt i en nærmere defineret peer group10

 

 (også kaldet multipler 

– P/E, EV/Omsætning og K/I), jf. afsnit 3.7, samt substansværdimodeller (likvidationsmetoden).  

Vi har valgt at benytte os af flere værdiansættelsesmetoder på grund af den store usikkerhed, der er 

ved kun at benytte én værdiansættelsesmetode.  

2.5 Afgrænsning 
Kandidatafhandlingen tager som tidligere nævnt udgangspunkt i en ekstern investors synsvinkel og 

muligheder for oplysninger. Der bliver kun set på BIF ”udefra”, hvilket betyder, at ingen af de to 

forfattere har været i kontakt med betydningsfulde personer (ansatte eller ledelsen) i BIF. 

 

I udarbejdelsen af den strategiske analyse tages der udgangspunkt i moderselskabet og de tilhørende 

datterselskaber, da det er dem, der skal værdiansættes. I den strategiske analyse har vi blandt andet 

valgt at foretage en omverdensanalyse af BIF i form af en PEST-analyse. Her har vi valgt at se bort 

                                                        
10 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 25-29. 
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fra de to LE-faktorer, da lovgivning (L) indgår som en del af den politiske faktor, og fordi vi mener, 

at de miljømæssige faktorer (E) ikke er relevante for vores opgave. 

 

Vi har valgt, at den regnskabsmæssige analyseperiode skal være en 5-årig periode (2007 – 2011). 

Vi mener, at dette er en tilstrækkelig periode til, at man får et indblik i virksomhedens udvikling og 

tendenser. Regnskabsåret 2006 vil også blive inddraget i forbindelse med beregning af nøgletal. 

Budgetperioden vil strække sig over en 5-årig periode – 2012-2016. Terminalværdiperioden vil 

således begynde fra 2017. 

 

Der er ikke udarbejdet en reformulering af årsrapporterne for selskaberne i vores peer group, da 

dette ville være for omfattende i forhold til kandidatafhandlingens størrelse. 

 

I forbindelse med værdiansættelsen af BIF vil der kunne anvendes flere værdiansættelsesmetoder 

(fx DCF, P/E, den afkastbaserede model, anskaffelsessummen, mv.). Vi har valgt at begrænse os til 

DCF, P/E, EV/Omsætning, K/I samt likvidationsmetoden, hvilket uddybes nærmere i afsnit 8. Der-

udover har vi valgt, at følsomhedsanalysen, der beskrives i afsnit 8.4, vil tage udgangspunkt i vær-

dien af BIF og de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC’en). 

 

Hovedfokus i kandidatafhandlingen vil være på BIFs primære aktiviteter: Fodboldklubben (både 

herre-, dame- og ungdomsafdelingen), Brøndby Food&Mind A/S11, Amadeus Speciallægecenter 

A/S12, Gildhøj Centret13 (der i skrivende stund er sat til salg14

 

) og Brøndby Shoppen. I sidste ende 

skal kandidatafhandlingen munde ud i at estimere et interval for BIFs samlede værdi. 

Der er kun blevet benyttet offentligt tilgængeligt materiale i kandidatafhandlingen. 

 

Informationsskæringsdatoen er den 30. juni 2012. Tilgængelige informationer efter denne dato er 

ikke blevet benyttet i kandidatafhandlingen. 

2.6 Struktur 
For at sikre en struktureret besvarelse har vi valgt at arbejde efter nedenstående disposition. 

                                                        
11 Brøndby Food&Mind er et 100 % ejet datterselskab, jf.  side 48 (Note 17: kapitalandele i datterselskaber) i BIFs Årsrapport fra 2011. 
12 Amadeus Speciallægecenter er et 100 % ejet datterselskab, jf.  side 48 (Note 17: kapitalandele i datterselskaber) i BIFs Årsrapport fra 2011. 
13 Gildhøj Centret er beliggende på Brøndbyvester Boulevard 2-18, jf. side 47 (Note 17: kapitalandele i datterselskaber) i BIFs Årsrapport fra 2011. 
14 http://brondby.com/print.asp?aid=69579 og http://avisen.dk/broendby-saelger-ud-af-arvesoelvet_143614.aspx 

http://brondby.com/print.asp?aid=69579�
http://avisen.dk/broendby-saelger-ud-af-arvesoelvet_143614.aspx�
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Figur 3: 

 
                         Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur 3 vurderes til at være logisk samt konstruktiv, da strukturen sikrer, at den viden, 

man får fra det foregående afsnit, benyttes i de efterfølgende afsnit. 
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3. Virksomhedsbeskrivelse 

3.1 Historien bag Brøndby IF 
Brøndbyernes Idrætsforening blev etableret den 3. december 1964. Klubben blev dannet ved en 

sammenslutning mellem fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening15 og Brøndbyvester 

Idrætsforening16

 

. BIF begyndte sin vej mod toppen af dansk fodbold som amatørklub i Serie 1. 

Blandt spillerne på holdet var den nuværende bestyrelsesformand i BIF, Per Bjerregaard, der siden 

stiftelsen af Brøndbyernes Idrætsforening og frem til i dag har spillet den væsentligste rolle i klub-

bens historie.  

Efter at klubben først havde sikret sig oprykning til Sjællandserien og derefter Danmarksserien, 

valgte Per Bjerregaard at stoppe sin aktive karriere for at blive formand i BIF. Det første Per Bjer-

regaard gjorde var at ansætte den tidligere professionelle landsholdsspiller Finn Laudrup. Med ham 

i spidsen rykkede BIF op i 3. division i 1975, hvorefter Finn Laudrup skiftede til Kjøbenhavns 

Boldklub (KB)17

 

.  

To år efter oprykningen til 3. division rykkede BIF op i 2. division og fire år efter i 1981 tog BIF 

det sidste skridt op til landets bedste række (1. division). I 1985 vandt klubben sit første af i alt 10 

danske mesterskaber. Siden hen er det blevet til yderligere syv 2. pladser, fem 3. pladser samt seks 

pokaltitler18

 

. 

Det er ikke kun på den danske fodboldscene, at BIF har oplevet store triumfer gennem årene. Også 

på den europæiske scene har BIF høstet mange store triumfer. Den største triumf kom i UEFA Cup-

pen i 1991, hvor BIF nåede helt til semifinalen. Her tabte BIF til det italienske storhold, AS Roma, 

som vandt på et mål af tyske Rudi Völler i overtiden. Derudover har BIF nået kvartfinalen i mester-

holdenes Europa Cup i 1987, kvartfinalen i UEFA Cuppen i 1997, samt gruppespillet i Champions 

League i 199819

 

.  

                                                        
15 Brøndbyøster Idrætsforening blev stiftet den 10. oktober 1928. 
16 Brøndbyvester Idrætsforening blev stiftet den 1. februar 1908. 
17 http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby_IF 
18 http://brondby.com/article.asp?aid=40 
19 http://brondby.com/article.asp?aid=40 

http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby_IF�
http://brondby.com/article.asp?aid=40�
http://brondby.com/article.asp?aid=40�
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To år efter BIFs første mesterskab valgte klubben at tage et skridt hen imod at blive Danmarks stør-

ste og mest professionelle fodboldklub. Allerede i 1986 havde man som den første danske fodbold-

klub, underskrevet fuldtidskontrakter med ti af klubbens spillere. Året efter valgte BIF, som den 

kun anden fodboldklub i verden (engelske Tottenham Hotspurs blev i 1983 den første fodboldklub i 

verden, der blev børsnoteret20

 

), at blive børsnoteret på Københavns Fondsbørs.  

På trods af de store sportslige triumfer, som BIF har opnået både i Danmark og i Europa gennem 

mere end 20 år, har klubben også været igennem flere kriser. 

Klubbens hidtil største krise kom året efter, de havde markeret sig på den europæiske scene med 

semifinalen i UEFA Cuppen i 1911. BIF valgte med Per Bjerregaard i spidsen at købe InterBank i 

1992. Købet af InterBank skulle finansieres via et stort banklån samt en aktieemission, men opkøbs-

forsøget gik helt galt for Per Bjerregaard og BIF21, da Hafnia, som skulle komme med de omkring 

100 millioner kroner til købet af banken, gik konkurs22. Dette betød, at BIF kom ud med en gæld 

tæt på 400 millioner kroner, hvilket gjorde, at BIF blev nødt til at iværksætte en langsigtet red-

ningsplan. Den langsigtede redningsplan betød, at BIF blev nødt til at sælge en række af klubbens 

profiler, hvilket var medvirkende til, at klubben først vandt sit næste mesterskab i 199623

 

. 

20 år efter InterBank-sagens begyndelse står BIF igen overfor ikke kun en økonomisk krise, men 

også en resultatmæssig krise. Sidste års 9. plads i Superligaen sammenholdt med klubbens økono-

miske situation gør, at klubben endnu engang står over for en situation, der truer klubbens eksistens. 

Forude venter endnu en svær sæson med unge uprøvede talenter og få ældre stjerner på holdet samt 

en kommende feriepengesag, der kan komme til at koste BIF op imod 27,5 millioner kroner24

3.2 Mission 

. 

BIFs mission er beskrevet på side 3 i årsrapporten fra 2011. Her står der blandt andet, at BIF ”vil 

være Danmarks og Nordens førende fodboldklub. Både målt på sportslige resultater og på opbak-

ning. Vi skal besidde en UEFA rangliste placering i top 75 baseret på en sund og solid økonomi. Vi 

skal være anerkendt som den klub i Norden, der har den bedste talentudvikling og den bedste stem-

ning til kampene med de mest underholdende og loyale fans på et stadion”25

                                                        
20 

. 

http://www.tottenhamhotspur.com/spurs/History+of+the+Club/year-by-year.page 
21 http://www.b.dk/sport/broendbys-sorte-soendag 
22 http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/article1268352.ece 
23 http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby_IF 
24http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/broendby_bekraefter_millionkrav_fra_spillerne.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO
0Jy-G5kYnk, 
25 BIFs årsrapport fra 2011, side 3.  

http://www.tottenhamhotspur.com/spurs/History+of+the+Club/year-by-year.page�
http://www.b.dk/sport/broendbys-sorte-soendag�
http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/article1268352.ece�
http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby_IF�
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/broendby_bekraefter_millionkrav_fra_spillerne.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-G5kYnk�
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/broendby_bekraefter_millionkrav_fra_spillerne.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-G5kYnk�
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Derudover forklares det i årsrapporten fra 2011, at BIF via dens andre erhvervsaktiviteter skal have 

råd til, at fodboldafdelingen i perioder leverer underskud uden, at det samtidig påvirker koncernens 

samlede driftsresultat (EBITDA) negativt26

 

. 

Værdier som socialt og samfundsmæssigt ansvar er områder, som BIF finder interessant at stille 

fokus på27

3.3 BIFs Vision 

.  

I BIFs årsrapport fra 2011 beskrives klubbens vision ud fra, at ”med stærk sportslig strategi og 

struktur, skal BIF (vi) sikre sportslige resultater i topklasse, baseret på en bæredygtig økonomi. BIF 

(Vi) skal levere underholdning og positive oplevelser for vore fans og samarbejdspartnere, og skal 

samtidig inspirere unge til at spille fodbold i Brøndby IF”28

3.4 BIFs Værdier 

. 

BIF har oplistet deres værdigrundlag i deres årsrapport fra 2011. BIFs værdigrundlag tager ud-

gangspunkt i de fire nedenstående værdier29

• 

: 

Vilje

• 

 der sammenfatter mod og fight. 

Ambitioner

• 

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

over det, Brøndby IF har opnået indtil videre. Og det er Brøndby IF’s professionelle tilgang 

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

Engagement

• 

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

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

engagementet. 

Underholdning

 

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

Brøndby Stadion og følge Brøndby IF på udebane. 

BIFs værdigrundlag har været uændret i den valgte regnskabsperiode fra 2007-2011. Ovenstående 

værdier har altid passet godt på klubben, spillet og fansene. De sidste par sæsoners skuffende place-

                                                        
26 BIFs årsrapport fra 2011, side 3. 
27 BIFs årsrapport fra 2011, side 3. 
28 BIFs årsrapport fra 2011, side 3. 
29 BIFs årsrapport fra 2011, side 3. 
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ringer samt økonomiske krise har gjort, at værdierne ikke rigtig afspejler den måde, som klubben, 

spillerne og fansene agerer på. 

3.5 Ledelse og ejerstruktur 
Ejerstrukturen i BIF har længe været et stort diskussionsemne i medierne. Ikke kun fordi det udadtil 

virker som om, det er en meget lukket kreds af personer, der har magten i klubben. Her tænkes der 

især på Per Bjerregaard og Benny Winther, der i mange år har været bestyrelses- og næstformænd. 

Men også fordi man som investor i BIF ikke får en reel indflydelse, da klubben har to aktieklasser 

(A og B), hvoraf Brøndbyernes IF Fodbold Fond ejer de fleste af de mere betydningsfulde A-aktier. 

Det er kun B-aktierne, der er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen. 

Selskabets aktiekapital udgør i alt 113 millioner kroner, hvoraf de 400.000 A-aktier har en nominel 

værdi på 20 kr. pr. stk., og hver tæller 10 stemmer. De 5.250.000 B-aktier har en nominel værdi på 

20 kr. pr. stk. og hver tæller 1 stemme, jf. nedenstående tabel 130

 

. 

 
                     Tabel 1: Oversigt over aktiekapitalen31

 
. 

Nedenstående tabel 2 viser fordelingen mellem A- og B-aktier i BIF pr. 31.12.2011: 

 
Tabel 2: Aktionærsammensætningen pr. 31. december 201132

 
. 

Brøndbyernes IF Fodbold Fond er stiftet af foreningerne BIFs Venner og BIFs Veteraner med føl-

gende formål33

                                                        
30 BIFs årsrapport fra 2011, side 18. 

: 

31 BIFs årsrapport fra 2011, side 18. 
32 BIFs årsrapport fra 2011, side 18. 
33 Brøndbyernes IF Fodbold Fonds Årsrapport 2011. 
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• ”at erhverve og eje A-aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. De i forbindelse med fondens 

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

fonden”. 

• ”at disponere over de af fonden ejede aktier på den måde der bedst sikrer den sportslige 

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

  

Det er især den sidste del af fondens formål, der har givet anledning til kritik af ledelsen og besty-

relsen i BIF. Mange mener, at de, der sidder med A-aktierne, ikke handler i B-aktionærernes inte-

resser. Dette skyldes, at der ikke er sammenfald i interesser mellem, de der har investeret penge i 

BIF (B-aktionærer), og de der har bestemmende indflydelse i BIF (A-aktionærer).  

 

Klubbens største kritikere findes blandt klubbens egne fans, som de sidste par år har måttet se hol-

det kæmpe i den forkerte ende af tabellen. Fansene har også måttet se på, mens klubben har spende-

ret mange millioner kroner på dårlige spillerkøb og trænervalg. Som led i den resultatmæssige krise, 

de dårlige spillerindkøb, samt manglende indflydelse i klubben for investorer stiftede en række af 

klubbens fans i 2010, ”Det Nye Brøndby”34. ”Det Nye Brøndby” ønsker, at fansene og de menige 

aktionærer får en reel indflydelse, som kan gavne BIF på længere sigt, så man ”kan sikre vækst, 

bæredygtighed og ikke mindst sammenhængskraft i en klub med mange forskellige interessenter”35. 

”Det Nye Brøndby” har blandt andet foreslået, at man ændrer fordelingen af bestyrelsesposter i 

Brøndbyernes IF Fodbold Fond, så man demokratiserer fonden ved at give fansene, sponsorerne, 

frivillige m.v. mulighed for at få medbestemmelse i klubben36

 

. 

Gennem årene har der været flere store investorer, der alle har ønsket at hjælpe BIF med økonomisk 

støtte mod at få kontrol i klubben. I 2007 tilbød den tidligere Brøndby- og landsholdsspiller, Peter 

Schmeichel, sammen med en investorgruppe at skyde 250 millioner kroner ind i klubben, såfremt 

der blev ændret i klubbens aktiestruktur og ledelse37. Endvidere gav en mindre gruppe af danske 

rigmænd med Jesper ”Kasi” Nielsen i spidsen i 2009 et købstilbud på alle aktierne i BIF38

                                                        
34 

. I begyn-

delsen af 2012 kom det frem, at to engelske kapitalfonde i løbet af 2011 ville finansiere køb af spil-

www.detnyebrondby.dk 
35 http://detnyebrondby.dk/en-historisk-milepael-er-naet-nu-far-vi-brug-for-din-stotte/ 
36 ”Nordens Bedste Fodboldklub – Drevet af verdens stærkeste fællesskab” – Et udspil til reformering af Brøndbyernes IF Fodbold Fond, side 9. 
37 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-8113458:schmeichel-vil-skyde-mio-i-br%C3%B8ndby.html 
38 http://www.business.dk/investor/rigmaend-byder-paa-broendby-i.f 

http://www.detnyebrondby.dk/�
http://detnyebrondby.dk/en-historisk-milepael-er-naet-nu-far-vi-brug-for-din-stotte/�
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-8113458:schmeichel-vil-skyde-mio-i-br%C3%B8ndby.html�
http://www.business.dk/investor/rigmaend-byder-paa-broendby-i.f�
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lere til BIF39

3.6 Aktiviteter og datterselskaber 

. Alle gange er disse ”små frierier” blevet afvist af BIFs bestyrelse på trods af klubbens 

økonomiske situation. 

BIF består udover fodboldafdelingen, der er selskabets hovedaktivitet, også af en række andre akti-

viteter og datterselskaber, jf. bilag 2, der viser en oversigt over BIFs datterselskaber. Selskabet har 

kapitalandele i følgende datterselskaber: Brøndby Food&Mind A/S (ejerandel på 100%) og Ama-

deus Speciallægecenter A/S (ejerandel på 100%)40. Brøndby Food&Mind A/S står blandt andet for 

forpagtningen af Brasserie B ved Brøndby Hallen. Sportscafeen 1964 er også en del af Brøndby 

Food&Mind A/S, hvor der tilbydes fodboldlørdag, Champions League aftener, Pub Quiz og NFL. 

Selskabet driver også Brøndby Shoppen (og webshoppen – www.brondbyshoppen.dk), der er en af 

BIFs mindre aktiviteter. Klubben råder over nogle af Nordens mest moderne sponsor-, fest- og kon-

ferencefaciliteter og har en kapacitet på op til 2.000 spisende gæster41

 

. 

Selskabet ejer grunde og bygninger for ca. 400 millioner kroner, hvoraf hovedparten er Brøndby 

Stadion (kapacitet på 29.000 tilskuere) samt Gildhøj Centret42. Gildhøj Centret har været ejet af 

selskabet i en årrække, hvor man blandt andet har haft en fysioterapiklinik og et privathospital som 

lejere. Derudover har det også været anvendt som kollegium. I 2009 valgte man at sælge en stor del 

af Gildhøj Centret til Brøndby Idrætsefterskole. Den resterende del af Gildhøj Centret er på nuvæ-

rende tidspunkt sat til salg og har været det siden marts 2011 grundet klubbens dårlige økonomi43

 

. 

Klubben har tidligere forsøgt sig med at arrangere et af de såkaldte Monster Jam shows, men det 

blev kun til det ene show i sommeren 200844. Tilbage i november 2004 forsøgte klubben at overta-

ge en del af Bella Centret for at udvikle økonomien så man herved kunne få nogle indtægter uden 

for fodboldbanen. Dette overtagelsesforsøg mislykkedes, da Bella Centret blev afhændet til anden 

side45

                                                        
39 

.  

http://www.tipsbladet.dk/nyhed/fra-tipsbladet/saadan-ville-fonde-%C2%BBkuppe%C2%AB-broendby 
40 BIFs årsrapport fra 2011, side 48. 
41 BIFs årsrapport fra 2011, side 13. 
42 BIFs årsrapport fra 2011, side 47. 
43 http://www.onside.dk/superligaen/bif-tvunget-til-salg-af-bygning-til-omkring-30-mio 
44 http://brondby.com/article.asp?aid=46659 
45 http://brondby.com/article.asp?aid=34067&id= 

http://www.brondbyshoppen.dk/�
http://www.tipsbladet.dk/nyhed/fra-tipsbladet/saadan-ville-fonde-%C2%BBkuppe%C2%AB-broendby�
http://www.onside.dk/superligaen/bif-tvunget-til-salg-af-bygning-til-omkring-30-mio�
http://brondby.com/article.asp?aid=46659�
http://brondby.com/article.asp?aid=34067&id�
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3.7 Definition af peer group 
BIF er en fodboldklub, der hovedsageligt agerer på fodboldmarkedet, hvorfor peer group består af 

fire danske Superligaklubber. De danske Superligaklubber, der er valgt i peer group, er FCK (Par-

ken Sport & Entertainment), AGF (Århus Elite), FC Midtjylland samt AAB. Fælles er, at de alle er 

velkendte fodboldklubber i nogle af landets største byer. 

 

Kriterierne for de valgte selskaber i peer group er, at de skal være så sammenlignelige som muligt 

samt agere på det samme marked som BIF. 

 

Vi tager dog forbehold for, at selskaberne ikke er 100% sammenlignelige. Dette ses blandt andet i 

selskabernes aktiver. Det er kun FCK og BIF, der ejer deres eget stadion, hvilket betyder, at de sam-

lede aktiver for de to klubber er markant større end konkurrenternes. 

 

De fire udvalgte selskaber i peer group vil blive sammenlignet med BIF i forbindelse med regn-

skabsanalysen og værdiansættelsen. 
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4. Strategisk analyse 
Den strategiske analyse samler viden om BIF og det marked, som virksomheden agerer på. Samti-

dig har den til formål at vurdere de strategiske forhold, der har betydning for den fremtidige indtje-

ning i BIF. 

 

Analysen vil tage udgangspunkt i en omverdensanalyse (afsnit 4.1), hvor samspillet mellem virk-

somhedens beslutninger og politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske parametre i om-

verdenen belyses ved hjælp af en PEST-analyse46

 

. 

Dernæst vil vi udføre en brancheanalyse (afsnit 4.2) for at se nærmere på de specifikke konkurren-

ceforhold, der er i fodboldbranchen. For at få det bedste indblik i disse konkurrenceforhold har vi 

valgt at benytte Porters Five Forces47

 

. Herefter foretages en competitive balance (afsnit 4.3), der 

analyserer konkurrenceklimaet i Danmark samt i en række andre europæiske ligaer. 

Til sidst i den strategiske analyseres de interne og eksterne forhold med udgangspunkt i en SWOT-

analyse (afsnit 4.4). 

4.1 PEST-analyse 
PEST-analysen har til formål at fokusere på de eksterne makroøkonomiske forhold, som kan præge 

en virksomhed. Det vil sige, at PEST-analysen sætter fokus på de eksterne forhold, BIF skal agere 

under. Analysen bidrager til at belyse de områder, BIF skal have fokus på i fremtiden. PEST-

analysen tager udgangspunkt i de fire nedenstående elementer i figur 4. 

                                                        
46 Troelsen, Troels; ”Virksomheden i kontekst”, 2006, side. 
47 Nygaard, Claus; ”Strategizing”, 2007, Figur 6.1, side 149. 
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Figur 4 viser de forskellige elementer i PEST-analysen. 

4.1.1 P-olitical 
I dette afsnit vil vi analysere de eksterne politiske faktorer, der i fremtiden kan have en indvirkning 

på BIFs økonomi. 

4.1.1.1 DBU 
Indtægter fra sponsorer har en væsentlig rolle i enhver sportsklubs samlede økonomi. I BIF udgør 

sponsorindtægter 59 millioner kroner ud af en nettoomsætning på 151 millioner kroner48

Med hensyn til brugen af spillere i Superligaen har DBU under §14.2 i deres reglement tilføjet reg-

ler for brugen af ikke ”home grown” spillere. Det vil sige, at klubber, der satser på egen avl og har 

mange talenter, der kæmper sig op gennem rækkerne internt i klubben, har en fordel i antallet af 

spillere man har til rådighed i en kamp, jf. nedenstående afsnit, der er hentet fra DBU’s hjemme-

side. 

. Derfor er 

det af stor betydning, i hvor høj grad spillertrøjer/stadions/bane må være prydet af reklamer. Det er 

DBU, der udarbejder bestemmelserne for, i hvilken grad, det er lovligt at eksponere sine sponsorer. 

 

”For at en klub kan opnå godkendt registrering af de maksimalt 25 spillere på spillerliste 

A, skal spillerliste A indbefatte minimum 8 "Home Grown" spillere, hvoraf mindst 4 spillere 

er uddannet i klubben (definition: spilleren har været spilleberettiget i klubben i minimum 

                                                        
48 BIFs årsrapport fra 2011, side 40. 

BIF 
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36 måneder (totalt set) i alderen 15.-21. år) og de øvrige op til 4 spillere uddannet (samme 

definition) i en anden dansk klub. Såfremt en klub ikke kan opfylde kravene om antal "Ho-

me Grown" spillere reduceres antallet af spillere på spillerliste A med det manglende antal 

"Home Grown" spillere49

4.1.1.2 UEFA 

”.  

UEFA har restriktioner på, hvordan setupet på stadions, hvor der afholdes Champions League eller 

Europa League, skal være. Blandt andet må man ikke sælge øl med alkohol, og sikkerheden til 

kampene skal være på et højere niveau end normalt. Dette gør, at omkostningerne til disse kampe er 

større end en sammenlignelig Superligakamp med samme antal tilskuere. Klubberne opvejer typisk 

dette ved at sætte billetpriserne op i forbindelse med de europæiske kampe. 

 

UEFA lavede i sæsonen 2009/2010 kvalifikationsreglerne om i både Champions League og Europa 

League. Dette har blandt andet medført, at det er blevet lettere for de mindre nationer at kvalificere 

sig til disse turneringer. Af vigtige ændringer kan det nævnes, at nationer med en placering fra 10-

12 på UEFAs rangliste får deres mesterhold direkte med i gruppespillet i Champions League. Den 

anslåede værdi for en Champions League kvalifikation er 150 millioner kroner50.  Derudover spilles 

der om ti yderligere pladser i Champions League, som fordeles via kvalifikationskampe. Fem plad-

ser til runner-up i landene med placeringen 1-15 på UEFAs rangliste. Og fem pladser til mestrene 

fra landene med placeringen 13-53 på UEFAs rangliste. Danmarks placering er i skrivende stund 

nummer 13 på UEFAs rangliste51

 

. 

Disse ændringer medfører, at de danske hold har en betydelig større mulighed for at kvalificere sig  

til gruppespillet i de europæiske turneringer, hvor der er virkelig store penge på spil.  

4.1.1.3 Salary cap 
Et salary cap bliver typisk brugt for at skabe mere lige forhold for klubber i en liga. Dette skal øge 

jævnbyrdigheden og gøre ligaen mere seværdig. Salary cap er hovedsageligt kendt fra de store 

nordamerikanske sportsligaer (NFL, NBA, MLB og NHL). I marts 2009 foreslog DBU’s formand, 

Allan Hansen52

                                                        
49

, indførelse af et lønloft i Superligaen. Af skræk for at det ville forværre dansk klub-

fodbolds konkurrenceevne overfor de europæiske konkurrenter, blev forslaget hurtigt stemt ned. 

http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Turneringspropositioner/Propositioner%20for%
20Danmarksturneringen.aspx 
50 http://m.business.dk/article.pml?guid=20257760 
51 http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2012/index.html 
52 http://politiken.dk/sport/fodbold/ECE659573/dbu-vil-have-loenloft-for-spillerne/ 

http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Turneringspropositioner/Propositioner%20for%20Danmarksturneringen.aspx�
http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Turneringspropositioner/Propositioner%20for%20Danmarksturneringen.aspx�
http://m.business.dk/article.pml?guid=20257760�
http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2012/index.html�
http://politiken.dk/sport/fodbold/ECE659573/dbu-vil-have-loenloft-for-spillerne/�
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”Vi har haft fremgang internationalt længe. En lønloft vil bremse den udvikling”, siger direktør i 

spillerforeningen Mads Øland53

4.1.1.4 National/regional lovgivning 

. 

BIF bliver selvfølgelig også påvirket af den overordnede nationale lovgivning, som de skal indord-

ne sig under. Et af de mest influerende forhold er det høje skattetryk i Danmark. Dette gør det svært 

for danske klubber at konkurrere på lige vilkår med deres konkurrenter i andre lande med lavere 

skattetryk, jf. 4.1.3.2. Der er dog lavet en lempelse for personer, der opholder sig i Danmark i en 

kortere periode. Ifølge dansk skattelovgivning har udlændinge eller danskere, der har opholdt sig 

minimum ti år i udlandet (tidligere tre år) muligheden for at benytte den såkaldte forskerordning. 

Forskerordningen i Danmark åbner op for muligheden for en mere lempelig beskatning. Hvis man 

opfylder kravene, kan man slippe med 26% i beskatning i de første fem år54

 

.   

Landstræner Morten Olsen sagde i 2010 følgende om forskerordningen:  

”Det vil være en meget, meget dårlig idé at fjerne forskerordningen. Kvaliteten vil blive lavere her-

hjemme, hvis man fjernede forskerordningen for fodboldspillere. Uden ordningen var dansk klub-

fodbold ikke rykket sig så langt, som den har gjort de seneste år, hvor vi bl.a. har set gode resulta-

ter fra danske klubber i Europa. Unge spillere udvikler sig langt bedre, når de bliver presset hver 

dag og træningsmiljøet generelt bliver også højnet. Det sker, når der kommer gode udenlandske 

spillere, der er med til hæve niveauet55

4.1.1.5 Bossman-dommen  

”. 

Bossman-dommen stammer fra 1995. Reglen giver fodboldspillere i EU frihed til at skrive kontrakt 

med en ny klub efter kontraktudløb uden at kompensere den oprindelige klub. Dommen omhandler 

også brugen af ikke EU-spillere56

4.1.1.6 Webster-dommen 

. Bossman-dommen influerer på BIFs ageren på transfermarkedet. 

På den ene side falder deres nuværende spillere i værdi, men på den anden side gør det det lettere 

og mere overskueligt at handle spillere.   

Andy Webster benyttede sig af en FIFA-regel fra 200157

                                                        
53 

. Reglen giver spillere under 28 år lov til 

at skifte klub over landegrænser efter tre år af kontrakten, mens spillere over 28 år blot skal vente to 

http://politiken.dk/sport/fodbold/ECE659573/dbu-vil-have-loenloft-for-spillerne/ 
54 http://www.mwblaw.dk/da-
dk/Nyheder/11022011Changes%20in%20the%20rules%20for%20the%20use%20of%20the%20research%20scheme.aspx 
55 http://www.sporten.dk/fodbold/olsen-behold-forskerordningen 
56 http://da.wikipedia.org/wiki/Bosmandommen 
57 http://www.spillerforeningen.dk/viewpage.jsp?id=599 

http://politiken.dk/sport/fodbold/ECE659573/dbu-vil-have-loenloft-for-spillerne/�
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år. Klubben skal kompenseres med den løn, spilleren ville have fået i den resterende del af kontrak-

tens forløb. Med denne lov steg risikoen for, at klubber mister deres spillere til et reduceret fee før 

kontraktudløb.  

4.1.1.7 Feriepengesagen 
Spillerforeningen og klubberne har indgået en aftale om standardkontrakter, og i dem står der, at der 

skal udbetales feriepenge. Men det er kun FCK og OB, der rent faktisk har udbetalt dem. Og derfor 

har spillerforeningen lagt sag an mod BIF og en lang række andre klubber. I BIFs tilfælde kan den 

verserende retssag i yderste konsekvens ende med at koste klubben 27,5 millioner kroner58

4.1.1.8 Offentligt tilskud 

.  

Som event venue kæmper BIF mod spillesteder, som modtager offentlig støtte. Vega og Operaen er 

blandt de spillesteder, der modtager offentlig støtte. Det kan nævnes, at i 2010 fik hver eneste gæst i 

Operaen kr. 1.068 i offentlig støtte. Mens hver koncertgæst på spillestedet Vega i København fik kr. 

25 i offentlig støtte59. Denne offentlige støtte kan skævvride konkurrencen og i yderste tilfælde 

betyde, at BIF ikke kan tiltrække kunstnere, der kan tiltrække tilstrækkeligt med tilskuere til, at et 

arrangement bliver profitabelt. For eksempel gæstede Elton John i 2007 Fionia Park i Odense, hvor 

Odense Kommune støttede koncerten med et millionbeløb60

4.1.1.9 Politisk fokus på sundhed  

. 

Gennem de senere år har der fra Christiansborgs side været et øget fokus på sport og sundhed. Som 

sportsinstitution er BIF ambassadør for disse værdier. Derfor vil et øget fokus på sundhed alt andet 

lige være gavnligt for BIF. Det vil styrke ungdoms- og amatørafdelingerne med flere aktive med-

lemmer. Flere aktive medlemmer betyder flere loyale fans, hvilket bør resultere i flere mennesker 

på stadion. Desuden vil et øget antal unge, der starter til fodbold, øge muligheden for, at BIF kan 

gøre det de er bedst til, nemlig at udvikle unge talenter. 

 

 
Tabel 3 viser en oversigt over nettodriftsudgifter til forebyggelse og sundhedsfremme for Region Hovedstaden. 

 
                                                        
58http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/broendby_bekraefter_millionkrav_fra_spillerne.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO
0Jy-G5kYnk 
59 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-43177393:kulturst%C3%B8tte-er-popul%C3%A6r-i-alle-lag.html 
60 http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202006/elton2# 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/203143/broendby_bekraefter_millionkrav_fra_spillerne.html?hl=QnL4bmRieSBJRjtmZXJpZXBlbmdlO0Jy-G5kYnk�
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http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-43177393:kulturst%C3%B8tte-er-popul%C3%A6r-i-alle-lag.html�
http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202006/elton2�


 27 

Ovenstående tabel 3 understøtter påstanden om et øget fokus på sundhed. Tabellen viser udgifter til 

forebyggelse og sundhedsfremme i Region Hovedstaden i perioden 2008-201161

4.1.2 E-conomic 

. Som det kan ses 

stiger udgifterne fra 78,5 til 112 kr. pr. indbygger, hvilket vil sige en stigning på 43% over en 4-årig 

periode. 

I dette afsnit vil vi analysere de eksterne økonomiske faktorer, der i fremtiden kan have en indvirk-

ning på BIFs økonomi. 

 

BIF er som andre sportsklubber ekstremt afhængige af deres sportslige resultater. Hvis det går godt 

på banen, hjælper det regnskabet i positiv retning. De sportslige resultater kan kickstarte en spiral i 

både positiv og negativ retning. Hvis BIF præsterer sportsligt, går værdien af deres spillere op, der 

kommer flere tilskuere til deres kampe, fansene køber mere merchandise, TV-indtægterne stiger i 

takt med bedre placering og større interesse. Samtidigt bliver det lettere at tiltrække sponsorer. Alt 

dette er afledte effekter af at præstere på banen. Derfor kan man sige, at der for BIF ikke er langt fra 

succes til fiasko og tilbage igen. Dette faktum gør branchen ekstrem volatil. Hvis man tager ud-

gangspunkt i nedenstående figur 5 over BIFs nettoomsætning i 2011, kan man udlede, at mellem 

67-78% (Entré & TV, Food & Beverage, Merchandise samt Sponsorer) af BIFs samlede omsætning 

er direkte afledt af at præstere på banen. De sidste 22-33% af den samlede omsætning er fra andre 

forretningsområder end fodbold. I Food & Beverage ligger også andre arrangementer, hvilket bety-

der, at en del af Food & Beverage ikke er fodboldafhængig, og derfor er opgivet som et interval. 

 

 
Figur 5 viser en oversigt over BIFs nettoomsætning i 2011. 

                                                        
61 http://www.statistikbanken.dk/SUIK11 
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4.1.2.1 Økonomiske konjunkturer 
I tider med økonomisk lavkonjunktur, hvor arbejdsløsheden stiger i takt med, at både virksomhe-

dernes og de privates forbrug falder, har aktører i sport- og underholdningsbranchen det virkeligt 

svært. Grunden til, at netop denne branche har det svært skyldes, at det at gå til fodbold og støtte sit 

hold er et luksusgode, som hurtigt bliver sparret væk i trængselstider. Der er flere grunde til, at det 

går hårdt ud over BIF i en periode med lavkonjunktur. Der er dels det aspekt, at potentielle investo-

rer ikke har det samme råderum til at investere i Brøndby. Derudover er markedsføring en af de 

første poster økonomisk pressede virksomheder skærer fra, hvilket alt andet lige vil medføre færre 

sponsorkroner til BIF. Sidst betyder en presset økonomi, at privatpersoner ikke har de samme mu-

ligheder for forbrug. Og her er sæsonkortet til BIF eller den ekstra pølse på stadion noget af det, der 

er lettere at skære fra. 

 

De kontrakter, der blev underskrevet i 2008 og tidligere, før finanskrisens indtog, er ved at udløbe. I 

løbet af 2013 udløber 11 af BIFs spillerkontrakter, jf. nedenstående tabel 4. Derfor kan klubberne 

nu lave nye og billigere aftaler med spillerne, hvilket vil gavne klubbernes økonomi62

 

. BIF havde i 

sæsonen 2011/12 tre af Superligaens fem dyreste spillere (Michael Krohn-Dehli, Dennis Romme-

dahl og Jan Kristiansen). 

Spillere med kontraktudløb i 2013: 

Spiller Kontraktudløb Spiller Kontraktudløb 
Dennis Rommedahl 30. juni 2013 Dario Dumic 30. juni 2013 
Jens Stryger Larsen 30. juni 2013 Brent McGrath 30. juni 2013 
Jan Kristiansen 30. juni 2013 Mathias Larsen 30. juni 2013 
Martin Albrechtsen 30. juni 2013 Jannik Skov Hansen 30. juni 2013 
Anders Randrup 30. juni 2013 Azad Corlu 30. juni 2013 
Frank Semou 30. juni 2013 Clarence Goodson 31. december 2013 

Tabel 4: Egen tilvirkning. 

 

Superligaen er et eftertragtet produkt, hvilket afspejles i den seneste TV-aftale, der er indgået med 

hovedsageligt Viasat. Aftalen kommer til at indbringe Superligaklubberne 300 millioner kroner om 

året indtil år 2015, hvilket er en markant udvikling i forhold til 1990’erne, hvor TV-selskaberne 

skulle betale 15 millioner kroner for TV-rettighederne63

                                                        
62 

. I og med at indtjening fra TV-rettigheder 

bliver en stadig større del af indtjeningen i fodboldklubberne, får TV-selskaberne også en større 

http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/236987/oekonomien_er_blevet_bedre_i_den_danske_superliga.html 
63 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/236987/oekonomien_er_blevet_bedre_i_den_danske_superliga.html 
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indflydelse på Superligaens struktur. Det kan være farligt at være for afhængig af en aktør, der ikke 

nødvendigvis har samme dagsorden og mål for optimering som klubberne. TV-selskabernes primæ-

re interesse er at få så mange TV-seere som overhovedet muligt, hvilket ikke nødvendigvis er den 

primære interesse for klubberne. Klubberne bliver nødt til at tænke mere langsigtet for at sikre, at 

Superligaens eksistensgrundlag ikke bliver undermineret.   

4.1.2.2 Ændret renteniveau 
BIF har en risikoeksponering overfor såvel det danske som det internationale renteniveau. BIF har 

forsøgt at afdække deres risikoeksponering ved hjælp af renteswaps, hvor et variabelt forrentet lån 

omlægges til et fastforrentet. BIFs nuværende renteeksponering gør, at en stigning i renteniveauet 

på +/- 1% vil have en indvirkning på resultatet på +/- 1,4 millioner kroner64

 

. 

Valutakurs65

4.1.2.3 Sponsorer  

: BIF er eksponeret overfor udsving i EUR-, CHF- og GBP-kursen. Grunden til dette 

er, at BIF har finansiering i EUR. BIF har tilgodehavender og gæld i GBP. Og endelig modtager 

BIF penge for deltagelse i europæiske turneringer i CHF. 

I BIF er 39% af nettoomsætningen genereret af sponsoraftaler. Sponsoraftalerne er som udgangs-

punkt flerårige aftaler. Det betyder, at i en usikker branche, hvor omsætningen er meget styret af 

sportslige resultater og lukrative spillersalg, er sponsoraterne af ekstra stor betydning, da de sikrer 

et kontinuerligt cash flow selv i perioder med svigtende sportslige resultater. Derfor er sponsorater-

ne af afgørende betydning for, at BIF med sikkerhed kan afholde deres faste forpligtelser.  

 

BIF har siden 2007 haft en aftale med Kasi Group, der har rigmanden Jesper Nielsen i spidsen, som 

hovedsponsor. En aftale der menes at have indbragt klubben 200 millioner kroner66

 

. Samarbejdet 

stoppede i 2010 efter uenigheder om klubbens fremtidige strategi. Jesper Nielsen har imidlertid 

lovet at fortsætte pengestrømmen frem til senest 2013, eller indtil klubben finder en ny hovedspon-

sor.  

"Vi har tradition for lange aftaler omkring hovedsponsorater i Brøndby. Jesper Nielsen lavede i sin 

tid en lang aftale, og inden da var Codan mange år i Brøndby som hovedsponsor. Vi håber snart at 

                                                        
64 BIFs årsrapport fra 2011, side 54. En stigning i renten på 1% på koncernens gæld, vil betyde, at resultatet (og egenkapitalen) forværres med -1,4 
millioner kroner. 
65 BIFs årsrapport fra 2011, side 53. 
66 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/237307/broendby_naermer_sig_ny_hovedsponsor.html 

http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/237307/broendby_naermer_sig_ny_hovedsponsor.html�
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kunne lancere en langtidsholdbar løsning67

 

," sagde tidligere direktør i BIF, Tommy Sommer Hå-

kansson. 

I og med aftalen med Kasi Group snart ophører, har BIF hårdt brug for at indgå en aftale med en ny 

hovedsponsor. I skrivende stund er der ingen konkret aftale på plads. 

4.1.2.4 Tilskuere 
BIFs tilskuertal til hjemmebanekampene er mere end halveret på syv år. I sæsonen 2004/05 havde 

man til hjemmekampene i snit 18.204 tilskuere, mens man i starten af sæsonen 2012/2013 havde 

8.78568

 

. 

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, talte i 2011 om et vækstmål på tilskuerantallet i 

Superligaen på 20%, det mere realistiske scenarie er tættere på et fald på 20 procent69

 

”TV betyder så meget for klubbernes økonomi, at selskaberne kan diktere ret meget uden at tage 

stort hensyn til de kritiske røster. Men man skal huske på, at kampene er et bedre produkt, når der 

er mange tilskuere

. Årsagerne er 

mange, de mest åbenlyse er, at vi bliver mættet af fodbold fra de store ligaer. Derudover bliver 

kampene i sæsonen 2012/2013 spredt ud over fire dage fra fredag til mandag, mens de tidligere har 

ligget fra lørdag til mandag. Klubbernes fans og tilskuere kæmper ellers imod at placere opgørene 

på hverdage, hvor de arbejder og har svært ved at tage med på udebane. Men klubberne overhører 

protesterne, og grunden til dette skal man finde i det økonomiske incitament fra TV-selskaberne. 

Ifølge rapporten "Annual Review of Football Finance 2012" fra revisionsselskabet Deloitte tjener 

de danske hold knap 90 millioner kroner om året på salg af billetter, øl og andre kampindtægter. 

Dette svarer til 8% af klubbernes økonomi. Dermed betyder kampindtægter meget mindre i Dan-

mark end i de 13 andre europæiske lande, Deloitte har set på. Til gengæld lægger TV-selskaberne 

knap 300 millioner kroner årligt. 

70

 

Over de seneste år har TV-selskaberne fået stadig mere at sige, når klubberne planlægger superliga-

runden. For bare 14 år siden lå alle seks kampe normalt søndag klokken 15, mens ingen opgør nu 

”, siger Jesper Jørgensen, fodboldøkonom hos Deloitte. 

                                                        
67 http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/237307/broendby_naermer_sig_ny_hovedsponsor.html 
68 http://blogs.bt.dk/peterbruchmann/2012/08/24/superligaen-anno-2012-mangler-fremdrift/ 
69 http://blogs.bt.dk/peterbruchmann/2012/08/24/superligaen-anno-2012-mangler-fremdrift/ 
70 http://m.bt.dk/f/?article=21108675-Tv-selskabers-penge-tromler-tilskuerne-i-Superligaen 

http://borsen.dk/nyheder/sport/artikel/1/237307/broendby_naermer_sig_ny_hovedsponsor.html�
http://blogs.bt.dk/peterbruchmann/2012/08/24/superligaen-anno-2012-mangler-fremdrift/�
http://blogs.bt.dk/peterbruchmann/2012/08/24/superligaen-anno-2012-mangler-fremdrift/�
http://m.bt.dk/f/?article=21108675-Tv-selskabers-penge-tromler-tilskuerne-i-Superligaen�
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overlapper hinanden. Samtidig har TV-aftalen udviklet sig fra 15 millioner kroner årligt midt i 

1990’erne til knap 300 millioner kroner i dag. 

 

”Vi synes, TV får lov at bestemme for meget. Vi så hellere, at kampene var samlet på færre dage og 

gerne i weekenden, hvor folk har fri og mere tid. Nu kommer der færre tilskuere, og så risikerer 

klubberne at udvande deres eget produkt71

4.1.2.5 TV-penge – ud fra placering 

”, siger Peter Byskov, formand for Danske Fodbold Fan-

klubber til Politiken. 

TV-pengene i Superligaen for sæsonen 2011/2012 blev uddelt i to rater. Den ene faldt efter 17. spil-

lerunde, mens den anden faldt efter sæsonens udgang. TV-pengene bliver fordelt mellem klubberne 

ud fra den aktuelle placering. Efter 17. spillerunde blev de fordelt således72

 

, jf. figur 6. 

Figur 6 viser fordelingen af TV-penge efter 17. spillerunde for sæsonen 2011/12. 
 

Til den kommende sæson (2012/2013) er der forhandlet en for klubberne endnu mere gunstig aftale 

i hus. Aftalen betyder, at raterne til klubberne i den nye TV-aftale bliver fordelt over tre gange. Der 

er tale om 135 millioner kroner, der skal fordeles i en såkaldt præstationspulje, hvilket sker efter 

11., 22. og sidste spillerunde. Derudover er der dels en solidarisk pulje på 81 millioner kroner, der 

fordeles ligeligt mellem de 12 Superliga-klubber, og en mediemarkedspulje på 54 millioner kroner, 

der uddeles alt efter, hvor ofte klubbernes kampe vises i TV. 

4.1.2.6 Antal hjemmekampe – ud fra placering 
Superligaen afgøres mellem 12 hold, der spiller tre kampe indbyrdes i Superligaen. Nr. 1-6 fra for-

rige sæson har 17 hjemmekampe og 16 udekampe, mens de øvrige hold har 16 hjemmekampe og 17 

                                                        
71 http://m.bt.dk/f/?article=21108675-Tv-selskabers-penge-tromler-tilskuerne-i-Superligaen 
72 http://www.sporten.dk/superligaen/saadan-blev-tv-millionerne-fordelt 
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udekampe. Den konkrete fordeling af kampe fastlægges af DBUs programudvalg73

4.1.2.7 Sports økonomisk teori  

. Den ekstra 

hjemmebanekamp kan være både en økonomisk og sportslig faktor. Økonomisk kan det i yderste 

tilfælde betyde en ekstra hjemmebanekamp på et fyldt stadion. Sportsligt kan forskellen på ude- og 

hjemmebane være tre point i slutstillingen, som kan være afgørelsen af vigtige placeringer.  

”Professionel fodbold handler ikke om at tjene penge, men om at vinde – både mesterskaber og 

tilhængernes følelser. Derfor kan klubbernes finanser ikke forstås med traditionel økonomisk teo-

ri”, mener senioranalytiker ved idrættens Analyseinstitut, Rasmus Storm.  

 

Han fortsætter: ”Fodbold er en identitetsmarkør. Fans bruger penge på billetter, trøjer og andet 

merchandise for at markere, at de tilhører en bestemt gruppe,” fortæller Rasmus Storm, og fortsæt-

ter: ”når klubben vinder forstærkes dette tilhørsforhold, og gruppen opnår mere status og prestige - 

og tiltrækker nye tilhængere og nye penge. Derfor er det altafgørende for en klub at vinde - igen og 

igen” 74

 

. 

Dette gør, at klubberne år efter år er nødsaget til at hente bedre og dyrere spillere til holdet. Og i og 

med at alle 12 Superligaklubber tænker sådan, er der ikke råd til ikke at forstærke sig (”Prisoner’s 

dilemma”). Det, der gør sportsteori unik, er, at penge og profit i sig selv ikke er målet. Pengene er 

nærmere et middel til at nå det egentlige mål, som er sportslig succes.  

4.1.3 S-ocial 
I dette afsnit vil vi analysere de eksterne sociale faktorer, der i fremtiden kan have en indvirkning 

på BIFs økonomi. 

 

For at illustrere befolkningspotentialet i BIFs hjemmemarked har vi valgt at benytte os af Statistik-

bankens befolkningsfremskrivning for Region Hovedstaden75. Som man kan se i nedenstående figur 

7 forventes befolkningen i Region Hovedstaden at stige støt (CAGR76

 

 = 0,66%) i den kommende 

årrække. Det gør, at BIF har grundlag for at øge deres fan/medlemsbase. 

                                                        
73 http://da.wikipedia.org/wiki/Superligaen 
74 http://videnskab.dk/kultur-samfund/ny-teori-skal-forklare-fodboldens-folsomme-finanser 
75 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
76 CAGR står for ”Compound Annual Growth Rate” og definerer vækstraten i procent pr. år for en periode. 

http://da.wikipedia.org/wiki/DBU�
http://da.wikipedia.org/wiki/Superligaen�
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 Figur 7 viser befolkningstilvæksten i Region Hovedstaden fra 2012 til 2021. 

4.1.3.1 Nationalt fokus på sundhed 
Som nævnt under politiske faktorer har der gennem den seneste årrække været et politisk fokus på 

sundhed. Dette politiske fokus har de seneste år forplantet sig i samfundet, hvilket har resulteret i en 

befolkning der i større grad har deres egen sundhed i højsæde. Nedenstående tabel 577

 

, der viser 

oversigten over aktive idrætsudøvere i Danmark, understøtter denne påstand. Ifølge tabellen er an-

tallet af udøvere i perioden 2007-2011 steget med 5,6%. Specielt interessen for fodbold er steget de 

seneste år. Medlemstallet er gået fra 305.000 til 357.000 medlemmer, hvilket er en stigning på 17%.  

 
Tabel 5 viser oversigten over aktive idrætsudøvere i Danmark for perioden 2007-2011. 

                                                        
77 http://www.dst.dk/OmDS/omweb/Emneord/search.aspx?keyword=idr%C3%A6t&searchid=2849 
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4.1.3.2 Leveomkostninger i Danmark 
Danmark er et forholdsvis lille land med et begrænset antal aktive udøvere. Derfor er det vigtigt, at 

Superligaen kan tiltrække udenlandske spillere for at kunne sikre et højt niveau i ligaen. Desuden 

bidrager udenlandske spillere med en anden fodboldkultur, der er vigtig for danske talenter at stifte 

bekendtskab med. 

 

Danske klubber er i naturlig konkurrence med klubber i andre lande, når man skal tiltrække uden-

landske kvalitetsspillere. For den udenlandske spillers synspunkt er der en række faktorer, der spil-

ler ind i valg af land. En af de afgørende faktorer er økonomien.  

     

 
               Figur 8 viser et indeks over typiske leveomkostninger i Danmark og en række andre europæiske lande. 

 

Ovenstående figur 8 viser et indeks over typiske leveomkostninger i en række europæiske lande, 

som Danmark konkurrerer med i kampen om udenlandske fodboldspillere. Som det kan ses i figu-

ren, er Danmark det næstdyreste land at leve i, kun overgået af Norge. 

 

Dette faktum gør selvfølgelig Danmark mindre attraktiv for udenlandske spillere at bosætte sig i. 

Som kompensation for dette faktum skal udenlandske spillere typisk have en præmie på toppen af 

spillerens markedsværdi for at vælge et hold i den danske liga.   

 

Denne præmie er forsøgt illustreret i nedenstående eksempel: 
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Tabel 6 viser forbrugsmønsteret for en professionel fodboldspiller i Danmark og en række andre europæiske lande. 

 

Som det kan ses i tabel 6 skal danske fodboldklubber i gennemsnit betale 18% ekstra i forhold til 

deres europæiske konkurrenter. Og i tilfælde som Tyrkiet og Polen skal Danmark ligge over 30% 

ekstra bare for at matche nettolønnen efter leveomkostninger. Dertil kommer en eventuel forskel i 

beskatningen. Dette er en faktor, der gør, at Danmark som udgangspunkt har svært ved at tiltrække 

udenlandske spillere, der har et højt nok niveau til at løfte Superligaen.  

4.1.4 T-echnological 
I dette afsnit vil vi analysere de eksterne teknologiske faktorer, der i fremtiden kan have en indvirk-

ning på BIFs økonomi. 

 

Ifølge Gallup bruger en gennemsnitlig dansker knap 200 minutter hver eneste dag på at se TV, jf. 

nedenstående figur 9. 8% af denne tid bliver brugt på at se sport. Den suverænt mest eksponerede 

sportsgren er fodbold. Dette faktum er den overskyggende value driver for fodboldindustrien og vil 

i fremtiden være den altoverskyggende faktor for at kunne opretholde økonomien i fodboldklubber-

ne generelt. 
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Figur 9 viser det gennemsnitlige daglige TV-forbrug samt TV-forbruget efter programtype i 2011. 

 

Den teknologiske tidsalder har gjort det lettere at se sport. Stort set alle kampe fra alle større ligaer 

bliver broadcastet enten på TV eller på internettet, hvor flere udbydere tilbyder streaming af både 

nationale og internationale kampe. På nogle sider er det endda muligt at se kampene uden betaling. 

De fleste bettingudbydere tilbyder også streaming på de spil, de udbyder. 

 

Det næste skridt i denne eksponering kunne meget vel være, at sport i fremtiden bliver udbudt i 3D 

format. Dette vil give seeren oplevelsen af at være meget tæt på spillet og muligvis være et substi-

tuerende produkt i forhold til en tur på stadion. Hvis dette bliver tilfældet, vil det være en direkte 

trussel på entréindtægterne i BIF. 

 

En anden mulighed i fremtiden er at sende direkte fra holdenes omklædningsrum i pausen. Dette vil 

give TV-produktet en ny dimension og løfte underholdningsværdien for seeren. Dette kan være med 

til at skubbe seere fra stadions hjem i stuerne.  

 

Man har i store udenlandske fodboldklubber haft succes med at lancere egen TV-kanal. Som ud-

gangspunkt er markedet og interessen i BIF ikke stort nok til at kunne gøre en sådan forretningsmo-

del lønsom.  

 

Den teknologiske faktor kunne yderligere blive relevant, hvis man fandt en ny måde at eksponere 

sine sponsorer på. Det kunne for eksempel være en ny teknologi på stadions, såsom nye banne-

re/storskærme eller lignende.  
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4.1.5 Delkonklusion – PEST-analyse 
BIF er underlagt en række af politiske regelsæt. I dansk fodbold agerer de under DBUs regelsæt, i 

europæisk fodbold under UEFA, og som virksomhed i Danmark er de yderligere underlagt landets 

love og regler. Man må forudsætte, at DBU og UEFA som udgangspunkt handler i fodboldens inte-

resse, hvilket nedsætter risikoen. Derimod bliver landets love og regler besluttet for et bredere sco-

pe og ikke nødvendigvis i fodboldens interesse, hvilket øger risikoen.  

 

Det er af stor vigtighed, at BIF sikrer deres cash flow. Derfor er det ekstremt vigtigt at lukke en 

flerårig aftale med en hovedsponsor. Derudover har BIF muligheden for at udnytte deres faciliteter 

bedre. De besidder Danmarks næststørste stadion, og dette aktiv skal udnyttes bedre gennem ikke 

fodbold relaterede events, der kan sikre et cash flow, der ikke er afhængig af sportslige resultater. 

 

Der er en række sociale faktorer, der taler for en positiv udvikling i BIF. Specielt den øgede interes-

se for sundhed og i særdeleshed for fodbold er et faktum, der kan hjælpe amatørdelen i BIF. Dette 

kan i bedste fald smitte positivt af på den professionelle del af BIF via øget interesse og flere poten-

tielle talenter.  

 

TV-selskabernes magt er stadig stigende. Den teknologiske tidsalder med HD fjernsyn og fjern-

synspakker med sport fra hele verden gør, at TV-produktet er blevet en mere direkte konkurrent til 

fysisk at være på stadion. Dette gør, at klubberne vil miste omsætning på kampdagene, men til gen-

gæld vil TV-aftalerne blive mere lukrative. 

4.2 Porters Five Forces 
Formålet med Michael Porters (1985) Five Forces model er at analysere de fem styrende kræfter, 

der påvirker BIF. Analysen bidrager ligeledes til at belyse BIFs markedsposition og derigennem 

deres mulighed for i fremtiden at kunne skabe en profitabel virksomhed. Porters model er bygget op 

af elementerne i nedenstående figur 10. 
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Figur 10 viser elementerne i Porters Five Forces model. 

4.2.1 Truslen fra nye indtrængere 
Når man ser på truslen fra nye indtrængere, skal man forholde sig til en række forskellige faktorer, 

der vil blive gennemgået i det følgende. 

4.2.1.1 Stordriftsfordele 
BIF har i mange år været en stor spiller på den danske fodboldscene. Det har resulteret i, at BIF har 

opbygget et solidt setup bygget på en stærk klubkultur og en stor fanbase. Blandt andet kan det 

nævnes, at BIF har over 80.000 ”Synes godt om” tilkendegivelser på Facebook78

 

. BIFs historie, den 

stærke klubkultur med mange frivillige arbejdere, samt den store fanbase gør, at BIF er bedre gearet 

til at deltage i de europæiske turneringer end alle andre hold i Danmark med undtagelse af FCK. 

Dette vil tage tid for en ny indtrænger at kopiere.  

Derudover råder BIF over Danmarks næststørste stadion med en kapacitet på 29.000 tilskuere79

                                                        
78 

. 

Dette aktiv er både vigtigt i BIFs fodboldforretning, men det giver også BIF muligheden for at pe-

netrere markeder såsom store koncerter, firmafester samt andre underholdningsarrangementer.  

www.facebook.com 
79 http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby_Stadion 
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4.2.1.2 Differentiering 
Fodboldklubber har en høj grad af differentiering. Valget af fodboldklub bliver i høj grad bestemt af 

geografi, og folk, der bor på vestegnen af København, vil typisk støtte BIF. Det, der kendetegner 

BIF, er, at de har en bred fanbase, som kommer fra hele landet. 

 

BIF repræsenterer et sæt af stærke værdier, som har kendetegnet klubben gennem hele dens levetid. 

Disse værdier er noget, som den typiske fan kan identificere sig med. Værdierne for BIF er vilje, 

ambitioner, engagement og underholdning. 

 

En afgørende differentieringsfaktor er klubbens mangeårige traditioner som et flagskib i dansk fod-

bold. Selvfølgelig kan man købe sig til succes. Men hvis man ser på en liste over de mest succesrige 

klubber, vil man opdage, at de alle har en lang historie bag sig med store meritter. De hold, der 

kortvarigt får sportslig succes på grund af for eksempel en økonomisk indsprøjtning fra en rigmand, 

har tilbøjelighed til hurtigt at forsvinde ud af toppen igen. Det skyldes, at klubben ikke har været 

gearet til den hurtigt opnåede succes, og at man ikke har nået at opbygge en loyal fanbase.     

4.2.1.3 Investeringskrav 
Konsulenthuset Capacent færdiggjorde i 2009 en rapport vedrørende Superligaen. I rapporten kon-

kluderede Capacent, at en Superligaklub bør have et årligt indtægtsgrundlag på ca. 44 millioner 

kroner og en 1. divisionsklub et årligt indtægtsgrundlag på ca. 20 millioner kroner80

4.2.1.4 Tidshorisont 

. Derudover 

estimerer Capacent, at hvis klubben lejer stadion og træningsfaciliteter, kræves der en egenkapital 

på 40 millioner kroner. Dette kan ses som et minimum af økonomisk kapacitet, der kræves for at 

begå sig på Superliganiveau. 

En eventuel ny indtrænger, der ønsker at starte en klub fra bunden, vil starte i den laveste danske 

række og derved vil det tage 8-9 år alene at komme i Superligaen. Dette må anses at være usandsyn-

ligt. Et mere sandsynligt scenarie er, at flere etablerede klubber fusionerer, ligesom det skete i 1992, 

da KB og B 1903 fusionerede og dermed dannede FCK. En anden mulighed for indtrængen af nye 

konkurrenter er i tilfældet af, at en økonomisk kapacitet booster en eksisterende klubs økonomi. De 

to sidstnævnte muligheder har time-to-market på under et år.  

 

Samlet set mener vi, at truslen fra nye udbydere er lav. 

                                                        
80 http://www.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=251210 
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4.2.2 Købernes forhandlingsstyrke 
Hver for sig har fans ikke nogen forhandlingsstyrke, men hvis de står sammen besidder fansene en 

markant forhandlingsstyrke, som klubben bliver nødt til at lytte til. Når alt kommer til alt, er fanse-

ne den primære driver for klubbens økonomi. 

 

Hvis man ser på tilhængernes volatilitet overfor fluktuationer på billet- og merchandisepriserne 

ligger de i et bredt spænd, som er omvendt proportional med graden af tilhørsforhold. Med andre 

ord, desto større fans desto mindre prisfølsom vil de være. De mest hardcore fans kommer på stadi-

on, selvom priserne bliver øget med 10%. Derimod vil de lidt mindre loyale fans have en større 

grad af frafald ved prisstigninger og have større tilbøjelighed til at se klubbens kampe i TV.  

 

TV-selskaberne har en stadig større forhandlingsstyrke. Tendensen går imod, at flere tilskuere væl-

ger at blive hjemme og se kampene i TV, hvilket giver TV-selskaberne en magt i forhandlingerne 

om TV-rettigheder og vilkårene for disse. En faktor, der indikerer en stigende magt til TV-

selskaberne, er, at de har trumfet et revideret spilleprogram igennem, som blandt andet byder på 

fredags- og mandagskampe. Der er dog flere udbydere på TV-markedet, hvilket giver fodboldklub-

berne mulighed for at forhandle med flere parter. Dette reducerer TV-selskabernes magt lidt. 

 

Sponsorernes forhandlingsstyrke afhænger meget af størrelsen på sponsoratet. En hovedsponsor i 

BIF vil have en stor forhandlingsstyrke. Specielt i et marked og i en sportslig situation hvor der for 

BIF er langt mellem potentielle sponsorer. ”Der er forskel på, om man skal ud og gøre sig til over 

for sine sponsorer, eller man kan sige til et firma, at nu har de altså stået længe nok på venteliste 

og kan få plads i det gode selskab”81

  

, siger kommunikationsrådgiver Henrik Byager. Det vil sige, at 

også sponsorernes forhandlingsstyrke varierer med de sportslige resultater og derved kan bidrage til 

den negative spiral foranlediget af svigtende sportslige resultater. 

Købernes forhandlingsstyrke er mellem/høj. Specielt sponsorernes og TV-selskabernes forhand-

lingsstyrke er høj. 

                                                        
81 http://www.business.dk/sport/millionerne-ruller-til-fck 

http://www.business.dk/sport/millionerne-ruller-til-fck�


 41 

4.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
BIF har en lang række af leverandører. Food & Beverage samt restaurantdelen har grossister, der 

skal levere produkter i en ordentlig kvalitet. BIFs forhandlingssituation overfor disse er gode, da det 

er et marked med stor konkurrence. 

 

En anden gruppe af leverandører er de ansatte fodboldspillere. Fodboldspillerne bliver afskrevet og 

optræder derfor på BIFs balance. Der er en række faktorer, der spiller ind, når vi skal vurdere, hvor 

stor forhandlingsstyrke en spiller har. For det første er det afgørende, hvor lang tid spilleren har 

tilbage af sin kontrakt. Jo flere år spilleren har tilbage, desto lavere er hans forhandlingsstyrke. En 

anden faktor er spillerens position på holdet. Jo vigtigere han er, desto større er hans forhandlings-

styrke. Sidst må man vurdere, hvor svær den pågældende spiller er at substituere. Jo sværere det er, 

desto større forhandlingsstyrke besidder han. Spillernes interesser bliver i dagens fodboldverden 

varetaget af spilleragenter, der administrerer spillernes kontrakter på en mere professionel måde, 

hvilket giver spillerne en øget forhandlingsstyrke. Når dette er sagt, må spillernes forhandlingsstyr-

ke samlet set vurderes at være lav, da udbuddet af fodboldspillere er så massivt. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at leverandørernes forhandlingsstyrke er lav. 

4.2.4 Truslen fra substituerende produkter 
Truslen fra substituerende produkter er høj. For loyale fans skal der meget til, at de skifter præfe-

rence til et substituerende produkt. Men i en tid hvor interessen for Superligaen er faldende, jf. figur 

11, og tilgængeligheden til verdens bedste fodbold og andre sportsgrene er højere end nogensinde, 

vurderer vi, at truslen fra specielt den engelske og spanske fodboldliga er stor. 

 

Det er vigtigt for et hold som BIF at have et konstant stigende antal af interesserede og af denne 

mængde gøre flere og flere til loyale fans, der støtter deres hold i med- og modgang. Problemet med 

kun at have et stigende antal af interesserede, der følger med fra ”sidelinjen” er, at interessen er 

ekstremt resultatbaseret. Hvorimod en øget fanbase vil gøre, at man ikke i samme grad er afhængig 

af de sportslige resultater.   

4.2.5 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 
I sportens verden er rivalisering mellem konkurrenterne lidt speciel. I modsætning til andre bran-

cher er man afhængig af sine konkurrenter for at skabe et godt produkt. Dette særegen fænomen 
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kaldes for Louis-Schmelling paradokset82

 

. Paradokset beskriver, hvorledes to konkurrenter kan 

have en fælles interesse i en stærk konkurrent for at skabe et stærkt og seervenligt produkt. 

Når man ser på rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder i branchen skal man forholde sig 

til en række forskellige faktorer, der beskrives i det følgende. 

4.2.5.1 Størrelse og vækst i markedet 
Vi har brugt tilskuertallet i Superligaen for de seneste fem år til at illustrere størrelse og vækst for 

fodboldbranchen i Danmark. Vi ved, at det ikke er den eneste betydende faktor for branchen. Men 

vi mener, at tilskuertallet er en retvisende driver for at belyse netop disse parametre. 

 

Som det ses af nedenstående figur 11 har den gennemsnitlige årlige vækst over de seneste fem år 

været på -3,3%. Denne tendens forventes at fortsætte i sæsonen 2012/2013.  

 

På baggrund af dette må det konkluderes, at Superligaen er inde i en svær periode, og at den danske 

fodboldbranche som helhed oplever negativ vækst.  

    

Figur 11 viser det samlede tilskuertal i Superligaen for perioden 2007/08-2011/12. 
 

Et anden parameter, der kan sige noget om markedets størrelse og vækst, er klubbernes respektive 

økonomiske resultater gennem de seneste år.  

 

                                                        
82 http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Louis_vs._Max_Schmeling 
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Figur 12 viser nettoresultatet for de 12 nuværende klubber i Superligaen for perioden 2009-2011. 

 

Som det kan ses i ovenstående figur 12, er fodbold i sig selv ikke det mest lukrative marked at 

trænge ind på. Akkumuleret set over de sidste tre år er der ingen af de 12 Superligaklubber, der har 

formået at levere et positivt årsresultat. Det samlede nettoresultat for de 12 klubber er på knap -700 

millioner kroner. Der er dog andre faktorer, der gør, at personer stadig poster penge i sportsklubber. 

Det kunne være for at profilere sig, for at støtte sit favorithold, eller måske, fordi man holder af den 

spænding, der er ved sport.   

 

Hvordan kan det så være, at der ikke er nogle klubber, der kan få tallene til at hænge sammen? I 

sport hersker der en indstilling om hele tiden at søge mod at være den bedste. Der er ikke nogen i 

sportens verden, der kan stille sig tilfreds med at være et økonomisk rentabelt midterhold. Det med-

fører, at alle 12 klubber budgetterer med at slutte sæsonen i toppen af Superligaen med alt den øko-

nomiske medvind, det fører med sig. Derfor gearer klubben organisationen efter at kunne opnå den 

indtjening der følger med som tophold. Men når sæsonen er slut, er der kun ét hold, der vinder, og 

der er kun fire hold, der skal spille europæisk det efterfølgende år og så videre. Det betyder, at 

klubber, der skuffer sportsligt, får svært ved at få økonomien til at hænge sammen. 

4.2.5.2 Antallet af konkurrenter og deres respektive markedsandele 
For at belyse antallet af konkurrenter og deres respektive markedsandele har vi valgt at benytte til-

skuertal fra Superligaen for sæsonen 2011/12. Udover de 11 konkurrerende klubber i Superligaen er 
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der selvfølgelig konkurrenter fra de lavere rangerede klubber, fra klubber i udenlandske ligaer, fra 

andre klubber i andre sportsgrene, samt fra andre underholdningsformer. 

 

Figur 13 viser tilskuerfordelingen pr. klub i Superligaen for sæsonen 2011/12. 
 

Som det kan ses i ovenstående figur 13, sidder BIF på en markedsandel i Superligaen på 12,6% og 

er ikke langt fra markedsledende FCK, der har 13,8% af markedsandelen83. Denne høje markedsan-

del for BIF er ekstrem vigtig for klubbens eksistens. Dels giver det entré- og merchandiseindtægter, 

men det gør også, at BIF får en forholdsvis stor del af TV-rettighedspuljen samt, at de overfor spon-

sorer kan tilbyde en større TV-eksponering end deres konkurrenter. I efteråret 2011 var BIF det 

hold med flest TV-seere. BIF havde 2.738.599 seere i 18 kampe, hvilket var 350.000 flere end 

nummer to på listen84

 

. 

Markedet er kendetegnet ved at have 12 hold med en markedsandel på mellem 5% og 13,8%. Dette 

må siges at vidne om en høj grad af konkurrence i branchen.  

4.2.5.3 Niveau for faste omkostninger  
Som det kan ses af nedenstående tabel 7, der viser en oversigt over BIFs omkostninger for 2011, 

vedrører en stor del af BIFs samlede omkostninger personaleomkostninger. Som udgangspunkt er 

personaleomkostninger kendetegnet ved at være faste omkostninger (omfatter ikke bonusser m.v.), 

da de ikke direkte varierer med omsætningen.  

 

                                                        
83 http://www.ligafodbold.dk/?cat=statsSpectators&cat_id=2&tID=163 
84 http://brondby.com/article.asp?aid=68866&id= 
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På grund af, at faste lønninger er så stor en del af de samlede omkostninger er fodboldbranchen 

kendetegnet ved en høj andel af faste omkostninger. 

 

 
Tabel 7 viser en oversigt over BIFs samlede omkostninger i 201185

                                                        
85 BIFs årsrapport fra 2011, side 41. 

. 
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4.2.5.4 Barrierer for at komme ud af markedet 
Umiddelbart er der ikke nogen barriere for at trække sig ud af branchen. Det kommer selvfølgelig 

an på, hvordan kontrakterne er designet, men som udgangspunkt er der ikke nogle specielle vilkår i 

fodboldbranchen, der gør det vanskeligt. 

4.2.6 Delkonklusion – Porters Five Forces 
I nedenstående figur 14 har vi skildret markedssituationen for BIF. 

 

Figur 14 viser den samlede markedssituation for BIF. 
 

Som det kan ses af ovenstående figur 14, er der i den ene ende af skalaen en lav trussel fra nye ud-

bydere, hvilket skyldes BIFs lange stolte historie og stærke kultur. I den anden ende af skalaen er 

der en høj grad af rivalisering i branchen. I Superligaen er der 12 hold med en markedsandel på 

mellem 5 og 13,8%. Foruden disse 12 konkurrenter er der konkurrence fra andre fodboldligaer, 

andre sportsgrene samt anden underholdning. Derfor vurderer vi, at rivaliseringen i branchen er høj. 

4.3 Competitive balance 
Begrebet competitive balance eller sportslig lighed henviser til det konkurrenceklima, der optræder 

i en sportsliga. Set fra et underholdningssynspunkt stræber man efter spænding. En spændende liga 

får man ved, at udfaldet af de enkelte kampe er umulig at forudsige. Det vil sige, at ideelt set har 

alle 12 hold lige stor chance for at vinde Superligaen86

 

.  

I mindre ligaer, som eksempelvis den danske, vil der være en afvejning mellem en turnering præget 

af competitive balance og holdenes internationale succes. En homogen liga, hvor nye hold vinder 

hvert år, kan svække de enkelte klubbers mulighed for at opnå europæisk succes. Dette skyldes, at 

europæisk deltagelse ikke kan ”garanteres” på samme måde til nye spillere og sponsorer. Ligeledes 

                                                        
86 Capacent rapport for DBU og Divisionsforeningen 2009. 
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kan klubberne ikke kalkulere med indtjeningen fra europæisk deltagelse, når de skal investere i nye 

spillere. 

 

Competitive balance i en liga kan illustreres på flere måder. Først vil vi vise antallet af gengangere i 

toppen fra år til år i Superligaen. Dette giver en indikation af, om turneringen domineres af de 

samme hold. Figur 15 nedenfor viser antallet af gengangere i henholdsvis top 2 og top 6 i Superli-

gaen fra og med sæsonen 200087

 

. 

Figur 15: Oversigt over antallet af gengangere i henholdsvis top 2 og top 6 i Superligaen i perioden 2000-2011. 
 

Som det kan ses, er der i Superligaen ikke den store udskiftning i topholdene fra år til år. Minimum 

fire hold fra top 6 er gengangere fra året før.  

 

Ovenstående metode kigger et år tilbage og kan derfor ikke fastlægge, om de samme hold ligger i 

toppen over en længere periode. For at undersøge den dynamiske competitive balance over en år-

række bruger vi følgende fremgangsmåde: 

 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en 4-årig periode. Top tre i de enkelte år får point som følger: 

Guld = 3 point, Sølv = 2 point og Bronze = 1 point88

                                                        
87 Troelsen, Troels: ”Professionel Fodbold” - afsnittet 'Centralisering i dansk fodbold'. 

. De tre hold, der akkumuleret set over den 4-

årige periode har flest point, tælles sammen til en samlet sum. Pointene vil således ligge i intervallet 

88 Troelsen, Troels: ”Sports League Design”, maj 2008. 
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6-24 point. Hvor 6 point er et udtryk for en liga med en høj grad af competitive balance, og 24 point 

vil være udtryk for en liga med en lav grad af competitive balance.  

 

 
Figur 16 viser hvor høj grad af competitive balance der er i de udvalgte ligaer. 

 

Figur 16 ovenfor viser den competitive balance i Danmark og fire af de lande, som vi sammenligner 

os med. Den blå søjle viser perioden 2000-2003, den røde søjle perioden 2004-2007, og den grønne 

søjle perioden 2008-2011. Det fremhævede tal ovenover søjlerne er den samlede competitive balan-

ce i perioden 2000-2011.  

 

I Danmark var perioden 2001-2006 stærkt domineret af FCK og BIF. Som man også kan se af figur 

16, deltes disse to klubber om de to første pladser i alle seks år. Tredjepladsen derimod var jævnt 

fordelt over flere konkurrenter. Efter BIFs resultatmæssige nedtur i sæsonerne 06/07 og 07/08 steg 

graden af competitive balance, hvilket også kan ses på søjlediagrammet, som falder fra 21 til 19. 

 

Generelt set ligger den competitive balance i Danmark midt i feltet set i forhold til de lande vi 

sammenligner os med. Tendensen de senere år, efter at BIF har meldt sig lidt ud af topstriden, er, at 

FCK er dominerende, men at der hersker en sund konkurrence om de to andre pladser i top tre. Og 

jo større denne konkurrence er, desto bedre et produkt er Superligaen for sine kunder.  

 

Tallene for den competitive balance i perioden 2000-2011 viser samme billede nemlig, at Norge og 

Sverige har en stor udskiftning i toppen af deres ligaer med mange potentielle mestre, hvorimod 

Danmark, Belgien og Holland har en højere grad af forudsigelighed og derfor en mindre grad af 

competitive balance. 
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4.4 SWOT-analyse 
SWOT er en situationsanalyse model, der skaber overblik over en virksomheds styrker, svagheder, 

muligheder og trusler. Styrker og svagheder beskriver det interne miljø, mens muligheder og trusler 

fokuserer på det eksterne. Derved kan man holde BIFs interne ressourcer op mod det eksterne miljø, 

den agerer i89

 

. SWOT-analysen fungerer som opsummeringsværktøj, hvilket betyder, at dette afsnit 

vil opsummere de mest essentielle pointer fra PEST-analysen, Porters Five Forces, samt Competiti-

ve Balance. Et samlet overblik over BIFs SWOT-analyse kan ses i figur 17. 

S-trenghts 

- God talentfabrik. 

- Gode/mange/loyale fans. 

- Stolte traditioner/flot historie. 

- Gode faciliteter. 

- God beliggenhed/stort opland for sponso-

rer/fans. 

- Mange aktive udøvere/stor interesse. 

- Sponsorer er på flerårige kontrakter, der lø-

bende bliver genforhandlet. 

W-eaknesses 

- Stor afhængighed af de sportslige resultater. 

- Stor afhængighed af få store sponsorater. 

- Ejerstruktur, differentierede aktieklasser. 

- Kontinuerlig regnskabsmæssig underpræste-

ring. 

- For dårlige indkøb/mangel på profiler. 

- 11 spilleraftaler udløber i løbet af 2013. 

- Stor/hyppig udskiftning i direktionen. 

- Stor/hyppig udskiftning på trænerposten. 

- Afhængig af én aktivitet.  

- Skadede spillere. 

O-pportunities 

- Nye forretningsområder. 

- Afholdelse af events/koncerter. 

- Lave 4-a-side baner á la Fodboldfabrikken. 

- Store adgangsbarrierer for nye konkurrenter. 

- Udbygning af Brøndby Stadion. 

- Multiarena. 

- Nye sponsorer/samarbejder. 

- Bedre tilbud til sponsorer. 

- Indgå samarbejder. 

T-hreats 

- Høj grad af konkurrence. 

- Ejerstruktur, differentierede aktieklasser. 

- Værre tider for dansk erhvervsliv  færre 

sponsorindtægter (lavkonjunktur). 

- Salary cap  hvis det gør, at dansk fodbold 

ikke kan konkurrere med udenlandske konkur-

renter. 

- Mistet interesse for dansk fodbold  lavere 

TV-indtægter. 

                                                        
89 http://da.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyse 

http://da.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyse�
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- Ændre ejerstrukturen og derved udbyde en 

højere grad af indflydelse til potentielle aktio-

nærer. 

- ”Gøre kur” til en rigmand/kapitalfond der kan 

se ideen i at købe sig ind i en klub der har for-

holdsvis let adgang til Champions League. 

- Salary cap  hvis det giver superligaen et løft 

– Mere spænding. 

- Store adgangsbarrierer for nye konkurrenter. 

 

- Rigmand der poster penge ind i konkurrerende 

klub. 

- Den generelle udvikling indenfor afvikling af 

sportsarrangementer, koncerter, fester, konfe-

rencer, møder m.m.90

- Revidering af forskerordningen.  

 

- Volatil branche hvor der ikke er plads til alle. 

- Feriepengesag. 

Figur 17 viser et samlet overblik over BIFs styrker, svagheder, muligheder samt trusler. 

4.4.1 S-trenghts 

4.4.1.1 God talentfabrik91

BIF har historisk set været Danmarks flagskib indenfor udvikling af danske fodboldtalenter. Dette 

gør at BIF har en årelang tradition for, hvad der kræves for at nå igennem nåleøjet og blive profes-

sionel fodboldspiller.  

 

 

Resultaterne for ungdomsholdene i BIF for sæsonen 2010/11 er som følger: 

• U19 hold vandt DM guld. 

• U17 hold vandt DM guld. 

• U15 hold vandt guld i Elite Øst rækken. 

 

I løbet af sæsonen har 27 spillere fra BIF floreret på de danske ungdomslandshold, hvilket ikke 

overgås af nogen anden klub i Danmark. I den nuværende A-trup har ni spillere haft deres fodbold-

mæssige opdragelse i BIF.  

 

Denne unikke talentudvikling i BIF sikrer et naturligt flow af spillere til 1. holdet. Derudover sikrer 

det en del af transfersummen for fremtidige handler lavet med spillere, der er opfostret i BIFs ung-

domsafdeling. 

                                                        
90 BIFs årsrapport fra 2011, side 22. 
91 BIFs årsrapport fra 2011, side 9. 
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4.4.1.2 Gode og mange loyale fans 
BIF har på grund af sin lange historie opbygget en stor og loyal fanbase. Selv med de seneste års 

svigtende resultater har de har over 80.000 ”Synes godt om” tilkendegivelser på Facebook92

4.4.1.3 Stolte traditioner 

. 

BIF er en traditionsrig klub, som siden 1980 har været en fast del af landets bedste fodboldrække. 

Det første Danmarksmesterskab kom i hus i 1985 og blev efterfulgt af yderligere ni mesterskaber i 

perioden frem til 2005. Landspokalturneringen er vundet ni gange i perioden 1989-2008. Internati-

onalt set er en semifinale i Europa Cuppen i 1991 det bedste resultat.  

4.4.1.4 Gode faciliteter 
Brøndby Stadion er med en kapacitet på 29.000 tilskuere det næststørste stadion i Danmark. Stadio-

net er oprindelig fra 1965, men først efter en ombygning i år 2000 opnåede man en kapacitet på de 

29.000 tilskuere. BIF ligger i et trafikalt knudepunkt med motorveje på alle sider. Ifølge BIFs 

hjemmeside93

 

 råder BIF over nogle af de bedste parkeringsforhold i Danmark. 

Udover fodbolddelen har BIF også interesser i Gildhøj Centret (der på nuværende tidspunkt er sat 

til salg), Brøndby Food&Mind (Brasserie B og Cafe 1964), Brøndby Shoppen, F&B/andre arran-

gementer samt udlejning af erhvervsejendomme.  

4.4.1.5 Sponsorer på flerårige kontrakter 
At kunne lave flerårige sponsorkontrakter er en stor styrke for BIF. På denne måde får man mulig-

hed for at sikre sit cash inflow i en given periode. I en branche hvor nettoomsætningen varierer så 

meget med sportslige resultater, er det en stor styrke at kunne sikre sin likviditet i en flerårig perio-

de. Som en succesfuld klub vil BIF have bedre mulighed for at opnå lukrative og lange sponsorkon-

trakter. 

4.4.2 W-eaknesses 

4.4.2.1 Stor afhængighed af de sportslige resultater 
BIF har en høj grad af volatilitet og den altoverskyggende forklaringsvariabel er den sportslige suc-

ces. Der er mange positive sideeffekter ved at præstere godt på banen. I nedenstående figur 18 ses 

den ”gode cirkel”, der bliver født af gode sportslige resultater. Desværre gælder den modsatte også 

ved svigtende sportslige resultater.  

                                                        
92 www.facebook.com 
93 http://brondby.com/article.asp?aid=70 
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               Figur 18 viser den ”gode cirkel”, der opstår ved sportslig succes. 

4.4.2.2 Stor afhængighed af få store sponsorater 
BIF er som alle andre sportsklubber meget afhængig af deres sponsorer. 39% af BIFs samlede net-

toomsætning stammer fra sponsorater, jf. figur 5 (afsnit 4.1.2). Specielt hovedsponsornavnet har 

stor betydning for klubbens finansielle succes. I perioden 2007-2009 var Kasi-gruppen hovedspon-

sor for BIF. I denne periode lagde Kasi-gruppen knap 200 millioner kroner94

4.4.2.3 Kontinuerlig regnskabsmæssig underpræstering 

. Som forklaret i 

PEST-analysen har en fodboldklub brug for et kontinuerligt cash flow i en yderst volatil branche. 

Dette cash flow kan opnås enten fra andre forretningsområder eller fra flerårige sponsorater.  

BIF har gennem de seneste fem år kontinuerligt kommet med utroværdige årsresultats forudsigelser. 

En sådan konsekvent optimistisk budgettering underminerer markedets tillid til BIF som aktiesel-

skab. Nedenfor i tabel 8 ses de seneste fem års forventninger og resultater. 

 

 

 

 

                                                        
94 http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/article1664068.ece, - Udtalelse fra Jesper Nielsen. 
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År Forventninger til årets resultat Realiseret årsresultat 

2011 Et mindre overskud Underskud på 34,8 mio. kr. 

2010 Et mindre overskud Underskud på 34,9 mio. kr. 

2009 Fra plus 2 til minus 5 mio. kr. +2 mio. kr. (skyldes betaling fra Kasi på 

53,6 mio. kr.) 

2008 Fra plus 2 til minus 6 mio. kr. Underskud på 18,9 mio. kr. 

2007 Fra plus 2 til minus 5 mio. kr. Underskud på 24 mio. kr. 
Tabel 8 viser BIFs forventede og realiserede årsresultat de sidste fem år. 

4.4.2.4 For dårlige indkøb 
Ansvaret for spillerindkøb i BIF ligger hos træneren og sportschefen95

4.4.2.5 11 spilleraftaler udløber i løbet af 2013  

. Siden 2006 har der forelø-

bigt været seks forskellige trænere. Hver af disse trænere har købt 3-4 løntunge spillere, der passer 

godt ind i det system, den pågældende træner eksekverer. Men når træneren bliver fyret, og der 

kommer en ny træner med et andet spilsystem, er det ikke længere sikkert, at denne spiller passer 

ind. Dette gør det svært at få en kontinuerlig udvikling af spillere og spillesystem. Derfor har mange 

indkøb underpræsteret og ikke fået udnyttet deres potentiale i BIF.  

BIF har en lang række spillere med kontraktudløb til sommer 2013. Det handler om Jan Kristiansen, 

Anders Randrup, Dennis Rommedahl, Dario Dumic, Martin Albrechtsen, Jens Stryger Larsen, 

Franck Semou, Brent McGrath, Azad Corlu, Jannik Skov Hansen og Mathias Riemer Larsen. 

 

Flere af disse spillere er i den tunge ende af lønskalaen, og det kan derfor diskuteres, om det er en 

trussel eller en mulighed, at kontrakterne løber ud. Der er tale om en value for money betragtning, 

om BIF kan skaffe spillere, der kan substituere disse for samme penge. Vi ser det som en trussel, da 

det kan være farligt for et spillekoncept at skifte massivt ud i truppen. 

4.4.2.6 Stor/hyppig udskiftning i direktionen 
Også på direktørposten har sædet været varmt. Siden september 2007 har der været seks forskellige 

direktører. En stor del af de fyrede direktører har udtrykt utilfredshed med BIFs bestyrelse. Den 

hyppige udskiftning i direktionen gør det svært at få BIF som organisation til at løbe i den samme 

retning mod fælles mål.   

                                                        
95 http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/article1253345.ece 

http://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/superligaen/broendby/article1253345.ece�
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4.4.2.7 Afhængig af en aktivitet    
BIF er stort set eksklusivt afhængig af fodboldforretningen. Dette gør, at BIF er yderst følsom over-

for den sportslige succes. I regnskaberne fra de seneste år kan man læse at de sekundære forret-

ningsområder såsom andre arrangementer på stadion, Food&Mind, samt udlejning af erhvervsejen-

domme alle har været i vækst. Dette indikerer, at BIF har et potentiale for at reducere deres volatili-

tet ved at udvikle deres andre forretningsområder uden at give afkald på deres kernekompetence. 

 

 
Tabel 9 viser BIFs samlede nettoomsætning for 2010 og 2011. 
 

Som det kan ses i ovenstående tabel 9 fra BIFs årsregnskab 2011, oplever både Food&Mind, udlej-

ning af erhvervsejendomme, samt F&B og arrangementer en stigning i forhold til 201096

4.4.3 O-pportunities 

. Specielt 

Food&Minds stigning på 59% er iøjnefaldende. Også stigningen i F&B og arrangementer er iøjne-

faldende. Denne stigning dækker over en større stigning på andre alternative arrangementer såsom 

Netto’s 30 års fødselsdagsfest samt musikarrangementet ”Vi Rocker”, men inkluderer også et fald i 

salget på kampdage. Splittet mellem disse er ikke angivet af årsregnskabet. 

4.4.3.1 Alternative forretningsområder 
BIFs kerneforretning må siges at være fodbolddelen. Men BIF har muligheden for at udnytte en 

række synergier og skabe en sekundær indtjening på alternative forretningsområder. Som nævnt 

ovenfor agerer BIF allerede på tre alternative markeder, det være andre arrangementer på stadion, 

Food&Mind, samt udlejning af erhvervsejendomme. Alle tre forretningsområder er i vækst og stod i 

2011 for 31% af nettoomsætningen97

                                                        
96 BIFs årsrapport fra 2011, side 40. 

.  

97 (17.304+7.798+22.506)/151.393 = 0,31 tallene er fra BIFs årsrapport fra 2011, side 40. 
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BIF har muligheden for at engagere sig mere i disse tre forretningsområder, som viser god udvik-

ling. Specielt andre arrangementer på stadion har et stort potentiale. Men BIF kan også forsøge at 

søge nye veje. For eksempel kan nævnes de populære 4-a-side baner, som blandt andet Fodboldfa-

brikken i indre by har haft stor succes med at tilbyde. Med BIFs brand og positionering i nærmiljøet 

er det oplagt at etablere og forvalte noget lignende. 

 

Andre sportsklubber laver en paraplyorganisation med flere forskellige sportshold under samme 

brand. Det kunne for eksempel være et BIF håndboldhold i ligaen. Mange andre aktører som for 

eksempel AAB, FC Midtjylland og AGF har forsøgt sig med dette uden den store succes. Der er en 

række åbenlyse synergier ved at benytte BIFs brand og fanbase til at etablere et nyt sportshold. Men 

der også en lang række risici. BIF er i en volatil branche, og et sportshold yderligere kan betragtes 

som en gearing af dette. Vi ser den største benefit ved andre forretningsområder som en mulighed 

for at diversificere noget risiko væk og skabe et grundlag for et mere kontinuerligt cash flow, der 

kan benyttes i fodboldforretningen.   

4.4.3.2 Store adgangsbarrierer for nye konkurrenter 
I den professionelle fodboldbranche er det svært på kort tid at lave et substituerende produkt. En 

fodboldklub bygger på traditioner og fankulturer, der er blevet opbygget gennem adskillige årtier. 

Dette er svært at substituere fra den ene dag til den anden. Selvfølgelig har en investor muligheden 

for at poste penge i en eksisterende klub for derved at reducere time-to-market. Denne model er set 

i flere engelske Premier League klubber blandt andet Chelsea og Manchester City. I Danmark fin-

des der dog ikke så mange klubber, der har faciliteter og en organisation, som er gearet til det store 

internationale eventyr, hvor de store penge kan tjenes.  

4.4.3.3 Udbygning af Brøndby Stadion 
BIF har mulighed for at udbygge deres stadion og derved kunne tiltrække en anden kaliber af arran-

gementer. Et alternativ kunne være at etablere en multiarena. Hovedstadsområdet har ikke på nuvæ-

rende tidspunkt en indendørsarena, der kan huse store internationale begivenheder. En sådan arena 

har været på tegnebrættet længe med forskellige løsninger. Kunne BIF lokke investorer til at inve-

stere i en multiarena ved Brøndby Stadion ville det skabe potentiale for en markant øget omsætning. 

4.4.3.4 Nye sponsorer/samarbejder 
Som tidligere nævnt udgør sponsorindtægter 39% af nettoomsætningen i BIF. Derfor er sponsorjag-

ten, og det produkt BIF tilbyder deres sponsorer af afgørende betydning. En mulighed for BIF er at 



 56 

indgå et samarbejde med andre virksomheder/sportsklubber m.m. En løsningsmodel kunne være at 

lave et samarbejde med en af fødevaregiganterne Coop eller Dansk Supermarked. Detailmarkedet 

har de senere år lært af udlandet, hvor loyalitetsprogrammer er blevet et vigtigt værktøj i forsøget på 

at differentiere sig på et commodity lignende marked. Både Coop og Dansk Supermarked forsøger 

at få så stor en del af et gennemsnitligt privatforbrug dækket under deres loyalitetsprogram i håb om 

at skabe kunder, der er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet og en lav grad af churn98

4.4.3.5 Ejerstruktur 

. Hvis BIF 

kunne lave en aftale med eksempelvis Coop (som også har hovedsæde på Vestegnen) om, at penge 

brugt på billetter, sæsonkort og merchandise kan veksles til dagligvarer, vil BIF kunne tiltrække et 

større antal tilskuere til kampene, som kan være med til at booste både finansielle og sportslige re-

sultater. 

Den seneste tids dårlige resultater på og udenfor banen har sat fokus på ejerstrukturen i BIF.  

 

 
Tabel 10 viser en oversigt over fordelingen af aktiekapitalen i BIF. 

 

Som det kan ses i ovenstående tabel 10, sidder A-aktionærerne på en afgørende del af stemmeret-

tighederne99. Stemmeforholdet mellem A- og B-aktier i BIF er 10:1. Desuden er der lavet en aktio-

næroverenskomst, som giver A-aktionærerne forkøbsret på eventuelle A-aktier, der måtte komme til 

salg100. A-aktierne er primært ejet af Brøndbyernes IF Fodbold Fond og bestyrelsesformand Per 

Bjerregaard. Denne ejerstruktur gør det utroligt vanskeligt for eksterne investorer at komme til at få 

indflydelse på beslutninger i BIF. Det virker derfor usandsynligt, at investorer vil poste penge i BIF, 

som ejerstrukturen er i dag, hvor de ikke kan købe direkte indflydelse på beslutningerne101

                                                        
98 En lav grad af churn vil sige, at kundeafgangen er lav, hvilket er positivt. 

. Vi ser 

det derfor som en mulighed for BIF at ændre ejerstrukturen for derved at kunne tiltrække investorer, 

der er villige til at poste penge i BIF og derved vende den negative tendens, der har været i resulta-

terne både på bundlinjen og på banen den seneste årrække. 

99 BIFs årsrapport fra 2011, side 20. 
100 BIFs årsrapport fra 2011, side 20. 
101 http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/Superliga/2012/01/07/130541.htm 

http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/Superliga/2012/01/07/130541.htm�
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4.4.3.6 Salary cap 
I de fire store sportsgrene i Nordamerika bliver et salary cap benyttet med stor succes. Varianterne 

af salary caps er mange, men ideen er at give de dårligere hold en række fordele for at sikre en ho-

mogen og spændende liga, jf. afsnit 4.3. Et salary cap kan blandt andet eksekveres som et lønloft, 

der sikrer, at alle klubbers spillerbudget er identiske, hvilket øger den competitive balance. Som 

reglementet er nu, kan vinderen af Superligaen med stor sandsynlighed bestemmes fra sæsonens 

start. Dette gør, at spændingen er lav, hvilket giver et produkt for tilskuerne, der er af dårlig kvali-

tet.  

 

En indførsel af salary cap i den danske Superliga vurderes dog som usandsynligt, da det vil kræve 

en omstrukturering af strukturen i hele den europæiske fodboldverden for at sikre lige vilkår. 

4.4.3.7 Skadede spillere 
Fodbolddelen i BIF er primært bygget på immaterielle aktiver i form af fodboldspillere. Fodbold er 

et fysisk spil, hvor et øjebliks uheld kan koste en værdifuld spiller karrieren. Derfor er det en svag-

hed for BIF, at risikoen for en dramatisk nedskrivning på aktiver er forholdsvis stor. Typisk er fod-

boldspillere ikke forsikret for deres fulde markedsværdi, hvilket betyder, at tabet vil være større end 

kompensationen. 

4.4.4 T-hreats 

4.4.4.1 Høj grad af konkurrence 
Fodboldbranchen er kendetegnet ved en høj grad af konkurrence. Denne konkurrencesituation er 

forklaret tidligere under afsnit 4.2. 

4.4.4.2 Ejerstruktur, differentierede aktieklasser 
Som tidligere nævnt har BIF en ejerstruktur, der er kendetegnet ved at have differentierede aktie-

klasser, hvor stemmeforholdet mellem A-aktier og B-aktier er 10:1. 

 

Det er en trussel for BIF, hvis man holder fast i denne ejerstruktur, da man udelukker muligheden 

for personer, der gerne vil investere i BIF mod at få en indflydelse på beslutningerne. En ændring af 

ejerstrukturen vil kræve, at ejerne af de nuværende A-aktier bliver enige om at ændre bestemmel-

serne. 
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4.4.4.3 Mistet interesse for dansk fodbold 
De senere år har Superligaen været ramt af en tilskuerflugt. Dette kan skyldes flere forskellige fak-

torer. Umiddelbart er det ikke et udtryk for, at interessen for fodbold har mistet pusten, men det er 

nok snarere et udtryk for at udbuddet af fodbold på TV er blevet markant bedre. At tilskuerne væl-

ger at se fodbold fra sofaen frem for på stadion gør, at TV-selskaberne får stadig større magt over 

Superligaen. Derfor ser vi en trussel i, at TV-selskaber med andre interesser end klubbernes får for 

stor magt over Superligaen. Allerede i indeværende sæson er der indført fredags- og mandagskam-

pe, hvilket er gået hårdt ud over antallet af tilskuere på stadions. 

4.4.4.4 Rigmand der poster penge ind i konkurrerende klub 
Der er en risiko for at en rigmand poster penge ind i en konkurrerende klub, og at der derved kom-

mer endnu en potentiel konkurrent på markedet. Man kan diskutere, om det er en trussel eller en 

mulighed. Hvis der kom endnu en seriøs klub med ambitioner i Superligaen, vil resultatet højst 

sandsynligt være flere benefits end costs. En ambitiøs klub vil bidrage med øget opmærksomhed, 

øget spænding, højere sportsligt niveau og generelt et mere interessant produkt. Chelsea og Man-

chester City har uden tvivl været med til at løfte Premier League til den største fodboldliga i verden. 

Derfor ser vi det både som en mulighed og en trussel, hvis der bliver postet penge i en konkurreren-

de klub. 

4.4.4.5 Generel udvikling indenfor afvikling af sportsarrangementer, koncerter, konferencer 
m.m. 
Underholdningsbranchen har de seneste år haft en faldende tendens i forbrug på kultur. Som det kan 

ses i nedenstående tabel 11, var der alene fra 2009 til 2010 i Hovedstadsområdet et fald på 14%102

 

. 

 
Tabel 11 viser husstandenes årlige forbrug på underholdning i Hovedstadsområdet. 
 

                                                        
102 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366�
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En forklaring på denne tendens tillægger vi finanskrisen. Derfor regner vi med, at på den mellem-

lange bane vil denne faldende tendens ændres til et mere positivt scenarie, hvorfor det er af endnu 

større vigtighed, at BIF positionerer sig på markedet for større events såsom koncerter. 

4.4.4.6 Volatil branche hvor der ikke er plads til alle 
Som nævnt i PEST-analysen henter klubberne år efter år dyrere og bedre spillere i håb om, at de 

kan skaffe flere sejre og en bedre placering. Derfor budgetterer alle hold med en bedre placering 

næste år end i år, men dette kan naturligvis ikke ske. Det betyder, at der når sæsonen er færdig, vil 

være to hold der rykker ned i 1. division, disse to hold har højst sandsynligt inden sæsonen troet på 

at netop deres hold med de forstærkninger, der blev købt kunne overleve i Superligaen. Og netop en 

nedrykning til 1. division kan være nådesstødet for en klub der er gearet til Superligaen. Indtjenin-

gen i 1. division er en brøkdel af indtjeningen i Superligaen, men omkostningerne vil på den korte 

bane ikke være ligeså nedsat på grund af kontraktlige forpligtelser.  

4.4.5 Delkonklusion – SWOT-analyse 
BIF bør satse på deres kernekompetence, som er talentudvikling. Gennem adskillige år har BIF haft 

den bedste ungdomsafdeling i Danmark. Denne unikke kompetence, der er bygget op gennem årti-

ers erfaringer differentierer BIF fra konkurrenterne og giver dem en fordel i jagten på sportslig suc-

ces. 

 

Udover at satse på BIFs kernekompetence bør BIF satse på en bedre udnyttelse af deres faciliteter. 

Dels har BIF råderet over Danmarks næststørste stadion, som kan benyttes til ikke fodbold relatere-

de events. Og dels har BIF en ejendomsportefølje og en restaurantdel (Food&Mind) der vækster flot 

i et vanskeligt marked. 

 

Det vil være af stor vigtighed for BIF at ændre ejerstrukturen og gøre op med de nuværende aktie-

klasser, hvor A-aktionærerne sidder med den bestemmende magt over BIF. Et opgør med aktieklas-

serne vil åbne døren for potentielle investorer, der gerne vil købe sig til bestemmende indflydelse i 

BIF. Hvis BIF kommer i likviditetsproblemer, kan dette vise sig at være den eneste udvej.  
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5. Regnskabsanalyse 
Vi har i de foregående afsnit analyseret BIFs strategiske position og defineret de ikke-finansielle 

værdidrivere. I det følgende afsnit vil vi udarbejde en regnskabsanalyse af BIF, hvori vi blandt an-

det vil definere de finansielle værdidrivere.  

 

Formålet med regnskabsanalysen er, at vurdere BIFs historiske tal og indtjeningsevnen, hvilket 

bidrager til udarbejdelsen af et 5-års budget, som indgår i værdiansættelsen af selskabet. I regn-

skabsanalysen vil der blive anvendt regnskabsdata fra de foregående fem år – 2007-2011. Det har i 

forbindelse med udarbejdelse af reformuleringerne samt beregning af nøgletallene været nødvendigt 

af benytte regnskabsdata fra BIFs årsrapport for 2006. 

 

Med udgangspunkt i BIFs årsrapporter i perioden 2007-2011 vil der som en del af regnskabsanaly-

sen blive foretaget en reformulering af resultatopgørelsen, balancen, samt egenkapitalopgørelsen. 

For at kunne beregne BIFs nøgletal, er vi nødt til at foretage en reformulering for herved på korrekt 

vis at kunne måle resultatet af selskabets aktiviteter103

 

. 

I sidste ende vil vi kombinere den strategiske analyse og regnskabsanalysen for at få den mest præ-

cise værdiansættelse af BIF. 

5.1 Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporterne er alle aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

(IFRS), som er godkendt af EU og opfylder yderligere oplysningskravene i årsregnskabsloven 

(ÅRL)104

 

. Det er vigtigt, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at de udøvede regn-

skabsmæssige skøn er forsvarlige. Derudover skal årsrapporterne indeholde de oplysninger, der er 

relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold samt give et retvisende billede af selska-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for det pågæl-

dende regnskabsår. 

BIF har i perioden 2007-2011 haft KPMG som revisionsselskab. Der er i den 5-årige analyseperio-

de ikke sket væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis, som påvirker indregning og 

måling. De ændringer, der har været i den anvendte regnskabspraksis, har været implementering af 
                                                        
103 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 121. 
104 BIFs årsrapporter for perioden 2007-2011. 
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forskellige standarder (IFRS, IAS m.v.) og fortolkningsbidrag105

5.2 Reformulering af årsrapport 

. Som oplysning kan det nævnes, at 

selskabsskatten blev ændret i 2006 fra 28% til 25%. 

En virksomheds værdiskabende evne stammer fra to aktiviteter: Driftsaktivitet og finansieringsakti-

vitet. Derfor handler det om at afdække de finansielle værdidrivere for hver af disse aktiviteter. Da 

dette umiddelbart ikke fremgår af de officielle årsregnskabsopgørelser, kræves der en reformulering 

for at få det mest retvisende billede af den værdiskabende evne106

 

, jf. bilag 3-6. En reformulering af 

henholdsvis BIFs resultatopgørelse, balance, samt egenkapital sikrer, at BIFs årsrapporter har den 

fornødne kvalitet og er valide. 

Reformulering af balancen og resultatopgørelsen er nødvendig i forbindelse med beregning af nøg-

letal senere i kandidatafhandlingen107. Herved kan rentabiliteten fra BIFs aktiviteter måles108

 

. 

Der er i årsrapporterne udarbejdet en opdeling mellem moder- og koncernselskabet109

5.2.1 Reformuleret resultatopgørelse 

. Vi har valgt 

at anvende koncerntallene til regnskabsanalysen frem for modertallene, da det antages, at en del af 

den primære drift kommer fra moderselskabet. 

Resultatopgørelsen viser periodens nettooverskud, der stammer fra virksomhedens drifts- og finan-

sieringsaktivitet. I den reformulerede resultatopgørelse er ideen at kunne skelne mellem driftsaktivi-

teten og finansieringsaktiviteten. Den reformulerede resultatopgørelse er delt op i henholdsvis brut-

toresultat, driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBITDA), driftsoverskud fra salg før 

skat (EBIT), driftsoverskud efter skat (DO), netto finansielle omkostninger før skat, netto finansiel-

le omkostninger efter skat samt totalindkomsten. Posten ”Minoritetsinteresser” er medtaget i den 

reformulerede resultatopgørelse, da BIF som tidligere nævnt både udarbejder et moder- og koncern-

regnskab. Det er kun i årsrapporten for 2009, at der er en reel bevægelse i posten ”Minoritetsinte-

resser”. Her udgjorde minoritetsinteresser -381 t.kr. 

 

                                                        
105 BIFs årsrapporter for perioden 2007-2011. 
106 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 19. 
107 Reformulering af balancen og resultatopgørelsen er også nødvendig i forbindelse med værdiansættelsen. 
108 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 149. 
109 Opdelingen af moder- og koncernselskab gælder for årsrapporterne i perioden 2009-2011. 
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Der er enkelte af posterne i den reformulerede resultatopgørelse, der enten er udtaget eller tilført i 

perioden 2006-2011. Posten ”Aktiebaseret vederlæggelse”, der vedrører et aktieoptionsprogram 

som blev annulleret, indgår kun i BIFs resultatopgørelse for 2006110

 

. Den sidste post, der uddybes i 

dette afsnit, er ”Nedskrivninger på kontraktrettigheder”. Der blev i perioden 2008-2010 foretaget 

nedskrivninger på kontraktrettighederne, men der har i det seneste regnskabsår ingen nedskrivnin-

ger været, hvilket har været med til at forbedre transferresultatet. 

For nærmere uddybning af de resterende poster i den reformulerede resultatopgørelse henvises der 

til bilag 3. 

5.2.2 Reformuleret balance 
Den reformulerede balance opdeles i følgende poster: Driftsaktiver (DA), driftsforpligtelser (DF), 

finansielle forpligtelser (FF), finansielle aktiver (FA), minoritetsinteresser (MIN) og egenkapitalen 

(EK). Driftsaktiviteten (DA-DF) betegnes som nettodriftsaktiverne (NDA), og den finansielle akti-

vitet (FF-FA) betegnes som de netto finansielle forpligtelser (NFF). Da der er minoritetsinteresser i 

BIFs årsrapport for 2009, gælder der, at EK = NDA – NFF - MIN, jf. bilag 4. 

 

Reformuleringen er en nødvendighed, idet man herved kan beregne de nøgletal, der måler resultatet 

af virksomhedens aktiviteter. Reformuleringen af balancen sker først ved en klassificering af drifts-

aktiverne og driftsforpligtelserne, hvorved nettodriftsaktiverne fremkommer. Herefter klassificeres 

de finansielle forpligtelser og de finansielle aktiver, hvilket medfører, at EK kan beregnes111

 

, jf. 

bilag 5. 

Der kan være enkelte poster fra de oprindelige balancer i årsrapporterne, der er vanskelige at place-

re i den reformulerede balance. I BIFs årsrapporter gælder det blandt andet for posterne ”Likvide 

beholdninger”, ”Værdipapirer”, ”Udskudt skat” og ”Minoritetsinteresser”. ”Likvide beholdninger” 

og ”Værdipapirer” er i den reformulerede balance, jf. bilag 5, placeret under de finansielle aktiver 

(FA). De likvide beholdninger består ofte af ultra likvide værdipapirer, som kan omsættes hurtigt. 

Alle virksomheder har behov for driftslikviditet, men det er ikke altid nemt at fastlægge størrelsen 

af driftslikviditeten. Derfor beregnes størrelsen af den nødvendige driftslikviditet til at være 1-2% af 

nettoomsætningen, som fratrækkes de likvide beholdninger samt placeres under driftsaktiver 

                                                        
110 BIFs årsrapport fra 2006, side 42. 
111 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 121-124. 
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(DA)112. Der er i opgaven antaget en driftslikviditet på 1% af nettoomsætningen. Udskudt skat113 

kan som udgangspunkt både opfattes som et driftsaktiv eller en driftsforpligtelse. Vi har antaget, at 

posten ”Udskudt skat” er en driftsforpligtelse. Der er i BIFs årsrapporter kun opgjort udskudt skat i 

perioden 2006-2009. Posten ”Minoritetsinteresser” skal ikke ses som en forpligtelse, men bør helle-

re behandles som en separat post114

5.2.3 Reformuleret egenkapitalopgørelse 

. Der er for BIFs vedkommende kun opgjort en andel af minori-

tetsinteresser i årsrapporten for 2009. 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse består af posterne ”Transaktioner med ejere” og ”Total-

indkomst” og har til formål at beregne totalindkomsten i de tilfælde, hvor den ikke fremgår af de 

officielle årsrapporter. ”Totalindkomsten måler periodens resultat i balancen på grundlag af samt-

lige værdiændringer, der er posteret under egenkapital i løbet af perioden” (Elling & Sørensen, 

2005)115

 

. Totalindkomsten skal benyttes til at beregne forrentningen af egenkapitalen i nøgletals-

analysen.  

I enhver analyse af en årsrapport er det særdeles vigtigt at analysere bevægelserne på egenkapitalen 

således, at værdireguleringer og lignende (fx kurstab på valutalån) ikke skjules fra driften. 

 

Transaktioner med ejere omfatter i BIFs tilfælde kun ”Nettoprovenu ved emission”. BIF gennem-

førte i slutningen af 2007 en fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer, der tilførte 

selskabet et nettoprovenu på lidt over 100 millioner kroner116. I 2008 udgjorde nettoprovenuet ved 

fortegningsemissionen et tab på lidt over 1 million kroner117. Totalindkomsten omfatter posterne 

”Årets resultat” samt ”Anden totalindkomst”. ”Anden totalindkomst” findes i BIFs årsrapport ved at 

addere ”Værdiregulering af sikringsinstrumenter” og ”Anden totalindkomst efter skat”. Derudover 

består den reformulerede egenkapitalopgørelse af en ”Korrektion til primo” på -263 t.kr.118

 

, jf. bilag 

6. 

                                                        
112 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 125. 
113 Udskudt skat er forskellen mellem det beløb der er angivet i skatteregnskabet og det beløb der er angivet i årsregnskabet. 
114 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 127. 
115 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 107. 
116 BIFs årsrapport fra 2007, side 35 (note 19). 
117 BIFs årsrapport fra 2008, side 34. 
118 Korrektion til primo udgør -263 t.kr., og består af overført resultat på -342 t.kr. samt minoritetsinteresser på +79 t.kr. 
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Normalt er køb af egne aktier og udbetalt dividende en fast bestanddel i en reformuleret egenkapi-

talopgørelse. BIF har i perioden 2006-2011 hverken foretaget et aktietilbagekøb eller udbetalt divi-

dende til aktionærerne. 

5.3 Analyse af nøgletal/regnskabstal 
For at få en bedre indsigt i nøgletalsanalysen henvises der til bilag 7. Her findes der en samlet over-

sigt af nøgletallene for BIF. Endvidere henvises der til bilag 8, der viser udviklingen af en række 

udvalgte hovedtal fra den udarbejdede reformulering, og som benyttes i forbindelse med beregnin-

gen af BIFs nøgletal. Her kan man blandt andet se, at egenkapitalen i 2011 er på niveau med egen-

kapitalen i 2006, men at egenkapitalen i den mellemliggende periode skiftevis er steget og faldet. 

For både driftsoverskuddet efter skat samt totalindkomsten gælder der, at væksten var positiv i 2009 

og negativ de resterende fire år af analyseperioden. 

 

Grunden til, at man udarbejder en nøgletalsanalyse, er for at se, hvor god et selskab er til at tjene 

penge og skabe et overskud. Man bør være opmærksom på, at der kan være forskelle i risici på 

tværs af brancher. Udover at en industri/branche kan have en række specifikke risici, så kan en en-

kel virksomhed også stå overfor en række specifikke risici. 

 

Vi har valgt, at sammenligne BIFs nøgletal med nøgletallene for fire andre danske fodboldklubber 

(peer group), FCK119, FCM120, AAB og AGF121

 

, for at se, om BIFs nøgletal ligger på niveau med 

andre aktører i fodboldbranchen. For BIF og AAB gælder der, at de begge aflægger regnskab pr. 

31. december, mens FCM og AGF aflægger regnskab pr. 30. juni. For FCK gælder der, at de æn-

drede regnskabsaflæggelse i 2008 fra at aflægge regnskab pr. 30. juni til at aflægge regnskab pr. 31. 

december. 

Der er ikke foretaget en reformulering af de fire klubbers resultatopgørelser, balancer, samt egenka-

pitalopgørelser, da dette ville blive for ressourcekrævende. Vi har derfor været nødt til at opstille en 

enkel antagelse for en af de poster, der skal bruges til at beregne nøgletallene. Vi har antaget, at 

driftsoverskud efter skat, er det samme som resultatet af primær drift. 

                                                        
119 FCKs rigtige betegnelse på Københavns Fondsbørs er Parken Sport & Entertainment A/S og består udover fodbolddelen også af Fitnessdk samt 
Lalandia. 
120 FCMs rigtige betegnelse er FCM Holding A/S og består udover fodbolddelen blandt andet også af FCM Håndbold. 
121 AGFs rigtige betegnelse er Århus Elite A/S og består udover fodbolddelen også af sports- og eventfaciliteten NRGi Park & Arena. 
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5.3.1 Nøgletalsanalyse herunder den udvidede DuPont-model 
Analysen af rentabiliteten vil tage udgangspunkt i egenkapitalens forrentningsprocent, ROE122, der 

er et mål for den værdiskabende aktivitet for ejerne. Til udarbejdelse af nøgletalsberegning benyttes 

Jens O. Elling og Ole Sørensens dekomponering af ROE – den udvidede DuPont-model123

 

, jf. ne-

denstående figur 19. Den udvidede DuPont-model har til formål at vise driftsaktivitetens værdidri-

vere og den finansielle aktivitets værdidrivere. 

Figur 19:

Kilde: Elling & Sørensen (2005): Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 173. 
 

Udover at udarbejde en dekomponering af ROE, for herved at finde de underliggende finansielle 

værdidrivere, har vi yderligere valgt at tillægge nøgletalsanalysen med tre andre nøgletal: ROA, 

likviditetsgraden, og soliditetsgraden.  

 

ROA er inkluderet, fordi det giver et billede af, hvor gode BIF er til at benytte sine aktiver til at 

skabe profit. Da ROA varierer fra branche til branche, er det essentielt at sammenligne selskabets 

ROA med andre fodboldklubbers ROA. Likviditetsgraden og soliditetsgraden, der definerer hen-

holdsvis den kortsigtede og langsigtede likviditetsrisiko, har vi medtaget, da vi finder det vigtigt, at 

analysere BIFs solvens.  

                                                        
122 ROE: Return on equity. 
123 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, figur 7.1, side 173. 
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5.3.2 ROE 
ROE måler egenkapitalens forrentningsprocent (ejernes afkast i forhold til egenkapitalen) og bereg-

nes på følgende måde: 

 

 
  

ROE viser, hvor god en virksomhed er til at udnytte aktionærernes investering i virksomheden samt  

til at generere en vækst i indtjeningen. ROE viser altså, hvorvidt aktionærerne får noget ud af den 

kapital, de har bundet i virksomheden. Man skal være varsom med at konkludere, at en høj ROE 

altid er en positiv faktor for virksomheden og aktionærerne. En høj ROE kan være fremkommet 

ved, at virksomheden har foretaget en række tiltag, der pålægger aktionærerne en større risiko.  

 

En af årsagerne til, at man benytter totalindkomsten (og ikke nettooverskuddet) til at beregne ROE, 

er, at der herved ikke overses nogen overskudskomponenter. Totalindkomsten måler helt præcist 

”periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdiændringer, der er posteret under 

egenkapital i løbet af perioden” (Elling & Sørensen, 2005)124

 

. 

Nedenstående figur 20 viser udviklingen i ROE for BIF og de fire danske Superligaklubber i perio-

den 2007-2011. 

Figur 20: Oversigt over udviklingen i ROE for de fem klubber i perioden fra 2007 til 2011. 
 
                                                        
124 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 107-109.  
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Ud fra ovenstående figur 20 kan det konkluderes, at de fem Superligaklubber har svært ved at gene-

rere vækst i indtjeningen, og at aktionærerne sjældent får afkast af deres investerede kapital. For 

BIFs vedkommende har de kun præsteret at generere en positiv ROE i 2009 (1,24%), mens der for 

de resterende år i analyseperioden er genereret en negativ ROE. Især for det seneste regnskabsår, 

2011, ser det slemt ud for BIFs aktionærer, hvor ROE var -11,09%. Set i forhold til de fire andre 

Superligaklubber, så forrenter BIF deres egenkapital mindre dårligt end FCM, AAB og AGF. Disse 

tre klubber har i perioden 2010-2011 alle haft en ROE på ca. -80% eller lavere. 

5.3.3 ROIC 
ROIC125 måler afkastet på den investerede kapital. ROIC er derfor en indikator på, hvor profitabelt 

virksomheden er til at udnytte de ressourcer, den har til rådighed. Et højt ROIC indikerer, at virk-

somheden er god til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed126

 

. Afkastningsgraden på den inve-

sterede kapital beregnes på følgende måde: 

 
  

Ved at sammenligne ROIC med WACC’en, der er beregnet i afsnit 6.2.6, kan man se, hvorvidt BIF 

har været profitable. Hvis ROIC er større end WACC’en, betyder det, at BIF har skabt profit. 

 

Udviklingen i BIFs ROIC er illustreret i nedenstående figur 21.   

Figur 21: Oversigt over BIFs ROIC i perioden fra 2007 til 2011127

 
. 

                                                        
125 ROIC: Return on invested capital. 
126 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, figur 7.1, side 172-173. 
127 Egen tilvirkning. 
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Ovenstående figur 21 viser, at BIF ikke er særlig god til at udnytte de ressourcer, som selskabet har 

til rådighed. BIFs ROIC er kun positiv i 2009, mens den for de resterende år i analyseperioden er 

negativ. Årsagen til dette er, at BIF har haft et driftsunderskud i alle de år, hvor ROIC er negativ. 

 

ROIC er som tidligere nævnt forskellen mellem gældsrenten, r, og SPREAD. En samlet oversigt 

over de tre nøgletal kan ses i figur 24. 

5.3.4 Overskudsgrad (OG) 
For at få en bedre forståelse af ROIC dekomponeres nøgletallet i henholdsvis overskudsgraden 

(OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). OG måler overskuddet for en krones salg fra 

virksomhedens driftsaktivitet og er et samlet mål for indtægts-omkostningstilpasningen i virksom-

heden128

 

. OG beregnes ved hjælp af følgende formel: 

 
  

En god måde at vurdere, hvorvidt et selskab er blevet mere effektivt eller ineffektivt, er ved at se på 

dens OG over en given periode. 

 

Udviklingen i de fem klubbers overskudsgrad er illustreret i nedenstående figur 22. 

Figur 22: Oversigt over udviklingen i overskudsgraden (OG) for de fem klubber129

 
. 

Udviklingen i OG, jf. figur 22, viser som i de foregående nøgletal en negativ tendens. BIF havde i 

2009 en positiv overskudsgrad på 4,84%, mens der i de resterende år i analyseperioden har været en 

                                                        
128 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, figur 7.1, side 186. 
129 Egen tilvirkning. 
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negativ overskudsgrad. Situationen for BIF er problematisk, da OG er faldende (bortset fra 2009), 

hvilket indikerer, at BIF er ineffektiv, da de for hver krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet 

taber penge. Mindst er overskudsgraden i 2011, hvor den er -22,50%. FCK har langt de bedste 

overskudsgrader og ligger på nær i 2009 (-8,78%) med forholdsvis konstante overskudsgrader på 

omkring 10-15%. FCM, AAB og AGF viser, som ved de foregående nøgletal, en kedelig og negativ 

udvikling i overskudsgraden. Værst står det til i perioden 2009-2011, hvor de næsten alle lider un-

der faldende omsætning og store driftsunderskud efter skat, hvilket som i BIFs tilfælde indikerer, at 

de er yderst ineffektive, når det kommer til at generere et overskud via salget fra driftsaktiviteten. 

5.3.5 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
For at se, hvor kapitaltung en virksomhed er, beregner man omsætningshastigheden, der bestemmer 

kapitalbindingen i selskabet. Aktivernes omsætningshastighed udtrykker mere præcist et selskabs 

”evne til at tilpasse investeret kapital til et givet niveau for omsætningen” (Plenborg & Petersen, 

2008)130

 

. AOH måler salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiverne (NDA) og beregnes på føl-

gende måde: 

 
  

Udover at se på AOH kan man også betragte den inverse værdi, jf. bilag 7. Herved fås et udtryk for, 

hvor meget der er bundet i nettodriftsaktiverne for at skabe én krones salg131

 

. 

I den nedenstående figur 23 er aktivernes omsætningshastighed for BIF illustreret nærmere. 

Figur 23: Oversigt over aktivernes omsætningshastighed for BIF i perioden fra 2007 til 2011132

                                                        
130 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 165. 

. 

131 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 186. 
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BIFs AOH stiger i perioden 2007-2009 og falder i den efterfølgende periode fra 2009-2011. Gæl-

dende for hele analyseperioden er, at BIFs AOH er forholdsvis lave, hvilket indikerer, at BIF har 

svært ved at omsætte sine aktiver, og at der derfor er en lav gennemløbshastighed. 

 

Umiddelbart ville et nøgletal som AOH være yderst relevant for en fodboldklub, da deres væsent-

ligste aktiver er deres spillere (kontraktrettigheder). Men i BIFs tilfælde er AOH ikke så relevant, da 

hovedparten af nettodriftsaktiverne består af grunde og bygninger, heriblandt Brøndby Stadion, som 

ikke er sat til salg, og derfor må formodes at være en langsigtet investering. Som situationen er nu, 

må det også formodes, at BIF vil have svært ved at sælge deres stadion, da det vil være nærmest 

umuligt at finde en interesseret køber. 

5.3.6 SPREAD 
Nøgletallet SPREAD er spændet mellem ROIC og gældsrenten, r. Nøgletallet skal helst være posi-

tivt, hvilket vil sige, at selskabet har en positiv gearing, der betyder, at man via nøgletallet, ROIC, 

kan afkaste en højere ROE. Et negativt SPREAD vil derimod betyde, at ROE falder i forhold til 

ROIC133

 

. For at beregne SPREAD må vi først estimere r, der beregnes på følgende måde: 

 
  

Nedenstående figur 24 illustrerer sammenhængen mellem ROIC, gældsrenten r og SPREAD. 

Figur 24: Oversigt over BIFs ROIC, r og SPREAD134

 
. 

                                                                                                                                                                                        
132 Egen tilvirkning. 
133 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 174. 
134 Egen tilvirkning. 
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BIF har, jf. ovenstående figur 24, et positivt SPREAD i de første tre regnskabsår, hvilket indikerer, 

at gearingen er positiv, og at ROIC derfor er ”gearet op” til at afkaste en højere ROE135

5.3.7 FGEAR 

. I perioden 

2010-2011 er BIFs SPREAD negativ, og gearingen er derfor også negativ. Endvidere kan det kort 

nævnes, at gældsrenten, r, er negativ for hele analyseperioden. 

FGEAR (finansiel gearing) måler forholdet mellem de netto finansielle forpligtelser (NFF) og 

egenkapitalen og giver et overblik over den finansielle gearing i selskabet. Reelt set er den investe-

rede kapital normalt finansieret med både finansielle forpligtelser og egenkapital. FGEAR måler 

forholdet mellem de to forskellige finansieringsmuligheder og beregnes via følgende formel: 

 

 
 

Nedenstående figur 25 viser en oversigt over BIFs FGEAR for perioden 2007-2011. 

Figur 25: Oversigt over BIFs FGEAR i perioden fra 2007 til 2011136

 
. 

Ovenstående figur 25 viser en faldende tendens i BIFs FGEAR. Det betyder, at BIFs finansielle 

risiko er blevet mindre. Den faldende finansielle gearing indikerer, at BIF i mindre grad finansierer 

sig ved hjælp af fremmedkapital, men mere ved hjælp af egenkapital, hvilket er en mere konservativ 

fremgangsmåde. De fleste virksomheder anvender fremmedkapital som finansieringsform. Frem-

medkapital er som regel en billigere finansieringsform end egenkapital, da afkastkravet til frem-

medkapital er lavere end afkastkravet til egenkapital samt, at der ligger en skattemæssig fordel ved 

at vælge fremmedkapital. Ulempen ved at have en lav FGEAR er, at BIF ud fra en konkurrence-

                                                        
135 Elling, Jens O.: ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 174. 
136 Egen tilvirkning. 
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mæssig situation står dårligere end dens konkurrenter, da man ikke på samme måde kan gå ud og 

investere i dyre spillere.  

5.3.8 Afkastningsgrad (Return on assets – ROA) 
ROA beskriver, hvor profitabelt BIF er i forhold til dets aktiver. ROA giver en idé om, hvor effek-

tiv BIF er til at udnytte aktiverne til at generere indtægter. Jo højere ROA, desto bedre er BIF til at 

forrente dens aktiver. ROA beregnes på følgende måde: 

 

 
  

Nedenstående figur 26 viser udviklingen i ROA for de fem klubber i perioden 2007 – 2011. 

Figur 26: Oversigt over de fem klubbers ROA i perioden fra 2007 til 2011137

 
. 

2009 er det eneste år i analyseperioden, hvor der er en positiv forrentning på de samlede aktiver hos 

BIF. I de resterende år i analyseperioden er der en negativ forrentning på de samlede aktiver, hvil-

ket indikerer, at BIF har meget svært ved at generere profit via dens samlede aktiver. Værst er det i 

det seneste regnskabsår, hvor ROA er -6,38%. Samlet set er de fem klubber dårlige til at generere 

profit af deres aktiver. I de seneste tre år er det kun BIF (i 2009) og FCK (i 2010 og 2011), der kan 

præstere at have en positiv ROA. Især AGF og FCM skiller sig negativt ud ved at have en høj nega-

tiv ROA i både 2010 og 2011. Generelt er udviklingen i ROA for alle klubber på nær FCK meget 

dyster. Tallene bekræfter blot, at det er svært at tjene penge via sine aktiver som fodboldklub. 

                                                        
137 Egen tilvirkning. 
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5.3.9 Likviditetsgrad 
Likviditetsgraden benyttes til at foretage en vurdering af den kortsigtede likviditetsrisiko. Likvidi-

tetsgraden definerer selskabets evne til at leve op til de kortsigtede forpligtelser138. For et selskab 

som BIF, der er i økonomisk krise, er det yderst relevant at se på likviditetsgraden. Medierne har i 

den seneste tid sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt BIF kan betale deres regninger og leve op til sine 

finansielle forpligtelser. Typisk signalerer en likviditetsgrad større end 2 en lav likviditetsrisiko. 

Dette varierer dog fra branche til branche. Som udgangspunkt skal den helst være større end 1, da 

dette fortæller, at selskabet kan leve op til sine kortsigtede forpligtelser. ”Jo større nøgletallet er, 

desto større er sandsynligheden for, at salg af omsætningsaktiver vil være i stand til at dække kort-

fristet gæld”139

 

. Likviditetsgraden beregnes på følgende måde: 

140

  
 

Nedenstående figur 27 illustrerer likviditetsgraden i de fem klubber i perioden 2007-2011. 

Figur 27: Oversigt over likviditetsgraden i henholdsvis BIF, FCK, FCM, AAB og AGF for perioden 2007 – 2011. 
 

Ovenstående figur 27 viser, at BIF i perioden 2007-2009 havde en likviditetsgrad, der var mindre 

end 1 og derfor ville have visse problemer med at leve op til sine kortsigtede forpligtelser. Likvidi-

tetsgraden ligger over 1 i 2010 og 2011, hvilket øger sandsynligheden for, at BIF kan dække sin 

kortfristede gæld ved et salg af omsætningsaktiverne. For de andre klubber kan det ses, at FCM 

ligger over 1 i perioden 2007-2009, og at AGF ligger tæt på 2 i det seneste regnskabsår. FCKs li-

kviditetsgrader ligger i hele analyseperioden under 1. 

                                                        
138 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 262. 
139 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 264. 
140 Der er i forbindelse med beregningen af klubbernes likviditetsgrader valgt ikke at benytte gennemsnitsværdier for henholdsvis omsætningsaktiver 
og kortfristet gæld. 
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5.3.10 Soliditetsgrad 
Soliditetsgraden benyttes til at foretage en vurdering af den langsigtede likviditetsrisiko. Svagheden 

ved nøgletallet er, at det kun berører en del af den langsigtede likviditetsrisiko. Soliditetsgraden 

hænger sammen med den finansielle gearing (FGEAR), og generelt gælder der, ”at høj finansiel 

gearing og lav soliditetsgrad indikerer høj langsigtet likviditetsrisiko” (Petersen & Plenborg, 

2008)141

 

. Soliditetsgraden er defineret på følgende måde: 

 
  

Soliditetsgraden giver et indblik i, hvor godt gearet BIF er til at bære et stort tab. Jo højere solidi-

tetsgrad, desto større mulighed for at BIF kan klare et større tab. 

 

Nedenstående figur 28 viser soliditetsgraden for BIF, FCK, FCM, AAB og AGF i perioden fra 2007 

til 2011. 

Figur 28: Oversigt over soliditetsgraden for de fem klubber i perioden 2007 – 2011142

 
. 

Med udgangspunkt i ovenstående figur 28 kan man se, at BIF sammen med FCM har de højeste 

soliditetsgrader. BIF og FCM har større sandsynlighed for at klare et større tab end de tre andre 

klubber. Især FCK har lave soliditetsgrader i hele analyseperioden, hvilket indikerer, at de ikke er 

gearet til et større tab. 

                                                        
141 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 269. 
142 Egen tilvirkning. 
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5.4 Delkonklusion – Regnskabsanalyse  
Som fodboldklub er man meget afhængig af transferindtægter, sponsorer, tilskuerindtægter samt 

succes i ens egen liga og i Europa. Nettoomsætningen i BIF, der blandt inkluderer entré-, TV- og 

præmieindtægter, samt sponsorindtægter, er fra 2009 og frem til 2011 faldet med 60%. Transferak-

tiviteten har været negativ i hele analyseperioden. Sidst der var plus på transfersiden var i 2006, 

hvor man solgte Daniel Agger til Liverpool FC, Morten Skoubo til Real Sociedad, samt Johan El-

mander til Toulouse FC. 

 

Der tegner sig et tydeligt billede af BIFs nøgletal. Det seneste regnskabsår (2011) viser en markant 

forværring sammenlignet med de fire foregående år i analyseperioden. BIF formår kun at have posi-

tive nøgletal i 2009. Det samme gør sig gældende for FCM, AAB og AGF. FCKs nøgletal er mere 

positive, hvilket blandt andet skyldes succes i ligaen og i Europa samt en mere spredt portefølje, 

hvilket ikke altid behøver at føre til et positiv resultat. Tendensen hos BIF og de andre danske fod-

boldklubber er dog klar – det er svært at tjene penge via kun fodboldaktiviteten. 

 

Overordnet set er BIFs nøgletal ikke særlig opsigtsvækkende, hvilket også er tendensen hos især 

FCM, AAB samt AGF. BIFs ROE er negativ i 2007-2008 samt i 2010-2011. Sammenlignet med de 

andre klubber ligger BIFs ROE over FCM, AAB og AGF, men under FCKs. Overskudsgraden viser 

samme mønster som ved ROE, hvilket indikerer, at BIF i princippet taber penge for hver krones 

salg fra driftsaktiviteten. Også her ligger BIF over FCM, AAB og AGF, men under FCK. Den fi-

nansielle gearing (FGEAR) i BIF er lav og har i analyseperioden været faldende, hvilket indikerer 

en positiv udvikling, da man i mindre grad finansierer sig ved hjælp af fremmedkapital. Derudover 

viser det også, at BIF ikke har de store forpligtelser i forhold til egenkapitalen. Afkastningsgraden, 

ROA, viser samme tendens som både ROE og OG. BIF ligger i analyseperioden på et forholdsvist 

stabilt niveau med en ROA, der svinger fra -6,38% til 1,82%. Likviditets- og soliditetsgraden ligger 

på et positivt niveau sammenlignet med de andre klubber, hvilket indikerer, at BIF har en bedre 

mulighed for at afdække sin kortfristede gæld ved et salg af omsætningsaktiverne samt en større 

sandsynlighed for at klare et større tab. 
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6. Kapitalstruktur og kapitalomkostninger 
Ved brug af DCF-metoden i forbindelse med værdiansættelse er det nødvendigt at beregne det væg-

tede gennemsnits afkastkrav for de personer/selskaber (långivere, ejere, minoritetsaktionærer m.v.), 

der har indskudt kapital i BIF143

6.1 Kapitalstruktur 

. Det vægtede gennemsnits afkastkrav findes ved at analysere BIFs 

kapitalstruktur og kapitalomkostninger, hvilket vil blive gennemgået i de følgende delafsnit. 

En virksomheds værdi kan påvirkes gennem dens investeringspolitik og gennem den måde virk-

somheden bliver finansieret på. I forbindelse med BIFs finansieringsomkostninger er det vigtigt at 

se nærmere på WACC’en144, som vil blive gennemgået senere i kandidatafhandlingen under afsnit 

6.2.6. For BIF og alle andre virksomheder handler det om at finde og definere den mest optimale 

kapitalstruktur. For at få et indblik i BIFs kapitalstruktur skal man se på balancen mellem egen- og 

fremmedfinansieringen af deres aktiver. Kapitalstrukturen beskriver opbygningen af BIFs passiver 

og dermed virksomhedens gæld. En virksomheds kapitalstruktur består oftest af 1) Egenkapital i 

form af aktionærer, 2) Rentebærende gæld i form af banker og lignende og 3) Ikke rentebærende 

gæld i form af leverandører og lignende145

 

.  

Ved beregning af WACC’en må man se nærmere på BIFs kapitalstruktur, det vil sige estimere for-

holdet mellem gælden og egenkapitalen. Markedsværdien af egenkapitalen er opgjort til dagsværdi, 

jf. årsrapporterne, og opgøres derfor som den bogførte værdi. Gælden udgøres af den rentebærende 

gæld (NFF) og er de finansielle aktiver (FA) fratrukket de finansielle forpligtelser (FF).  

 

Nedenstående tabel 12 viser kapitalstrukturen i BIF. 

BIFs kapitalstruktur 2007 2008 2009 2010 2011 Gennemsnit 
Rentebærende gæld (NFF) 258.564 181.880 173.736 150.309 124.919   
Bogført markedsværdi af 
egenkapital 411.977 394.266 398.930 366.144 327.665 

  
I alt ultimo 670.541 576.146 572.666 516.453 452.584   
Gældens andel 38,56% 31,57% 30,34% 29,10% 27,60% 31,43% 
Egenkapitalens andel 61,44% 68,43% 69,66% 70,90% 72,40% 68,57% 

Kilde: Egen tilvirkning og beregning ud fra BIFs årsrapporter. 

                                                        
143 Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, Rådgivningsud-
valget, december 2002, side 50. 
144 Weighted Average Cost of Capital. 
145 Complet Kompendium i Finansiering, 2008, side 170. 
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Ovenstående tabel 12 viser, at egenkapitalfinansieringen udgør størstedelen af den samlede finan-

siering. Der har i den 5-årige periode været et fald i den rentebærende gæld i forhold til egenkapita-

len. Med udgangspunkt i den gennemsnitlige gælds- og egenkapitalandel i analyseperioden, antager 

vi, at BIF har en fremmedkapitalfinansieringsandel på 31,43% (D/V) og en egenkapitalfinansie-

ringsandel på 68,57%

6.2 Kapitalomkostninger 

 (E/V). 

Det følgende afsnit har til formål at estimere BIFs kapitalomkostninger. Kapitalomkostninger er 

defineret som det vægtede gennemsnit mellem afkastkravet på gælden og afkastkravet på egenkapi-

talen og kaldes WACC’en. WACC’en beregnes på følgende måde146

 

: 

 
  hvor     RE = ejernes afkastkrav, 

                RD = långiveres afkastkrav og 

                T = skatteprocenten. 

 

Selskabets kapitalomkostninger er essentielle at kende senere i opgaven, da man ved værdiansættel-

se via DCF-modellen skal anvende WACC’en til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme. 

I det følgende vurderes og beregnes de i WACC’en ukendte faktorer: RE og RD. 

6.2.1 Egenkapitalfinansiering 
Egenkapitalfinansieringen tager udgangspunkt i ejernes afkastkrav, RE. For at estimere ejernes af-

kastkrav anvendes CAPM-modellen147

 

 (Capital Asset Pricing Model). CAPM tager højde for akti-

vernes sensitivitet i forhold til den ikke-diversificerede risiko, der betegnes med β. CAPM-modellen 

benyttes til at prissætte en individuel aktie eller en hel portefølje. CAPM-modellen ser ud som føl-

ger: 

 

 

 

                                                        
146 Ross, Westerfield & Jordan: ”Corporate Finance”, 2006, side 477. 
147 Ross, Westerfield & Jordan: ”Corporate Finance”, 2006, side 418. 
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                             hvor     RF = risikofrie rente, 

                              β = beta (systematisk risiko), 

                            RM = forventet afkast ved investering i markedsporte-

føljen og 

                              (RM – RF) = markedets risikopræmie. 

 

Der vil i de følgende delafsnit være en estimering af hver enkel parameter i ovenstående CAPM-

model for i sidste ende at kunne beregne WACC’en. 

6.2.2 Risikofrie rente (RF) 
Rent teoretisk er den risikofrie rente lig med renten på nul-kuponobligationer, som i princippet er 

fuldstændig risikofri. I praksis er det normalt at benytte den effektive rente på 10-årige statsobliga-

tioner som estimat for den risikofrie rente148

 

. ”Det sikrer, at varigheden på det risikofrie aktiv, va-

righeden på aktiemarkedet og varigheden af det cash flow, der skal tilbagediskonteres, er nogen-

lunde identisk” (Plenborg & Gruelund – Fagligt notat, 2002). 

Den risikofrie rente er fundet ved at tage den effektive rente på 10-årige statsobligationer for marts 

2012149. Herved fås en risikofri rente på 1,43%

6.2.3 Risikopræmie (RM – RF) 

, hvilket er historisk lav. 

Risikopræmien er forskellen mellem det forventede afkast ved en investering i markedsporteføljen 

og den risikofrie rente. Når en investor stiller kapital til rådighed, kræver investoren at få et tillæg 

for at påtage sig denne risiko, og dette betegnes som risikopræmien. Med udgangspunkt i et notat 

fra PricewaterhouseCoopers150 antages det, at risikopræmien er 5%, hvilket betyder, at det forven-

tede afkast ved investering i markedsporteføljen, RM, er lig med 6,43%

6.2.4 Beta (β) 

. 

β er den systematiske risiko og afspejler BIFs risiko i forhold til markedsporteføljens risiko. β tol-

kes på følgende måde og er samtidig illustreret i nedenstående tabel 13151

                                                        
148 Elling, Jens O.; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 51. 

: 

149 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440 
150 Kristensen, Martin; ”Tema: Årsregnskabslovens regler om nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver, december 2010, side 5. 
151 Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, Rådgivningsud-
valget, december 2002, side 55. 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440�
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β = 0: Risikofri investering. 

0 < β < 1: Investering med mindre risiko end markedsporteføljen.  

β = 1: Investering med samme risiko som markedsporteføljen.  

β > 1: Investering med større risiko end markedsporteføljen. 

 

  Driftsmæssig risiko   Finansiel risiko   Samlet risiko   Beta   
  Lav 

 
Lav 

 
Meget lav 

 
0,4 - 0,6   

  Lav 
 

Neutral 
 

Lav 
 

0,6 - 0,85   
  Lav 

 
Høj 

 
Neutral 

 
0,85 - 1,15   

  Neutral 
 

Lav 
 

Lav 
 

0,6 - 0,85   
  Neutral 

 
Neutral 

 
Neutral 

 
0,85 - 1,15   

  Neutral 
 

Høj 
 

Høj 
 

1,15 - 1,4   
  Høj 

 
Lav 

 
Neutral 

 
0,85 - 1,15   

  Høj 
 

Neutral 
 

Høj 
 

1,15 - 1,4   
  Høj   Høj   Meget høj   1,4+   

Tabel 13 viser et eksempel på hvordan den samlede vurdering af den driftsmæssige og finansielle risiko kan konverteres 
som et beta estimat. 
  

Som udgangspunkt kan man ikke beregne betaværdien for unoterede aktier. Derimod er det muligt 

at beregne børsnoterede aktiers betaværdier ved hjælp af data for den pågældende akties lukkekurs 

samt markedsporteføljens lukkekurs for en given periode. Vi har valgt, at beregne BIFs β ud fra en 

periode på 6 måneders data (19. september 2011 – 16. marts 2012) for henholdsvis BIFs aktie-

kurs152 og markedsporteføljens kurs153

 

. Vi har valgt at antage, at markedsporteføljen er OMXC 

Small Cap, da BIF er noteret her. β beregnes ved hjælp af følgende formel:  

 
               hvor βBIF = BIFs betaværdi, 

                Cov(rBIF, rmarked) = kovariansen mellem BIF og     

markedsporteføljen, 

                          og Var(rmarked) = variansen på markedsporteføljen. 

 

                                                        
152 http://www.euroinvestor.com/exchanges/nasdaq-omx-copenhagen/broendby-if-b/203417/history 
153 http://www.euroinvestor.com/exchanges/nasdaq-omx-copenhagen/omxc-small-cap/2085240/history 

http://www.euroinvestor.com/exchanges/nasdaq-omx-copenhagen/broendby-if-b/203417/history�
http://www.euroinvestor.com/exchanges/nasdaq-omx-copenhagen/omxc-small-cap/2085240/history�
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Via ovenstående formel og en simpel regressionsmodel154

 

 har vi beregnet BIFs betaværdi til 0,72, 

jf. bilag 9. En betaværdi på 0,72, er ud fra ovenstående tabel 13, defineret som en aktie med en lav 

samlet risiko. 

For at have noget at sammenligne vores beregnede betaværdi for BIF med har vi valgt at inddrage 

betaværdierne fra to investeringssider: www.reuters.com og www.proinvestor.com. Via Reuters 

analyse af BIF ses en betaværdi på 0,75155, hvilket ligger meget tæt på den beregnede betaværdi på 

0,72. Proinvestors analyse af BIFs betaværdi er på 0,510156

 

, hvilket er lidt lavere end både de 0,72 

og 0,75. 

Det er vigtigt at have fokus på at der er stor usikkerhed forbundet ved beregning af betaværdien. 

Dette skyldes, at betaværdien kan variere fra dag til dag, samt at den finansielle gearing kan variere, 

og ofte ikke er 100% tilstrækkelig. For BIF har den finansielle gearing været mellem 0,40 og 0,65 i 

perioden 2007-2011. 

 

Med udgangspunkt i tabel 13, vores egen beregnede betaværdi samt betaværdierne fra de to investe-

ringssider, har vi valgt at benytte vores egen beregnede betaværdi på 0,72

6.2.5 Fremmedkapitalfinansiering 

.   

Fremmedkapitalfinansieringen tager udgangspunkt i långivernes afkastkrav RD og beregnes på føl-

gende måde157

 

: 

 
 

Da vi allerede kender den risikofrie rente (RF = 1,43%), må man vurdere værdien af det selskabs-

specifikke risikotillæg, RS. Långiver kræver altså et risikotillæg såfremt, at selskabet ikke kan tilba-

gebetale sine lån. Normalt ligger RS mellem 0,25% og 4%158

                                                        
154 Brealey, Myers & Allen: ”Principles of Corporate Finance”, 2008, side 196-197. 

. Situationen i BIF er forholdsvis kri-

tisk, da man skal afdrage en stor gæld til Nordea. Med dette taget i betragtning vurderer vi, at RS er 

4%, hvilket er et højt risikotillæg. Hermed kan vi beregne RD: 

155 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BIFb.CO 
156 http://www.proinvestor.com/aktier/Broendby+IF/BIF%20B.CO 
157 Elling, Jens O.; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, side 56. 
158 Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, Rådgivningsud-
valget, december 2002, side 54 og 59. 

http://www.reuters.com/�
http://www.proinvestor.com/�
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BIFb.CO�
http://www.proinvestor.com/aktier/Broendby+IF/BIF%20B.CO�
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6.2.6 Beregning af WACC 
For at vi kan beregne WACC’en, må vi først beregne RE: 

 
 

Efter at have beregnet ejernes og långivernes afkastkrav kan vi estimere WACC’en: 

 
  

BIFs vægtede gennemsnit mellem afkastkravet på gælden og afkastkravet på egenkapitalen er be-

regnet til 4,73%

6.3 Delkonklusion – Kapitalstruktur og kapitalomkostninger 

. 

I forbindelse med værdiansættelse af BIF ved brug af DCF-metoden er det nødvendigt at kende 

selskabets kapitalstruktur og kapitalomkostninger. Ved hjælp af BIFs kapitalstruktur og kapitalom-

kostninger er det muligt, at beregne BIFs WACC. 

 

Kapitalstrukturen er delt op i gældsandelen og egenkapitalandelen, som samlet set udgør BIFs mar-

kedsværdi. BIFs gældsandel har i analyseperioden været faldende, mens egenkapitalandelen har 

været stigende. Gældsandelen er estimeret til at udgøre 31,43% af den samlede markedsværdi, mens 

egenkapitalandelen udgør 68,57%. 

 

BIFs kapitalomkostninger er estimeret ud fra flere faktorer herunder den risikofrie rente, risiko-

præmien, samt betaværdien. Herved er det muligt at beregne henholdsvis ejernes afkastkrav (RE) og 

långivernes afkastkrav (RD). 

 

Ud fra kapitalstrukturen, kapitalomkostningerne, samt skattesatsen er det muligt at beregne BIFs 

WACC. Vi har beregnet BIFs WACC til 4,73%. 
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7. Budgettering 
Efter at have foretaget en reformulering af BIFs årsrapporter samt udarbejdet en nøgletalsanalyse i 

forrige afsnit vil vi gå videre i processen. Med udgangspunkt i den strategiske analyse samt de be-

regnede nøgletal kan man opstille et budget for BIF og herved få et indblik i selskabets fremtidige 

vækst. Budgetteringen udgør et vigtigt led i beregningen af værdien af BIFs aktier. Det er i den 

forbindelse relevant at vide, hvordan man kommer frem til de budgetterede tal, da det i sidste ende 

er budgetforudsætningerne samt de vægtede gennemsnits kapitalomkostninger (WACC), der giver 

værdien af BIF159

 

. 

I forbindelse med udarbejdelsen af et budget er det nødvendigt, at analysere og beregne de histori-

ske nøgletal, jf. afsnit 5.3, da de er med til at danne grundlag for de fremtidige forventninger og 

budgettet for BIF. Budgetforudsætningerne omkring selskabets fremtidige udvikling er forbundet 

med stor usikkerhed, og det endelige resultat er særdeles følsomt overfor de forskellige valgte vari-

abler. 

7.1 Bestemmelse af budgetperiode 
Budgetperioden er fastsat til en 5-årig periode (2012-2016), hvilket betyder, at terminalperioden 

starter fra 2017. Budgettets længde er valgt ud fra en betragtning af, at det kan være vanskeligt at 

give et skøn for en periode, der er længere end den valgte på fem år. Man kan vinde mesterskabet 

det ene år og rykke ned i 1. division det næste, som man blandt andet så med Herfølge Boldklub 

tilbage i sæsonerne 1999/00 og 2000/01. Det er dog vigtigt at pointere, at der ingen retningslinjer er 

for, hvor lang en budgetperiode skal være, men at der i overvejelserne skal tages højde for, hvilken 

branche selskabet tilhører. 

7.2 Udarbejdelse af scenarier 
Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen har vi valgt at opstille tre mulige 

scenarier. De tre valgte scenarier vil først blive beskrevet og derefter analyseret yderligere, så det i 

sidste ende udmønter sig i et budget og en værdiansættelse for hvert af de tre scenarier. 

 

Vi har valgt, at kalde de tre scenarier for følgende: 1) Best case, 2) Base case og 3) Worst case. 

Base case scenariet vil være det mest realistiske fremtidsscenarie for BIF, mens Best case og Worst 

                                                        
159 WACC = Weighted average cost of capital. WACC’en benyttes blandt andet i forbindelse med værdiansættelse via DCF-metoden. 



 83 

case scenarierne vil vurdere BIF ud fra en henholdsvis mere positiv eller negativ udvikling i blandt 

andet de sportslige resultater. 

 

Hvert af de tre scenarier vil i de følgende delafsnit blive beskrevet nærmere, og efterfølgende vil der 

blive budgetteret ud fra vores opstillede antagelser samt de beregnede nøgletal, jf. afsnit 5.3. 

7.2.1 Beskrivelse af best case scenarie 
I best case scenariet antages det rent sportsligt, at BIF forbedrer sidste års placering markant og 

fremover er at finde i Superligaens top 4 samt har succes i DBUs Pokalturnering. Herigennem kan 

BIF opnå europæisk deltagelse hvert år, hvilket vil gavne klubben på både det sportslige og det 

økonomiske område. Succes i Superligaen giver som sagt adgang til de europæiske turneringer, der 

betyder en øget indtjening i form af præmiepenge, jf. bilag 10 og 11, der viser en oversigt over di-

stributionen af præmiepenge for de deltagende klubber i henholdsvis Champions League og Europa 

League for sæsonen 2010/11. FCKs succes i Europa de seneste sæsoner har betydet, at de danske 

mestre på nuværende tidspunkt kvalificerer sig direkte til gruppespillet i Champions League, hvilket 

betyder, at man vil være garanteret indtægter for op imod 100-125 millioner kroner.  

 

For så vidt angår den økonomiske udvikling, antages det i best case scenariet, at samfundsøkonomi-

en forbedres, så man oplever en højkonjunktur. Den sportslige succes i form af topplaceringer i 

Superligaen samt europæisk deltagelse vil føre til en stigning i tilskuertal og sponsorkroner, hvilket 

vil resultere i en øget nettoomsætning160

 

. Der er mange i Danmark der følger BIF i forvejen, men 

med bedre resultater vil det være muligt, at få en større andel i placeringspuljen, jf. afsnit 4.2.5.2. 

Som følge af den sportslige succes vil BIF blive mere synlige på fodboldmarkedet, hvilket vil med-

føre, at antallet af landsholdsspillere i truppen stiger. Dette er med til at give en øget branding af 

både spillerne og klubben, som vil øge transfersummen på spillerne. I best case vil man have mu-

ligheden for at tiltrække og hente bedre spillere. På transfermarkedet vil man til at starte med købe 

lidt dyrere spillere, og på længere sigt vil man blive bedre til at sælge egne spillere til udlandet. 

Der har i medierne været megen snak omkring den såkaldte feriepengesag, hvor BIF står til at skul-

le tilbagebetale et tocifret millionbeløb. I best case scenariet antages det, at man vinder feriepenge-

sagen og herved undgår at skulle betale feriepenge tilbage til tidligere og nuværende BIF-spillere. 

                                                        
160 Stigningen i nettoomsætningen vil også medføre en stigning i omkostningerne. Dog vil den procentvise stigning i omkostningerne være mindre 
end stigningen for nettoomsætningen. 
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Ser man bort fra fodbolddelen, vil BIF i best case scenariet i højere grad fokusere på andre aktivi-

tetsområder. Man vil drive Food&Mind videre med succes samt sælge den resterende del af Gild-

høj. Derudover vil man introducere en række nye tiltag i form af koncerter på Brøndby Stadion og 

andre forretningsområder som for eksempel Fodboldfabrikken161

7.2.2 Beskrivelse af base case scenarie 

. 

Base case scenariet forudsættes til at udgøre det mest realistiske af de tre opstillede scenarier. 

 

På den sportslige side antages det, at man fortsætter den nuværende udvikling, hvilket vil sige, at 

man rent placeringsmæssigt befinder sig i midten af Superligaen (nummer 5 til 10). Dermed forven-

tes det, at BIF sjældent kvalificerer sig til en af de europæiske turneringer, og at det skal ske via 

DBUs Pokalturnering eller DBUs fair play-konkurrence162

  

. I base case scenariet antager vi, at der er 

status quo over den samlede interesse for BIF. Endvidere må man fortsætte med at satse på egne 

talenter suppleret med en række mindre profilerede udenlandske spillere. 

For så vidt angår den økonomiske udvikling forventes der i base case scenariet en stagneret økono-

mi. Det forventes, at BIFs nettoomsætning stiger i løbet af budgetperioden, dog med en faldende 

vækstrate. På grund af den stagnerende økonomi samt placeringen som midterhold i Superligaen er 

det svært at tiltrække nye sponsorer heriblandt også en ny hovedsponsor. Samtidig er det svært at 

tiltrække nye fans, og det forventes, at de nuværende loyale fans holder ved, og at der derfor er sta-

tus quo i udviklingen i tilskuertal og tilskuerindtægter. Det samme gør sig gældende for udviklingen 

i TV-penge. 

 

I base case scenariet antages det, at BIF taber den meget omtalte feriepengesag, men at klubben 

formår at indgå et forlig med halv skade. På transferområdet vil man i de første par år have et nega-

tivt resultat på transferaktiviteterne, men efterfølgende vil udviklingen vende, så man indenfor 4-5 

år forventer et positivt resultat på transferaktiviteterne. Den positive udvikling skyldes et større 

fokus på talentarbejdet samt, at man bliver bedre til at føre spillere fra klubbens ungdomshold op 

igennem systemet, så de i sidste ende ender i A-truppen.  

 
                                                        
161 http://www.fodboldfabrikken.dk/ 
162 http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/fairplay/fairplay_konkurrence_i_sas_ligaen/baggrund_for_sas-
ligaens_fairplay_konkurrence.aspx 

http://www.fodboldfabrikken.dk/�
http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/fairplay/fairplay_konkurrence_i_sas_ligaen/baggrund_for_sas-ligaens_fairplay_konkurrence.aspx�
http://www.dbu.dk/Faelles/turneringer_og_resultater/fairplay/fairplay_konkurrence_i_sas_ligaen/baggrund_for_sas-ligaens_fairplay_konkurrence.aspx�
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BIF vil ligesom i best case scenariet fokusere på andre aktiviteter end fodbolddelen. Brøndby 

Food&Mind drives videre med succes, dog i mindre omfang end i best case scenariet. Der vil også 

blive introduceret en række nye tiltag i form af blandt andet koncerter på Brøndby Stadion og andre 

aktiviteter som for eksempel Fodboldfabrikken. 

7.2.3 Beskrivelse af worst case scenarie 
I worst case scenariet vil BIF befinde sig i den tunge ende af Superligaen (nummer 11-12) og top-

pen af 1. division (nummer 1-2). BIF vil få status som et elevatorhold, der har svært ved at forblive 

i Superligaen, hvilket blandt andet betyder, at der i worst case scenarie ikke budgetteres med euro-

pæisk deltagelse. 

 

For så vidt angår den økonomiske udvikling, antages det i worst case scenariet, at samfundsøkono-

mien forværres, så man oplever en lavkonjunktur. Det forventes, at BIFs nettoomsætning falder 

markant i løbet af budgetperioden, da man som elevatorhold vil opleve en generel faldende interes-

se for klubben og dermed have svært ved at tiltrække sponsorer. Derudover vil BIF opleve et fald i 

tilskuerindtægterne, som følge af et fald i tilskuertallet, da end ikke de hardcore fans vil følge holdet 

længere. Antallet af TV-penge vil også falde, da man som 1. divisions hold får et betydelig mindre 

beløb end de 12 Superligahold, jf. afsnit 4.1.2.5. 

 

I worst case scenariet antages det, at BIF taber den meget omtalte feriepengesag, og at klubben ikke 

formår at indgå et forlig med Spillerforeningen og de involverede spillere og derfor må betale det 

fulde beløb. På transferområdet vil man i de første par år have et lidt mindre negativt resultat på 

transferaktiviteterne, men efterfølgende vil udviklingen vende, så man indenfor 4-5 år forventer et 

positivt resultat på transferaktiviteterne. Den positive udvikling skyldes et større fokus på talentar-

bejdet samt, at man bliver bedre til at føre spillere fra klubbens ungdomshold op igennem systemet, 

så de i sidste ende ender i A-truppen. Muligheden for at købe spillere i worst case scenariet eksiste-

rer ikke for BIF. 

 

BIF vil i modsætning til de to andre scenarier (best og base) hovedsageligt koncentrere sig om fod-

bolddelen, da man som elevatorhold mellem Superligaen og 1. division vil være nødt til at benytte 

sine ressourcer mere eftertænksomt. Derfor vil BIF have fokus på overlevelse i Superligaen samt 

udvikling af egne talenter til 1. holdet. BIF vil fortsætte sine engagementer i Brøndby Food&Mind, 

da man forventer, at man kan bibeholde den positive udvikling i Brøndby Food&Mind. 
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7.3 Budgetforudsætninger 
Med udgangspunkt i de tre forskellige scenarier, den strategiske analyse, samt de reformulerede 

årsrapporter og nøgletal vil vi, opstille et 5-årigt budget for BIF, jf. bilag 12, 13 og 14. 

 

I det følgende vil udviklingen i de relevante regnskabsposter blive vurderet med henblik på det en-

delige formål med kandidatafhandlingen: Hvad er værdien af BIFs aktier? 

 

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i definitionen af hvert af de tre scenarier, jf. afsnit 7.2.1, 

7.2.2 og 7.2.3, og de udvalgte budgetposter163

7.3.1 Budgettering af best case scenarie 

 vil i de følgende afsnit blive gennemgået mere speci-

fikt for hver af de tre scenarier.  

7.3.1.1 Budgettering af vækst i nettoomsætning 
BIFs nettoomsætning er i perioden fra 2009 til 2011 faldet med ca. 40% svarende til ca. 100 millio-

ner kroner. I best case scenariet, hvor samfundsøkonomien er præget af højkonjunktur, forventer vi, 

at BIF grundet sportslig succes kan øge nettoomsætningen markant. Derfor har vi budgetteret med 

en positiv vækst i hele budget- og terminalperioden. Især i de første fire år i budgetperioden budget-

teres der med to cifrede vækstrater i nettoomsætningen, hvilket betyder, at BIF oplever en fordob-

ling i nettoomsætningen fra 2011 og frem til 2016. 

 

Den positive udvikling i nettoomsætningen skyldes først og fremmest øget succes i Superligaen, 

hvilket medfører deltagelse i både Champions League og Europa League. Successen på den hjemli-

ge og udenlandske scene betyder øget interesse for klubben. Den øgede interesse vil have positiv 

indflydelse på sponsorindtægter, salg af merchandise og tilskuerantal. BIF vil i best case scenariet 

opleve en stigning i TV- og præmieindtægter, da man via deltagelse i en enten Champions League 

eller Europa League vil kunne forvente en stor ekstra indtægt, jf. bilag 10 og 11. Tilskuertallet vil 

som sagt stige, hvilket vil medføre en stigning i ”Food og Beverage” samt mulighed for at afholde 

flere arrangementer i form af blandt andet konferencer. 

 

Det er ikke kun fodboldaktiviteten, der vil bidrage positivt til BIFs nettoomsætning. Nye tiltag som 

afholdelse af koncerter og lignende samt opstart af koncepter som Fodboldfabrikken og Laudrup & 

                                                        
163 De udvalgte budgetposter er: Nettoomsætningen, driftsoverskuddet fra salg før skat (EBIT), den effektive skattesats, driftsoverskuddet fra salg 
efter skat, andet driftsoverskud efter skat, aktivernes omsætningshastighed samt nettodriftsaktiverne. 
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Høgh Street164

 

. Endvidere forventes det i best case scenariet, at man får solgt den resterende del af 

Gildhøj Centret og at man videreudvikler Brøndby Food&Mind A/S og Cafe 1964, så de i fremti-

den vil bidrage positivt på bundlinjen. 

Budgetteringen af nettoomsætningen i budget- og terminalperioden kan ses i nedenstående tabel 14. 

BIF - Best case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Vækst i nettoom-
sætning 

i % 36,89% -27,85% -15,85% 20,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 3,00% 
i t.kr. 249.347 179.909 151.393 181.672 214.372 246.528 276.112 300.962 309.991 

Tabel 14 viser den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden. 

7.3.1.2 Budgettering af driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 
Ved budgettering af EBIT ses der nærmere på BIFs driftsomkostninger herunder eksterne omkost-

ninger samt personaleomkostninger.  

 

EBIT-marginen har de seneste tre år (2009-2011) været meget svingende, og samtidig har driftsom-

kostningerne været faldende, jf. tabel 15.  

 

Som følge af den øgede succes i Superligaen og i Europa forventes det, at man kan få EBIT-

marginen til at stige. Der er også behov for at budgettere med en stigning i omkostningsniveauet 

grundet behovet for flere ressourcer til blandt andet øgede spillerlønninger, øgede rejseomkostnin-

ger som følge af europæisk deltagelse og ekstra udgifter til nye aktiviteter, der ikke vedrører fod-

bolddelen. Til gengæld vinder man feriepengesagen og undgår herved at skulle betale et anseeligt 

millionbeløb tilbage til tidligere og nuværende BIF-spillere. 

 

Den samlede budgettering af EBIT kan ses i tabel 15. Vi har valgt at budgettere med en stigende 

EBIT-margin i den 5-årige budgetperiode og forventer derudover, at EBIT-marginen er 5% i termi-

nalperioden. Samlet set budgetteres der med et stigende omkostningsniveau, hvilket skyldes den 

øgede vækst i nettoomsætningen og den øgede EBIT-margin. 

 

BIF - Best case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i EBIT-
margin 

i % 25,46% -2,30% -15,26% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 5,00% 
i t.kr. 63.476 -4.132 -23.107 10.900 15.006 19.722 24.850 30.096 15.500 

Tabel 15 viser den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden. 

                                                        
164 http://laudrup-hogh-street.dk/ 

http://laudrup-hogh-street.dk/�


 88 

7.3.1.3 Budgettering af effektiv skattesats og driftsoverskud fra salg efter skat 
Historisk set har den effektive skattesats afveget fra selskabsskatten, jf. nedenstående tabel 16. Den 

danske selskabsskat har siden 2007 ligget på 25%165

 

, og der budgetteres derfor i best case scenariet 

med en effektiv skattesats på 25% i både budget- og terminalperioden. 

BIF - Best case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i effektiv 
skatteprocent i % -1% 16% -7% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ændring i DO fra 
salg efter skat i t.kr. 63.935 -3.464 -24.640 8.175 11.255 14.792 18.638 22.572 11.625 

Tabel 16 viser en oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg efter skat. 

 

Ud fra den budgetterede EBIT-margin og den budgetterede effektive skattesats kan vi beregne 

driftsoverskuddet fra salg efter skat166

7.3.1.4 Budgettering af andet driftsoverskud efter skat 

, jf. ovenstående tabel 16. 

I forbindelse med budgettering af andet driftsoverskud efter skat ses der nærmere på BIFs transfer-

aktiviteter. I best case scenariet forventes transferaktiviteterne at udgøre henholdsvis -10% og -5% 

af den samlede nettoomsætning i de første to år af budgetperioden, hvilket skyldes, at man investe-

rer i en række danske og udenlandske profiler samt i BIFs talentafdeling. 

 

I år 2015 og 2016 budgetterer vi med et overskud på transferaktiviteterne, da man qua sin deltagelse 

i både Champions League og Europa League har bedre mulighed for at vise sine spillere frem, og 

derfor antager vi, at BIF kan sælge de største profiler til udenlandske klubber for et anseeligt milli-

onbeløb. Det forventes, at man kan fastholde den positive udvikling på transferaktiviteterne i termi-

nalperioden. 

 

Den samlede oversigt af budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat kan ses i tabel 17. 

BIF - Best case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i andet 
DO efter skat 

i % -20,82% -12,50% -3,86% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 5,00% 
i t.kr. -51.903 -22.496 -5.847 -18.167 -10.719 0 13.806 30.096 15.500 

Tabel 17 viser en oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat. 

7.3.1.5 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed (AOH) og nettodriftsaktiver (NDA) 
For så vidt angår den historiske udvikling af AOH, så har nøgletallet været faldende i perioden 2009 

til 2011. I best case scenariet har vi valgt at budgettere med, at AOH stiger markant i løbet af bud-
                                                        
165 http://www.regnskabsportal.dk/satser/satser.shtml 
166 Driftsoverskuddet fra salg efter skat beregnes på følgende måde: EBIT * effektiv skattesats = driftsoverskud fra salg efter skat. 

http://www.regnskabsportal.dk/satser/satser.shtml�
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getperioden, jf. nedenstående tabel 18. BIFs nettodriftsaktiver har de seneste tre år været faldende, 

hvilket blandt andet skyldes en formindskelse i regnskabsposterne ”Grunde og bygninger” samt 

”Varebeholdninger/handelsvarer”. Som følge af en forbedring i samfundsøkonomien budgetterer vi 

med, at BIFs nettodriftsaktiver vil stige i de første tre år af budgetperioden, hvorefter nettodriftsak-

tiverne vil ligge på et forholdsvist konstant niveau. Samlet set vil nettodriftsaktiverne stige med ca. 

22% i løbet af hele budgetperioden. 

 

Den samlede budgettering af BIFs AOH og udvikling i NDA i budget- og terminalperioden kan ses 

i tabel 18. 

 

BIF - Best case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i AOH   0,43 0,33 0,31 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,56 
Udvikling i NDA i t.kr.  572.666      516.453      452.584      519.062      535.931      547.841      552.224      547.203      553.555     

Tabel 18 viser budgetteringen af BIFs AOH og NDA i best case scenariet. 

7.3.1.6 Samlet overblik over budgettering af best case scenarie 
En opsummering af de samlede budgetforudsætninger for best case scenariet er opstillet i tabel 19. 
BIF (Best case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Vækst i budget (i %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 
Nettoomsætning 36,89% -27,85% -15,85% 20,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 3,00% 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 

25,46% -2,30% -15,26% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 5,00% 

Effektiv skatteprocent -0,72% 16,17% -6,63% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Andet driftsoverskud - i % 
af nettoomsætningen -20,82% -12,50% -3,86% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 5,00% 

Omsætningshastighed 
(AOH) - Ikke opgjort i %  0,43      0,33      0,31     0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,56 

Tabel 19 viser de samlede budgetforudsætninger i best case scenariet (opgjort i % med undtagelse af AOH). 
 

Med udgangspunkt i ovenstående budgetforudsætninger kan vi nu opstille det endelige budget for 

BIF i best case scenariet, jf. nedenstående tabel 20. Ved hjælp af det budgetterede driftsresultat og 

ændringen i nettodriftsaktiverne vil vi, i afsnit 8.1.2, beregne BIFs samlede værdi i best case scena-

riet. 
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BIF (Best case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Driftsresultat / Frit cash 
flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 181.672 214.372 246.528 276.112 300.962 309.991 
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 170.771 199.366 226.806 251.262 270.866 294.491 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 63.476 -4.132 -23.107 10.900 15.006 19.722 24.850 30.096 15.500 

Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% 2.725 3.752 4.931 6.213 7.524 3.875 
Driftsoverskud fra salg efter 
skat 

63.935 -3.464 -24.640 8.175 11.255 14.792 18.638 22.572 11.625 

Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -18.167 -10.719 0 13.806 30.096 15.500 
Driftsoverskud efter skat 
(DO) 12.060 -26.567 -34.064 -9.992 536 14.792 32.443 52.668 27.124 

                    
Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 519.062 535.931 547.841 552.224 547.203 553.555 
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 66.478 16.870 11.910 4.383 -5.020 6.351 

Tabel 20 viser BIFs proforma opgørelse i best case scenariet (opgjort i tusinde kroner). 

7.3.2 Budgettering af base case scenarie 

7.3.2.1 Budgettering af vækst i nettoomsætning 
BIFs nettoomsætning er i perioden fra 2009 til 2011 faldet med ca. 40% svarende til ca. 100 millio-

ner kroner. På trods af en verden med stagneret økonomi i base case scenariet har vi budgetteret 

med en positiv vækst i hele budget- og terminalperioden. Vækstraterne er markant mindre end dem, 

vi budgetterede med i best case scenariet. Der budgetteres med en samlet stigning i nettoomsætning 

på ca. 28% fra 2011 og frem til 2016. 

 

Den positive udvikling i nettoomsætningen skyldes først og fremmest, at Brøndby Food&Mind A/S 

og Cafe 1964 fortsætter den positive udvikling samt, at man indfører nye tiltag som afholdelse af 

blandt andet koncerter. Udviklingen i fodbolddelen vurderes i base case scenariet til at være status 

quo. Svingende resultater og placeringer som mellem nummer 5 og 10 i Superligaen gør det svært 

for BIF at skaffe nye sponsorer heriblandt en ny hovedsponsor. Endvidere vil BIF have svært ved at 

øge antallet af tilskuere (og herved tilskuerindtægterne) samt øge salget af merchandise. Deltagelse 

i en af de europæiske turneringer vil være begrænset og skal ske via sejr i DBUs Pokalturnering 

eller via DBUs fair play-konkurrence. 

 

Budgetteringen af nettoomsætningen i budget- og terminalperioden kan ses i nedenstående tabel 21. 

BIF - Base case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Vækst i nettoom-
sætning 

i % 36,89% -27,85% -15,85% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 
i t.kr. 249.347 179.909 151.393 161.991 171.710 180.295 187.507 193.132 196.995 

Tabel 21 viser den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden. 
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7.3.2.2 Budgettering af driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 
Som tidligere nævnt ses der ved budgetteringen af EBIT-marginen nærmere på BIFs driftsomkost-

ninger herunder eksterne omkostninger samt personaleomkostninger.  

 

EBIT-marginen har de seneste tre år (2009-2011) været meget svingende, og samtidig har driftsom-

kostningerne været faldende, jf. nedenstående tabel 22.  

 

Som følge af den fortsatte succes i udviklingen i Brøndby Food&Mind samt nye tiltag som afhol-

delse af koncerter forventes det, at man kan få EBIT-marginen til at stige. I base case scenariet bud-

getteres der med en stigning i omkostningsniveauet i hele budget- og terminalperioden. Driftsom-

kostninger budgetteres i 2012 til ca. 157 millioner kroner, hvilket er ca. 18 millioner kroner mindre 

end de realiserede driftsomkostninger i 2011. Årsagen til dette fald skyldes, at man er kommet af 

med et par af de løntunge spillere. Stigningen i driftsomkostninger i løbet af budgetperioden skyldes 

hovedsageligt øgede udgifter i forbindelse med afholdelse af koncerter og lignende samt Brøndby 

Food&Mind. I base case scenariet er der budgetteret med at BIF taber feriepengesagen, men at man 

indgår et forlig med Spillerforeningen og de involverede spillere, så man skal betale halvdelen af 

det krævede beløb svarende til ca. 14 millioner kroner.  

 

Den samlede budgettering af EBIT kan ses i tabel 22. Vi har valgt at budgettere med en stigende 

EBIT-margin i den 5-årige budgetperiode og forventer derudover, at EBIT-marginen er 5% i termi-

nalperioden. Samlet set budgetteres der med et stigende omkostningsniveau, hvilket skyldes den 

øgede vækst i nettoomsætningen og den øgede EBIT-margin. Omkostningsniveauet i det sidste 

budgetår (2016) ligger på niveau med de realiserede driftsomkostninger for 2011. 

 

BIF - Base case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i EBIT-
margin 

i % 25,46% -2,30% -15,26% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 5,00% 
i t.kr. 63.476 -4.132 -23.107 4.860 6.868 9.015 11.250 13.519 9.850 

Tabel 22 viser den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden. 

7.3.2.3 Budgettering af effektiv skattesats og driftsoverskud fra salg efter skat 
Ligesom i best case scenariet, budgetteres der med en effektiv skattesats på 25% for både budget- 

og terminalperioden, jf. nedenstående tabel 23. Sammenholdes den budgetterede EBIT-margin og 

den budgetterede effektive skattesats kan vi beregne driftsoverskuddet fra salg efter skat, hvilket 

ligeledes kan ses i tabel 23. 
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BIF - Base case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i effektiv 
skatteprocent i % -1% 16% -7% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ændring i DO fra 
salg efter skat i t.kr. 63.935 -3.464 -24.640 3.645 5.151 6.761 8.438 10.139 7.387 

Tabel 23 viser en oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg efter skat. 

7.3.2.4 Budgettering af andet driftsoverskud efter skat 
I forbindelse med budgettering af andet driftsoverskud efter skat ses der nærmere på BIFs transfer-

aktiviteter. I base case scenariet forventes transferaktiviteterne at bidrage negativt til det samlede 

resultat i de første to år af budgetperioden. Her udgør transferaktiviteterne henholdsvis -5% og -2% 

af nettoomsætningen, hvilket skyldes, at man investerer i et par danske og udenlandske spillere 

samt i BIFs talentafdeling. Den samlede investering af nye spillere i base case scenariet udgør en 

væsentlig mindre del end i best case scenariet. 

 

I år 2015 og 2016 budgetterer vi med et overskud på transferaktiviteterne, da BIF forventes at satse 

mere på egne talenter med mulighed for at sælge dem videre til større klubber. Samtidig forventes 

det, at BIF kun vil købe meget få nye spillere til sin spillertrup og herved holde transferomkostnin-

gerne nede. Det forventes, at man kan fastholde den positive udvikling på transferaktiviteterne i 

terminalperioden. 

 

Den samlede oversigt af budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat kan ses i tabel 24. 

BIF - Base case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i andet 
DO efter skat 

i % -20,82% -12,50% -3,86% -5,00% -2,00% 0,00% 5,00% 8,00% 5,00% 
i t.kr. -51.903 -22.496 -5.847 -8.100 -3.434 0 9.375 15.451 9.850 

Tabel 24 viser en oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat. 

7.3.2.5 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed (AOH) og nettodriftsaktiver (NDA) 
For så vidt angår den historiske udvikling af AOH, så har nøgletallet været faldende i perioden 2009 

til 2011. I base case scenariet har vi valgt at budgettere med, at AOH stiger en lille smule i løbet af 

budgetperioden, jf. nedenstående tabel 25. BIFs nettodriftsaktiver har de seneste tre år været fal-

dende, hvilket blandt andet skyldes en formindskelse i regnskabsposterne ”Grunde og bygninger” 

samt ”Varebeholdninger/handelsvarer”. På trods af en stagnering i samfundsøkonomien, budgette-

rer vi med, at BIFs nettodriftsaktiver vil stige langsomt i de første fire år af budgetperioden, hvoref-

ter nettodriftsaktiverne vil ligge på et forholdsvist konstant niveau. Samlet set vil nettodriftsaktiver-

ne stige med ca. 11% i løbet af hele budgetperioden. 
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Den samlede budgettering af BIFs AOH og udvikling i NDA i budget- og terminalperioden kan ses 

i tabel 25. 

 

BIF - Base case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i AOH   0,43 0,33 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,38 
Udvikling i NDA i t.kr.  572.666      516.453      452.584      490.880      505.029      515.130      520.853      508.243      518.408     

Tabel 25 viser budgetteringen af BIFs AOH og NDA i base case scenariet. 

7.3.2.6 Samlet overblik over budgettering af base case scenarie 
En opsummering af de samlede budgetforudsætninger for base case scenariet er opstillet i tabel 26. 
BIF (Base case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Vækst i budget (i %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 
Nettoomsætning 36,89% -27,85% -15,85% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 25,46% -2,30% -15,26% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 5,00% 

Effektiv skatteprocent -0,72% 16,17% -6,63% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Andet driftsoverskud - i % 
af nettoomsætningen -20,82% -12,50% -3,86% -5,00% -2,00% 0,00% 5,00% 8,00% 5,00% 

Omsætningshastighed 
(AOH) - Ikke opgjort i % 

 0,43      0,33      0,31     0,33 0,34 0,35 0,36 0,38 0,38 

Tabel 26 viser de samlede budgetforudsætninger i base case scenariet (opgjort i % med undtagelse af AOH). 
 

Med udgangspunkt i ovenstående budgetforudsætninger kan vi nu opstille det endelige budget for 

BIF i base case scenariet, jf. nedenstående tabel 27. Ved hjælp af det budgetterede driftsresultat og 

ændringen i nettodriftsaktiverne vil vi, i afsnit 8.1.3, beregne BIFs samlede værdi i base case scena-

riet. 

 
BIF (Base case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Driftsresultat / Frit cash 
flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 161.991 171.710 180.295 187.507 193.132 196.995 
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 157.131 164.842 171.281 176.257 179.613 187.145 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 

63.476 -4.132 -23.107 4.860 6.868 9.015 11.250 13.519 9.850 

Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% 1.215 1.717 2.254 2.813 3.380 2.462 
Driftsoverskud fra salg efter 
skat 63.935 -3.464 -24.640 3.645 5.151 6.761 8.438 10.139 7.387 

Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -8.100 -3.434 0 9.375 15.451 9.850 
Driftsoverskud efter skat 
(DO) 12.060 -26.567 -34.064 -4.455 1.717 6.761 17.813 25.590 17.237 

                    
Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 490.880 505.029 515.130 520.853 508.243 518.408 
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 38.296 14.149 10.101 5.724 -12.610 10.165 

Tabel 27 viser BIFs proforma opgørelse i base case scenariet (opgjort i tusinde kroner). 
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7.3.3 Budgettering af worst case scenarie 

7.3.3.1 Budgettering af vækst i nettoomsætning 
BIFs nettoomsætning er som tidligere skrevet faldet med ca. 40% (svarende til ca. 100 millioner 

kroner) i perioden fra 2009 til 2011. I worst case scenariet, hvor samfundsøkonomien er præget af 

lavkonjunktur, har vi budgetteret med en negativ vækst i hele budgetperioden på nær i 2016, hvor 

der budgetteres med nulvækst. Der budgetteres med et samlet fald i nettoomsætningen på ca. 42% 

fra 2011 og frem til 2016. 

 

Den negative udvikling i nettoomsætningen skyldes først og fremmest den sportslige situation, hvor 

BIF udgør et elevatorhold, der ligger i bunden af Superligaen eller i toppen af 1. division. BIF vil i 

worst case scenariet opleve et fald i antallet af tilskuere (og herved også et fald i tilskuerindtægter-

ne) samt i salget af merchandise. Det vil som elevatorhold være svært både at beholde eksisterende 

sponsorer samt tiltrække nye. BIF vil også miste en del af deres TV-penge, da man som 1. divisi-

onshold får en betydelig mindre andel af den samlede TV-pakke. I worst case scenariet vil deltagel-

se i en af de europæiske turneringer være usandsynlig og kan i princippet kun opnås via DBUs fair 

play-konkurrence. 

 

Budgetteringen af nettoomsætningen i budget- og terminalperioden kan ses i nedenstående tabel 28. 

BIF - Worst case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Vækst i nettoom-
sætning 

i % 36,89% -27,85% -15,85% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 1,00% 
i t.kr. 249.347 179.909 151.393 121.114 102.947 92.653 88.020 88.020 88.900 

Tabel 28 viser den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden. 

7.3.3.2 Budgettering af driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 
Som tidligere nævnt ses der ved budgetteringen af EBIT-marginen nærmere på BIFs driftsomkost-

ninger herunder eksterne omkostninger samt personaleomkostninger.  

 

EBIT-marginen har de seneste tre år (2009-2011) været meget svingende, og samtidig har driftsom-

kostningerne været faldende, jf. nedenstående tabel 29.  

 

Som følge af den negative udvikling på det sportslige område forventes det, at EBIT-marginen er 

negativ de første tre år af budgetperioden, hvorefter den vil stige minimalt. I worst case scenariet 

budgetteres der med et fald i omkostningsniveauet i hele budgetperioden. Driftsomkostninger bud-

getteres i 2012 til ca. 131 millioner kroner, hvilket er ca. 45 millioner kroner mindre end de realise-
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rede driftsomkostninger i 2011. Årsagen til dette fald skyldes, at man er kommet af med hovedpar-

ten af de løntunge spillere og derved er nødt til at satse på egne talenter, der er mindre løntunge. I 

worst case scenariet budgetteres der med, at BIF taber feriepengesagen og er nødsaget til at tilbage-

betale det fulde beløb plus renter til de involverede spillere svarende til 27,5 millioner kroner.  

 

Den samlede budgettering af EBIT kan ses i tabel 29. Vi har valgt at budgettere med en negativ 

EBIT-margin i de første tre år af budgetperioden, hvorefter EBIT-marginen vil være henholdsvis 

0% og 2% i de sidste to år af budgetperioden. Samlet set budgetteres der med et faldende omkost-

ningsniveau, hvilket skyldes faldet i nettoomsætningen. Omkostningsniveauet i det sidste budgetår 

(2016) svarer til ca. 50% af de realiserede driftsomkostninger for 2011. Dette fald skal tilskrives 

den negative sportslige udvikling samt den økonomiske situation i form af lavkonjunktur. 

 

BIF - Worst case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i EBIT-
margin 

i % 25,46% -2,30% -15,26% -8,00% -6,00% -4,00% 0,00% 2,00% 2,00% 
i t.kr. 63.476 -4.132 -23.107 -9.689 -6.177 -3.706 0 1.760 1.778 

Tabel 29 viser den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden. 

7.3.3.3 Budgettering af effektiv skattesats og driftsoverskud fra salg efter skat 
Ligesom i best og base case scenarierne budgetteres der i worst case scenariet med en effektiv skat-

tesats på 25% for både budget- og terminalperioden, jf. nedenstående tabel 30. Sammenholdes den 

budgetterede EBIT-margin og den budgetterede effektive skattesats, kan vi beregne driftsoverskud-

det fra salg efter skat, hvilket ligeledes kan ses i tabel 30. 

 

BIF - Worst case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i effektiv 
skatteprocent 

i % -1% 16% -7% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ændring i DO fra 
salg efter skat i t.kr. 63.935 -3.464 -24.640 -7.267 -4.633 -2.780 0 1.320 1.334 

Tabel 30 viser en oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg efter skat. 

7.3.3.4 Budgettering af andet driftsoverskud efter skat 
I forbindelse med budgettering af andet driftsoverskud efter skat ses der nærmere på BIFs transfer-

aktiviteter. I worst case scenariet forventes transferaktiviteterne at bidrage negativt til det samlede 

resultat i de første tre år af budgetperioden. Her udgør transferaktiviteterne henholdsvis -4%, -2% 

og -1% af nettoomsætningen, hvilket skyldes, at man udelukkende investerer i BIFs talentafdeling. 

Størstedelen af den samlede investering går til at købe unge spillere fra andre danske klubber til 

BIFs egen talentafdeling. 
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I år 2015 og 2016 budgetteres der med et lille plus på transferaktiviteterne, da BIF forventes at satse 

mere på egne talenter med mulighed for at sælge dem videre til de bedste danske klubber samt min-

dre udenlandske klubber. Grundet BIFs situation som elevatorhold vil det være næsten umuligt at 

tiltrække gode danske og udenlandske spillere til klubben, og derudover vil det rent økonomisk 

heller ikke være muligt. Det forventes, at man kan fastholde den positive udvikling på transferakti-

viteterne i terminalperioden. 

 

Den samlede oversigt af budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat kan ses i tabel 31. 

BIF - Worst case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i andet 
DO efter skat 

i % -20,82% -12,50% -3,86% -4,00% -2,00% -1,00% 1,00% 3,00% 2,00% 
i t.kr. -51.903 -22.496 -5.847 -4.845 -2.059 -927 880 2.641 1.778 

Tabel 31 viser en oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat. 

7.3.3.5 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed (AOH) og nettodriftsaktiver (NDA) 
For så vidt angår den historiske udvikling af AOH, så har nøgletallet været faldende i perioden 2009 

til 2011. I worst case scenariet har vi valgt at budgettere med, at AOH falder markant de første to år 

af budgetperioden, hvorefter AOH vil være forholdsvis konstant de sidste tre år af budgetperioden 

samt i terminalperioden, jf. nedenstående tabel 32. BIFs nettodriftsaktiver har de seneste tre år væ-

ret faldende, hvilket blandt andet skyldes en formindskelse i regnskabsposterne ”Grunde og byg-

ninger” samt ”Varebeholdninger/handelsvarer”. På trods af lavkonjunktur i samfundsøkonomien 

samt pessimistiske forventninger til BIF generelt budgetterer vi med, at BIFs nettodriftsaktiver vil 

stige langsomt i de første to år af budgetperioden, hvorefter nettodriftsaktiverne vil ligge tæt på 

2011-niveauet. Samlet set vil nettodriftsaktiverne stige med ca. 2% i løbet af hele budgetperioden. 

 

Den samlede budgettering af BIFs AOH og udvikling i NDA i budget- og terminalperioden kan ses 

i tabel 32. 

 

BIF - Worst case Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Ændring i AOH   0,43 0,33 0,31 0,26 0,21 0,19 0,18 0,19 0,19 
Udvikling i NDA i t.kr.  572.666      516.453      452.584      465.825      490.225      487.645      480.983      463.263      460.622     

Tabel 32 viser budgetteringen af BIFs AOH og NDA i worst case scenariet. 

7.3.3.6 Samlet overblik over budgettering af worst case scenarie 
En opsummering af de samlede budgetforudsætninger for worst case scenariet er opstillet i tabel 33. 
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BIF (Worst case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Vækst i budget (i %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 
Nettoomsætning 36,89% -27,85% -15,85% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 1,00% 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 25,46% -2,30% -15,26% -8,00% -6,00% -4,00% 0,00% 2,00% 2,00% 

Effektiv skatteprocent -0,72% 16,17% -6,63% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Andet driftsoverskud - i % 
af nettoomsætningen -20,82% -12,50% -3,86% -4,00% -2,00% -1,00% 1,00% 3,00% 2,00% 
Omsætningshastighed 
(AOH) - Ikke opgjort i % 

0,43 0,33 0,31 0,26 0,21 0,19 0,18 0,19 0,19 

Tabel 33 viser de samlede budgetforudsætninger i worst case scenariet (opgjort i % med undtagelse af AOH). 
 

Med udgangspunkt i ovenstående budgetforudsætninger kan vi nu opstille det endelige budget for 

BIF i worst case scenariet, jf. nedenstående tabel 34. Ved hjælp af det budgetterede driftsresultat og 

ændringen i nettodriftsaktiverne vil vi, i afsnit 8.1.4, beregne BIFs samlede værdi i worst case sce-

nariet. 

 
BIF (Worst case) Historisk Budgetperiode Terminalperiode 
Driftsresultat / Frit cash 
flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 --> 

Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 121.114 102.947 92.653 88.020 88.020 88.900 
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 130.804 109.124 96.359 88.020 86.259 87.122 
Driftsoverskud fra salg før 
skat (EBIT) 

63.476 -4.132 -23.107 -9.689 -6.177 -3.706 0 1.760 1.778 

Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% -2.422 -1.544 -927 0 440 445 
Driftsoverskud fra salg efter 
skat 63.935 -3.464 -24.640 -7.267 -4.633 -2.780 0 1.320 1.334 

Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -4.845 -2.059 -927 880 2.641 1.778 
Driftsoverskud efter skat 
(DO) 12.060 -26.567 -34.064 -12.111 -6.692 -3.706 880 3.961 3.112 

                    
Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 465.825 490.225 487.645 480.983 463.263 460.622 
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 13.241 24.400 -2.580 -6.662 -17.720 -2.640 

Tabel 34 viser BIFs proforma opgørelse i worst case scenariet (opgjort i tusinde kroner). 

7.4 Delkonklusion – Budgettering  
I budgetteringsdelen har vi opstillet et budget for BIF for en 5-årig periode. Der er taget udgangs-

punkt i en række nøje udvalgte poster fra BIFs årsrapporter i perioden 2007-2011. For at skabe et 

nuanceret billede af BIF, har vi valgt at udarbejde et budget for tre forskellige scenarier – Best, 

Base og Worst. Det samlede driftsresultat for hvert af de tre scenarier er gengivet i henholdsvis 

tabel 20, 27 og 34. 

 

Den netop udarbejdede budgettering af BIF vil udmønte sig i en samlet værdiansættelse, der vil 

blive gennemgået i det følgende afsnit. 
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8. Værdiansættelse af BIF 
I det følgende afsnit vil vi værdiansætte BIF ud fra en række forskellige værdiansættelsesmetoder 

med baggrund i den strategiske analyse, nøgletalsanalysen samt budgetteringsdelen. 

 

Der findes en lang række værdiansættelsesmetoder som for eksempel substansmetoden, de afkast-

baserede model, DCF-metoden, P/E, dividendemodellen, likvidationsmetoden, EV/EBIT, m.fl. I 

forbindelse med værdiansættelsen af BIF har vi valgt at benytte følgende metoder: 

- DCF-metoden. 

- Multiplerne P/E167, EV168/Omsætning samt K/I169

- Likvidationsmetoden. 

. 

 

Grunden til, at vi har valgt at benytte flere metoder, skyldes, at vi ikke finder det tilstrækkeligt kun 

at benytte en metode samt, at vi ønsker at beregne et spænd over, hvor værdiansættelsen ligger in-

denfor. 

 

Valget samt definitionen af de forskellige metoder vil blive beskrevet i de følgende afsnit. 

8.1 DCF-metoden 
Vi har valgt at benytte DCF-metoden, fordi den er en af de mest udbredte værdiansættelsesmetoder. 

Der findes flere varianter af DCF-metoden. Vi har valgt at benytte FCFF-metoden, som er beskre-

vet nærmere i næste delafsnit (8.1.1). 

  

I forbindelse med værdiansættelse ved hjælp af DCF-metoden har det været nødvendigt at opstille 

en række antagelser. For det første antages det, at der er en konstant vækstrate i terminalperioden. 

For det andet har vi valgt at antage, at minoritetsinteresser er lig med nul i både budget- og termi-

nalperioden. Den sidste antagelse er, at antallet af aktier udgøres af både A- og B-aktier. 

8.1.1 Definition af DCF-metoden 
DCF-metoden måler nutidsværdien af det fremtidige cash flow for herved at bestemme værdien af 

selskabet170

                                                        
167 P/E står for Price/Earnings og er defineret som aktiekurs/indtjening pr. aktie. 

. Det frie cash flow er beregnet med udgangspunkt i det udarbejdede budget for den 

168 EV står for Enterprise Value og er defineret som antal aktier multipliceret med aktiekurs. 
169 K/I står for Kurs/Indre Værdi og er defineret som aktiekurs/indre værdi. 
170 Ross, Westerfield & Jordan; ”Corporate Finance”, 2006, side 134. 
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valgte periode samt terminalperioden. Derfor kræver anvendelse af metoden et indgående kendskab 

til selskabet. Samtidig er metoden mindre stabil end for eksempel dividende-modellen171

 

. 

Vi har i kandidatafhandlingen valgt at tage udgangspunkt i cash flow-metoden FCFF172 (Free Cash 

Flow to the Firm) frem for FCFE173

 

 (Free Cash Flow to Equity). FCFF beregnes på følgende måde: 

174

 
 

Ud fra ovenstående formel kan vi beregne værdien af egenkapitalen ved hjælp af følgende for-

mel175

 

: 

 
 

Det fordelagtige ved metoden er, at den er uafhængig af valgt regnskabspraksis. Men til gengæld 

kan den overvurdere værdien af selskabet, idet antagelsen om, at overskydende likviditet investeres 

til afkastkravet, ikke altid holder176

 

. Et problem ved DCF-metoden er, at en stor del af værdien lig-

ger i terminalperioden, og derfor mere eller mindre gør budgetteringsperioden overflødig. En mulig 

løsning til dette kunne være at ændre lidt i metoden, så det meste af værdien ikke ligger i terminal-

perioden. 

I de følgende tre delafsnit vil vi værdiansætte BIF ved hjælp af DCF-metoden for hvert af de tre 

scenarier (Best, Base og Worst). Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i vores 5-årige budget- og 

terminalperiode, jf. afsnit 7. 

8.1.2 Best case 
I best case scenariet er der budgetteret med, at BIF årligt blander sig i topstriden (top 4) og kvalifi-

cerer sig til en af de europæiske turneringer. Dette scenarie er på nuværende tidspunkt meget opti-

mistisk. Med udgangspunkt i det 5-årige budget samt den beregnede WACC har vi beregnet BIFs 

                                                        
171 Dividende-modellen tilbagediskonterer det cash flow, som udbetales til aktionærerne som dividende. 
172 FCFF benyttes til beregning af virksomhedsværdien. 
173 FCFE benyttes til beregning af egenkapitalværdien. 
174 Elling, Jens O.; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, 152-153. 
175 Complet Kompendium i Finansiering, side 153. 
176 Complet Kompendium i Finansiering, side 154. 
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samlede værdi i best case scenariet til 429.504 t.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 53,91 kr. pr. 

aktie. 

 

Denne aktiekurs ligger langt fra BIFs reelle aktiekurs, der blev observeret den 30. juni 2012177, og 

som var 10,40 kr. pr. aktie178

 

. Samtidig ligger aktiekursen også langt fra den højest observerede 

aktiekurs indenfor de sidste fem år. Tilbage i efteråret 2007 lå BIFs aktie i kurs 103,00. En aktie-

kurs på 53,91 kr. pr. aktie i best case scenariet kan derfor virke som en lidt konservativ vurdering, 

såfremt de kan vende tilbage til fordums styrke. 

For at få det fulde overblik over best case scenariet, herunder budget- og terminalperioden, værdi-

ansættelse ved DCF-metoden, samt WACC, henvises der til bilag 12. 

8.1.3 Base case 
Base case scenariet er som tidligere nævnt det mest realistiske af de i alt tre udarbejdede scenarier. 

Med udgangspunkt i det 5-årige budget samt den beregnede WACC har vi beregnet BIFs samlede 

værdi i base case scenariet til 194.412 t.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 12,30 kr. pr. aktie. 

 

Denne aktiekurs ligger tæt på BIFs reelle aktiekurs, der blev observeret den 30. juni 2012179

 

, jf. 

forrige afsnit. At de to kurser ligger tæt op ad hinanden er der intet mærkeligt i, da det mest forven-

telige scenarie er, at BIF fortsætter med at ligge og kæmpe om midterplaceringerne i Superligaen. 

Og samtidig har markedet samme forventninger til fremtiden. 

For at få det fulde overblik over base case scenariet, herunder budget- og terminalperioden, værdi-

ansættelse ved DCF-metoden, samt WACC, henvises der til bilag 13. 

8.1.4 Worst case 
I worst case scenariet forventes det, at BIFs sportslige og økonomiske situation forværres, så de 

kommer til at have status som et elevatorhold. Med udgangspunkt i det 5-årige budget samt den 

beregnede WACC har vi beregnet BIFs samlede værdi i worst case scenariet til 139.153 t.kr., hvil-

ket svarer til en aktiekurs på 2,52 kr. pr. aktie. 

 

                                                        
177 Den 30. juni 2012 var en lørdag. Derfor har vi taget udgangspunkt i kursen fra den 29. juni 2012. 
178 www.euroinvestor.dk 
179 Den 30. juni 2012 var en lørdag. Derfor har vi taget udgangspunkt i kursen fra den 29. juni 2012. 

http://www.euroinvestor.dk/�
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En aktiekurs på 2,52 kr. pr. aktie ligger et stykke fra BIFs aktiekurs fra den 30. juni 2012180

 

, jf. tid-

ligere afsnit. Vi vurderer, at en aktiekurs på 2,52 kr. pr. aktie i et worst case scenarie er forholdsvis 

realistisk, da BIFs omsætning vil skrumpe på grund af dårlige sportslige resultater samt manglende 

interesse fra omverdenen. 

For at få det fulde overblik over worst case scenariet, herunder budget- og terminalperioden, værdi-

ansættelse ved DCF-metoden, samt WACC, henvises der til bilag 14. 

8.2 Multipler 
Vi har som tidligere nævnt valgt at benytte tre forskellige multipler: P/E, EV/Omsætning og K/I. 

Alle tre multipler har det til fælles, at de tager udgangspunkt i antallet af aktier i det pågældende 

selskab samt det pågældende selskabs aktiekurs. De tre multipler vil alle blive beskrevet nærmere i 

de følgende delafsnit. 

 

Derudover benyttes multipler ofte af analytikere, da de er mere simple at beregne og sammenligne 

med i forhold til værdiansættelsesmetoder som DCF-metoden og EVA-modellen181

 

. Multipler er 

især velegnet til at sammenligne selskaber indenfor samme peer group. Men de er samtidig svære at 

benytte i volatile brancher, hvor der ikke er direkte sammenlignelige peers. 

Ved relative analyser, herunder multipler, ligger der en risiko i den måde, man sammenligner akti-

erne på. Risikoen består i, at man ikke kan være sikker på, at de aktier, der sammenlignes med, er 

prissat korrekt182

8.2.1 Definition af P/E 

. 

Ved beregning af P/E får man et overblik over, hvor meget en investor vil betale for én krones over-

skud. P/E-værdien for et selskab kan variere meget alt afhængig af den branche, som selskabet be-

finder sig i. 

 

Da P/E måler, hvor meget investorer er villige til at betale for én krones overskud, vil en høj P/E 

ofte ses som om, at det pågældende selskab har en signifikant mulighed for fremtidig vækst. Men 

                                                        
180 Den 30. juni 2012 var en lørdag. Derfor har vi taget udgangspunkt i kursen fra den 29. juni 2012. 
181 EVA står for Economic Value Added (merafkastet) og er defineret som den investerede kapital multipliceret med forskellen på afkastningsgraden 
og WACC’en. 
182 Elling, Jens O.; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse”, 2005, 58. 
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samtidig vil et selskab med ingen eller lav indtjening ofte have en meget høj P/E, hvilket indikerer, 

at man skal være varsom, når man fortolker forholdet mellem pris og indtjening183

 

. 

Ved beregning af P/E er det vigtigt, at sammenligningsgrundlaget er ens for selskaberne i peer 

group, hvilket vil sige, at indtjeningen skal beregnes identisk. 

 

Beregning af P/E sker ved følgende måde184

 

: 

 
 

Da P/E-ratioen ser nærmere på den fremtidige vækst, har det været nødvendigt at opstille et par 

antagelser i forbindelse med beregningen af P/E. Normalt benyttes årets resultat for budgetår 1 ved 

beregning af EPS, men da vi kun kender dette for BIF, har vi valgt at benytte årets resultat for det 

seneste regnskabsår for både BIF og peer group. Derudover har vi valgt, at antallet af aktier er det 

samlede antal, såfremt der både er A- og B-aktier i selskabet185

8.2.1.1 Beregning af P/E 

. 

Grundet et negativt årsresultat har tre af klubberne i peer group en negativ P/E. Blandt de fire klub-

ber i peer group er det kun FCK, der formår at have en positiv P/E (8,78), jf. nedenstående figur 29. 

Dette betyder, at peer group’ens gennemsnitlige P/E er -3,92. BIFs beregnede P/E er -16,83, og 

dermed væsentlig lavere end peer group’ens, hvilket indikerer, at BIFs aktiekurs er stærkt under-

vurderet i forhold til peer group, og derfor bør købes. En konklusion som denne kan være farlig, da 

sammenligningsgrundlaget ikke er 100% holdbart. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
183 Ross, Westerfield & Jordan; ”Corporate Finance”, 2006, side 66. 
184 EPS står for ”earnings per share” og beregnes på følgende måde: Årets resultat / Antal aktier. 
185 Ved både A- og B-aktier beregnes der en gennemsnitspris. Dette gælder for BIF og AGF. 
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P/E 
     

Virksomhed186 Antal aktier i 
1.000 stk. (1)  Aktiekurs187 

/ 188
Årets resultat 

i t.kr. (3)  (2) EPS (4) P/E 

        (3) / (1) (2) / (4) 
AAB  14.815      1,20     -39.835 -2,69 -0,45 
AGF  93.112      0,85     -3.482 -0,04 -22,73 
FCM  3.801      8,90     -25.891 -6,81 -1,31 
FCK  9.875      66,00     74.191 7,51 8,78 
Gennemsnit af peer group       -3,92 
BIF  5.650     10,40 -3.492 -0,62 -16,83 

          Figur 29: Beregning af multiplen, P/E, for BIF og peer group. 

 

Det er matematisk muligt, at P/E kan være negativ, men i de finansielle kredse ses en negativ P/E 

som værende ikke valid. Såfremt man som investor ønsker at investere i en virksomhed med en 

negativ P/E, skal man være yderst opmærksom på, at man køber en aktie i en virksomhed, der taber 

penge pr. aktie189

 

. 

Samlet set kan vi konkludere, at værdiansættelse via multiplen, P/E, i vores tilfælde, hvor flere af 

virksomhederne har et negativt årsresultat, ikke er en valid og egnet metode, hvilket betyder, at det 

derfor ikke er muligt at beregne BIFs aktiekurs ud fra peer group’ens P/E, da det giver en negativ 

aktiekurs. 

8.2.2 Definition af EV/Omsætning 
EV/Omsætning er et finansielt forhold, der sammenligner et selskabs totale værdi med dets omsæt-

ning. EV/Omsætning er en multipel, der ofte benyttes af aktieanalytikere i forbindelse med værdi-

ansættelse af selskaber. 

 

Beregning af EV/Omsætning sker på følgende måde190: 

 

 
 

                                                        
186 Virksomhedernes resultat og antal aktier er hentet fra det seneste årsregnskab. 
187 Dato for aktiekurserne er den 29. juni 2012. 
188 Aktiekurs for FCM er fundet på: http://gxgmarkets.com, mens aktiekurserne for de resterende virksomheder er fundet på: www.euroinvestor.dk. 
189 http://www.investopedia.com/ask/answers/05/negativeeps.asp#axzz2K9tYme9a 
190 EV er lig med det samlede antal af aktier multipliceret med aktiekursen. 

http://gxgmarkets.com/�
http://www.euroinvestor.dk/�
http://www.investopedia.com/ask/answers/05/negativeeps.asp#axzz2K9tYme9a�
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For fodboldklubber, der ofte er en dårlig forretning og lider under store årlige underskud, kan 

EV/Omsætning være en god model, da omsætning ikke kan være negativ og derfor er et godt esti-

meringsgrundlag. 

 

Det gode ved modellen er som sagt, at omsætningen ikke kan være negativ, og samtidig vil omsæt-

ningen alt andet lige være mere stabil end indtjeningen. Derudover vil omsætningen i mindre grad 

være udsat for manipulation. Problemet med modellen er, at et selskabs omsætning ikke insinuerer, 

hvorvidt selskabets indtjening er god eller dårlig. Modellen tager heller ikke højde for de eventuelle 

forskelle, der måtte være i selskabets omkostningsstruktur. 

 

Normalt tager modellen højde for de netto finansielle forpligtelser (NFF), men da disse kun er be-

regnet for BIF, har vi valgt, ikke at medtage dem i beregningen af EV/Omsætning. Dette medfører, 

at multiplens værdi bliver lidt højere, end den ville have været i tilfælde af, at vi havde inkluderet 

de netto finansielle forpligtelser. 

8.2.2.1 Beregning af EV/Omsætning 
De estimerede værdier for multiplen, EV/Omsætning, er illustreret i figur 30. Alle virksomhederne 

har en EV/omsætning på under 1 med undtagelse af AGF (1,10). Peer group’ens gennemsnitlige 

EV/Omsætning er beregnet til 0,58, mens BIF har en EV/Omsætning på 0,39. 

 

EV/Omsætning 
     

Virksomhed191 Antal aktier 
(1) i 1.000 stk.  Aktiekurs192 

/ 193
Enterprise 
Value (3)  (2) 

Omsætning 
(4) 

EV/ Om-
sætning 

      (1) x (2)   (3) / (4) 
AAB  14.815      1,20     17.778 68.224 0,26 
AGF  93.112      0,85     79.145 72.015 1,10 
FCM  3.801      8,90     33.829 73.992 0,46 
FCK  9.875      66,00     651.763 1.341.724 0,49 
Gennemsnit af peer group       0,58 
BIF  5.650     10,40 58.760 151.393 0,39 

     Figur 30: Beregning af multiplen, EV/Omsætning, for BIF og peer group. 

 

Nedenstående figur 31 viser beregningen af BIFs aktiekurs, såfremt BIF havde en EV/Omsætning 

der svarede til peer group’ens. BIFs nye aktiekurs er beregnet til 15,42 kroner pr. aktie, hvilket er 

                                                        
191 Virksomhedernes omsætning og antal aktier er hentet fra det seneste årsregnskab. 
192 Dato for aktiekurserne er den 29. juni 2012. 
193 Aktiekurs for FCM er fundet på: http://gxgmarkets.com, mens aktiekurserne for de resterende virksomheder er fundet på: www.euroinvestor.dk. 

http://gxgmarkets.com/�
http://www.euroinvestor.dk/�
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ca. 50% højere end BIF aktiens reelle aktiekurs den 30. juni 2012. Dette giver indikationen af, at 

BIF aktien er stærkt undervurderet. 

 

EV/Omsætning 
     

Virksomhed EV/Omsætning - 
Peer group (1) 

Omsætning 
- BIF (2) 

Enterprise 
Value - BIF (3) 

Antal aktier i 
1.000 stk. (4) 

Ny aktiekurs 
- BIF 

      (1) x (2)   (3) / (4) 
BIF 0,58 151.393 87.147    5.650 15,42 
Figur 31: Beregning af ny aktiekurs for BIF ud fra værdien af peer group’ens EV/Omsætning. 

 

BIFs og peer group’ens EV/Omsætning er som tidligere nævnt et stykke over det forventede, da vi 

har undladt at indregne de netto finansielle forpligtelser i modellen. Dette medfører en lavere 

EV/Omsætning for både BIF og peer group’en, hvilket vil resultere i en lavere aktiekurs for BIF, og 

som vil lægge tættere på den reelle aktiekurs fra den 30. juni 2012. 

8.2.2 Definition af K/I 
K/I står for kurs/indre værdi og dækker over forholdet mellem aktiekursen og selskabets indre vær-

di, der er selskabets bogførte egenkapital divideret med det samlede antal aktier. K/I fortæller noget 

om, hvor meget man betaler for de bogførte værdier i selskabet. For eksempel vil en K/I, der er lig 

med 1 betyde, at man betaler én krone for én krones bogførte værdier i selskabet.  

 

En lav K/I indikerer, at man får mere af selskabets bogførte værdi, end man betaler for. Man skal 

dog være varsom med at investere i selskaber med en lav K/I, da der kan være flere grunde til, at 

markedet prisfastsætter aktien så lavt. Selskaber med en K/I under 1, har ofte en negativ indtjening. 

En høj K/I indikerer, at den bogførte værdi af selskabets egenkapital er mindre værd end markeds-

værdien af selskabets egenkapital194

 

. 

K/I-ratioen er god i forhold til P/E i de tilfælde, hvor et selskab har underskud eller små overskud. 

Problemet med K/I er, at der benyttes bogførte værdier, hvilket gør, at K/I-ratioen er meget upræcis 

i de fleste tilfælde195

 

. 

På trods af at K/I benyttes til værdiansættelse af selskaber, bør man altid sikre sig, at K/I ikke står 

alene, og at man derfor supplerer med andre værdiansættelsesmetoder. 
                                                        
194 Plenborg & Petersen; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, 1. udgave/3. oplag, 2008, side 241. 
195 Koed & Nielsen; ”Complet Kompendium i Finansiering”, 2. udgave, 2008, side 156. 
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Beregning af K/I sker på følgende måde196

 

: 

 

8.2.2.1 Beregning af K/I 
De estimerede værdier for multiplen, K/I, er illustreret i figur 32. K/I værdierne for de fire virksom-

heder i peer group ligger alle markant over BIFs K/I. BIFs K/I har en værdi på 0,18 og er lavere end 

gennemsnittet af peer group’ens K/I, der er på 1,25. Det er især AGF (1,56) og FCM (1,71), der 

trækker peer group’ens K/I op. BIFs lave K/I indikerer, at man får mere af selskabets bogførte vær-

di, end man betaler for. En forklaring på BIFs lave K/I kan være, at de ejer deres eget stadion. Og 

for et stadion vil den bogførte værdi som udgangspunkt være højere end markedsværdien, hvilket 

mindsker K/I. 

 

K/I 
     

Virksomhed197 Antal aktier i 
1.000 stk. (1)  Aktiekurs198 

/ 199
Egenkapital i 

t.kr. (3)  (2) 
Indre værdi 

(4) K/I 

        (3) / (1) (2) / (4) 
AAB  14.815      1,20     18.979 1,28 0,94 
AGF  93.112      0,85     50.865 0,55 1,56 
FCM  3.801      8,90     19.726 5,19 1,71 
FCK  9.875      66,00     809.398 81,96 0,81 
Gennemsnit af peer group       1,25 
BIF  5.650     10,40 327.665 57,99 0,18 

         Figur 32: Beregning af multiplen, K/I, for BIF og peer group. 

 

Nedenstående figur 33 viser beregningen af BIFs aktiekurs såfremt BIF havde en K/I, der svarede 

til peer group’ens. BIFs nye aktiekurs er beregnet til 72,68 kroner pr. aktie, hvilket er ca. 7 gange 

højere end BIF aktiens reelle aktiekurs den 30. juni 2012. Dette giver indikationen af, at BIF aktien 

ud fra peer group’ens gennemsnitlige K/I er stærkt overvurderet. 

 

 

                                                        
196 Indre værdi beregnes på følgende måde: Bogført egenkapital / Antal aktier. 
197 Virksomhedernes egenkapital og antal aktier er hentet fra det seneste årsregnskab. 
198 Aktiekurs for FCM er fundet på: http://gxgmarkets.com, mens aktiekurserne for de resterende virksomheder er fundet på: www.euroinvestor.dk. 
199 Dato for aktiekurserne er den 29. juni 2012. 

http://gxgmarkets.com/�
http://www.euroinvestor.dk/�
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K/I 
     

Virksomhed K/I - Peer 
group (1) 

Egenkapital 
i t.kr. (2) 

Ny egenkapi-
tal i t.kr. (3) 

Antal aktier i 
1.000 stk. (4) 

Ny aktiekurs 
- BIF 

      (1) x (2)   (3) / (4) 
BIF 1,25 327.665 410.636    5.650 72,68 

      Figur 33: Beregning af ny aktiekurs for BIF ud fra værdien af peer group’ens K/I. 

 

Årsagen til, at BIFs K/I er så lav, skyldes blandt andet, at de har en negativ indtjening. Derudover er 

den bogførte værdi af BIFs egenkapital markant lavere end markedsværdien af BIFs egenkapital. 

Dette er ikke tilfældet for de fire virksomheder i peer group’en. Her er markedsværdien og den bog-

førte værdi af egenkapitalen enten næsten identisk (tæt på 1), eller også er markedsværdien større 

end den bogførte værdi (større end 1). 

8.3 Likvidationsmetoden 
Likvidationsmetoden benyttes ikke ret ofte i forbindelse med værdiansættelser. Vi har valgt at in-

kludere den som en del af vores kandidatafhandling, da BIF på nuværende tidspunkt er i en svær 

situation både sportsligt og økonomisk. På baggrund af denne situation finder vi det yderst relevant 

at vurdere BIF med henblik på, at deres aktiver og forpligtelser likvideres. Likvidationsværdien kan 

opfattes som investorernes nedre grænse. Hvis selskabet vurderes lavere end likvidationsværdien, 

vil investorerne begære selskabet konkurs og sælge aktiverne til markedsværdi. 

 

Likvidation af virksomheder sker oftest i forbindelse med lukning af en virksomhed (frivillig likvi-

dation) eller ved en virksomheds konkurs (tvungen likvidation). Som følge af BIFs nuværende situ-

ation finder vi det nødvendigt at supplere de allerede gennemgåede værdiansættelsesmetoder med 

likvidationsmetoden. Årsagen til dette er, at det er interessant at se, hvorvidt ejerne og investorerne 

af BIF er bedre stillet ved en likvidation af BIF. 

 

En nærmere definition af likvidationsmetoden vil fremgå i det følgende delafsnit. 

8.3.1 Definition af likvidationsmetoden 
Likvidationsmetoden benyttes som før nævnt ved lukning af en virksomhed og ved en virksomheds 

konkurs. Der skelnes altså her mellem, om en virksomhed er solvent eller insolvent. Likvidations-
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metoden er anvendelig, når man skal vurdere tilbagebetalingsevnen i tilfælde af, at virksomheden 

ikke kan fortsætte sin drift – worst case scenarie200

 

. 

Ved likvidation af en virksomhed sælger virksomheden ud af dens aktiver. Såfremt virksomhedens 

aktiver overstiger virksomhedens gæld, vil overskuddet udbetales til ejerne af virksomheden. Ifølge 

Plenborg og Petersen (2008) skønner likvidationsmetoden ”over realisationsværdien af aktiver og 

forpligtelser i en virksomhed”201. Da det forudsættes, at årsrapporten aflægges under antagelse af et 

”going concern”-scenarie, vil virksomhedens aktiver i de færreste tilfælde være lig med likvidati-

onsværdien202

 

. Likvidationsværdien er lig med virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens 

gæld. 

Problemet med likvidationsmetoden er, at ”datakravene til likvidationsmetoden er ganske betydeli-

ge, da alle aktiver og forpligtelser skal være indregnet i balancen”203

 

. Derudover skal de bogførte  

aktiver og forpligtelser være realistiske estimater. 

Da der ikke findes en specifik metode til at beregne likvidationsmetoden på, vil vi i det næste afsnit 

nedskrive BIFs aktiver, så de giver et realistisk billede af BIFs værdi i tilfælde af likvidation. Føl-

gende poster under BIFs samlede aktiver vil blive vurderet og analyseret i forbindelse med bereg-

ningen af likvidationsværdien i næste afsnit: 

- Immaterielle aktiver. 

- Materielle aktiver. 

- Andre langfristede aktiver. 

- Kortfristede aktiver. 

8.3.1.1 Beregning af likvidationsmetoden 
I det følgende afsnit vil vi beregne likvidationsværdien af BIFs aktiver og forpligtelser. Ved hjælp 

af den beregnede likvidationsværdi kan vi beregne BIFs aktiekurs. Ud fra den nye aktiekurs kan vi 

vurdere, hvorvidt det er bedst for aktionærerne at stoppe eller forsætte driften i BIF. 

 

                                                        
200 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 33. 
201 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 283. 
202 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 283. 
203 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”, Forlaget Thomson, 1. udgave, 3. oplag, 2008, side 28. 
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Med inspiration fra Plenborg & Petersen (2008) har vi opstillet BIFs bogførte aktiver og forpligtel-

ser fra årsrapporten 2011 samt en eventuel nedskrivningsssats for hvert enkelt aktivpost, jf. bilag 

15. Hvert enkelt aktivpost vil blive vurderet i det følgende. 

 

En forudsætning for, at man kan foretage en likvidation af et selskab er, at man har en køber til det 

likviderede selskabs aktiver. 

 

Ved nedskrivning af de immaterielle aktiver herunder spillernes kontraktrettigheder er det essenti-

elt, at der er et match mellem niveauet i det nuværende transfermarked og værdien af spillernes 

kontraktrettigheder. Man ser altså på, om spillerens værdi stemmer overens med det nuværende 

markedsniveau. I løbet af de seneste sæsoner har BIF foretaget store nedskrivninger på kontraktret-

tighederne. På baggrund af dette vurderes det, at markedsværdien af BIFs immaterielle aktiver i 

tilfælde af likvidation udgør 60% af den bogførte værdi. 

 

BIFs materielle aktiver inkluderer Brøndby Stadion, driftsmateriel og inventar, samt anlæg under 

opførsel. Vi vurderer, at det vil være relativt svært at finde en køber, der vil betale den bogførte 

værdi for Brøndby Stadion. Som følge af dette har vi valgt at nedskrive værdien af Brøndby Stadion 

med 65% på grund af sværhedsgraden i at finde en køber samt fodboldmarkedets nuværende situa-

tion. Driftsmateriel og inventar samt anlæg under opførsel udgør en mindre del af de materielle 

aktiver og nedskrives med henholdsvis 30% og 100%. Samlet set nedskrives de materielle aktiver 

med 64% i alt. 

 

De to poster under "Andre langfristede aktiver" er begge nul og har derfor ingen værdi i tilfælde af 

en likvidation af BIF. 

 

BIFs kortfristede aktiver består af flere poster. For periodeafgrænsningsposter, værdipapirer samt 

likvide beholdninger vurderer vi, at de bogførte værdier er lig med markedsværdien, hvilket bety-

der, at de ikke nedskrives. Handelsvarer og tilgodehavender vurderes ikke til at være lige så omsæt-

telige som blandt andet værdipapirer, og de nedskrives med henholdsvis 30% og 20%. Gildhøj 

Centret har været til salg et godt stykke tid, og sammenholdt med det nuværende ejendomsmarked, 

vurderer vi, at ejendommen i tilfælde af likvidation nedskrives med 25%. 
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Der nedskrives i alt 63% på de langfristede aktiver, mens der nedskrives 21% på de kortfristede 

aktiver. Samlet set nedskrives BIFs samlede aktiver med 55%. 

 

I forbindelse med en likvidation af et selskab vil der være en række omkostninger forbundet hertil. 

Her tænkes der blandt andet på omkostninger til rådgivning og til eventuelle retssager. Likvidati-

onsomkostninger kan være meget høje især ved tvungne likvidationer. I BIFs tilfælde vil der næppe 

være tale om en frivillig likvidation, men derimod en tvungen. Vi har derfor vurderet, at omkost-

ningerne til likvidation vil svare til 3% af den samlede aktivsum204

 

.  

Den samlede likvidationsværdi udgør i alt 35.477 t.kr., hvilket giver en aktiekurs på 6,28 kr. pr. 

aktie. Denne aktiekurs ligger ca. 40% lavere end BIFs aktiekurs fra den 30. juni 2012, der var 10,40 

kr. pr. aktie. Umiddelbart lader det til, at BIFs investorer ikke er bedre stillet, hvis selskabet likvide-

res. Man skal dog være påpasselig med sådanne udsagn, da der er stor usikkerhed forbundet med 

likvidationer. Derudover kan der også være en lang række af andre faktorer, der spiller ind. En fak-

tor, der blandt andet ikke er medregnet i likvidationsværdien, er den ”branding value”, der er ved at 

overtage BIFs aktiver. Værdien af BIF set ud fra et branding synspunkt vil være relativ høj. 

8.4 Følsomhedsanalyse med udgangspunkt i WACC’en 
Da der er stor usikkerhed i forbindelse med værdiansættelsen af BIF, har vi i det følgende afsnit 

valgt at udarbejde en følsomhedsanalyse med udgangspunkt i WACC’en og DCF-metoden. Føl-

somhedsanalysen vil vise os, hvordan BIFs virksomhedsværdi og aktiekurs varierer alt afhængig af 

niveauet af de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Niveauet for WACC’en i følsomhedsanalysen 

er sat til at ligge mellem 3,73% og 4,93%. 

 

Nedenstående figur 34 viser den udarbejdede følsomhedsanalyse af virksomhedsværdien på BIF for 

de tre scenarier fra budgetteringsdelen og DCF-metoden. Virksomhedsværdien af BIF består af 

værdien af egenkapitalen samt markedsværdien af den nettorentebærende gæld (NFF)205

 

. 

                                                        
204 3% af den samlede aktivsum er forholdsvist lavt sat i forhold til hvad man ser i blandt andet USA, hvor den kan ligge mellem 2-20% af den samle-
de aktivsum. 
205 Markedsværdien af den nettorentebærende gæld udgør 124.919 t.kr. for BIF. 
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Figur 34: Følsomhedsanalyse af BIFs værdi med udgangspunkt i WACC’en. 
 

Ovenstående figur 34 viser, hvor meget virksomhedsværdien af BIF kan variere alt afhængig af en 

ændring i de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Alt afhængigt af scenarie og WACC ligger virk-

somhedsværdien af BIF mellem 125-625 millioner kroner. 

 

I nedenstående tabel 35 ses en oversigt over virksomhedsværdien af BIF omregnet til en aktiekurs. 

For alle scenarier gælder der, at jo lavere WACC desto højere er aktiekursen, hvilket man også kan 

se i ovenstående figur 34. Aktien varierer mellem kurs 88,57 i best case scenariet og kurs 0,16 i 

worst case scenariet. 

 

Niveau af WACC 
  3,73% 3,93% 4,13% 4,33% 4,53% 4,73% 4,93% 
Best case (aktiekurs i kr.) 88,57 79,74 72,04 65,26 59,25 53,91 49,07 
Base case (aktiekurs i kr.) 36,86 29,92 24,27 19,59 15,65 12,30 9,38 
Worst case (aktiekurs i kr.) 22,40 16,77 12,20 8,41 5,23 2,52 0,16 

Tabel 35 viser en oversigt over virksomhedsværdien af BIF omregnet til en aktiekurs. 

 

Følsomhedsanalysen viser, at der er stor usikkerhed i forbindelse med værdiansættelse af BIF. Det 

er ikke kun WACC’en, der kan få virksomhedsværdien (og aktiekursen) til at variere markant. En 

ændring i blandt andet omsætningsvæksten og EBIT vil også have en stor indflydelse på virksom-

hedsværdien. 
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8.5 Delkonklusion – Værdiansættelse 
Vi har i forbindelse med værdiansættelsen af BIF valgt at inddrage flere værdiansættelsesmetoder 

for at minimere usikkerhedsmomentet ved kun at vælge at benytte én metode. Ved at benytte flere 

metoder skabes både et minimum og maksimum på selskabets værdi ud fra de givne forudsætnin-

ger. 

 

Med udgangspunkt i budgetforudsætningerne og de opstillede budgetter, jf. bilag 12-14, har vi ved 

hjælp af DCF-metoden beregnet markedsværdien af BIFs egenkapital og derved også aktiekursen 

for hvert af de tre scenarier. 

 

For best case scenariet har vi beregnet værdien af egenkapitalen til 304.585 t.kr., hvilket svarer til 

en aktiekurs på 53,91. I base case scenariet, der er det meste realistiske scenarie, har vi beregnet 

værdien af egenkapitalen til 69.464 t.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 12,30. Det mest pessimi-

stiske scenarie, worst case, har en egenkapitalværdi på 14.234 t.kr., hvilket svarer til en aktiekurs på 

2,52. 

 

Værdiansættelse ved brug af multipler viser en stor variation i aktiekursen alt afhængig af valget af 

multipel. Multiplen P/E er for både BIF og peer group’ens vedkommende negativ, hvilket betyder, 

at det ikke har været muligt at beregne en aktiekurs, da en negativ P/E vurderes som værende ikke 

valid. I forbindelse med multiplen EV/Omsætning har vi beregnet aktiekursen til 15,42, hvilket er 

en lille smule overvurderet i forhold til BIFs reelle aktiekurs den 30. juni 2012. For multiplen K/I 

har vi beregnet en aktiekurs på 72,68, der er markant overvurderet i forhold til BIFs reelle aktiekurs 

den 30. juni 2012, hvilket skyldes, at peer group’ens K/I ligger en ca. fem gange højere end BIFs 

K/I. 

 

Den sidste værdiansættelsesmetode vi har brugt, er likvidationsmetoden. Vi har beregnet den sam-

lede likvidationsværdi til 35.477 t.kr., hvilket giver en aktiekurs på 6,28 kr. pr. aktie. Denne kurs er 

ca. 40% lavere end BIFs aktiekurs fra den 30. juni 2012. 

 

BIFs aktiekurs fra den 30. juni 2012 samt de beregnede aktiekurser ved hjælp af de valgte værdian-

sættelsesmetoder kan ses i nedenstående figur 35. 
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Figur 35: Oversigt over aktiekurser beregnet ud fra de valgte værdiansættelsesmetoder. 
 

Samlet set ligger de beregnede aktiekurser i intervallet mellem 2,52-72,68, hvilket må siges at være 

et bredt interval. Vi vurderer, at den mest realistiske aktiekurs er de 12,30, der er beregnet i base 

case scenariet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,40 

53,91 

12,30 
2,52 

15,42 

72,68 

6,28 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

A
k

ti
ek

u
rs

 i 
k

r.
 

Værdiansættelsesmetoder 

Sammenligning af aktiekurser 



 114 

9. Konklusion 
Hovedformålet med kandidatafhandlingen har været, at estimere værdien af BIFs aktier pr. 30. juni 

2012. Til løsning af dette er der blevet foretaget en strategisk analyse, en regnskabsanalyse, samt en 

værdiansættelse. 

 

Ved hjælp af en række udvalgte værdiansættelsesmetoder har vi beregnet, at prisen på en aktie er 

kr. 12,30 svarende til en samlet virksomhedsværdi på 194.413 t.kr., hvoraf de 124.919 t.kr. udgør 

markedsværdien af den nettorentebærende gæld (NFF). Sammenlignes den fundne aktiekurs med 

aktiekursen på kr.10,40, der blev registreret på Københavns Fondsbørs den 30. juni 2012, kan man 

konkludere, at den registrerede aktiekurs er en lille smule undervurderet i forhold til vores beregne-

de aktiekurs.  

 

Der er utrolig stor risiko på aktien, da den største del af indtjeningen kommer fra den sportslige del, 

hvilket betyder, at man er yderst sårbar i en situation med sportslig nedtur. Såfremt man ikke udvi-

der porteføljen af investeringsområder, er BIFs eneste vej ud af den finansielle og sportslige krise 

via sportslig succes. 

 

På fodboldmarkedet i Danmark hersker der fuldkommen konkurrence, der er karakteriseret ved at 

de 12 Superligaklubber har en markedsandel på mellem 5 og 13,8%. Dette indikerer, at der i den 

danske fodboldbranche er en høj grad af rivalisering mellem de eksisterende klubber. BIF differen-

tierer sig fra andre danske klubber ved at have en lang og stolt historie samt en bred fanskare, hvil-

ket gør, at det er svært for andre klubber at kopiere BIF. 

 

På trods af at BIF har en bred fanskare, har det de seneste år været svært at fastholde det høje til-

skuertal, hvilket skyldes den sportslige udvikling, samt den større magt TV-selskaberne har fået.  

 

Det er ikke kun TV-selskaberne, der påvirker konkurrenceforholdene i dansk fodbold. BIF er under-

lagt en række love og regelsæt heriblandt den nationale lovgivning samt DBUs og UEFAs regelsæt. 

Dette har en signifikant indflydelse på BIFs ageren som virksomhed. 

 

For at vurdere BIFs fremtidige udvikling har vi set nærmere på både de interne og eksterne forhold i 

BIF. Af interne forhold bør BIF satse på deres kernekompetence, som er talentudvikling. Derudover 
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bør BIF satse på en bedre udnyttelse af deres faciliteter samt ændre den nuværende ejerstruktur, så 

det bliver mere attraktivt for investorer at investere i BIF. Af eksterne forhold bør BIF kigge mod 

nye forretningsområder som for eksempel afholdelse af koncerter eller lignende. Et andet eksternt 

forhold, der har kendetegnet situationen de seneste år, er den økonomiske recession. I vores budget-

tering har vi lagt op til en mere positiv udvikling de kommende år. 

 

De seneste års recession ses tydeligt i udviklingen i BIFs nøgletal. Regnskabsåret 2011 viste en 

markant forværring sammenlignet med de fire foregående år i analyseperioden. 2009 er det eneste 

år i analyseperioden, hvor BIF formår at have positive nøgletal. Denne tendens er dog ikke kun 

gældende for BIF, men er gældende for hele branchen med undtagelse af Parken Sport & Enter-

tainment (PSE), hvilket indikerer, at det er svært at tjene penge via kun fodboldaktiviteten. 

 

En mulighed for BIF er derfor at kopiere PSEs forretningsmodel og udvide forretningen til andre 

områder. Første step imod dette er ved at opløse den nuværende aktiestruktur, så man som aktionær 

kan få indflydelse på de valg, der træffes i BIF. Derudover er BIF nødt til at markere sig mere tyde-

ligt i den danske fodboldverden, da dansk fodbold er præget af høj grad af konkurrence. 

 

Den strategiske analyse og regnskabsanalysen har dannet grundlaget for budgetteringen af BIF. I 

den forbindelse har der været ekstra fokus på posterne ”Nettoomsætning” og ”Driftsomkostninger”, 

da de begge er væsentlige poster i BIFs årsrapport. Derudover har der også været fokus på netto-

driftsaktiverne, da de har stor indflydelse på værdien af selskabet. 

 

Værdien af BIF er blevet beregnet ud fra en række udvalgte værdiansættelsesmetoder. Dette har 

resulteret i en række forskellige værdier, der har ligget inden for et interval på 2,52-72,68. Værdian-

sættelsesmetoden, der giver det mest retvisende billede af den reelle værdi af BIF, er DCF-metoden 

(base case scenariet). 

 

Vi har estimeret BIFs aktiekurs til at ligge over den aktuelle aktiekurs den 30. juni 2012. Dette indi-

kerer en undervurderet aktie og en normal købsanbefaling. På trods af dette vurderer vi, at en inve-

stering i BIF aktien vil være yderst risikabelt og kun bør medtages i en veldiversificeret portefølje. 
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10. Perspektivering 
Vi har i den strategiske analyse beskrevet vigtigheden af at opbygge et cash flow fra ikke fodbold 

relaterede forretningsdele. Hvis man kigger på BIFs nærmeste konkurrenter, har disse forsøgt dette 

via forskellige modeller. PSE, der blandt andet ejer fodboldholdet FCK, har stor succes med en 

konglomerat lignende selskabsform. PSE har ejerskab over FCK, Parken Venues, kontorejendom-

me, fitness.dk samt Lalandia i Rødby og Billund. FC Midtjylland forsøger sig med en model som 

udelukkende fokuserer på sport. Denne model er yderst volatil og resultatafhængig. Med argumen-

tet om at diversificere en del af den sportslige risiko væk samt skabe et cash flow, der ikke er af-

hængig af præstationerne på banen, mener vi, at BIF skal stræbe efter en model der ligner PSEs. 

 

I det følgende afsnit vil vi perspektivere nærmere over den teoretiske del af opgaven. 

 

Vi har valgt at bruge en standard DCF-metode i forbindelse med værdiansættelsen af BIF. De klas-

siske kritikpunkter af DCF-metoden er følsomheden overfor kapitalomkostninger, samt følsomhe-

den overfor den estimerede terminalværdi, hvor hovedvægten af selskabets værdi ifølge DCF-

metoden ligger. Men et yderligere kritikpunkt er DCF-metodens generelle undervurdering af den 

værdi, der ligger i at ledelsen hen ad vejen kan justere virksomheden. En metode, der tager højde 

for denne ulempe er værdiansættelse ved hjælp af realoptionsteori206

 

. Realoptionsteori er specielt 

populær i medicinalindustrien, hvor der i udarbejdelsen af et nyt præparat er nogle naturlige faser, 

hvor det mest rentable valg skal træffes. Vi kunne i vores afhandling have valgt at værdiansætte BIF 

ved hjælp af realoptionsteori. Grunden til, at vi ikke har benyttet os af realoptionsteori skyldes, at 

det ikke er optimalt for en virksomhedstype som BIF. 

Vi kunne også have valgt at benytte os af andre teoretiske metoder. For eksempel kunne vi have 

benyttet Monte Carlo simulering i forbindelse med følsomhedsanalysen. Monte Carlo simulering 

går i store træk ud på at simulere en stokastisk proces et højt antal gange. Dette vil resultere i et 

antal værdiestimater, der kan variere meget i forhold til spredningen og betydningen af de givne 

inputs. På denne måde vil man kunne simulere et interval, hvori BIFs aktiekurs vil ligge indenfor. 

 

                                                        
206 Realoptionsteori tager udgangspunkt i et scenarie ad gangen og er mest anvendeligt på virksomheder, der minder om en option, som for eksempel 
biotekvirksomheder. 
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En del af vores værdiansættelse er baseret på brugen af multipler. Brugen af multipler stiller høje 

krav til sammenligneligheden af det benyttede data. Det er af stor vigtighed at regnskabspraksis for 

BIF er den samme som de peers, multiplerne er baseret på. 
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11. Hændelser sket efter afgrænsningsdato 
Det har været nødvendigt at skrive en notits omkring indtrufne hændelser vedrørende BIF efter 

kandidatafhandlingens afgrænsningsdato den 30. juni 2012. 

 

I juli 2012 valgte Per Bjerregaard at fratræde sin stilling som bestyrelsesformand i Brøndbyernes IF 

Fodbold A/S207. Efterfølgende har Per Bjerregaard ageret som bestyrelsesformand i BIFs amatøraf-

deling indtil januar 2013, hvor han mistede formandsposten208

 

. 

Den sportslige situation er forværret markant, idet BIF inden forårssæsonens start overvintrer på 

Superligaens sidsteplads med to point op til 10. pladsen, der vil sikre BIF endnu en sæson i den 

bedste danske række209

 

. 

I september 2012 faldt der dom i den første del af feriepengesagen. Her blev BIF dømt som taber og 

skal betale fire millioner kroner tilbage til tre tidligere spillere. Sagen betyder, at BIF i sidste ende 

kan komme til at betale feriepenge tilbage til yderligere 56 spillere210

 

. 

I november 2012 præsenterede BIF deres delårsrapport, hvor man blandt andet fortalte, at Brøndby 

Stadion nedskrives med 184,6 millioner kroner, og at man forventer et rekordstort underskud på 

250 millioner kroner211

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
207 http://www.sporten.dk/fodbold/per-bjerregaard-stopper-i-broendby 
208 http://www.sporten.dk/fodbold/bjerregaard-det-er-paa-tide-at-stoppe 
209 http://m.jyllands-posten.dk/sport/fodbold/superliga/brondby/article4939979.ece 
210 http://www.metroxpress.dk/sport/brndby-har-tabt-feriepengesagen/KOblik!vvhiWbAiFE8rQ/ 
211 http://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/gigantisk-broendby-underskud-paa-250-millioner 

http://www.sporten.dk/fodbold/per-bjerregaard-stopper-i-broendby�
http://www.sporten.dk/fodbold/bjerregaard-det-er-paa-tide-at-stoppe�
http://m.jyllands-posten.dk/sport/fodbold/superliga/brondby/article4939979.ece�
http://www.metroxpress.dk/sport/brndby-har-tabt-feriepengesagen/KOblik!vvhiWbAiFE8rQ/�
http://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/gigantisk-broendby-underskud-paa-250-millioner�
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Bilag 1 – Oversigt over figurer og tabeller i kandidatafhandlingen 

 

Figur 1: Kursudviklingen i BIFs B-aktie i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2012 (side 8). 

Figurer: 

Figur 2: Oversigt over BIFs placeringer i Superligaen i perioden 1992/93 – 2011/12 (side 9). 

Figur 3: Oversigt over kandidatafhandlingens struktur (side 14). 

Figur 4: Oversigt over de forskellige elementer i PEST-analysen (side 23). 

Figur 5: BIFs nettoomsætning i 2011 (side 27). 

Figur 6: Fordeling af TV-pengene efter 17. spillerunde i sæsonen 2011/12 (side 31). 

Figur 7: Befolkningstilvæksten i Region Hovedstaden fra 2012 til 2021 (side 33). 

Figur 8: Indeks over typiske leveomkostninger i Danmark og en række andre europæiske lande 

(side 34). 

Figur 9: Oversigt over det gennemsnitlige daglige TV-forbrug samt TV-forbruget efter programty-

pe i 2011 (side 36). 

Figur 10: Oversigt over de forskellige elementer i Porters Five Forces modellen (side 38). 

Figur 11: Det samlede tilskuertal i Superligaen for perioden 2007/08-2011/12 (side 42). 

Figur 12: Nettoresultatet for de 12 nuværende klubber i Superligaen for perioden 2009-2011 (side 

43). 

Figur 13: Tilskuerfordelingen pr. klub i Superligaen for 2011 (side 44). 

Figur 14: Den samlede markedssituation for BIF (side 46). 

Figur 15: Oversigt over antallet af gengangere i henholdsvis top 2 og top 6 i Superligaen i perioden 

2000-2011 (side 47). 

Figur 16: Oversigt over graden af competitive balance i de udvalgte ligaer (side 48). 

Figur 17: Samlet overblik over BIFs styrker, svagheder, muligheder samt trusler (side 49-50). 

Figur 18: Den ”gode cirkel” der opstår ved sportslig succes (side 52). 

Figur 19: Den udvidede DuPont-model (side 65). 

Figur 20: Oversigt over udviklingen i ROE for de fem klubber i perioden 2007 - 2011 (side 66). 

Figur 21: Oversigt over BIFs ROIC i perioden 2007 - 2011 (side 67). 

Figur 22: Oversigt over udviklingen i overskudsgraden (OG) for de fem klubber (side 68). 

Figur 23: Oversigt over aktivernes omsætningshastighed for BIF i perioden 2007 - 2011 (side 69). 

Figur 24: Oversigt over BIFs ROIC, r og SPREAD (side 70). 
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Figur 25: Oversigt over BIFs FGEAR i perioden 2007 - 2011 (side 71). 

Figur 26: Oversigt over de fem klubbers ROA i perioden 2007 - 2011 (side 72). 

Figur 27: Oversigt over likviditetsgraden for de fem klubber i perioden 2007 – 2011 (side 73). 

Figur 28: Oversigt over soliditetsgraden for de fem klubber i perioden 2007 – 2011 (side 74). 

Figur 29: Beregning af multiplen, P/E, for BIF og peer group (side 103). 

Figur 30: Beregning af multiplen, EV/Omsætning, for BIF og peer group (side 104). 

Figur 31: Beregning af ny aktiekurs for BIF ud fra værdien af peer group’ens EV/Omsætning (side 

105). 

Figur 32: Beregning af multiplen, K/I, for BIF og peer group (side 106). 

Figur 33: Beregning af ny aktiekurs for BIF ud fra værdien af peer group’ens K/I (side 107). 

Figur 34: Følsomhedsanalyse af BIFs værdi med udgangspunkt i WACC’en (side 111). 

Figur 35: Oversigt over aktiekurser beregnet ud fra de valgte værdiansættelsesmetoder (side 113). 

 

Tabel 1: Oversigt over aktiekapitalen i BIF (side 18). 

Tabeller: 

Tabel 2: Aktionærsammensætningen i BIF pr. 31. december 2011 (side 18). 

Tabel 3: Oversigt over nettodriftsudgifter til forebyggelse og sundhedsfremme for Region Hoved-

staden (side 26). 

Tabel 4: Oversigt over spillere i BIF med kontraktudløb i 2013 (side 28). 

Tabel 5: Oversigt over aktive idrætsudøvere i Danmark for perioden 2007-2011 (side 33). 

Tabel 6: Oversigt over forbrugsmønstret for en professionel fodboldspiller i Danmark og en række 

andre europæiske lande (side 35). 

Tabel 7: Oversigt over BIFs samlede omkostninger i 2011 (side 45). 

Tabel 8: BIFs forventede og realiserede årsresultat de sidste fem år (side 53). 

Tabel 9: BIFs samlede nettoomsætning for 2010 og 2011 (side 54). 

Tabel 10: Oversigt over fordelingen af aktiekapitalen i BIF (side 56). 

Tabel 11: Husstandenes årlige forbrug på underholdning i Hovedstadsområdet (side 58). 

Tabel 12: Oversigt over kapitalstrukturen i BIF (side 76). 

Tabel 13: Eksempel på hvordan den samlede vurdering af den driftsmæssige og finansielle risiko 

kan konverteres som et beta estimat (side 79). 

Tabel 14: Den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden for best 

case scenariet (side 87). 
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Tabel 15: Den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden for best case sce-

nariet (side 87). 

Tabel 16: Oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg 

efter skat for best case scenariet (side 88). 

Tabel 17: Oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat for best case scenariet 

(side 88). 

Tabel 18: Oversigt over budgetteringen af BIFs AOH og NDA i best case scenariet (side 89). 

Tabel 19: De samlede budgetforudsætninger i best case scenariet (side 89). 

Tabel 20: BIFs proforma opgørelse i best case scenariet (side 90). 

Tabel 21: Den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden for base 

case scenariet (side 90). 

Tabel 22: Den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden for base case 

scenariet (side 91). 

Tabel 23: Oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg 

efter skat for base case scenariet (side 92). 

Tabel 24: Oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat for base case scenariet 

(side 92). 

Tabel 25: Oversigt over budgetteringen af BIFs AOH og NDA i base case scenariet (side 93). 

Tabel 26: De samlede budgetforudsætninger i base case scenariet (side 93). 

Tabel 27: BIFs proforma opgørelse i base case scenariet (side 93). 

Tabel 28: Den samlede oversigt over BIFs nettoomsætning i budget- og terminalperioden for worst 

case scenariet (side 94). 

Tabel 29: Den samlede oversigt af EBIT-marginen i budget- og terminalperioden for worst case 

scenariet (side 95). 

Tabel 30: Oversigt over den budgetterede effektive skattesats samt påvirkningen af DO fra salg 

efter skat for worst case scenariet (side 95). 

Tabel 31: Oversigt over budgetteringen af andet driftsoverskud efter skat for worst case scenariet 

(side 96). 

Tabel 32: Oversigt over budgetteringen af BIFs AOH og NDA i worst case scenariet (side 96). 

Tabel 33: De samlede budgetforudsætninger i worst case scenariet (side 97). 

Tabel 34: BIFs proforma opgørelse i worst case scenariet (side 97). 

Tabel 35: Oversigt over virksomhedsværdien af BIF omregnet til en aktiekurs (side 111). 
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Bilag 2 – Oversigt over BIFs datterselskaber 

212213214

 
 

                                                        
212 Brøndbyernes IF Fodbold A/S er ejet af henholdsvis Brøndbyernes IF Fodbold Fond og Øvrige, jf. tabel 2. Brøndbyernes IF Fodbold Fond ejer 
300.000 A-aktier, hvilket udgør 5,3% af den samlede kapital og 32,4% af det samlede stemmeantal. Øvrige ejer 100.000 A-aktier og 5.250.000 B-
aktier, hvilket udgør 94,7% af den samlede kapital og 67,6% af det samlede stemmeantal. 
213 Amadeus Speciallægecenter A/S er 100% ejet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 
214 Brøndby Food&Mind A/S er 100% ejet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 

Brøndbyernes IF 
Fodbold A/S212 

Amadeus 
Speciallægecenter 

A/S213 

Brøndby 
Food&Mind A/S214 

Brasserie B Brøndby 
Shoppen 

Sportscafeen 
1964 



Beløb i t.kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Omsætning

  Entré-, TV- og præmieindtægter 35.768 33.743 58.267 42.769 39.847 34.132

  Indtægter for sponsorer/samarbejdspartnere 55.161 55.891 76.513 145.774 89.425 58.964

  F&B og arrangementer m.v. 16.516 18.108 22.318 21.307 16.880 17.304

  Udlejning for erhvervsejendomme m.v. 5.475 9.483 6.422 6.291 6.563 7.798

  Merchandise m.v. 15.383 12.750 14.052 13.149 10.320 8.023

  Brøndby Food&Mind A/S / Cafe 1964 -                     -                     -                     16.777 14.184 22.506

  Andre indtægter 2.028 3.755 4.577 3.280 2.690 2.666

Nettoomsætning i alt 130.331 133.730 182.149 249.347 179.909 151.393

  Produktionsomkostninger -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Bruttoresultat 130.331 133.730 182.149 249.347 179.909 151.393

  Kamp- og spilleromkostninger 7.797 8.285 11.498 8.524 7.224 6.501

  Salgs- og markedsføringsomkostninger 18.414 13.914 23.243 14.140 12.671 9.749

  F&B og arrangementer m.v. 4.662 4.652 5.957 9.891 8.442 9.542

  Driftsomkostninger ejendomme 7.970 8.052 8.922 9.565 8.589 8.450

  Vareforbrug m.v. Merchandise 7.393 6.553 9.250 7.109 5.822 5.686

  Administrationsomkostninger 8.094 7.609 10.225 12.816 8.650 8.759

  Brøndby Food&Mind A/S / Cafe 1964 -                     -                     -                     11.158 10.649 15.481

  Amadeus Speciallægecenter A/S og andre omkostninger 1.862 2.592 2.345 351 280 18

Eksterne omkostninger i alt 56.192 51.657 71.440 73.554 62.327 64.186

  Vederlag til direktion 2.181 1.740 3.154 4.756 2.837 2.388

  Honorar til selskabets bestyrelse 300 645 1.343 1.239 1.113 900

  Gager og lønninger til medarbejdere 49.394 56.358 68.004 84.200 94.297 83.190

  Aktiebaseret vederlæggelse -64 -                     -                     -                     -                     -                     

  Pensionsordninger, bidragsbaserede 808 1.327 1.458 1.736 1.945 2.501

  Andre omkostninger til social sikring 487 923 650 841 764 672

  Øvrige personaleomkostninger 996 842 1.745 2.004 982 1.194

Personaleomkostninger i alt 54.102 61.835 76.354 94.776 101.938 90.845

Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBITDA) 20.037 20.238 34.355 81.017 15.644 -3.638

  Andre rettigheder 840 894 1.048 825 629 350

  Bygninger m.v. 9.683 13.023 15.205 15.479 15.146 14.334

  Driftsmateriel og inventar 1.683 3.007 3.630 4.396 4.452 3.718

  Tab/Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver -1 -80 1.783 -3.159 -451 1.067

Afskrivninger i alt 12.205 16.844 21.666 17.541 19.776 19.469

Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 7.832 3.394 12.689 63.476 -4.132 -23.107

  + Skat af årets resultat -17.017 8.555 5.074 2.836 2.741 -61

  - Skatteeffekt fra netto finansielle omkostninger (NFO) -1.764 -2.700 -2.575 -2.378 -2.073 -1.472

  = Skat på andet driftsoverskud -18.781 5.855 2.499 459 668 -1.533

Driftsoverskud fra salg efter skat -10.949 9.249 15.188 63.935 -3.464 -24.640

Andet driftsoverskud

  Transferindtægter 100.930 17.426 23.654 8.315 26.197 12.371

  Transferomkostninger -9.838 -8.172 -8.621 -8.146 -17.071 -7.411

  Nedskrivninger på kontraktrettigheder -                     -                     -1.749 -14.134 -9.002 -                     

  Afskrivninger på kontraktrettigheder -20.684 -25.847 -34.593 -37.938 -22.620 -10.807

Transferaktiviteter i alt 70.408 -16.593 -21.309 -51.903 -22.496 -5.847

  Anden totalindkomst efter skat 1.206 1.814 -2.846 28 -607 -3.577

Driftsoverskud efter skat (DO) 60.665 -5.530 -8.967 12.060 -26.567 -34.064

Netto finansielle omkostninger efter skat

  Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 105 223 563 5 8 466

  Valutakursgevinster 825 742 109 161 33 421

  Kursgevinster på værdipapirer (urealiserede) 11 1 9 27 7 8

Finansielle indtægter i alt 941 966 681 193 48 895

  Renter, bank- og prioritetsgæld m.v. -7.163 -11.403 -8.950 -9.674 -6.981 -6.599

  Valutakurstab -78 -362 -2.031 -29 -1.359 -183

Finansielle omkostninger i alt -7.241 -11.765 -10.981 -9.703 -8.340 -6.782

Netto finansielle omkostninger i alt -6.300 -10.799 -10.300 -9.510 -8.292 -5.887

  Skatteeffekt fra netto finansielle omkostninger (28%/25%) -1.764 -2.700 -2.575 -2.378 -2.073 -1.472

Netto finansielle omkostninger efter skat (NFO) -4.536 -8.099 -7.725 -7.133 -6.219 -4.415

  Minoritetsinteressers resultatandel -                     -                     -                     -381 -                     -                     

Totalindkomst 56.129 -13.629 -16.692 4.927 -32.786 -38.479

Kilde: Egen tilvirkning og beregning.

Bilag 3 - Reformuleret resultatopgørelse



Beløb i t.kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DA 609.302 720.302 638.395 688.547 566.943 502.702
DF 63.451 49.761 62.249 115.881 50.490 50.118
NDA 545.851 670.541 576.146 572.666 516.453 452.584
FF 219.670 257.873 181.080 172.665 149.010 124.126
FA -793 -691 -800 -1.071 -1.299 -793
NFF 220.463 258.564 181.880 173.736 150.309 124.919
EK (før minoritetsinteresser) 325.388 411.977 394.266 399.232 366.144 327.665
Minoritetsinteresser -               -               -               -302 -               -               
EK (efter minoritetsinteresser) 325.388 411.977 394.266 398.930 366.144 327.665

Kilde: Egen tilvirkning og beregning

Bilag 4 - Overblik over den reformulerede balance



Beløb i t.kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Driftsaktiver

  Kontraktrettigheder, spillere 54.084 76.946 100.575 69.772 25.456 16.105

  Andre rettigheder 1.787 1.230 3.182 3.638 2.326 1.976

  Grunde og bygninger 375.234 473.613 444.855 434.383 392.673 374.492

  Driftsmateriel og inventar 6.499 17.253 17.545 16.301 12.311 9.681

  Anlæg under opførsel 85.185 3.816 -           -           -           3.009

  Kapitalandele i datterselskaber* -           -           -           -           -           -           

  Udskudt skatteaktiv -           -           -           -           60 -           

  Varebeholdninger/Handelsvarer 5.665 5.847 5.037 5.388 4.081 3.040

  Tilgodehavender 79.382 138.830 35.608 153.849 99.051 64.196

  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder** -           -           -           -           -           -           

  Periodeafgrænsningsposter 163 1.430 2.502 2.723 1.928 1.431

  Aktiver bestemt for salg -           -           27.270 -           27.258 27.258

  Driftslikviditet*** 1.303 1.337 1.821 2.493 1.799 1.514

Driftsaktiver i alt (DA) 609.302 720.302 638.395 688.547 566.943 502.702

Driftsforpligtelser

  Udskud skat 19.678 11.748 5.724 2.883 -           -           

  Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 37.179 33.134 49.522 70.461 43.782 43.773

  Periodeafgrænsningsposter 6.594 4.879 7.003 42.537 6.708 6.345

Driftsforligtelser i alt (DF) 63.451 49.761 62.249 115.881 50.490 50.118

Nettodriftsaktiver (NDA) = DA - DF 545.851 670.541 576.146 572.666 516.453 452.584

Finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter (langfristet gæld) 155.912 141.576 128.933 111.299 95.602 86.048

Kreditinstitutter (kortfristet gæld) 14.351 51.688 14.485 17.798 15.878 9.533

Bankgæld 49.407 64.609 37.662 43.568 37.030 28.045

Gæld til tilknyttede virksomheder**** -           -           -           -           500 500

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 219.670 257.873 181.080 172.665 149.010 124.126

Finansielle aktiver

  Likvide beholdninger***** -889 -787 -885 -1.184 -1.419 -877

  Værdipapirer 96 96 85 113 120 84

Finansielle aktiver i alt (FA) -793 -691 -800 -1.071 -1.299 -793

Netto finansielle forpligtelser i alt (NFF) = FF - FA 220.463 258.564 181.880 173.736 150.309 124.919

Egenkapital før minoritetsinteresser 325.388 411.977 394.266 399.232 366.144 327.665

  Minoritetsinteresser (MIN) -           -           -           -302 -           -           

Egenkapital ultimo (NDA - NFF - MIN) 325.388 411.977 394.266 398.930 366.144 327.665

Kilde: Egen tilvirkning og beregning.

Noter:

* Der er kapitalandele i moderselskab for 2010 og 2011.

** Der er tilgodehavender til moderselskabet i 2009.

*** Driftslikviditet er estimeret som 1% af nettoomsætningen.

**** Der er gæld til moderselskabet i 2009. Gælden i 2010 og 2011 er større for moderselskabet end for koncernen.

***** De likvide beholdninger er fratrukket med driftslikviditeten.

Bilag 5 - Reformuleret balance



Beløb i kr. 2007 2008 2009 2010 2011
Egenkapital primo 325.388 411.977 394.266 398.930 366.144

Transaktioner med ejere:
  Nettoprovenu ved emission* 100.218 -1.019 -                   -                   -                   
  Kapitalindskud -                   -                   -                   -                   -                   
  Aktietilbagekøb -                   -                   -                   -                   -                   
  Udbetalt dividende -                   -                   -                   -                   -                   
Transaktioner med ejere i alt 100.218 -1.019 -                   -                   -                   

Totalindkomst:
  Årets resultat -15.443 -13.846 4.899 -32.179 -34.902
  Anden totalindkomst 1.814 -2.846 28 -607 -3.577
Totalindkomst i alt -13.629 -16.692 4.927 -32.786 -38.479
  Korrektion til primo** -                   -                   -263 -                   -                   
Egenkapital ultimo 411.977 394.266 398.930 366.144 327.665

Kilde: Egen tilvirkning og beregning.

Noter:

* BIF gennemførte i slutningen af 2007 en fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer, der tilførte selskabet et nettoprovenu på lidt over 100 mio. kr.

** Korrektion til primo udgør -263 t.kr., og består af overført resultat på -342 t.kr. samt minoritetsinteresser på +79 t.kr.

Bilag 6 - Reformuleret egenkapitalopgørelse



Rentabilitetsanalyse 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROE -3,70% -4,14% 1,24% -8,57% -11,09%
ROIC -0,91% -1,44% 2,10% -4,88% -7,03%

Drivere for finansiel gearing:
FGEAR 64,96% 54,63% 44,83% 42,35% 39,67%
SPREAD 2,47% 2,07% 6,11% -1,04% -3,82%
r -3,38% -3,51% -4,01% -3,84% -3,21%

OG -4,14% -4,92% 4,84% -14,77% -22,50%
AOH 0,22                      0,29                      0,43                      0,33                      0,31                      

Bruttoresultat 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Eksterne omkostninger 43,11% 38,63% 39,22% 29,50% 34,64% 42,40%
Personaleomkostninger 41,51% 46,24% 41,92% 38,01% 56,66% 60,01%
Driftsoverskud fra salg før afskrivninger og skat (EBITDA) 15,37% 15,13% 18,86% 32,49% 8,70% -2,40%
Afskrivninger 9,36% 12,60% 11,89% 7,03% 10,99% 12,86%
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 6,01% 2,54% 6,97% 25,46% -2,30% -15,26%
Skatteomkostning -14,41% 4,38% 1,37% 0,18% 0,37% -1,01%
Driftsoverskud fra salg efter skat -8,40% 6,92% 8,34% 25,64% -1,93% -16,28%
Transferaktiviteter 54,02% -12,41% -11,70% -20,82% -12,50% -3,86%
Driftsoverskud efter skat (OG) 46,55% -4,14% -4,92% 4,84% -14,77% -22,50%
Effektiv skatteprocent -239,80% 172,52% 19,69% 0,72% -16,17% 6,63%
AOH-drivere (1/AOH)
Immaterielle aktiver 0,5012 0,4994 0,3553 0,2812 0,1515
Materielle aktiver 3,5953 2,6272 1,8310 2,3781 2,6163
Finansielle aktiver 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002
Varebeholdninger/Handelsvarer 0,0430 0,0299 0,0209 0,0263 0,0235
Tilgodehavender 0,8159 0,4788 0,3799 0,7029 0,5391
Andre driftsaktiver 0,0158 0,0943 0,0738 0,1006 0,2021
Sum 4,9712 3,7296 2,6608 3,4892 3,5327
Udskudt skat 0,1175 0,0480 0,0173 0,0080 0,0000
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 0,2629 0,2269 0,2406 0,3175 0,2892
Periodeafgrænsningsposter 0,0429 0,0326 0,0993 0,1369 0,0431
Sum 0,4233 0,3075 0,3572 0,4624 0,3323
1/AOH 4,5479 3,4222 2,3036 3,0269 3,2004

Andre nøgletal:
ROA -0,83% -1,32% 1,82% -4,24% -6,38%
Likviditetsgrad 95,10% 65,74% 93,70% 127,83% 109,58%
Soliditetsgrad 55,52% 59,40% 59,86% 61,05% 64,99%

Kilde: Egen tilvirkning og beregning.

Bilag 7 - Samlet oversigt over BIFs nøgletal

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



Beløb i t.kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bruttoresultat 130.331 133.730 182.149 249.347 179.909 151.393
Vækst i Bruttoresultat 2,6% 36,2% 36,9% -27,8% -15,9%

Egenkapital 325.388 411.977 394.266 398.930 366.144 327.665
Vækst i Egenkapital 26,6% -4,3% 1,2% -8,2% -10,5%

Driftsoverskud før skat (EBIT) 7.832 3.394 12.689 63.476 -4.132 -23.107
Vækst i Driftsoverskud før skat (EBIT) -56,7% 273,9% 400,2% -106,5% -459,2%

Driftsoverskud efter skat (DO) 60.665 -5.530 -8.967 12.060 -26.567 -34.064
Vækst i Driftsoverskud efter skat (DO) -109,1% -62,2% 234,5% -320,3% -28,2%

Totalindkomst 56.126 -13.629 -16.692 4.927 -32.786 -38.479
Vækst i Totalindkomst -124,3% -22,5% 129,5% -765,4% -17,4%

Kilde: Egen tilvirkning og beregning.

Bilag 8 - Overblik over BIFs hovedtal



Date
BIF - 

Closing 
Price

OMXC Small 
Cap - Closing 

Price

BIF - 
Return

Small Cap - 
Return

BIF - 
Average 
return

Small Cap - 
Average 
return

Squared 
deviation 

from 
average 

Small Cap 
return

Product of 
deviations 

from average 
returns

2008-03-15 16,00 142,61
2008-03-14 15,60 141,82 -0,0250 -0,0055 -0,0269 -0,0051 2,62E-05 0,0001
2008-03-13 16,20 141,89 0,0385 0,0005 0,0366 0,0009 8,32E-07 0,0000
2008-03-12 16,20 142,73 0,0000 0,0059 -0,0019 0,0063 4,02E-05 0,0000
2008-03-11 15,50 142,86 -0,0432 0,0009 -0,0451 0,0013 1,77E-06 -0,0001
2008-03-08 16,50 142,42 0,0645 -0,0031 0,0626 -0,0027 7,08E-06 -0,0002
2008-03-07 17,00 141,94 0,0303 -0,0034 0,0284 -0,0030 8,71E-06 -0,0001
2008-03-06 16,10 141,09 -0,0529 -0,0060 -0,0548 -0,0056 3,10E-05 0,0003
2008-03-05 17,30 140,61 0,0745 -0,0034 0,0727 -0,0030 8,90E-06 -0,0002
2008-03-04 16,60 142,18 -0,0405 0,0112 -0,0423 0,0116 1,34E-04 -0,0005
2008-03-01 16,30 142,85 -0,0181 0,0047 -0,0200 0,0051 2,63E-05 -0,0001
2008-02-29 16,00 140,35 -0,0184 -0,0175 -0,0203 -0,0171 2,92E-04 0,0003
2008-02-28 15,60 138,87 -0,0250 -0,0105 -0,0269 -0,0101 1,03E-04 0,0003
2008-02-27 15,60 138,15 0,0000 -0,0052 -0,0019 -0,0048 2,27E-05 0,0000
2008-02-26 16,00 138,86 0,0256 0,0051 0,0238 0,0056 3,09E-05 0,0001
2008-02-23 15,80 138,52 -0,0125 -0,0024 -0,0144 -0,0020 4,12E-06 0,0000
2008-02-22 15,60 138,21 -0,0127 -0,0022 -0,0145 -0,0018 3,31E-06 0,0000
2008-02-21 15,50 138,03 -0,0064 -0,0013 -0,0083 -0,0009 7,82E-07 0,0000
2008-02-20 14,90 137,92 -0,0387 -0,0008 -0,0406 -0,0004 1,43E-07 0,0000
2008-02-19 15,00 137,13 0,0067 -0,0057 0,0048 -0,0053 2,82E-05 0,0000
2008-02-16 15,60 137,23 0,0400 0,0007 0,0381 0,0011 1,32E-06 0,0000
2008-02-15 15,90 136,03 0,0192 -0,0087 0,0174 -0,0083 6,93E-05 -0,0001
2008-02-14 15,90 136,45 0,0000 0,0031 -0,0019 0,0035 1,23E-05 0,0000
2008-02-13 14,70 136,04 -0,0755 -0,0030 -0,0774 -0,0026 6,69E-06 0,0002
2008-02-12 14,50 136,4 -0,0136 0,0026 -0,0155 0,0031 9,39E-06 0,0000
2008-02-09 14,70 135,12 0,0138 -0,0094 0,0119 -0,0090 8,04E-05 -0,0001
2008-02-08 15,00 134,99 0,0204 -0,0010 0,0185 -0,0005 2,96E-07 0,0000
2008-02-07 15,00 134,04 0,0000 -0,0070 -0,0019 -0,0066 4,38E-05 0,0000
2008-02-06 15,00 134,5 0,0000 0,0034 -0,0019 0,0039 1,48E-05 0,0000
2008-02-05 15,00 134,57 0,0000 0,0005 -0,0019 0,0009 8,81E-07 0,0000
2008-02-02 15,90 134,37 0,0600 -0,0015 0,0581 -0,0011 1,14E-06 -0,0001
2008-02-01 15,20 133,72 -0,0440 -0,0048 -0,0459 -0,0044 1,95E-05 0,0002
2008-01-31 15,00 133,3 -0,0132 -0,0031 -0,0150 -0,0027 7,41E-06 0,0000
2008-01-30 15,90 132,02 0,0600 -0,0096 0,0581 -0,0092 8,43E-05 -0,0005
2008-01-29 16,40 131,86 0,0314 -0,0012 0,0296 -0,0008 6,30E-07 0,0000
2008-01-26 15,50 132,3 -0,0549 0,0033 -0,0568 0,0038 1,41E-05 -0,0002
2008-01-25 16,30 132,23 0,0516 -0,0005 0,0497 -0,0001 1,23E-08 0,0000
2008-01-24 16,20 132,06 -0,0061 -0,0013 -0,0080 -0,0009 7,52E-07 0,0000
2008-01-23 15,50 130,74 -0,0432 -0,0100 -0,0451 -0,0096 9,17E-05 0,0004
2008-01-22 15,80 131,13 0,0194 0,0030 0,0175 0,0034 1,16E-05 0,0001
2008-01-19 16,00 130,45 0,0127 -0,0052 0,0108 -0,0048 2,27E-05 -0,0001
2008-01-18 16,00 131,01 0,0000 0,0043 -0,0019 0,0047 2,22E-05 0,0000
2008-01-17 16,80 130,99 0,0500 -0,0002 0,0481 0,0003 7,06E-08 0,0000
2008-01-16 15,70 131,03 -0,0655 0,0003 -0,0674 0,0007 5,24E-07 0,0000
2008-01-15 17,00 130,26 0,0828 -0,0059 0,0809 -0,0055 2,98E-05 -0,0004
2008-01-12 17,00 129,75 0,0000 -0,0039 -0,0019 -0,0035 1,22E-05 0,0000
2008-01-11 16,10 129,9 -0,0529 0,0012 -0,0548 0,0016 2,48E-06 -0,0001
2008-01-10 17,00 129,2 0,0559 -0,0054 0,0540 -0,0050 2,47E-05 -0,0003
2008-01-09 15,00 129,31 -0,1176 0,0009 -0,1195 0,0013 1,61E-06 -0,0002
2008-01-08 14,10 128,85 -0,0600 -0,0036 -0,0619 -0,0031 9,85E-06 0,0002
2008-01-05 14,90 129,36 0,0567 0,0040 0,0549 0,0044 1,92E-05 0,0002

Bilag 9 - Beregning af BIFs betaværdi



2008-01-04 15,00 128,23 0,0067 -0,0087 0,0048 -0,0083 6,92E-05 0,0000
2008-01-03 13,90 127,93 -0,0733 -0,0023 -0,0752 -0,0019 3,69E-06 0,0001
2008-01-02 14,00 128,05 0,0072 0,0009 0,0053 0,0014 1,84E-06 0,0000
2008-01-01 13,20 126,96 -0,0571 -0,0085 -0,0590 -0,0081 6,55E-05 0,0005
2007-12-29 13,00 125,11 -0,0152 -0,0146 -0,0170 -0,0142 2,00E-04 0,0002
2007-12-28 12,30 124,17 -0,0538 -0,0075 -0,0557 -0,0071 5,03E-05 0,0004
2007-12-27 11,30 124,8 -0,0813 0,0051 -0,0832 0,0055 3,02E-05 -0,0005
2007-12-26 11,50 123,59 0,0177 -0,0097 0,0158 -0,0093 8,61E-05 -0,0001
2007-12-25 11,30 124,18 -0,0174 0,0048 -0,0193 0,0052 2,70E-05 -0,0001
2007-12-22 11,30 124,18 0,0000 0,0000 -0,0019 0,0004 1,75E-07 0,0000
2007-12-21 12,70 124,22 0,1239 0,0003 0,1220 0,0007 5,48E-07 0,0001
2007-12-20 11,70 123,8 -0,0787 -0,0034 -0,0806 -0,0030 8,78E-06 0,0002
2007-12-19 13,20 123,98 0,1282 0,0015 0,1263 0,0019 3,51E-06 0,0002
2007-12-18 12,10 123,95 -0,0833 -0,0002 -0,0852 0,0002 3,11E-08 0,0000
2007-12-15 13,30 124,87 0,0992 0,0074 0,0973 0,0078 6,15E-05 0,0008
2007-12-14 13,60 124,32 0,0226 -0,0044 0,0207 -0,0040 1,59E-05 -0,0001
2007-12-13 13,50 124,13 -0,0074 -0,0015 -0,0092 -0,0011 1,23E-06 0,0000
2007-12-12 13,40 125,22 -0,0074 0,0088 -0,0093 0,0092 8,46E-05 -0,0001
2007-12-11 13,90 125,7 0,0373 0,0038 0,0354 0,0043 1,81E-05 0,0002
2007-12-08 14,20 126,86 0,0216 0,0092 0,0197 0,0096 9,31E-05 0,0002
2007-12-07 14,00 127,02 -0,0141 0,0013 -0,0160 0,0017 2,82E-06 0,0000
2007-12-06 14,10 127,57 0,0071 0,0043 0,0053 0,0047 2,25E-05 0,0000
2007-12-05 14,00 128,04 -0,0071 0,0037 -0,0090 0,0041 1,68E-05 0,0000
2007-12-04 14,20 128,72 0,0143 0,0053 0,0124 0,0057 3,28E-05 0,0001
2007-12-01 14,60 127,81 0,0282 -0,0071 0,0263 -0,0067 4,42E-05 -0,0002
2007-11-30 15,40 127 0,0548 -0,0063 0,0529 -0,0059 3,50E-05 -0,0003
2007-11-29 15,40 126,26 0,0000 -0,0058 -0,0019 -0,0054 2,93E-05 0,0000
2007-11-28 15,40 124,98 0,0000 -0,0101 -0,0019 -0,0097 9,45E-05 0,0000
2007-11-27 14,30 125,72 -0,0714 0,0059 -0,0733 0,0063 4,02E-05 -0,0005
2007-11-24 14,20 125,6 -0,0070 -0,0010 -0,0089 -0,0005 2,87E-07 0,0000
2007-11-23 15,60 126,06 0,0986 0,0037 0,0967 0,0041 1,67E-05 0,0004
2007-11-22 15,70 126,16 0,0064 0,0008 0,0045 0,0012 1,47E-06 0,0000
2007-11-21 15,10 126,86 -0,0382 0,0055 -0,0401 0,0060 3,56E-05 -0,0002
2007-11-20 15,00 127,27 -0,0066 0,0032 -0,0085 0,0037 1,33E-05 0,0000
2007-11-17 14,00 127,34 -0,0667 0,0006 -0,0685 0,0010 9,38E-07 -0,0001
2007-11-16 14,50 128,73 0,0357 0,0109 0,0338 0,0113 1,28E-04 0,0004
2007-11-15 15,70 129,32 0,0828 0,0046 0,0809 0,0050 2,50E-05 0,0004
2007-11-14 15,90 129,57 0,0127 0,0019 0,0109 0,0024 5,53E-06 0,0000
2007-11-13 16,50 130,14 0,0377 0,0044 0,0359 0,0048 2,32E-05 0,0002
2007-11-10 15,90 129,67 -0,0364 -0,0036 -0,0382 -0,0032 1,02E-05 0,0001
2007-11-09 16,80 129,16 0,0566 -0,0039 0,0547 -0,0035 1,24E-05 -0,0002
2007-11-08 16,10 129,27 -0,0417 0,0009 -0,0435 0,0013 1,61E-06 -0,0001
2007-11-07 16,60 129,9 0,0311 0,0049 0,0292 0,0053 2,80E-05 0,0002
2007-11-06 16,30 130,11 -0,0181 0,0016 -0,0200 0,0020 4,14E-06 0,0000
2007-11-03 17,00 129,56 0,0429 -0,0042 0,0411 -0,0038 1,45E-05 -0,0002
2007-11-02 16,90 129,8 -0,0059 0,0019 -0,0078 0,0023 5,16E-06 0,0000
2007-11-01 16,20 130,02 -0,0414 0,0017 -0,0433 0,0021 4,47E-06 -0,0001
2007-10-31 16,90 129,68 0,0432 -0,0026 0,0413 -0,0022 4,83E-06 -0,0001
2007-10-30 17,10 131,76 0,0118 0,0160 0,0100 0,0165 2,71E-04 0,0002
2007-10-27 16,80 132,63 -0,0175 0,0066 -0,0194 0,0070 4,93E-05 -0,0001
2007-10-26 16,80 132,55 0,0000 -0,0006 -0,0019 -0,0002 3,42E-08 0,0000
2007-10-25 17,30 131,12 0,0298 -0,0108 0,0279 -0,0104 1,08E-04 -0,0003
2007-10-24 17,60 130,76 0,0173 -0,0027 0,0155 -0,0023 5,42E-06 0,0000
2007-10-23 17,90 130,31 0,0170 -0,0034 0,0152 -0,0030 9,14E-06 0,0000
2007-10-20 17,20 130,4 -0,0391 0,0007 -0,0410 0,0011 1,23E-06 0,0000
2007-10-19 16,60 130,11 -0,0349 -0,0022 -0,0368 -0,0018 3,26E-06 0,0001
2007-10-18 17,00 130,68 0,0241 0,0044 0,0222 0,0048 2,30E-05 0,0001
2007-10-17 15,60 130,81 -0,0824 0,0010 -0,0842 0,0014 2,00E-06 -0,0001
2007-10-16 16,70 132,04 0,0705 0,0094 0,0686 0,0098 9,65E-05 0,0007
2007-10-13 17,20 131,66 0,0299 -0,0029 0,0281 -0,0025 6,05E-06 -0,0001



2007-10-12 16,50 131,64 -0,0407 -0,0002 -0,0426 0,0003 7,10E-08 0,0000
2007-10-11 17,00 132,33 0,0303 0,0052 0,0284 0,0057 3,20E-05 0,0002
2007-10-10 16,40 132,45 -0,0353 0,0009 -0,0372 0,0013 1,76E-06 0,0000
2007-10-09 16,40 132,91 0,0000 0,0035 -0,0019 0,0039 1,51E-05 0,0000
2007-10-06 16,60 133,2 0,0122 0,0022 0,0103 0,0026 6,76E-06 0,0000
2007-10-05 16,40 133,17 -0,0120 -0,0002 -0,0139 0,0002 3,73E-08 0,0000
2007-10-04 16,30 132,23 -0,0061 -0,0071 -0,0080 -0,0066 4,41E-05 0,0001
2007-10-03 17,30 132,86 0,0613 0,0048 0,0595 0,0052 2,69E-05 0,0003
2007-10-02 16,80 133,12 -0,0289 0,0020 -0,0308 0,0024 5,64E-06 -0,0001
2007-09-29 17,00 133,82 0,0119 0,0053 0,0100 0,0057 3,22E-05 0,0001
2007-09-28 17,40 133,54 0,0235 -0,0021 0,0217 -0,0017 2,80E-06 0,0000
2007-09-27 17,00 133,68 -0,0230 0,0010 -0,0249 0,0015 2,15E-06 0,0000
2007-09-26 17,90 134,12 0,0529 0,0033 0,0511 0,0037 1,38E-05 0,0002
2007-09-25 17,50 132,5 -0,0223 -0,0121 -0,0242 -0,0117 1,36E-04 0,0003
2007-09-22 16,40 132,37 -0,0629 -0,0010 -0,0647 -0,0006 3,17E-07 0,0000
2007-09-21 16,50 134 0,0061 0,0123 0,0042 0,0127 1,62E-04 0,0001
2007-09-20 17,10 134,98 0,0364 0,0073 0,0345 0,0077 5,98E-05 0,0003
2007-09-19 17,00 134,43 -0,0058 -0,0041 -0,0077 -0,0037 1,34E-05 0,0000
2007-09-18 18,00 134,79 0,0588 0,0027 0,0569 0,0031 9,59E-06 0,0002

Gennemsnit 0,0019 -0,0004 
Sum 4,00E-03 0,0029
Antal 130

Variance = 0,0000
Covariance = 0,0000
Beta = 0,72



Bilag 10 – UEFA Champions League: Distribution to clubs 2010/11 

 



Bilag 11 – UEFA Europa League: Distribution to clubs 2010/11 (side 1/2) 

 



Bilag 11 – UEFA Europa League: Distribution to clubs 2010/11 (side 2/2) 

 



BIF (Best case) Terminalperiode
Driftsresultat / Frit cash flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -->
Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 181.672 214.372 246.528 276.112 300.962 309.991
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 170.771 199.366 226.806 251.262 270.866 294.491
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 63.476 -4.132 -23.107 10.900 15.006 19.722 24.850 30.096 15.500
Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% 2.725 3.752 4.931 6.213 7.524 3.875
Driftsoverskud fra salg efter skat 63.935 -3.464 -24.640 8.175 11.255 14.792 18.638 22.572 11.625
Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -18.167 -10.719 0 13.806 30.096 15.500
Driftsoverskud efter skat (DO) 12.060 -26.567 -34.064 -9.992 536 14.792 32.443 52.668 27.124

Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 519.062 535.931 547.841 552.224 547.203 553.555
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 66.478 16.870 11.910 4.383 -5.020 6.351

FCFF (DO - Ændring i NDA) 15.540 29.646 29.805 -76.470 -16.334 2.882 28.060 57.689 20.773

PV af FCFF -76.470 -15.596 2.628 24.428 47.954
Samlet PV af budgetperioden -17.056
Samlet PV af terminalværdien 446.560
BIF's værdier (værdi af NDA) 429.504
Markedsværdi af nettorentebærende gæld (NFF) 124.919
Værdi af egenkapital 304.585

Antal aktier (A- og B-aktier) i tusind styk 5.650
Værdi pr. aktie 53,91

WACC:
Afkastkravet på egenkapitalen (RE) 5,03%
Risikofri rente (RF) 1,43%
β-koefficient 0,72
Riskopræmie (RM - RF) 5,00%
Andel af egenkapital (E/V) 68,57%
Afkastkravet på gælden (RD = RF + RS) 5,43%
Selskabsspecifikt risikotillæg på gæld (RS) 4,00%
Skatteprocenten (T) 25%
Andel af gælden (D/E) 31,43%
Konstant vækstrate 1,00%
Beregnet WACC: 4,73%

Bilag 12 - Budget og værdiansættelse (Best case)

Historisk Budgetperiode



BIF (Base case) Terminalperiode
Driftsresultat / Frit cash flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -->
Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 161.991 171.710 180.295 187.507 193.132 196.995
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 157.131 164.842 171.281 176.257 179.613 187.145
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 63.476 -4.132 -23.107 4.860 6.868 9.015 11.250 13.519 9.850
Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% 1.215 1.717 2.254 2.813 3.380 2.462
Driftsoverskud fra salg efter skat 63.935 -3.464 -24.640 3.645 5.151 6.761 8.438 10.139 7.387
Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -8.100 -3.434 0 9.375 15.451 9.850
Driftsoverskud efter skat (DO) 12.060 -26.567 -34.064 -4.455 1.717 6.761 17.813 25.590 17.237

Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 490.880 505.029 515.130 520.853 508.243 518.408
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 38.296 14.149 10.101 5.724 -12.610 10.165

FCFF (DO - Ændring i NDA) 15.540 29.646 29.805 -42.751 -12.432 -3.340 12.090 38.200 7.072

PV af FCFF -42.751 -11.870 -3.045 10.525 31.754
Samlet PV af budgetperioden -15.388
Samlet PV af terminalværdien 209.800
BIF's værdier (værdi af NDA) 194.413
Markedsværdi af nettorentebærende gæld (NFF) 124.919
Værdi af egenkapital 69.494

Antal aktier (A- og B-aktier) i tusind styk 5.650
Værdi pr. aktie 12,30

WACC:
Afkastkravet på egenkapitalen (RE) 5,03%
Risikofri rente (RF) 1,43%
β-koefficient 0,72
Riskopræmie (RM - RF) 5,00%
Andel af egenkapital (E/V) 68,57%
Afkastkravet på gælden (RD = RF + RS) 5,43%
Selskabsspecifikt risikotillæg på gæld (RS) 4,00%
Skatteprocenten (T) 25%
Andel af gælden (D/E) 31,43%
Konstant vækstrate 2,00%
Beregnet WACC: 4,73%

Bilag 13 - Budget og værdiansættelse (Base case)
Historisk Budgetperiode



BIF (Worst case) Terminalperiode
Driftsresultat / Frit cash flow (i t.kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -->
Nettoomsætning 249.347 179.909 151.393 121.114 102.947 92.653 88.020 88.020 88.900
Driftsomkostninger 185.871 184.041 174.500 130.804 109.124 96.359 88.020 86.259 87.122
Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 63.476 -4.132 -23.107 -9.689 -6.177 -3.706 0 1.760 1.778
Effektiv skattesats -0,72% 16,17% -6,63% -2.422 -1.544 -927 0 440 445
Driftsoverskud fra salg efter skat 63.935 -3.464 -24.640 -7.267 -4.633 -2.780 0 1.320 1.334
Andet driftsoverskud -51.903 -22.496 -5.847 -4.845 -2.059 -927 880 2.641 1.778
Driftsoverskud efter skat (DO) 12.060 -26.567 -34.064 -12.111 -6.692 -3.706 880 3.961 3.112

Nettodriftsaktiver (NDA) 572.666 516.453 452.584 465.825 490.225 487.645 480.983 463.263 460.622
Ændring i NDA -3.480 -56.213 -63.869 13.241 24.400 -2.580 -6.662 -17.720 -2.640

FCFF (DO - Ændring i NDA) 15.540 29.646 29.805 -25.352 -31.092 -1.126 7.542 21.681 5.752

PV af FCFF -25.352 -29.688 -1.027 6.566 18.023
Samlet PV af budgetperioden -31.478
Samlet PV af terminalværdien 170.632
BIF's værdier (værdi af NDA) 139.153
Markedsværdi af nettorentebærende gæld (NFF) 124.919
Værdi af egenkapital 14.234

Antal aktier (A- og B-aktier) i tusind styk 5.650
Værdi pr. aktie 2,52

WACC:
Afkastkravet på egenkapitalen (RE) 5,03%
Risikofri rente (RF) 1,43%
β-koefficient 0,72
Riskopræmie (RM - RF) 5,00%
Andel af egenkapital (E/V) 68,57%
Afkastkravet på gælden (RD = RF + RS) 5,43%
Selskabsspecifikt risikotillæg på gæld (RS) 4,00%
Skatteprocenten (T) 25%
Andel af gælden (D/E) 31,43%
Konstant vækstrate 2,00%
Beregnet WACC: 4,73%

Bilag 14 - Budget og værdiansættelse (Worst case)

Historisk Budgetperiode



Bilag 15 - Likvidationsværdi af BIF

(i t.kr.) Årsrapport 2011 Likvidationsværdi 
(Realisationsværdi) Nedskrivning

Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver
Kontraktrettigheder, spillere 16.105 9.663 40%

Andre rettigheder 1.976 1.186 40%

Immaterielle aktiver i alt 18.081 10.849 40%

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 374.492 131.072 65%

Driftsmateriel og inventar 9.681 6.777 30%

Anlæg under opførsel 3.009 0 100%

Materielle aktiver i alt 387.182 137.849 64%

Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i datterselskaber 0 0 0%

Udskudt skatteaktiv 0 0 0%

Andre langfristede aktiver i alt 0 0 0%

Langfristede aktiver i alt 405.263 148.698 63%

Kortfristede aktiver
Handelsvarer 3.040 2.128 30%

Tilgodehavender 64.196 51.357 20%

Periodeafgrænsningsposter 1.431 1.431 0%

Værdipapirer 84 84 0%

Likvide beholdninger 637 637 0%

Aktiver bestemt for salg 27.258 20.444 25%

Kortfristede aktiver i alt 96.646 76.080 21%

Aktiver i alt 501.909 224.778 55%

Forpligtelser i alt 174.244
Likvidationsomkostninger 15.057
Likvidationsværdi 35.477
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