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Abstract 

The objective of the paper is to identify if contract rights from football player contracts are presented 

more fairly if the accounting is performed at fair value based on IFRS 13 fair value presentation. We 

have analyzed the company Parken Sport & Entertainment A/S and identified that contract rights are 

presented as an intangible asset based on historic cost and amortized through the asset's lifespan. If a 

contract has a value of 1 million DKK and a contract period of 5 years, the contract right will be 

amortized by 200 thousand DKK a year. This accounting practice prepared by Parken Sport & 

Entertainment A/S is aligned with the IAS 38 presentation of intangible assets. 

We have analyzed the differences between the Danish statutory act and the international accounting 

standards (IFRS) for presentation of contract rights. 

Danish statutory act is more and more aligned with IFRS hence we have focused our paper on IFRS. 

Furthermore, we have analyzed Parken Sport & Entertainment A/S because the company is a public 

listed entity in Denmark and therefore obligated to prepare the company’s external financial statement 

in accordance with IFRS. 

 IFRS disclosure requirements are more subject to information compared to the Danish statutory act, 

why we below have augmented for a further disclosure requirement for the present accounting 

standards. 

The reason to change the accounting principle from Historic cost to fair value presentation is because 

fair value could show a more true view of the financial statement.  

Contract rights are generally the most significant operating asset and therefore the most significant 

asset for the financial statement. We have identified that contract rights more often are sold to a 

different company at a much higher amount then the booked amount in the financial statement.  

This results in a gain from transfer activities in the comprehensive income statement. And as we have 

identified for most Danish football clubs the profit/loss in the year is heavly affect by the profit from 

transfer activities. 

Most football companies in Denmark make their profit from transfer activities as the normal course of 

business is not generating enough profit. 

A different indicator that contract rights should be presented at fair value is the interest of investors and 

other significant stakeholder. 

 In order to give the contract rights value more transparency a to present at fair value could be 

beneficial. We have identified that the market value of Parken Sport & Entertainment A/S is 20 times the 

value of the equity (carrying amount).  
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If the contract rights were presented at fair value the equity would show a more correct value compared 

to the market value on the stock exchange. 

IFRS 13 describe 3 different methods of valuation the market approach present the most reliable 

valuation approach. The sales prices of the contracts are already the reason for the possible change in 

accounting principle. 

The market approach gives a possibility to use a valuer to determine the valuation of contract. The 

practice is to valuate each contract separate and not as a combined group. 

During the interviews, we identified from both the IFRS expert and the Parken Sport & Entertainment 

A/S that a valuation calculation would provide the most accurate and true valuation. We discussed the 

inputs used and identified 4 main topics and more sub topics which should be included as inputs. 

• The player’s contract with the selling club. 

• The players sporting performances 

• The selling clubs sporting performances. 

• Media outlook on the player. 

Through an analysis and discussion of each input, we identified that the calculation should account for 

too many variables. The amount of variables reduced the reliability of the valuation method to a not 

acceptable degree. Furthermore, some of the critical inputs were to intangible to quantify which also 

would decrease the reliability of the valuation method. 

The overall conclusion is though a fair value accounting would give the most fair and true view of the 

financial statement a valuation method is not possible to set up reliable enough. Furthermore, a success 

criterion is similarities of the accounting in the industry, as stakeholders to the industry should be able 

to compare companies.  

The criteria would not be meet as the reliability would not be sufficiently precise to determine the fair 

value of each contract.  

We identified a recommendation to the disclosure requirements for the standards which are applicable 

now. We analyzed that if companies list all significant contracts with age, contract length, booked value 

investors and stakeholders would be able to make their own valuation. This would provide more 

transparency in the industry. 
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Problembaggrund 

I Danmark har alle selskaber pligt til at aflægge regnskab, hvis disse drives i selskabsform. 

Regnskabsaflæggelsen sker typisk efter Årsregnskabsloven (ÅRL). Der er krav til selskaber, som bliver en 

vis størrelse, at de anvender formkrav fra Internationale Financial Reporting Standards (IFRS). 

Årsregnskabsloven har historisk vægtet til det præsentationsorienteret regnskabsparadigme, hvorfor 

der har været fokus på at indregne aktiver og passiver til kostpris. Dette paradigme fokuserer ligeledes 

på resultatopgørelsen.  

IFRS stiller større krav til regnskabsaflægger, da dette kræver mere viden for at kunne lave fornødne 

vurderinger og noter. IFRS giver flere oplysningen til regnskabslæser og fokuserer på at indregne aktiver 

og passiver til dagsværdi og har mindre fokus på resultatopgørelsen. 

Årsrapporten har til formål at give det mest retvisende billede af en virksomheds finansielle situation. 

Årsrapporten henvender sig til forskellige interessenter som virksomheden måtte have. Antal og 

bredden af interessenter en virksomhed har vil variere. Typiske interessenter er ejerne, kommende 

investorer og banker. 

 

Problemstilling 

Indregningen af immaterielle anlægsaktiver sker til kostpris med efterfølgende afskrivninger og 

nedskrivningsbehov efter ledelsens vurdering, dette kaldes kostpris-metoden, og det vil vi komme 

nærmere ind på senere. Indregningen er forbundet med regnskabsmæssige skøn fra ledelsen, hvilket 

giver en vis unøjagtighed i regnskabet. Hvilke vurderinger bør ledelsen gøre sig inden, de foretager 

nedskrivning af spillerkontrakter. 

I denne opgave kigger vi på indregningen af spillerkontrakter i fodboldklubber i Danmark. Klubber i 

Danmark indregner både efter ÅRL og IFRS, hvilket bestemmes efter hvilken regnskabsklasse, de 

tilhører.  

Hvilke metoder og krav er der til indregningen af spillerkontrakter efter ÅRL og hvilke krav, er der til 

indregning af spillerkontrakter efter IFRS. 
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Hvilke krav og kompetencer skal der til for at kunne foretage løbende nedskrivning af spillerkontrakter. 

Hvordan er selskaberne stillet i forhold til regnskabet og præsentationen af værdien af deres 

spillertruppe.  

Ved kostpris-metoden fremstår spillerrettigheden efter kontraktens udløb til ingen værdi i 

virksomheden regnskab. Dette er muligvis ikke retvisende, da klubben typisk kan sælge 

spillerrettigheden til en anden klub og derved skabe profit ved salget. Denne profit er ikke afspejlet ved 

indregning efter kostpris-metoden i balancen, hvorfor indregning af spillerrettigheder til dagsværdi-

metoden, kunne være mere retvisende. Det er ikke muligt efter gældende lovgivning at indregne 

spillerrettigheder efter dagsværdi-metoden. 

Ved kostpris-metoden kan der opstå et præsentationsproblem, da der mellem regnskabsværdien, som 

er afspejlet af egenkapitalen og den egentlige markedspris af selskabets egenkapital. 

Afgrænsning 

For at denne opgave ikke bliver for bred har vi valgt at afgrænse vores emne til kun at forholde os til 

Parken Sport & Entertainment A/S.  

Parken Sport & Entertainment A/S ejer og driver fodboldholdet Football Club København skrives i resten 

af opgaven som FC København. Vi vil analysere deres indregning af spillerkontrakter og hvilken 

regnskabsklasse, som de ligger under. 

Vi vil kort beskrive de to regnskabsparadigmer, men denne opgave vil ikke være en undersøgelse af 

hvilket paradigme, der er det mest korrekte eller mest retvisende. Vi vil kun bruge denne teori til at 

forklare, hvorfor vi udfordrer den nuværende lovgivning og brugen af paradigmerne. Vi forholder 

udelukkende kun til det retvisende billede i forhold til de to paradigmer, når vi taler om spillerkontrakter 

og ikke andre regnskabsposter. 

I vores analyse, vil vi ikke komme ind på deres skattemæssige behandling af indregningen, nedskrivning 

eller avance ved køb/salg af spillere. Vi vil ligeledes ikke komme ind på de juridiske problemstillinger, 

som måtte kunne opstå ved indregningen, nedskrivning eller avance ved køb/salg af spillere. 

Vi vil ikke kigge på selskabernes strategiske valg, og derfor vil vores analyse ikke belyse dette. 
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Vi vil møde mange spændende problemstillinger igennem denne opgave. Mange af disse 

problemstillinger vil være interessante, men det er vores mål at holde fokus på vores 

problemformulering. 

Problemejer 

Nedenstående problemformulering vil primært være ejet af alle danske fodboldklubber, som indregner 

spillerkontrakter eller overvejer at gøre dette. Sekundært ejes denne af alle selskaber, som har med 

kontrakter af sportsudøvere eller lignende. 

Investorer i fodboldklubber vil også have interesse i denne problemformulering, da de muligvis kan 

træffe bedre beslutninger ift. Til investering i fodboldklubber.  

 

Problemformulering 

”Hvordan vil indregning af spillerkontrakter ved dagsværdi påvirke det retvisende billede kontra ved 

indregning ved gældende lovgivning” 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

Vi har i nedenstående oplistet vores undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmålene bruges til at 

strukturere vores undersøgelser for at kunne besvare problemformuleringen. 

Undersøgelsesspørgsmålene vil blive besvaret igennem opgavens analysekapitel.  

 

Undersøgelsesspørgsmål 1 

Hvordan indregnes spillerkontrakter ved gældende lov med udgangspunkt i Parken Sport & 

Entertainment A/S? 

Undersøgelsesspørgsmål 2 

Hvilken retning bevæger nye tiltag i lovgivningen sig, for at opnå det retvisende billede ved de 2 

regnskabsparadigmer? 
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Undersøgelsesspørgsmål 3 

Hvilken betydning vil indregning efter Dagsværdis-metoden påvirke det retvisende billede af 

spillerkontrakter? 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Hvordan vil indregning af spillerkontrakter til dagsværdi ske i praksis og kan det opgøres 

pålideligt? 

 

Formål & målgruppe 

Denne opgave er et selvvalgt emne på HD 2. del på linjen Regnskab. Emne og valg af fag er gjort ud fra 

undervisningen som HD 2. del dækker over, herunder Ekstern Regnskab.  

Vores formål med denne opgave er at bestå vores HD 2. del i Regnskab samt at udvide vores viden inden 

for det allerede tillærte fagstof.  

Det er vores ønske, at læseren vil blive bedre i stand til at forstå forskellen mellem ÅRL og IFRS både 

indregningen af spillerkontrakter og præsentationen/informationsværdien i regnskabet. Dette giver 

udbytte for regnskabsaflægger og regnskabslæser.  

Yderligere ønsker vi, at læseren får et indblik i om hvorvidt, det vil være mere retvisende at indregne 

spillerkontrakter til dagsværdi i stedet for den nuværende kostpris-metode.  

Forudsætninger til læseren vil være, at denne har kendskab til regnskabsaflæggelse både efter 

international og national lovgivning. Dette indbefatter IFRS/IAS og ÅRL.  

Dette er en akademisk afhandling på HD 2. del uddannelsen på Copenhagen Business School, men 

målgruppe for opgaven er ikke nødvendigvis akademikere, hvorfor vi vil forsøge at skrive denne opgave i 

et mindre komplekst sprog, hvor læsbarhedsindekset også kaldet lixtallet ikke er på niveau med 

forskningsartikler.  

Vi vil redegøre for de teoretiske begreber og definitioner i de kommende afsnit. Dette skal være med til 

at gøre det nemmere for læser at få konkretiseret vores brug af teorien til vores analyse afsnit. 
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Metode 

I vores metode har vi gjort os overvejelser omkring hvilken data, som vi vil benytte i opgaven. Vi har 

gjort os overvejelser om hvor, denne data kan indsamles, og om dette er muligt at indsamle. 

Den data, som vi indsamler, skal have til formål at understøtte vores besvarelse af problemformulering, 

denne opgave stiller.  

Vi vil i dette afsnit beskrive vores tilgang til interview af to relevante fagpersoner, som vil være med til at 

udvide den teoretiske del til et mere praktisk anliggende. Vi vil beskrive hvilke overvejelser, og hvorfor 

disse personer er interviewet. 

 

Undersøgelsesdesign og dataindsamling 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet er vores tilgang til at 

løse den valgte problemformulering. Vi har i nedenstående afsnit forklaret, hvordan vi vil bruge 

forskellige datakilder. 

Vores opgave vil benytte både primær- og sekundærdatakilder. Vores valg af sekundærdata er 

registerdata1, hvilket skyldes at opgaven tager sit udspring i lovtekst og historiske tal i form af 

årsrapporter. 

 

Primærdata 

Vores primærdatakilde er vores egen udførte interviews, hvor vi har udvalgt to personer. Disse to 

personer er valgt på baggrund af deres daglige virke. De er yderligere udvalgt, fordi de begge arbejder 

med eksternt regnskab på hver deres måde. Vi har beskrevet mere om dette i kommenende afsnit. 

 

Sekundærdata 

Vores sekundærdatakilder kommer af relevante lovtekster, bestemmelser og aflagte eksterne 

regnskabet. Alle vores anvendte sekundærdatakilder er ikke noget, som vi har indflydelse på eller på 

nogen måde har kunne påvirke.  

                                                           
1 Ib Andersen, Den Skinbarlige Virkelighed, s. 145 
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Kvantitative data 

Igennem vores opgave bruger vi kvantitative data i form af årsrapporter og børskurser. Årsrapporterne 

bruges også som kvalitative data, da vi også benytter den tekstmæssige information. 

 

Kvalitative data 

Igennem vores opgave bruger vi kvalitativ data i form af årsrapporter, lovtekster, regnskabsstandarder, 

teoretiske metoder og interviews. Årsrapporterne benyttes også som kvantitativ data, da vi kigger på de 

talmæssige informationer. 

I nedenstående afsnit vil vi beskrive mere detaljeret, hvordan vi bruger den primær- og sekundærdata 

samt den kvalitative- og kvantitative data. 

 

Gældende love 

Vi har ud fra vores problemformulering valgt at undersøge den nuværende teori/lovgivning omkring 

regnskabsaflæggelse ved både ÅRL og IFRS. Dette gøres ved at indhente den pågældende aktuelle 

standard/lov, hvorefter vi sætter den i kontekst til vores problemfelt og giver et billede af, hvordan disse 

hænger sammen. Dette anses for at være kvalitativ- og sekundærdata 

Disse standarder/love vil vi bruge til at danne vores teoriafsnit, som skal lægge til grund for vores 

analyse af årsrapporter og det videre svar på problemformuleringen. 

Herunder vil vi også anvende regnskabsmetoder, som ligger under den gældende lovgivning. Vi vil kigge 

på kostpris-metoden og dagsværdi-metoden. Lovgivningen omkring indregning efter dagsværdi-

metoden, henvises der i lovgivningen til værdiansættelsesmetodemodellen DCF-modellen. Vi vil 

anvende denne model, men vores opgave vil ikke være en værdiansættelsesopgave, hvorfor vi kun 

bruger DCF-modellen som et værktøj. 

 

Årsrapporter 

Sekundært data i form af offentlige årsrapporter fra Erhvervsstyrelsen. Disse årsrapporter vil vi bruge til 

at analysere på baggrund af teoriafsnittet. 
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Vores undersøgelse af aflagte årsrapporter, vil vi kun gøre som en delundersøgelse. Vi kigger kun på 

Parken Sport & Entertainment A/S, som er Danmarks største økonomiske fodboldklub. Vi vil i mindre 

grad benytte årsrapporter fra andre brancher til en af undersøgelsesspørgsmålene. 

Årsrapporterne bruger vi både som kvalitativ- og kvantitativdata. Dette er muligt, da årsrapporterne 

indeholder data i form af tal. Vi bruger også den talmæssige del af årsrapporterne, som vil blive 

betragtet som kvalitativdata. 

 

Interview 

For at opgaven ikke kun baseres på sekundærdata, foretager vi interviews. Vi vil interviewe to forskellige 

personer som beskæftiger sig på hver sin måde med ÅRL og IFRS. Dette kan være med til at bidrage til at 

skabe ny viden og forståelser. 

Den første vi vil interviewe, er Daniella Krol Lundtang, Cand. Merc. Aud. og Manager i 

PricewaterhouseCoopers, skrives fremadrettet som PwC, hvor hun er en del af den faglige afdeling, som 

varetager kvalitetssikringen af PwCs viden. Daniella beskæftiger sig dagligt med at foretage IFRS 

tjeklister af PwCs kunders årsrapporter. Yderligere bidrager Daniella til den faglige opdatering i PwCs 

Regnskabshåndbog samt intern faglig opdatering. 

Daniella er interviewet, da hun har stor indsigt og erfaring med IFRS, hvor hun rådgiver revisorer og 

kunder i deres problemstillinger vedrørende IFRS. Vi mener, at hendes vinkel på regnskabsaflæggelse 

efter IFRS og ÅRL vil kunne bidrage til en praktisk forståelse af loven/bestemmelserne samt være med til 

at komme med kommentar på vores nye vinkel på indregning af spillerkontrakter. 

Den anden vi interviewer er Carsten Holdt, Økonomi Direktør hos Parken Sport & Entertainment A/S, 

som til daglig skal forholde sig til ÅRL og IFRS. Parken Sport & Entertainment A/S aflægger regnskab efter 

IFRS, da Parken Sport & Entertainment A/S er klasse D selskab i og med, at de er børsnoteret. Vi har 

interviewet Carsten om hans erfaringer og forståelse af ÅRL kontra IFRS samt bidrage til vores nye vinkel 

på indregning af spillerkontrakter.  

Carsten har været Økonomi Direktør i 21 år og har derfor mange års erfaring og har fulgt udviklingen 

med de ny tilkommende krav til IFRS.  

Vores interviews betragter vi som værende kvalitativ- og primærdata, da det er personer, som er 

professionelle og kunne have gjort sig tanker om vores problemformulering til hverdag.  
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Vi har valgt ovenstående personer, da de bruger loven på hver sin måde. Daniella sidder med loven og 

fortolker den og udvikler best practice i PwC. Carsten anvender loven til dagligt og har muligvis en 

pragmatisk tilgang af loven. På baggrund af dette er det vores opfattelse, at det vil give to forskellige 

aspekter af loven og på den måde se nye muligheder ved indregningen efter dagsværdi-metoden. 

Interviewene vil blive anvendt til vores analyse. 

 

Interview af personer i ledende stillinger 

Carsten Holdt, CFO i Parken Sport & Entertainment A/S, er i ledende stilling. Ved interviews af personer i 

ledende stillinger skal vi være opmærksomme på, at disse personer er vandt til at styre samtaler. Det er 

derfor vores fokus at styre samtalen tilbage på sporet, hvis vi ikke får svar på det spurgte. Den 

almindelige interviewmetodelitteratur kan ikke anvendes i denne sammenhæng.2 

Det er meget vigtigt, at vi begge deltager i dette interview for at kunne være to om at sikre 

sammenhængen og følge op på det spurgte. Vi vil inden interviewet også øve vores emne/spørgsmål 

med hinanden, så det ikke er første gang, vi taler højt om dette emne. 

 

Interview tilgang 

Vi har valgt, som beskrevet i ovenstående afsnit, at interviewe Daniella og Carsten. Vi har valgt samme 

interviewmetode til begge interview. Vi har valgt denne tilgang, da interviewene omhandler teoretisk 

stof. Dette er beskrevet i nedenstående afsnit. 

Det Delvist Strukturerede Interview - Daniella Lundtang 

Til at interviewe Daniella Lundtang, benytter vi os af metoden Det Delvist Strukturerede Interview3.  

I denne metode bruges, når interviewer har kendskab til området både teoretisk og praktisk. Vi vil i 

interviewet være åbne overfor ny viden og synspunkter. Metoden tillader, at man forbereder stikord og 

områder som vi ønsker at komme ind på. Det er her vigtigt, at vi kan tjekke, at vi til sidst i interviewet 

har fået svar på alle vores spørgsmål. 

                                                           
2 Ib Andersen, Den skinbarlige Virkelighed, s. 131 
3 Ib Andersen, Den skinbarlige Virkelighed, s. 155 
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Det Analytiske- og Det Delvist Strukturerede Interview - Carsten Holdt 

Til at interviewe Carsten Holdt, benytter vi os delvist af metoden Det Analytiske Interview4 og Det 

Delvist Strukturerede Interview. 

Det Analytiske Interview: 

Denne metode adskiller sig fra almindelige interviews, da interviewer og interviewpersonen er ligestillet 

i interviewet. Interviewet vil nærmere være en samtale mellem de to parter, og de skal i fællesskab blive 

klogere og skabe viden sammen. Dette betyder ligeledes, at resultat af interviewet er uvist. 

Denne type af interview bruges typisk til områder, hvor man har begrænset eller intet kendskab til 

stoffet. Det er tilfældet med vores interview, at vi udfordrer den nuværende indregning af 

spillerkontrakter, og vi igennem dette interview skal blive klogere på denne nye anskuelse sammen med 

Carsten. 

Metoden stiller krav til interviewpersonens viden, kunnen og åbenhed. Hvilket vi mener, at Carsten 

besidder, da han har siddet i sin nuværende stilling i 21 år og løbende drøfter gældende samt ny 

lovgivningen med statsautoriseret revisorer. Ligeledes kender Mads Viktorius, Carsten fra revisionen af 

Parken Sport og Entertainment A/S, hvor det er opfattelsen, at Carsten er meget imødekommende og 

åben. 

Metoden stiller krav til interviewers egenskaber, da interviewer skal have stort kendskab til emnet. 

Dette skal interviewer kunne samtidig med at kunne stille op følgende spørgsmål i samtalen uden 

forberedte spørgsmål. 

Vi mener at vi gennem vores virke som revisorer kan i et vist omfang håndtere denne interviewmetode. 

Dette begrundes med at vi til daglig interviewer vores kunders regnskabsafdeling i processor og gøren 

samtidig med at kunne stille op følgende spørgsmål. Derfor minder denne metode meget om det, vi 

anvender ubevidst i vores dagligdag.  

Det Delvist Struktureret Interview 

Vi har valgt en blanding af de to interviewmetoder, da vi mener, at det også er vigtigt i den første del af 

interviewet at få klarlagt, hvordan Carsten bruger den nuværende indregningsmetode til årsrapporten. 

Vi har også valgt at forberede spørgsmål inden for indregning ved dagsværdi-metoden, selvom dette går 

imod Det Analytiske Interviewmetode.  

                                                           
4 Ib Andersen, Den skinbarlige Virkelighed, s. 152-53 
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Grunden til at vi har valgt at bruge elementerne fra de to interviewformer, begrundes med, at vi har 

ønsket at forberede Carsten til samtalen, hvor han kunne gøre sig tanker inden mødet. Det er ligeledes 

gjort for at Carsten kunne nå at læse op på dagsværdi-metoden om nødvendigt.  

 

Disposition af opgaven 

Vi vil i indeværende afsnit vise vores struktur i opgaven og kort beskrive, hvad de forskellige kapitaler 

indeholder. Vi vil kort beskrive, hvorfor vi har valgt at have denne tilgang og hvad vi ønsker at få ud 

dette. 

 

Indledning 

I denne indledende del af opgaven, vil vi beskrive opgavens problembaggrund, problemstilling og 

fremvise opgavens endelige problemformulering. Problemformuleringen og dens 

undersøgelsesspørgsmål vil ligge til grund for de fortsatte overvejelser, som vil blive beskrevet i denne 

til. Vores overvejelser skal munde ud i et teoriafsnit, hvor vi bygger vores viden op til at kunne foretage 

en endelig analyse.  

 

Teori 

Vores teorikapitel vil beskrive de anvendte lovtekster og regnskabsteori. Igennem vores beskrivelse af 

teorien i kapitlet har vi valgt at beskrive teori i et vidst omfang, da vi vil gøre brug af dette i vores 

analyseafsnit. Grunden til at vi ikke gennemgår teorien i fuldt omfang, skyldes at vi har valgt udvide 

teorien i vores besvarelser af undersøgelsesspørgsmålene. Dette vil give en bedre synergi og logisk 

gennemgang af teori og praksis med fokus på spillerkontrakter og Parken Sport & Entertainment A/S. 

Dette er endvidere valgt for at gøre vores egentlige analyseafsnit mere fokuseret og derfor kun bringe 

den yderligere teori, ved de specifikke spørgsmål. Det vil gøre teorien mere konkret og relevant. 

 

Analyse 

Vores analyse vil tage afsæt i vores udvalgte teori og indsamlet data. Som beskrevet i vores afsnit om 

Dataindsamling, har vi både anvendt kvantitativ- og kvalitativdata.  
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Vi vil benytte denne del af opgaven til alt udfordrer den gældende lovgivning, som vi har redegjort, 

analyseret og konkluderet på i teoriafsnittet.  

Vi udfordrer den gældende lovgivning om indregningen af spillerkontrakter ved at analysere vores 

interviews med to interviews personer. Yderligere vil vi analysere på allerede aflagte årsrapporter for at 

undersøge, om der er indikationer på vores problemstilling.  

Vores struktur til denne gennemgang er at gå ud fra vores undersøgelsesspørgsmål. I hvert kapitel for 

undersøgelsesspørgsmålene har vi kort lavet en intro med dertilhørende disposition for kapitlet.  

  

Operationalisering af begreber 

For at gøre vores anvendte begreber operationaliseres og gjort målelige med en fælles forståelse5, har vi 

udvalgt nogle begreber som er centrale i opgaven. 

Spillerkontrakter er en retslig aftale mellem en professionelfodboldspiller og en erhvervsdrivende 

fodboldklub. 

Selskab er virksomheder, som driver virksomhed i følgende selskabsformer A/S, ApS, IVS, I/S og K/S efter 

Selskabsloven og vil i denne opgave henlede til erhvervsdrivende fodboldklubber. 

Regnskabsaflæggelse er den lovpligtige offentliggørelse af et selskabs årsrapport, som er indberettet til 

Erhvervsstyrelsen i Danmark. 

Præsentation bruges i sammenhængen med årsrapporten, hvor man præsenterer virksomheden 

økonomiske informationer til regnskabslæser. 

Det Ret Visende Billede bruges i forbindelse med præsentationen af virksomhedens informationer, hvor 

Det Retvisende Billede er et begreb inden for revision betyder at give så nøjagtigt et billede som er 

inden for mulighedens rammer. 

 

 

  

                                                           
5 Ib Andersen, Den skinbarlige Virkelighed, s. 173 
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Teori 

Vi vil i dette afsnit beskrive den teori, vi har anvendt til besvarelse af problemformulering og 

undersøgelsesspørgsmål. Vi har anvendt følgende former for teori.  

• Lovgivning og bestemmelser. 

• Regnskabsmetoder for indregning. 

• Moddeller. 

Lovgivning og bestemmer: 

Den nuværende lovgivning som definerer regnskabsstandarder i Danmark, er ÅRL og IFRS. 

 

Regnskabsteori 

Regnskabsteorien som vi skal redegøre for, er i forhold til indregning af spillerkontrakter for danske 

fodboldklubber. Dette skal redegøres for under International Financial Reporting Standards (IFRS), 

International Accounting Standard (IAS) og Årsregnskab loven (ÅRL), da disse regnskabsstandarder er de 

anvendte for danske selskaber. Vi henviser til nedenstående for indregningen af spillerkontrakter for 

IFRS og ÅRL. Vi redegør først for IFRS betydning. 

 

IFRS 

I IFRS/IAS er lovpligtig for Danske børsnoteret virksomheder, jævnfør EU’s IAS-forordningen fra 2005. 

Standarderne er udarbejdet og godkendt af the international Accounting Standard Board (IASB).  

Disse love gælder for alle børsnoteret virksomheder i EU / EØS.  

EU har foretaget dette for at skabe lige rammer for den eksterne regnskabsudarbejdelse for at sikre lige 

gennemsigthed i regnskabsaflæggelsen til offentligheden for europæiske virksomheder.  

EU / EØS respektive Lande kan have deres egne krav, som skal tillægges i årsrapporten. Fx I Danmark 

skal virksomheder, som aflægger efter IFRS/IAS blandt andet beskrive selskabet CSR-politik i 

ledelsesberetningen, hvis selskabet hører under ÅRL regnskabsklasse C-Stor og D. 
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Danske selskaber, som ikke er børsnoteret, kan frit vælge at aflægge efter IFRS. Jævnfør ovenstående 

beskrivelse skal børsnoteret selskaber aflægge efter IFRS/IAS standarderne.6 

IAS-forordningen beskriver yderligere hvilke selskaber, som har krav om aflæggelse efter IFRS. Vi har dog 

valgt at fokusere på børsnoteret selskaber I vores gennemgang, da det kun er her, at fodboldklubber har 

krav om IFRS. 

Alle Danske aktieselskaber og anpartsselskaber skal årligt offentliggøre selskabet årsrapport. Enheder 

under ÅRL § 4 – 6 er fritaget for offentliggørelse af årsrapporten. 

 

Begrebsrammen 

Begrebsrammen har til formål at strukturer og ensarte regnskabsaflæggelse og har til formål at give 

regnskabslæser størst muligt udbytte af regnskabet. 

Organisation som udarbejder IFRS/IAS ændringer eller nye standarder er International accounting 

Standards Board (IASB). Denne organisation udarbejder og godkender alle nye eller ændringer til 

IFRS/IAS standarder. 

Strukturen i den generelle begrebsramme fremgår i 5 niveauer, jævnfør oplistning nedenfor. 

1. Brugernes informationsbehov (Målsætning) 

2. Kvalitative egenskaber (Målsætning) “Til sammen danner niveau 1 og 2 målsætningen for 

virksomhedernes regnskabsproduktion og uddyber dermed indholdet af generalklausulen, et 

retvisende billede”7 

3. Definition af elementer (Målesystemer) 

4. Indregning og måling (Målesystemer) 

5. Klassifikation og præsentation (Målesystemer) 

Vi vil i vores undersøgelsesspørgsmål 2 komme nærmere ind på Begrebsrammen.  

                                                           
6 Finanstilsynet, https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/hearing/generelle-bem-
regnskabsbek.pdf 
 
7 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 198 

https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/hearing/generelle-bem-regnskabsbek.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/hearing/generelle-bem-regnskabsbek.pdf
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Regnskabsparadigmer 

Regnskabsparadigmer har 2 begreber: Præsentationsorienterede- og formueorienterede 

regnskabsparadigmer.  

 

Præsentationsorienterede regnskabsparadigme 

Præsentationsorienteret regnskabsparadigme ser resultatopgørelsen som den vigtigste opgørelse i 

regnskabet derved gør balance sekundær. Paradigmet ligger op til, at vækst kommer over en given 

periode som defineres. I årsregnskabet er denne periode 12 måneder - dette er både for ÅRL og IFRS.8 

Den væsentligste model som anvendes i dette paradigme, er kostprismodellen9. Kostprismodellen viser 

resultatet mellem kostpriser og salgspriser for periodens transaktioner. Det er ligeledes denne model 

som danner baggrund for proforma regnskaber, dvs. Regnskaber som bygger på budgetter til fremtiden. 

Dette anvendes særligt ved DCF-modeller for værdiansættelser af selskaber. Da DCF-modellen bygger på 

fremtidige pengestrømme, er kostprismodellen gode da den er dannet af transaktioner. 

 

Formueorienterede regnskabsparadigme 

Formueorienterede paradigme er balanceorienteret, og derved holder resultatopgørelsen som 

sekundær opgørelse. Paradigmet er dagsværdiorienteret, hvilke betyder at driftsaktiviteten måles 

direkte i balancen ved værdiændringer på nettoaktiver mod egenkapitalen. Derved måles 

værdiændringen i selskabet ved at se på egenkapitalens værdi primo mod ultimo.10  

Dagsværdimåling kan foretages ud fra salgsværdien eller tilbagediskonteret cash flow (kapitalværdi), her 

anvendes kostprismodellen da denne er transaktionsbaseret til at vurdere de fremtidige cash flow.  

                                                           
8 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 82 
9 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 102 
10 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 144 
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Regnskabsmetode for indregning 

Lovgivningsgrundlaget til indregningen og den regnskabsmæssige behandling af spillerkontrakter er 

under de “The International Financial and reporting standards” (IFRS), defineret I IAS36 og IAS38. 

Vi vil i dette afsnit beskrive regnskabsmæssige indregningsmetoder, som anvendes til indregning af 

aktiver. Vi vil her udelukkende fokusere på de metoder, som anvendes i vores besvarelse af 

problemstillingen. Vi vil her forklare: 

• Kostprismetoden. 

• Dagsværdimetoden. 

 

Kostprismetoden 

Kostpris er en præsentationsorienteret indregningsmodel, som danner baggrund for indregning til 

kostpris i regnskabet. Aktivers første indregning er altid kostpris også selvom det givne selskab 

indregninger det gældende aktiv til dagsværdi. Dette beskrives yderligere i dagsværdimetoden. I teorien 

må erhvervelse kostpris også forventes at være dagsværdi af det givne aktiv. Dette beskrives i dagsværdi 

afsnittet. 

Kostprismodellen dannes på baggrund af 4 principper 

• ”Regnskabsenhed…. 

• Going koncern…. 

• Monetær måle atribut…. 

• Regnskabsperiode….”11 

 

Regnskabsenhed 

Denne del afgrænser hvilke selskaber, som skal udføre regnskabsaflæggelsen. 

 

                                                           
11 Jens O. Elling, 2017 København K, s. 102 
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Going Koncern 

Alle eksterne regnskaber skal aflægges efter going koncernprincippet. I det forstås, at selskabet skal 

kunne udføre sin drift 12 måneder fra regnskabsaflæggelsen. Derved skal selskabet kunne betale sine 

kreditorer, for at driften kan udføres.  

Hvis selskabets eksterne regnskab ikke bliver aflagt efter going koncern, betyder det her, at selskabet 

ikke forventes at kunne udføre sin aktivitet 12 måneder efter regnskabsaflæggelsens balancedag. Hvis 

dette er gælder, skal alle aktiver og passiver indregnes til netto realisationsværdien, dvs. den værdi 

selskabet forventes at kunne monetært realisere aktivet/forpligtelsen til. 

Monetær måleattribut 

Her forstås det, at det eksterne regnskabsaflæggelse skal udarbejdes i forhold til et monetær 

måleattribut, derved skal regnskabsopgørelser (resultatopgørelse/balance osv.) indregnes i valuta, dvs. 

DKK, USD eller EURO. 

 

Regnskabsperiode 

Regnskabsperioden defineres ved at transaktionerne som foretages i forhold den givne tidsmæssige 

periode. I ÅRL og IFRS er denne periode 12 måneder. I resultatopgørelsen listes alle transaktionerne i de 

12 måneder. 

Kostprismodellen viser periodiseringsprincippet. Her indregnes omsætning og omkostninger efter 

hvornår transaktionen er foretaget og ikke hvordan, den pengemæssige transaktion er foretaget. Hvilket 

forstås ved, at indregningen i den givne periode bliver foretaget, når varen er leveret eller 

serviceydelsen er foretaget. 

Som forklaret ovenfor er kostprismodellen præsentationsorienteret hvorfor resultatopgørelsen er 

primær og en eventuelle balance er sekundær. 

Vi vil forklare nærmere om regnskabsparadigmer i et efterfølgende teorikapitel. 

 

Kostpris indregning i forhold til givne lovgivning 

Vi vil her beskrive indregning af et anlægsaktiv i forhold til kostprisen. 

Første indregning for alle aktiver er altid kostpris, jævnfør ÅRL § 36. 
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“Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første 

indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet 

følger af denne lov.”12 

Hvis indregning af aktivet her skal foretages til historisk kostpris for et anlægsaktiv, skal aktivet afskrives 

over løbeperioden for at danne link til det formueorienteret paradigme. Dette beskrives i ÅRL §43 

“Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med 

begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af 

aktiverne over deres brugstid. Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i 

medfør af § 38.”13 

Under IFRS afskrives immaterielle- og materielle anlægsaktiver, hvis det er muligt at definere aktivets 

brugstid. Dette beskrives under IAS 16 materielle anlægsaktiver og IAS 38 immaterielle anlægsaktiver. 

IAS 16 beskriver afskrivninger. 

“The depreciable amount (cost less residual value) should be allocated on a systematic basis over the 

asset's useful life [IAS 16.50].” 

“Depreciation begins when the asset is available for use and continues until the asset is derecognised, 

even if it is idle. [IAS 16.55] 

 

IAS 38 beskriver at et immateriel anlægsaktiv hvor det er muligt at definere brugstiden, skal denne 

afskrives over løbetiden, dette er i forhold til kostprismodellen.  

Aktivet skal dog afskrives i forhold til hvornår denne giver værdi til selskabet i form af pengestrømme. 

Hvis dette ikke kan opgøres pålideligt skal det immaterielle anlægsaktiv afskriveslineært over den 

defineret brugstid. IAS 38.104 stiller følgende forudsætninger til at definere hvordan aktivet skal 

afskrive. 

• “The amortisation method should reflect the pattern of benefits. 

• If the pattern cannot be determined reliably, amortise by the straight-line method. 

                                                           
12 ÅRL §36, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 
13 ÅRL §43, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
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• The amortisation charge is recognised in profit or loss unless another IFRS requires that it be 

included in the cost of another asset. 

• The amortisation period should be reviewed at least annually. ”14 

 

Vi kan derved konkludere at immaterielle anlægsaktivers første indregning er til kostpris og 

efterfølgende indregning enten er akkumuleret afskrivninger og nedskrivninger hvis værdiforringelser er 

identificeret. Dette er, hvis ledelsen har identificeret et behov. Ved aktiver, hvor det ikke er muligt at 

definere brugstiden, skal selskabet årligt udarbejde en nedskrivningstest for at identificere, om 

genindvindingsværdi er lavere end den indregnet værdi. 

 

Dagsværdismåling ved nuværende lovgivning 

Årsregnskabsloven bestemmer dagsværdimåling i bilag 1. D. 2: 

“Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved 

transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.”15 

Dagværdi betyder reelt set, hvad et selskab kan sælge det givne anlægsaktiv for, dvs. Salgsværdien. 

Yderligere kan man ved hjælp af en discounted cash flow model (DCF) beregne kapitalværdien af aktivet. 

Dagsværdien er derved enten salgsværdien eller kapitalværdien af det aktiv som skal 

dagsværdisreguleres. 

Som nævn ovenfor, så er et aktivs første indregning altid kostprisen. Kostprisen ved 

erhvervelsestidspunktet må alt andet lige også være dagsværdien af aktivet eftersom, der er sket en 

transaktion mellem 2 uafhængige parter, som sammen er kommet frem til salgsværdien. Ved en DCF 

model kan kapitalværdien vise sig at differer fra salgsværdien, som forventes at være kostprisen. Vi 

vurderer her, at den mest pålidelige dagværdi ved erhvervstidspunktet er salgsværdien, eftersom her er 

aftale om en handel mellem 2 uafhængige parter, som på markedsvilkår ankommer til en 

transaktionsværdi.  

                                                           
14 IAS 38.104, https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38 
15 ÅRL bilag 1 D 2. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-
b896a09883be 
 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
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Dagsværdimodellen er en formueorienteret metode for indregning af aktivets reelle markedsværdi. 

Metoden er aktivbaseret som måleattribut frem for transaktionsbaseret, som vises i 

præsentationsorienteret regnskabsteori. 

IASB har ved IFRS 13 dagsværdimåling defineret, hvordan aktiver/forpligtelser for alle IAS/IFRS 

standarder skal indregnes til dagsværdi for at skabe gennemsigthed for indregningen. IFRS 13 definerer 

ikke, hvornår et aktiv kan/skal indregnes til dagsværdi, men mere indregningsmetoderne for at korrekt 

indregning og overordnet set definerer IFRS 13 også dagsværdi begrebet. IFRS 13 anvender begrebet fair 

value. 

Dagsværdi = fair value. 

Definition I IFRS 13. 

“IFRS 13 defines fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date (an exit price)”16 

Ved samlingen af definitionerne mellem IFRS og ÅRL, det kan konkluderes at dagsværdi har samme 

betydning. At aktiver skal indregnes til den værdi, som en uafhængig tredje part vil give for aktivet, eller 

hvad forpligtelsen kan realiseres til. 

Dagsværdisindregningsmetoder: 

Vi har fokuseret på indregningsmetoderne ved IFRS 13, da denne standard særligt er udarbejdet til 

dagsværdisfastsættelse, og de virksomheder vi har fokus på er børsnoteret og derfor aflægger efter 

IFRS. Yderligere er ÅRL aligned med IFRS standarden. 

IFRS 13 har 4 steps som skal tages højde for når dagsværdien skal måles. 

• Unit of account.  

Her forstås det at aktivet skal aggregeres til det niveau som er mest pålideligt og passende 

niveau. I spillerkontrakter kan det forstås, om det er den enkelte kontrakt, som skal 

værdiansættes, eller om der er kontrakter, som skal puljes for at det mest retvisende og 

pålidelige værdiansættelse. 

                                                           
16 IFRS 13, https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement/ 
 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-13-fair-value-measurement/
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• Primære marked eller mest fordelagtige marked. 

Det skal forstås som det marked, hvor aktivet generer den største omsætning, altså hvor aktivet 

vil blive handlet mest.  

• Den mest fordelagtige anvendelsesmulighed.  

Det skal her forstås, hvordan aktivet anvendes eller for den sags skyld ikke anvendes. Hvis 

aktivet vil have en stor værdi for konkurrenterne, men det selskab som ejer aktivet ikke sælger 

det af den årsag, kan aktivet stadig indregnes efter dagsværdimetoden. 

• Værdiansættelse metode.  

Her forstås det, at ledelsen skal identificere den mest anvendelige og pålidelige 

værdiansættelsesmetode for at fastsætte dagsværdien af aktivet. IFRS 13 har 3 overordnede 

modeller, som kan anvendes. Vi anvender ordet ‘overordnet’, eftersom disse metoder ikke 

direkte vurderer, men der er modeller under disse metoder, som kan anvendes. Vi har nedenfor 

beskrevet metoder til anvendelse af dagsværdi regulere. 

Ovenstående parametre skal overvejes og findes pålidelige for at dagsværdi regulere et aktiv. 

 

Værdiansættelsesmetoder: 

Som nævnt ovenfor beskriver IFRS 13 3 overordnet metoder for værdiansætte et aktiv til dagsværdi. 

1. the market approach. An entity uses “prices and other relevant information generated by market 

transactions involving identical or comparable (i.e. similar) assets, liabilities or a group of assets 

and liabilities”;  

2. the income approach. An entity converts future amounts (e.g., cash flows or income and 

expenses) to a single current (i.e., discounted) amount; and  

3. The Cost Approach.17 

The Market Approach kan henledes til den værdi et selskab ville kunne opnå ved salg af det givne aktiv 

til en uafhængig tredje part. 

                                                           
17 IFRS 13, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-
b896a09883be 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
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The Income Approach kan sammenlignes med kapitalværdien. Altså de fremtidige pengestrømme, som 

det givne aktiv, vil kunne generere i fremtiden. Vi vores analyseafsnit har vi valgt at kigge på Discounted 

cash flow modellen (DCF). Teorien af denne er beskrevet i teori afsnit modeller. 

The Cost Approach oftest ses i værdiansættelse af bygninger. Metoden bygger på at man sammenligner 

et lignende aktiv ved at se på, hvad det koster at bygge det givende aktiv. I forhold til spillerkontrakter 

kan det sammenlignes med, hvad det ville koste at købe et lignende aktiv. Da det kan forekomme svært 

og upålideligt at vurdere et lignende aktiv for en spillerkontrakt, har vi i analysen fokuseret på The 

Market Approach og The Income Approach. 

 

Modeller 

Vi har i dette afsnit beskrevet teorien bag værdiansættelser modeller i forhold til The Income Approach. 

Vi har beskrevet teorien bag DCF-modellen eftersom vi anvender denne i forbindelse med analyse af 

pålideligheden af at indregne til dagsværdi. 

 

Discounted cash flow model.18 

DCF-modellen er en værdiansættelses model, som bygger på frie cash flows tilbage discounted for at 

identificere nutidsværdien, altså den reelle værdi af den virksomhed eller aktiv, som skal værdiansættes. 

For at værdiansætte et helt selskab eller et aktiv, som ikke har en bestemmelig brugstid, skal en 

terminalperiode vurderes. Dette er ikke gældende for et aktiv, hvor brugstiden kan bestemmes 

pålideligt. Eftersom en spillerkontrakt har en kontraktperiode, oftest mellem 2 - 5 år kan en brugstid 

bestemmes pålideligt. Vi har af denne årsag ikke fokuseret på terminalperioden i denne model, da vores 

analyse af kapitalværdien kan baseres på kontraktrettigheder. De fremtidige frie pengestrømme har en 

budgetperiode og en terminal periode. Som nævnt ovenfor har vi kun fokuseret på budgetperioden. 

Følgende steps skal tage i betragtning når kapitalværdien via DCF-modellen, skal identificeres. 

• Budgetperiodens længe 

• Forecasting af pengestrømme i budget perioden. 

Indgående pengestrømme som kan allokeres direkte til det givende aktiv for. 

                                                           
18 SKAT, https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207 
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Udgående pengestrømme som kan allokeres direkte til det givende aktiv. 

• Weigh average capital cost (WACC). Ved værdiansættelse af et aktiv vendes 

tilbagediskonteringsfaktoren. Disse 2 er begreber som defineres som tendens 

• Beregning af nutidsværdien pr. År i budgetperioden. 

Budget periodens længde: 

Denne skal defineres ud fra det givende aktiv. I forhold til en spillerkontrakt er budget periodens længde 

defineret på forhånd i kontrakten. Det kan være mere omfattende ved at definere kontraktperioden for 

en maskine. 

Forecasting: 

I denne del skal selskabet forecaste indgående og udgående pengestrømme, som er relateret til aktivet. 

Dette skal foretages per år i budgetperioden. For en spillerkontrakt kan positive pengestrømme være 

sponsorater, tv-rettighed indtægter, entry indtægter. Ved negative pengestrømme for en spillerkontrakt 

er løn til spilleren den væsentligst negative pengestrøm. 

WACC / tilbagediskontering eller investeringskalkulationsrente: 

Tilbagediskonteringsfaktoren skal ses som selskabet afkastkrav til det givne aktiv. Jo højere en 

tilbagediskonteringsfaktor jo højere skal afkastet være for at imødegå selskabets afkastkrav. 

Formel for at beregne WACC’en er følgende: 

(Gældsandel + lånerente efter skat) + (Egenkapitalandel x Ejerafkastkrav) 

Investeringskalkulationsrenten bliver mere fast direkte fra selskabets afkastkrav og ikke en beregning, da 

WACC’en anvendes, når værdiansættelse foretages på virksomhedsniveau og ikke aktivniveau. 

Beregning af nutidsværdi 

Vi har udarbejdet et eksempel i Excel i forhold til hvordan værdiansættelse af et aktiv kan se ud. 

Anskaffelsessum = 1.000.000 DKK 

Positive pengestrømme = 250.000 DKK år 1 og stiger derefter med 2 %. 

Frie pengestrømme tilbagediskonteres med en investeringskalkulationsrente på 8 % 

  



   
 

29 
 

År 0 1 2 3 4 5 

Negative 

pengestrø

mme 

-

1.000.000,

00 

          

positive 

pengestrø

mme 

  250.000,00 255.000,00 260.100,00 265.302,00 270.608,04 

Netto 

pengestrø

mme 

-

1.000.000,

00 

250.000,00 255.000,00 260.100,00 265.302,00 270.608,04 

Tilbage 

diskonterin

gsfaktor 

1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,66 

Beregnet 

diskonterin

gsværdi 

-

1.000.000,

00 

230.000,00 215.832,00 202.536,75 190.060,49 178.352,76 

              

Investering

skalkulatio

nsrenten 

8%           

Beregnet 
nutidsvær
di 

16.781,99          

 

Derved anvendes denne model til at beregne kapitalværdien af et aktiv og ikke en virksomhed. At 

værdiansætte en virksomhed er mere omfattende end ovenstående beskriver.  
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Undersøgelsesspørgsmål 1 

Vi har opstillet en disposition for at komme frem til konklusionen på undersøgelsesspørgsmål, vi vil her 

opliste afsnit som vi vil komme ind på for at kunne foretage vores delkonklusion: 

• Redegøre for, indregning af spillerkontrakter i den eksterne regnskabsaflæggelse 

• Analyse af, hvordan FC København indregner spillerkontrakter 

 

Redegørelse for indregning af spillerkontrakter i den eksterne regnskabsaflæggelse 

I dette afsnit har vi forbundet teori med analyse for at identificere, hvordan en spillerkontrakt bør 

indregnes i det eksterne regnskab i forhold til både IFRS og ÅRL.  

Redegørelse for om spillerkontrakter indregnes som et aktiv eller i resultatopgørelsen. 

Vi har først foretaget en redegørelse på definitionen af et aktiv, da dette er første step i vurderingen af 

indregningen af spillerkontrakter. Derefter analyseret om omkostninger allokeret til transfersummen 

kan aktiveres. Dette er foretaget eftersom første step til at vurdere om omkostningen (transfersummen) 

forbundet med køb af en spiller kan indregnes som et aktiv. 

ÅRL: 

“Aktiver (assets). Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”19 

IFRS: 

IFRS definere et aktiv i forhold til IABS “Conceptual Framework for Financial Reporting” IFRS F 4.4a. 

Definitionen er ens i forhold til ÅRL’s definition. Hertil skal det forklares, at ÅRL har apdoteret IFRS’s 

definitionen. 

Derved forekommer 3 pointer, som alle skal være til stede før, Ressourcen kan indregnes som et aktiv. 

                                                           
19 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, 2017, s. 225 
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Er en spillerkontrakt et aktiv? 

• Selskabet, som køber en spiller, har betalt en overgangssum (transfer fee) – Derved er det 

resultat af tidligere begivenheder, og beløbet kan opgøres pålideligt. Vi vil senere i opgaven 

beskrive, hvad der indregnes af transfer fee’et. 

• Kontrakten er underskrevet af den givne spiller, som forpligter sig til at spille for selskabet – 

Derved er rettigheden i selskabets kontrol. 

• Selskabet forventer at modtage fremtidige pengestrømme for spiller i form af salg af trøjer, 

sponsorater, præmiesummer osv. - Derved forventes fremtidige økonomiske fordele at tilflyde 

virksomheden.  

Vi kan derfor konkludere, at spillerkontrakter skal indregnes som et aktiv. 

 

Analyse om spillerkontrakt skal indregnes som et omsætningsaktiv eller anlægsaktiv 

Definitionen på et anlægsaktiv kontra omsætningsaktiver i både IFRS og ÅRL 

Eftersom spillerkontrakter skal indregnes ved kostprismodellen som et aktiv, har vi nedenfor nærmere 

analyseret hvilke salgs aktiv. I Årsregnskabsloven defineres 2 overordnet aktivgrupper her som 

anlægsaktiver og omsætningsaktiver.  

Under IFRS bliver defineres også 2 overordnet aktivgrupper. Disse bliver dog her defineret anderledes og 

med andre overskrifterne i IFRS hedder aktiverne kort- og langfristet aktiver. 

IFRS og ÅRL har hver sin definition på omsætningsaktiver og anlægsaktiver. 

Årsregnskabsloven definerer anlægsaktiver på følgende måde.  

“Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden.”20 

ÅRL forklarer yderligere at alle andre aktiver som ikke indgår i denne definition skal indregnes som 

omsætningsaktiver. 

Spillerkontrakter har ofte en løbetid mellem 2 – 5 år, hvilke derved imødegår ovenstående kriterier    

                                                           
20 Årsregnskabsloven bilag 1. C. 2. fra retsinformation.dk 
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I IFRS anvendes begreberne langfristet aktiver (anlægsaktiver) og kortfristet aktiver 

(omsætningsaktiver). IFRS beskriver først kortfristet aktiver, hvorefter resten må klassificeres som et 

langfristet aktiv. 

Den nye ÅRL acceptere anvendes af begge definitioner, både IFRS og den oprindelige ÅRL definition på 

henholdsvist anlægsaktiver og kortfristet aktiver.   

 

IFRS’s definition på et kort fristet aktiv 

• “Indgår i virksomhedens sædvanlige driftscyklus fra anskaffelse af materiale til realisation i 

likvider, selvom processen strækker sig længere end 12 måneder,  

• Primært besiddes med henblik på handel 

• Forventes realiseret indenfor 12 måneder efter balancedagen. 

• Består af likvide midler, som ikke underlaget begrænsninger inden for en periode på mindst 12 

måneder efter balancedagen”21 

Spillerkontrakter imødegår derved ikke kriterierne for et kortfristet aktiv som beskrevet ovenfor. Dette 

er på baggrund af, at spillerkontrakter ofte har en kontraktperiode på 2 år eller længere, hvor 

realisationen ikke er i likvider, men arbejde udført af den givne spiller, som danner baggrund for 

kontrakten. Realisationen af aktivet er derved i afskrivninger.  

Da aktivet ikke i møde går indregningskriteriet for et kortfristet aktiv, og en spillerkontrakt er et aktiv, 

skal det givne aktiv indregnes som et langfristet aktiv under IFS  

Indregningsdefinitionerne i IFRS og ÅRL at i begge tilfælde skal spillerkontrakter indregnes som et 

anlægs/langfristet aktiv. 

Jævnfør ovenstående kan vi derved se lighedstegn ved definitionerne på anlægsaktiverne og langfristet 

mellem IFRS og ÅRL i den forstand, at vedvarende eje eller brug må forventes at være langfristet. 

 

Definition på forskellige klasser af anlægsaktiver 

Der er overordnet 3 forskellige grupper af langfristet / anlægsaktiver og disse er følgende. 

• Finansielle aktiver 

                                                           
21 Jens O. Elling, Finansiel rapportering, s. 228 
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• Materielle aktiver 

• Immaterielle aktiver 

Vi har nedenfor analyseret, hvor en spillerkontrakt skal præsenteres i årsregnskabet på baggrund af 

gældende lovgivning. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

I ÅRL defineres finansielle aktiver for både omsætnings- og anlægsaktiver, jævnfør ÅRL bilag 1, C.6. 

• likvider, 

• “aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand, 

• aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan 

være gunstige, eller 

• ret over egenkapital i en anden virksomhed.”22 

Spillerkontrakter går ikke ind under disse indretningskriterier. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver defineres i IAS 16 Property, Plant and Equipment og det er denne standard ÅRL 

anvender i sin fortolkning. Hvorfor vi anvender IAS standarden til at analysere, om spillerkontrakter skal 

indregnes som et anlægsaktiv. 

“Property, plant and equipment are tangible items that: 

• are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for 

administrative purposes; and 

• are expected to be used during more than one period.”23 

Ovenstående definition henviser til at et materielt anlægsaktiv, som har en form for fysisk substans, 

derved ikke en rettighed som en spillerkontrakt er. En spillerkontrakt skal mere ses som en kontrakt 

                                                           
22 11.04.2019 - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-
b896a09883be 
23 11.04.2019 - https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment/# 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792#id0e5210f3-52bb-43ca-9ed5-b896a09883be
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment/
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rettighed for det selskab som ejer kontrakten. Vi kan derved konkludere, at spillerkontrakter ikke er 

materielle anlægsaktiver. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

ÅRL beskriver ikke nærmere definitioner på indregning af immaterielle anlægsaktiver, men at disse skal 

opfylde de ovenstående krav for indregning af aktiver. ÅRL henleder til definitionen af indregning af 

immaterielle anlægsaktiver til IAS 38, som er under IFRS kravene. 

IAS 38 beskriver følgende i, jævnfør IAS 38.8  

“An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Such an asset is 

identifiable when it is separable, or when it arises from contractual or other legal rights. Separable 

assets can be sold, transferred, licensed, etc.”24 

Yderligere beskrives det, at hvis omkostninger skal indregnes som et aktiv, skal følgende kriterier være 

tilstede. 

• “it is probable that there will be future economic benefits from the asset; and 

• the cost of the asset can be reliably measured.”25 

Vi kan derved konkludere, at indregningen og præsentationen af spillerkontrakter skal indregnes under 

en regnskabspost på immaterielle anlæg. 

Parken Sport & Entertainment A/S indregner spillerkontrakter på regnskabsposten 

“kontraktrettigheder” derved tilsidesætter FC København spillerkontrakter med en rettighed, hvilket kan 

henledes til IAS 38 “Asset without physical substance”.26 

Vi henviser til nedenstående analyse af hvordan Parken Sport & Entertainment A/S, som er ejere af FC 

København, indregner spillerkontrakter I regnskabet.  

 

                                                           
24 IFRS.org IAS 38, d. 09.04.2019 
25 IFRS.org 
26 IASplus, https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38 
 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38
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Første indregning af immaterielle anlægsaktiver 

Den første indregning af et aktivt skal altid foretages til kostpris. Kostprisen for en spiller kan bygge på 

flere forskellige parametre. Se nedenstående for hvilke parametre som indgår i overvejelse til 

fastsættelsen af kostprisen, som indregnes under kontraktrettigheder. 

• Overgangssummen eller nærmere beskrevet i branchen som transfersummen. Denne sum er 

den fastsatte pris mellem den klub, som køber kontraktrettigheden, og den klub som sælger 

rettigheden. Transfersummen vedrører udelukkende de faste betingelser i salgsaftalen. F. eks 

hvis salgsaftalen er på 10.000.000 kroner og 2.000.000 kroner af dette beløb er performance 

betinget vil de resterende 8.000.000 kroner være transfersummen, da denne del af aftalen er 

fast. 

• Performance betingelser. 

En performance betingelse skal forstås som, at den givne spiller skal opnå noget for klubben for 

at udløse denne sum. Det kan f. eks være at en for at klubben modtager de resterende 

2.000.000 DKK, skal spilleren have scoret 10 mål i de første 30 kampe for klubben. 

• Agent fee. 

Et Agent fee eller agent honorar er det som spillerens agent modtager ved transferafslutning. Da 

dette salær er bundet til erhvervelsen af den givne kontraktrettighed, kan dette også allokeres 

som værende en del af kostprisen på kontraktrettigheden.   

• Sign-on fee. 

Ofte modtager en spiller et sign-on fee, som skal forstå som det beløb den givne spiller 

modtager når transferen er sket. Sign-on fee’et kan også allokeres til kostprisen, da denne 

ligesom agent fee’et, er direkte forbundet med erhvervelsen af den givne kontrakt. Det kan 

argumenteres, at uden hverken agent fee eller sign-on fee’et ville transferen være en succes. 

Derved kan argument være, at det skal indgå som en del af kostprisen.   

 

I forhold til ovenstående parametre som skal overvejes ved fastsættelsen af kostprisen for 

spillerkontrakten, skal det stadig vurderes af ledelsen, hvad som skal indregnes. Denne vurdering kan 

være subjektiv grundet transferkontraktens sammensætning af hvordan overgangssummen (transfer 

fee). En særlig vurdering skal foretages hvis transferkontraktsummen hovedsaligt er sat sammen af 

performance betingelser. Disse performance betingelser skal kunne opgøres pålideligt for at have 
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mulighed for at indregne kostprisen. Der er performance betingelser, som kan opgøres mere pålideligt 

end andre.  

Vi kommer nærmere ind på første indregning ved vores analyse af kontraktrettigheder for FC 

København. 

 

Efterfølgende indregning af immaterielle anlægsaktiver 

I dette afsnit vil vi analysere, hvordan kontraktrettigheder i forhold til IFRS skal indregnes efter første 

indregning af erhvervelseskostprisen. 

Vi vil lægge fokus på tilføjelser til kostprisen og hvordan aktivet bliver realiseret. 

Tilføjelser til kostprisen: 

Vi i forhold til ovenstående beskrivelser for performance betingelser kan der i transferkontrakt ligge 

nogle performancebetingelser, som kræver, at den givende klub, som har erhvervet kontrakten, skal 

betale som sum. Dette kan f. Eks finde sted hvis den købende klub klassificere sig til Champions League, 

så ligger det i kontrakten, at klubben skal betale en sum for det. 

Det beløb som fremkommer af performance betingelsen skal tilføjes som til tilgang på kostprisen. Vi 

anser dette som en tilgang på kostprisen og mener derved, at denne skal indgå på aktiverne, men først 

når performance betingelsen er opfyldt. 

 

Ved først at indregne performance betingelserne når disse bliver realiseret mindsker det også graden af 

skøn fra ledelsen. Ved realisationstidspunktet er det derved en faktuel begivenhed og ikke en 

skønsmæssig transaktion. Hvis performancebetingelsen er indregnet, men realisationen af betingelsen 

aldrig bliver en realitet, skal denne del af kostprisen tilbageføres.   

Danielle Krol Lundtang, bekræfter at denne indregningsmetode vil være mest hensigtsmæssig. 

Vi har forespurgt Carsten Holdt CFO Parken Sport & Entertainment A/S om denne, og han vurderer 

ligeledes, at disse bør indregnes som en tilgang på kostprisen. 

Kontraktrettighedens realisering: 

Jævnfør IAS 38.88 skal alle immaterielle anlægsaktiver klassificeres efter om brugstiden på aktivet kan 

identificeres eller ikke. 

En kontraktrettighed har en løbetid, det vil sige at kontrakten har en tidshorisont, hvor denne er 
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gældende. Det ses ofte, at disse kontrakter har en løbetid på mellem 2 – 5 år. 

Derved har aktiverne under kontraktrettigheder en brugstid, som er klart defineret i kontrakterne og 

derved har en begrænset periode, hvor denne/disse aktiver giver selskabet økonomiske fordele. 

I forhold til IFRS bliver immaterielle anlægsaktiver med en defineret brugstid amortiseret over løbetiden. 

Jævnfør IAS 38.97 skal kontraktrettigheden amortiseres i den periode i løbetiden hvor selskabet 

modtager de økonomiske fordele, og hvis dette kan opgøres pålideligt, skal aktivet amortiseres lineært 

over løbetiden.  

Bogføringen af realisering sker ved, at man amortiserer kostprisen og debiterer amortisering i 

resultatopgørelsen 

Det ses i praktisk at amortisering sker lineært over aktivets løbetid. Der er en væsentlighedsbetragt i den 

eksterne regnskabsaflæggelse, som kan retfærdiggøre, at dette gøres lineært, eftersom hvis regnskabet i 

forhold til IAS 1.15 skal præsenteres retvisende. 

“The financial statements must "present fairly" the financial position...”27 

Ligeledes beskriver IAS 1.7 beskriver ligeledes at et væsentlighedsaspekt. Altså hvis præsentationen af 

regnskabets finansielle opgørelser er i al væsentlighed korrekt i forhold til den eksterne 

regnskabsbruger.  

Vi vurderer, at dette er tilstede i forhold til kontraktrettigheder, eftersom når fodboldklubber erhverver 

nye spiller har i klubben i sinde at anvende den givne spiller i kontraktperioden. Dette gør at aktivet er til 

vedvarende eje og brug. Hvis spilleren anvendes i den givne kontraktperiode, må det ligeledes forventes 

at indbringe klubben økonomiske fordele. Vi vurderer i dette tilfælde, at en lineær amortisering vil skabe 

et retvisende billede af præsentationen i regnskabet. 

Vi kan derved konkludere, at kontraktrettighederne fra spillerkontrakten skal amortiseres i al 

almindelighed lineært over kontraktens løbetid med modpost i resultatopgørelsen på regnskabsposten 

“amortiseringer”. Amortiseringer ligger i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger, og derved 

indgår denne regnskabspost ikke som en del af resultat af den primære drift. 

Analyse af fodboldspillers indregning i deres eksterne regnskabsaflæggelse. 

Vores analysekapitel indeholder flere forskellige afsnit. Første del vil vi analysere på, hvordan FC 

København indregner spillerkontrakter. 

                                                           
27 IASplus, https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1 
 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1
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Analyse af FC København 

Vi vil i dette analyseafsnit kigge nærmere på, hvordan Danmarks største fodboldklub indregner 

spillerkontrakter i deres årsrapport ud fra den gældende lovgivning. Vi vil igennem analysen undersøge, 

hvordan klubberne beskriver deres regnskabspraksis, indregning i balancen, resultatopgørelsen og hvilke 

noter, de oplyser i denne forbindelse. 

Vi har valgt FC København, da de er børsnoteret, og derfor aflægger regnskab efter regnskabsklasse D. 

Dette er valgt, da der er flere krav til deres oplysningsniveau af spillerkontrakterne. I teorikapitlet er det 

beskrevet at regnskabsklasse D, indregner spillerkontrakter efter IFRSs bestemmelser.  

FC København er ejet af koncernen Parken Sport & Entertainment A/S og denne koncern vil 

fremadrettet kaldes Parken Sport & Entertainment A/S. 

Regnskabsposter som i FC Københavns regnskab bliver berørt af spillerkontrakternes indregning. 

• Kontraktrettigheder 

• Amortiseringer i resultatopgørelsen 

• Resultat af transferaktivitet 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Vi har i nedenstående oplistet de relevante afsnit fra Parken Sport & Entertainment A/Ss årsregnskabs 

2018 som kommer af spillerkontrakterne. Vi har tilføjet afsnittet om resultat af transferaktiviteter og 

kontraktrettigheder. 

Kontraktrettigheder  

I Parken Sport & Entertainment A/Ss regnskabspraksis, som ses til nedenfor, beskriver, at der indregnes 

til kostpris med fradrag for amortiseringer og eventuelle nedskrivninger. Dette er på linje med vores 

ovenstående beskrivelse af hvad lovgivningen kræver.  
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Uddybelse af indregninger for kostprisen, er som beskrevet i regnskabspraksis sket ved at kostprisen 

omfatter anskaffelsesprisen, performance betalinger og andre omkostninger, som knytter sig direkte til 

kontrakten. Denne er også på linje, med hvad vores ovenstående beskrivelse af lovgivningen kræver, 

hvor vi her har nævnt overgangssum, performance fee, agent fee og sign-on fee. 

Amortiseringsbeskrivelsen i regnskabspraksissen skriver, at der amortiseres lineært over aktivets levetid. 

Dette indregnes i resultatopgørelsen under transferaktiviteter. Dette er på linje med det som IAS 38 

beskriver som afskrivning for et immaterielt anlægsaktiv, hvilket vi har beskrevet i vores teorikapitel.  

Fortjeneste eller tab af salg af spillerkontrakter før deres udløb bliver indregnet ifl. Regnskabspraksissen 

under resultat for transferaktiviteter. Opgørelsen af dette vil blive omtalt i næste afsnit. Fortjenesten 

eller tabet er et billede af, at den bogførte værdi af aktivet ikke matcher til aktivets dagsværdi, hvorfor 

dette må føres i resultatopgørelsen. 

Ovenstående er ligeledes bekræftet af Carsten Holdt, at det er sådan Parken Sport & Entertainment A/S 

indregner og behandler spillerkontrakter i regnskabet, jf. Bilag 2. 

1 Parken Sport & Entertainment A/S, 

Årsrapporten 2018, note 38, side 67-68 
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Resultat af transferaktiviteter 

 

 

 

Det er i dette afsnit beskrevet, hvordan man kommer frem til den indtægt eller omkostning der evt. må 

være efter indtægter og omkostninger er opgjort af den solgte spiller. Denne post omtaler indregningen 

under resultatopgørelsen. Regnskabspraksis beskriver hvilke faktorer, der påvirker det indregnede 

resultat i resultatopgørelsen. 

Indtægter: indtægter i denne sammenhæng er det beløb som klubben kan få for en spiller ved et salg 

med fratrukket bogførte værdi på salgstidspunktet. Der skal også fratrækkes omkostninger til agent, 

solidaritetsbetalinger og generelle sagsomkostninger. Der fratrækkes efterfølgende performance 

bonusser. Performance bonusser kommer af opnåelse af sportslige resultater såsom kvalifikation til 

Champions League mv.  

Omkostninger: Omkostningerne består af amortiseringer, nedskrivninger, den ikke amortiseret del af 

kontrakten på salgstidspunktet, forsikringspræmier og nedskrivninger ved tab på tilgodehavender. 

2 Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapporten 

2018, note 38, side 67. 
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På denne regnskabspost indgår også årets amortiseringer fra kontraktrettighederne. Dette modstrider 

den gængse møde at præsentere amortiseringer på i resultatopgørelsen, eftersom amortiseringer på 

normalvis er en selvstændig regnskabspost. Ligeledes har Parken Sport & Entertainment A/S også en 

regnskabspost som hedder “amortiseringer”. På denne fremgår dog udelukkende amortiseringer fra 

varemærker og kunderelationer. 

Ud fra et retvisende billede og for en større gennemsigthed i regnskabet vurderer vi, at indregningen af 

amortiseringer fra spillerkontrakter på “resultat af transfer aktivitet” at give mening. 

Vi vurderer dette på baggrund af, at transferaktivitet er en af de væsentlige regnskabsposter for en 

fodboldklub. Det er ofte transaktionerne på denne regnskabspost, som afgør, hvordan periodens 

resultat ender ud. Carsten Holdt CFO Parken Sport & Entertainment A/S, bekræfter ovenstående. 

Fodboldklubberne i Denmark finansielle resultat i den eksterne regnskabsaflæggelse afhænger af 

salgene af deres kontraktrettigheder til pengestærke udenlandske klubber.  

Carsten Holdt beskriver her, at der kun er en klub om året som kommer i Champions League, hvor man 

på den sportslige del kan skabe positive finansielle resultater. Hvis en klub ikke kommer i Champions 

League er denne nødsaget til at sælge spillere for at skabe positive finansielle resultater. 

 

Vi vurder derved yderligere, at dette er en identifikation på at indregning af kontraktrettigheder ved 

spillerkontrakter ville være mere retvisende for regnskabet som helhed, hvis disse bliver indregnet til 

dagsværdi. Det vil ikke være et enkelt salg af en spillerkontrakt, som afgør, hvordan periodens resultat 

har været, da dette vil være indregnet løbende over egenkapitalen. Ligeledes vil balancens væsentlige 

driftsaktiv afspejle den værdi, det reelt set har. 

  

Indregning af spillerkontrakter i balancen 

Vi vil i dette afsnit kigge på hvordan Parken Sport & Entertainment A/S præsenterer deres immaterielle 

anlægsaktiver herunder spillerkontrakter. Vi har derfor indarbejdet et billede af deres aktiver i 

årsrapporten, hvor vi vil se på, hvordan spillerkontrakterne er præsenteret. 
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3 Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapporten 2018, side 32. 

Vi kan I ovenstående udklip af årsrapporten se, at Parken Sport & Entertainment A/S har indregnet 

deres spillerkontrakter under immaterielle anlægsaktiver. Det er i vores teoriafsnit beskrevet, at 

spillerkontrakter skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiver, hvorfor Parken Sport & 

Entertainment A/S har behandlet dette korrekt. 

Vi har endvidere forholdt os til Parken Sport & Entertainment A/S note, som giver et uddybende indblik I 

regnskabsposten i nedenstående udklip.

 

4 Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapporten 2018, note 17, side 46. 
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Vi kan i udklippet af noten se hvordan, at udviklingen af spillerkontrakterne har været i indeværende 

regnskabsår. Kostprisen viser hvor meget, de samlet spillerkontrakter har haft af værdi ved første 

indregning. Dette er et billede af de spillerkontrakter som holdes pr. balancedatoen 31/12. Vi kan se i 

noten, at kostprisen har været mDKK 325, men har pr. 31/12 kun en regnskabsmæssig værdi på mDKK 

170, hvilket skyldes tilgange, afgange, overført til salg, årets amortiseringer, nedskrivninger og afgange. 

Den bogførte værdi er et resultat efter regnskabsprincippet kostpris-metoden.  

Carsten Holdt fortæller, at ved opnåelse af performance bonusser, vil der blive lavet et kontraktstillæg, 

som bliver afskrevet fuldt ud samme måned som denne udbetales.28 Dette vil ramme årets tilgange og 

amortiseringen i balancen, hvor det i resultatopgørelsen bliver del af noten for transferaktiviteter under 

omkostninger.  

Indregning af spillerkontrakter i resultatopgørelsen 

Vi vil i dette afsnit kigge på, hvordan Parken Sport & Entertainment A/S præsenterer årets bevægelser af 

immaterielle anlægsaktiver herunder spillerkontrakter. Vi har derfor indarbejdet et udklip af deres post I 

resultatopgørelsen fra årsrapporten, hvor vi vil se på, hvordan dette er præsenteret. 

 

 

5 Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapporten 2018, side 31. 

Årets nettoresultat af transferaktiviteter er mDKK 35 i indeværende regnskabsår. Det er derfor alle 

indtægter og omkostninger, som tidligere beskrevet, akkumuleret i denne regnskabspost og dækker 

over bevægelser for regnskabsåret 1/1 til 31/12. 

Parken Sport & Entertainment A/S præsenterer denne regnskabspost ved en note, som præsenterer 

indtægter og omkostninger bruttofiseret. Denne note har vi vedlagt i nedenstående udklip. 

                                                           
28 Bilag 2 
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6 Parken Sport & Entertainment A/S, Årsrapporten 2018, note 8, side 42. 

Noten viser, at Parken Sport & Entertainment A/S har haft transfer indtægter for mDKK 186, hvilket 

betyder, at de har solgt spillerkontrakter af denne værdi. Det oplyses ikke, om dette vedrører en eller 

flere spillerkontrakter. Posten er, som beskrevet I regnskabspraksis, fratrukket omkostninger ved salg. 

Omkostninger I året er mDKK 68, hvilket dækker over ikke amortiserede kontraktrettigheder ved 

salgstidspunktet, altså de spillere, som sælges før de er nedskrevet til DKK 0. Dette gøres for at 

omkostningen har effekt i resultatopgørelsen, hvilket den ikke har gjort tidligere, når de bliver indregnet 

på balancen ved anskaffelsen.  

Omkostninger kommer også af præmie til forsikring af spillerne, hvilket dækker spillernes skader eller 

anden nedsættende sportsevne. Her dækker forsikringerne typisk halvdelen29 af spillerens bogførte 

værdi, og derfor er denne præmie af betydelig størrelse, hvorfor den specifikt medtages I denne 

regnskabspost og ikke under andre eksterne omkostninger.  

Amortiseringer af kontraktrettigheder viser den del af afskrivningen fra balanceposten for 

spillerkontrakter. Denne kan følges over til noten for immaterielle anlægsaktiver.  

Carsten Holdt, CFO i Parken Sport & Entertainment A/S, beskriver, at de ikke anvender en decideret 

beregningsmodel for nedskrivning af spillerkontrakterne, men at de får input fra klubbens sportslæger, 

manageren og den tekniske direktør. 30 

Lægen giver input til den fysiske tilstand for den givne spiller, som har et muligt nedskrivningsbehov.  

Lægens input vedrører, skadens alvorlighed, forventet længde, om spiller er bagud eller foran med 

                                                           
29 Bilag 2 – Interview med Carsten Holdt 
30 Bilag 2 – Interview med Carsten Holdt 
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restitutionen af skaden og i særdeleshed, om den givne skade forventes at have længerevarende mén. 

Manageren og den tekniske direktør giver input i forhold til de sportslige præstationer, og om den givne 

spiller har mulighed for at spille kampe i fremtiden. 

På baggrund af disse inputs foretager CFO’en i samarbejde med manager en nedskrivning, hvis vurdering 

er, at værdien af den givne kontrakt er væsentlig forkert.  

Posten nettoset er ikke af stor betydning for regnskabet. Kigges der på de bruttotal som ligger til grund 

herfor, er disse af noget større niveau og er meget volatile.  

Delkonklusion 

Igennem vores analyse af Parken Sport & Entertainment A/S indregning af spillerkontrakter, er vi blevet 

bekendt med, at de følger den gældende lovgivning. De afviger ikke, efter vores opfattelse, den krævede 

metode for indregning af spillerkontrakter efter kostpris-metoden.  

Vi har konstateret, at der i indregningen i resultatopgørelsen er en nettofisering af både indtægter og 

omkostninger, hvorfor dette tal er påvirket af betydelige summer i både debet og kredit. Dette betyder, 

at selskaber som måtte vise resultat af transferaktiviteter på samme måde uden at specificerer dette 

ved en note, gør det meget svært for regnskabslæser at få en forståelse af om der høje eller lave 

indtægter og omkostninger på denne post.  

Resultat af transferaktiviteter kan være et udtryk for, at den bogførte værdi i balancen ikke afspejler den 

reelle værdi, som aktiverne er indregnet til ved kostpris-metoden. Dette vil vi analysere i 

undersøgelsesspørgsmål 3. 
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Undersøgelsesspørgsmål 2 

Hvilken retning bevæger nye tiltag i lovgivningen sig, for at opnå det retvisende billede ved de 2 

regnskabsparadigmer? 

Vi har opstillet en disposition for at komme frem til konklusionen på undersøgelsesspørgsmål, vi vil her 

opliste afsnit, som vi vil komme ind på for at kunne foretage vores delkonklusion: 

• Redegøre for begrebsrammen og henvis til teoriafsnit 

• Redegøre for paradigmer og henvis til vores teoriafsnit 

• Referer til Daniellas kommentar, som underbygger bogen/teoriafsnittet 

• Analysere på udviklingen ift. Nye IFRS standarder. 

• Delkonklusion 

 

Begrebsrammen 

Organisation som udarbejder IFRS/IAS ændringer eller nye standarder er International accounting 

Standards Board (IASB). Denne organisation udarbejder og godkender alle nye eller ændringer til 

IFRS/IAS standarder. Alle nye ændringer skal dog vedtages i Folketinget, før disse kan implementeres til 

dansk lov og retningslinjer for den eksterne regnskabsudarbejdelse. IFRS skal anvendes af børsnoterede 

virksomheder. Børsnoterede danske virksomheder skal aflægge regnskab efter IFRS dog forsat med de 

krav, som fremsættes for Årsregnskabslovens regnskabsklasse D. 

“Med EU-forordning nr. 1606/2002 kræves, at børsnoterede virksomheder skal aflægge 

koncernregnskab efter regnskabsstandarder (IAS/IFRS) udstedt af International Accounting Standards 

Board (IASB) og godkendt af EU efter den procedure, der er fastlagt i forordningen. Dette gælder med 

virkning fra 1. januar 2005. “31 

Selskaber, som ikke omfatter kravene for pligten om opstilling efter IFRS, kan selv vælge at overgå til 

IFRS. 

Grundtanken med IASB’s begrebsramme er at sikre, at samfundet og nærmere interessenterne 

(regnskabsbrugeren) har mulighed for at modtage retvisende og gennemsigtig regnskabsinformationen 

                                                           
31 Finanstilsynet, https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/hearing/generelle-bem-
regnskabsbek.pdf 
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omkring selskabets finansielle stilling per aflæggelsesdatoen. EU børsnoteret selskaber har derved 

samme regnskabsramme for aflæggelse af årsrapportens regnskabsinformation. Tanken her er, at 

ensartet information vil skabe mere gennemsigtighed for regnskabsbrugen. 

 

Begrebsrammens struktur  

Strukturen i den generelle begrebsramme fremgår i 5 niveauer, jævnfør oplistning nedenfor, hvor vi vil 

analysere dette med udgangspunkt i Parken Sport & Entertainment A/S. 

1. Brugernes informationsbehov (Målsætning) 

Denne ses sammen med punkt 2. 

 

2. Kvalitative egenskaber (Målsætning) “Til sammen danner niveau 1 og 2 målsætningen for 

virksomhedernes regnskabsproduktion og uddyber dermed indholdet af generalklausulen, et 

retvisende billede”32 

Det vigtigt for fodboldklubber at fortælle deres regnskabslæsere omkring regnskabsårets 

resultat, og dette gøres både ved tekst og regnskabstal.  

Tekstdelen: 

Tekstdelen består af ledelsesberetningen, som i Parken Sport & Entertainment A/S bruger 22 sider ud af 

80 sider som årsrapporten fylder i 2018. Parken Sport & Entertainment A/S ejer også andre selskaber 

end FC København, hvorfor ledelsesberetningen også omhandler andet end fodboldholdet.  

Den del af ledelsesberetningen, som omhandler fodboldklubben og stadion, har følgende 

punkter: brev til aktionærerne, Nøgletal, holdets præstationer i indeværende år i form af 

placeringer i forskellige turneringer. Dertil beskrives forventninger til fremtiden, hvor der 

foretages en vurdering om holdets placering i næste sæsons turneringer. 

Regnskabstal-delen: 

Denne del viser det, som er krævet efter regnskabsklasse D regnskaber. Denne indeholder årets 

og sidste års regnskabstal på alle regnskabsposter. Flere regnskabsposter er specificeret ved 

noter.  

Begge dele skaber relevans og validitet for regnskabet. 

                                                           
32 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 198 
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Regnskabet er påtegnet af to statsautoriseret revisorer, som erklærer sig om, at regnskabet 

giver et retvisende billede, hvilket er formålet med punkt 1 og 2.  

 

3. Definition af elementer (Målesystemer) 

Punkt 3 kigger på de byggeklodser33 som årsregnskaber er sammensat af. Det består af aktiver, 

passiver, egenkapital, indtægter, omkostninger og totalindkomst.  

Parken Sport & Entertainment A/S s årsregnskab for 2018 indeholder alle disse byggeklodser. Det, som 

er særligt ved klasse D regnskaber, er totalindkomsten. Totalindkomstopgørelse er en tanke, som er 

adopteret til ÅRL fra IFRS. Totalindkomstopgørelsen viser alle bevægelser, som berører egenkapitalen. 

Dette er både poster fra resultatopgørelsen samt bevægelser som ikke berører resultatopgørelsen. 

Dette kunne fx være opskrivninger af aktiver ved indregning til dagsværdi.   

 

4. Indregning og måling (Målesystemer) 

Ved indregning foreskriver IASB dette som begivenheder, som posteres i balancen og 

resultatopgørelsen. For at dette er kvalificeret til indregning kræves to indregningskriterier34: 

Første kriterie – ”Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå 

virksomheden.” 35 

Andet kriterie – ”Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi”36 

Vi har ikke mulighed for at se om hvorvidt, at Parken Sport & Entertainment A/S gør sig disse 

overvejelser. Parken Sport & Entertainment A/S bliver hvert år revideret, og dette betyder at revisor har 

erklæreret sig på at årsrapporten er et retvisende billede af selskabets finansielle situation. Hvis en 

revisor kan godkende sådan et regnskab, er der uden tvivl taget stilling til at ledelsen har sørget for at 

forholde sig til ovenstående to kriterier.  

I dette niveau er måleattributter ligeledes et emne, som er vigtigt for at kunne opfylde de to 

kriterier. Dette omhandler hvordan man klassificerer forskellige fænomener, og hertil skal 

                                                           
33 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 212 
34 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 215 
35 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 215 
36 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 215 
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bruges nogle måleatributter. I det formueorienterede regnskabsparadigme skal fænomenerne 

ske til dagsværdi, hvis det skal give regnskabslæser størst mulig værdi.37  

Her er tale om dagsværdi, IFRS 13, som vi omtaler og analyserer på i undersøgelsesspørgsmål 4, 

hvorfor vi ikke vil gå dybere ind i dette her.  

 

5. Klassifikation og præsentation (Målesystemer) 

Klassifikationen kan inddeles i to kriterier: 

Første kriterie omhandler det, som ligger til grundlag for klassifikationen, skal være relevant for 

regnskabslæser.38 

Andet kriterie omhandler, at alle posteringer og begivenheder skal klassificeres i homogene 

klasser, og gøres dette ikke, menes det at være vildledende. 39 

Begge kriterier beskæftiger sig med resultatopgørelse, balancen, egenkapitalen og 

pengestrømsopgørelsen. Den omhandler derfor ikke noteoplysningerne, segmentrapportering 

mv. 40  

ÅRL har ni grundlæggende forudsætninger, som skal sikre ordentligt udbytte af den offentlige 

årsrapport. De ni forudsætninger er følgende: klarhed, substans, væsentlighed, going koncern, 

neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoprincippet og kontinuitet. 

 

Niveau 3 – 5 definerer nærmere aktiver eller passiver. Aktiver som ikke imødegår indregningskriterier og 

klassifikation og præsentation i årsregnskabet. 

De 5 niveauer danner baggrund for den “Grundlæggende forudsætning”41 

 

                                                           
37 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 217 
38 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 219 
39 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 220 
40 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 220 
41 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 199 
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Formålet med regnskabsaflæggelse 

Formålet med den eksterne regnskabsaflæggelse (årsrapporten) kan henføres til følgende grundlægger 

ideer: 

• Mikroøkonomiske principper42 

• Makroøkonomiske principper43 

Mikroøkonomiske principper (virksomhedsniveau): 

Mikroøkonomiske principper vedrører primære interessegrupper, som har interesse for at præge 

virksomheden i en given retning. Personer, ledelsen, konkurrenter, leverandører, banker osv. som har 

en iboende interesse i den givne virksomheds finansielle performance.  

Interessegrupper deles overordnet op i primære og sekundære, hvorefter gruppen bliver grupperet i en 

større detaljeringsgrad, jævnfør ovenstående eksempler. 

Hver interessegruppe har forskellige informationsbehov, og disse informationsbehov og interesser kan 

konflikte, hvilket ledelsen har til ansvar at tilgodese alle interesser til en tilfredsstillende grad for alle 

interessenter. 

Makroøkonomiske principper (Samfundsniveau): 

“Regnskab som samfundsaktivitet beskæftiger sig med måling og kommunikation af finansiel og anden 

information om udnyttelse af Knappe ressourcer til beslutningsformål”44 

Kommunikation af finansielle tal og anden information henføres til at regnskabsproducenten videregiver 

information via årsrapporten til regnskabsbruger. 

• Regnskabsproducenten er selskabet som offentliggør sit års præstationer i form af 

årsregnskabet og ledelsesberetningen. 

• Regnskabsbrugeren er den eksterne enhed/person som anvender denne information, derved er 

regnskabsbrugeren regnskabets interessenter. 

De knapperessourcer i forhold til Makroøkonomiske principper og regnskabsaflægges henføres til at 

ressourcerne i samfundet er knappe, men behovene for disse ressourcer er store og derved en mangel i 

ressourcer. Dette henledes til at virksomheder, som kan formane disse knappe ressourcer til afvikling af 

                                                           
42 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 23 
43 Jens O. Elling, Finansiel Rapportering, s. 17 
44 Jens. O. Elling, finansiel rapportering, s. 17 
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de manglende ressourcer i samfundet og derved skabe økonomisk vækst. Årsregnskabet er dermed 

medvirken til finansielt at vurdere, hvordan den givne virksomhed anvender de knappe ressourcer, og 

om der har været skabt en økonomisk vækst. 

Regnskabsproducenten væsentligste opgave er at sikre, at regnskabs aflæggelsen er inde for 

begrebsrammen, og derved de standarder som fremkommer i lovene fra enten IFRS eller ÅRL. I Danmark 

er der selskaber, som ikke lovbetinget skal offentliggøre et regnskab. Disse selskaber er defineret i ÅRL 

§4 -§6.  

Regnskabsaflæggelsen vinkles derfor til 2 sider, samfund- og virksomhedsniveau. Eksternt 

virksomhedsniveau har ligheder til det interne samfundsniveau. 

 

Regnskabsparadigmer 

Regnskabsparadigmer har som beskrevet i vores teorikapitel to 2 begreber: Præsentationsorienterede- 

og formueorienterede regnskabsparadigmer.  

Ved en perspektivering mellem de 2 paradigmer, er de regnskabsposter i de forskellige opgørelser ens, 

men klassifikationen og præsentationen er forskellige. En resultatopgørelse viser værdireguleringen 

mellem salg og omkostninger over en given periode. Eftersom både IFRS og ÅRL har elementer af det 

formue- og præstationsorienteret paradigme har vi foretaget en analyse af udviklingen. Vi analyserer på 

hvilken paradigme fremtidens regnskabsstandarder bevæger sig mod.  

Det vurderes, at der i højere grad er fokus på dagværdi. Dette kan skyldes at IFRS har vundet ind på 

regnskabsstandarderne og at ÅRL mere og mere læner sig op af IFRS/IAS.  

Vi vurderer yderligere at gennemsigtheden og det retvisende billede præsenteres bedst ved dagsværdi. 

Der ligges højere grad vægt på dagsværdireguleringer i forhold til de nye standarder. IFRS 9 finansielle 

instrumenter, IFRS 13 dagsværdimåling, IFRS 15 og IFRS 16. 

Yderligere beskriver IFRS at selskaber som aflægger regnskab efter disse standarder skal en 

totalindkomstopgørelses udarbejdes, hvilket viser periodens effekt på egenkapitalen, derved 

værdireguleringen af nettoaktiverne. 

IFRS 13 beskriver ikke hvornår regnskabsposter skal præsenteres til dagsværdi, men I forhold til hvordan 

de skal opgøres til dagsværdi. Derved beskriver IFRS 13 også om denne opgørelse kan gøres pålideligt. 



   
 

52 
 

ÅRL har siden 2001 også bevæget sig mere over imod det formueorienterede paradigme, med 

paradigme skiftet i 200145. 

Daniella Kroll IFRS-ekspert i PwC beskriver ligeledes at hun vurdere at regnskabsstanderne i højere grad 

ligger sig op af det formueorienteret paradigme. 

Vi vil i undersøgelsesspørgsmål 3 analysere om der er identifikationer på om kontraktrettigheder fra 

fodboldspiller vises mere retvisende til dagsværdi i forhold til nuværende lovgivning analyseret i 

undersøgelsesspørgsmål.  

 

Delkonklusion 

Begrebsrammen er et vigtigt element, når man taler om hvem, modtager af et regnskab er. Det er 

størrelsen og bevågenheden på virksomheden der afgøre betydningen af begrebsrammen. Vi kan i 

afsnittet konkludere, at det vigtigste økonomiske princip i denne opgave er makroøkonomiske princip, 

da vi ønsker at kigge på sammenligheden og det retvisende billede af indregningen af spillerkontrakter. 

Det er her typisk investors interesse frem for samfundets interesse, at dette skulle ændres. Vi mener 

dog, at det også er makroøkonomisk interessant og vigtigt. Det er bare ikke vigtigt i denne opgaves 

sammenhængen. 

Vi kan se, at den historiske udvikling af ÅRL lægger sig mere op af IFRS standarderne, hvorfor ÅRL 

bevæger sig over mod at være mere formueorienterede og adoptere dagsværdi indregningen og ønsket 

om mere information i regnskabet. 

IFRS 13 er håndgribelig bestemmelse af hvordan indregning til dagsværdi kan gøres efter forskellige 

metoder. Dette er godt for regnskabslæser, så den generelle information bliver ensrettet.  

Det generelle udbytte med begrebsrammen er at ensrette og gøre regnskaber mere sammenlignelige 

samt pålidelige. Dette vil øge interessenternes udbytte af regnskabet.  

  

                                                           
45 Jens. O. Elling, finansiel rapportering, s. 151 
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Undersøgelsesspørgsmål 3 

Hvilken betydning vil indregning efter Dagsværdis-metoden påvirke det retvisende billede af 

spillerkontrakter? 

Vi har opstillet en disposition for at komme frem til konklusionen på undersøgelsesspørgsmål, vi vil her 

opliste afsnit som vi vil komme ind på, for at kunne foretage vores delkonklusion: 

Analysere på Parken Sport & Entertainment A/S børsværdi og selskabets indre værdi. 

Analysere og sammenhold andre selskabers børsværdi og selskabets indre værdi fra andre brancher op 

mod Parken Sport & Entertainment A/S. 

• Analysere indikationer i regnskabet, som viser at kostpris-metoden skaber et ikke-retvisende 

billede. 

• Analysere spillers salgsværdi mod den bogførte kontraktværdi i regnskabet. 

• Delkonklusion 

 

Analyse af Parken Sport & Entertainment A/S markedsværdien mod indre værdi 

I dette afsnit vil vi analysere betydning for indregning til dagsværdi i forhold til det retvisende billede. Vi 

vil her tage udgangspunkt i FC København og Brøndby IF.  

Vi analyserer på markedsprisen i forhold til den indre værdi ved at tage udgangspunkt i aktiekursen pr. 

31.12.2018 og regnskabernes egenkapital pr. 31.12.2018. 

Herefter analyserer vi på, hvordan kontraktrettigheder ved indregning til dagsværdiens, har effekt på 

egenkapitalen, og om dette vil kunne give et mere retvisende billede for regnskabsbruger. 

Fodboldklubber som operer på den danske fondsbørs har mange interessenter i forbindelse med fans, 

som investerer i deres hjerteklub. I og med at en aktiekurs stiger og falder i forhold til udbyd og 

efterspørgsel, kan dette give et forkert billede af den reelle markedsværdi kontra den markedsværdi, 

der fremkommer på børsen.  

Vi antager derfor, at fans har tendens til at investere med hjertet frem for den måde, hvorpå 

professionelle investorer investerer på. Dette er ligeledes Daniellas antagelse, jf. interviewet i bilag 1. 

Dette kan skabe at markedsværdien på børsen bliver holdt kunstigt oppe. Dette er særligt sket i 

forbindelse med Brøndbys 3 aktieemissioner de seneste 4 år. 
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På baggrund af ovenstående antagelse, har vi foretaget en analyse af markedsværdien på børsen kontra 

den indre værdi i regnskabet. Vi har foretaget dette for at identificere om indregning af spillerkontrakt 

til dagsværdi skaber et mere retvisende billede. Dagsværdi betyder at aktivet bliver indregnet til 

genindvindingsværdien og opskriver bliver placeret på egenkapital som en reserve. Dette vil resultere i 

at egenkapitalen bliver mere korrekt, eftersom kontraktrettigheder er de væsentligste aktiver for 

fodboldklubber. Vi vurdere at dette vil skabe mere gennemsigtighed for regnskabsbruger og 

professionelle investorer. 

 

FC København: 

Vi har foretaget en beregning af markedsværdien ved at tage børskursen pr. 31.12.2018 og ganget med 

antal aktier. Markedsværdien pr. 31.12.2018 er følgende: 

Børskurs x antal aktier = markedsværdi. 

46 

Registret kapital på cvr. Pr. 31.12.2018 er 197.507.000 stk.47 

79,60 x 197.507.000 = 15.721.557.200 DKK 

                                                           
46 NASDACOMXNORDIC, http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=CSE3422 
 
47 CVR, https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15107707&soeg=Parken, 
sport&type=undefined&language=da 

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=CSE3422
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Den indre værdi i regnskabet afspejler egenkapitalens værdi og derved den regnskabsmæssige værdi af 

selskabet.  

 I forhold til den perfekte balance som beskrives i det formueorienteret paradigme, afspejler 

egenkapitalen også markedsværdien. Eftersom i den perfekte balance vises nettoaktiver og 

egenkapitalen. Nettoaktiverne er derved dagsværdien af alle aktiver I selskabet. 

I den virkelige verden er dette dog ikke tilfældet, da langt de fleste balanceposter ikke indregnes til 

dagsværdi, og derved ikke bliver indregnet til aktivets “reelle” værdi. 

Vi har indhentet regnskabet pr. 31.12.2018 og egenkapitals værdi i det eksterne regnskab er 

817.606.000 DKK.48 

 

Derved er værdi af egenkapitalen mellem 19 og 20 gange mindre end børsværdien, hvilket kan vise 

identifikationer på at børsværdien er overvurderet.  

Parken Sport & Entertainment A/S har andre aktiviteter end Fodbold klubben FC. København, og derved 

kan både egenkapitalens værdi og børsværdien ikke udelukkende allokeres til Fodboldklubbens 

aktiviteter. Vi har i Note 249 segment oplysning identificeret, at aktiviteter direkte allokeret fra 

Fodboldklubben svarer til en tredjedel af den samlede aktivitet i 2018. I 2017 var aktivet ca. 40 % af den 

samlede, faldet skyldes at FC København ikke var med i Champions League og ej vandt mesterskabet i 

2018. 

Vi har ikke foretaget en reformulering af balance og resultatopgørelsen for at identificere hvilke aktiver 

og forpligtelser, som er direkte allokeret til fodboldklubben.  

Dette skyldes at det ikke vil være muligt at se børsværdien for udelukkende fodboldklubben, da denne 

værdi er et udtryk for Parken Sport & Entertainment A/S som helhed. Det vil derfor ikke give et 

retvisende billede af analysen. Yderligere vurdere vi at børsværdien er mere eksponeret af 

fodboldklubben og stadion delen af virksomheden. Det vurderes i forhold til at fodbold er under meget 

mediebevågenhed, hvorfor de sportslige resultater har væsentlig effekt på aktiekurser.  

                                                           
48 CVR, https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15107707&soeg=Parken, 
sport&type=undefined&language=da 
 
49 Parken Sport & Entertainments A/S, Årsrapporten 2018, note 2, side 38. 
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For at yderligere se om værdien af selskabet på børsen muligvis er overvurderet, har vi set regnskabets 

resultat. Både i 2017 og 2018 var resultat af forsættende aktiviteter ca. Mellem 75 og 90 millioner 

kroner. Faktoren mod børsværdien er her cirka 210 gange. 

Der er identifikationer på, at børsværdien er værdiansat for højt. Derved kan vores antagelse om at vise 

indregne til dagsværdi kan tillægge investor stor værdi. Årsagen hertil skyldes at de væsentligste 

driftsaktiver, herunder kontraktrettigheder, indregnes til dagsværdi. Vi vurdere at dette kan give et 

mere korrekt værdi i forhold til fodbold klubbers markedsværdi. Hvilket vil skabe mere gennemsigthed 

og et mere retvisende billede i forhold til regnskabsbruger syn på regnskabet. 

 

Analyse af børsværdi for selskaber i andre brancher 

Vi har ikke fortaget en værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S og Brøndby IF men 

fokuseret på driftsaktiverne fra kontraktrettigheder i balancen som er afspejlet i fodboldklubbens 

aktivitet. 

Vi har kun kigget på børsværdien mod egenkapitalen som en multiple faktor for at se, om dette kan 

være en identifikation på om aktiverne er værdiansat forkert, hvilket i sidste ende vil afspejle en ikke-

retvisende egenkapital. 

Vi har, for at se en sammenhæng til regnskaberne for Parken Sport & Entertainment A/S og Brøndby IF 

børsværdi faktor i forhold til egenkapitalen er unormal, foretaget samme opstilling for selskaber som 

ikke opererer i samme branche.  

Parken Sport & Entertainment A/Ss børsværdi mod egenkapitalen er stor også sammenlignet med andre 

brancher. 

Vi har sammenholdt følgende selskaber med Parken Sport & Entertainment A/S og Brøndby IF. 

• Novo Nordisk 

• Vestas Wind System 

• Simcorp A/S 

• Pandora A/S 
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Parken Sport & Entertainment A/S børsværdi er væsentlig højere end de andre selskabers børsværdi 

mod de andre selskaber vi har analyseret op imod. 

Fodboldklubbers væsentligste driftsaktiver er kontraktrettighederne for deres spillerkontrakter. Disse 

kontrakter er af ikke af fysisk substans, da det vedrører kontraktrettigheder for klubbens spillere. 

De andre selskabers væsentligste driftsanlægsaktiver er af fysisk substans eller udviklingsprojekter fra 

immaterielle anlægsaktiver.  

Selskabernes aktiver har det tilfælles, at de ikke er mennesker, og derved kan deres aktiver 100 % 

kontrolleres af selskaberne.  

Hvis en maskine går i stykker, så kan den erstattes eller repareres, og derefter virke med samme 

effektivitet og output. 

Hvis en fodboldspiller får en længerevarende skade, risikerer denne spiller ikke at kunne udføre sine 

sportslige præstationer på samme måde og derved ikke komme tilbage til det tidligere fysiske niveau. 

Dette kan skabe, at den givne spiller mister sin værdi for holdet, men hvis spilleren stadig har kontrakt 

med klubben, skal spilleren fortsat have løn.  

Ved nuværende lovgivning, vil man i dette tilfælde kunne nedskrive kontraktrettighedens værdi til den 

værdi, man forventer at spilleren har. 
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Indikationer i Parken Sport & Entertainments A/S regnskab 

• Analysere indikationer i regnskabet, som viser, at kostpris-metoden skaber et ikke-retvisende 

billede. 

• Analysere spillers salgsværdi mod den bogførte kontraktværdi i regnskabet. 

Vi vil nu analysere på om hvorvidt, der er indikationer i Parken Sport & Entertainments regnskab på at 

den nuværende lovgivning ikke giver et retvisende billede. Derved om indregningen af spillerkontrakter 

efter kostpris-metoden, er med til at give et misvisende billede af spillerkontrakternes værdi.  

Vi har i undersøgelsesspørgsmål 1, lavet en analyse af hvordan Parken Sport & Entertainment A/S 

indregner deres spillerkontrakter efter gældende lovgivning. Det er note 8, som vi har med i som billede 

6 jf. side 42. Note 8 viser bruttoposterne, som kommer af transferaktiviteter, der indgår i 

resultatopgørelsen. 

Note 8 er en specifikation af regnskabsposten i resultatopgørelsen, som hedder resultat af 

transferaktiviteter. Posten i sig selv er et tegn på at kostpris-metoden ikke matcher dagsværdien af 

spillerkontrakterne. Hvis denne havde været indregnet til dagsværdi, ville den opskrivning være bundet 

på egenkapitalen og ikke ramt resultatopgørelsen.  

Vi vil i næste del af analysen kigge på væsentligheden af denne regulering af spillerkontrakter.  

Resultatet af transferaktiviteter i 2018 udgjorde mDKK 35. Spillerkontrakter udgjorde mDKK 170 i 2018. 

Det vil sige, at resultatet af transferaktiviteten udgjorde 21% af den bogførte værdi af spillerkontrakter i 

2018. Når resultatet af transferaktiviteten indregnes i resultatopgørelsen, bliver denne i 

resultatdisponering overført til egenkapitalen igennem posten overført resultat som er frie reserver.  

Hvis Parken Sport & Entertainment A/S havde indregnet spillerkontrakter til dagsværdi, ville der være 

sket en løbende opskrivning på reserver under egenkapitalen, forudsat spillerkontrakten var blevet 

vurderet mere værd. Ved et positivt salg, ville der ske en posteringen mellem egenkapitalen til 

resultatopgørelsen, hvilket vil gøre den bundene reserve til fri reserve igennem resultatdisponeringen. 

Forskellen mellem de to indregninger vil være, at man løbende ville have egenkapitalen afspejlet i den 

latente gevinst, som der kunne være ved salget af spillerkontrakten ved dagsværdi-metoden. Når salget 

sker, vil der som tidligere nævnt, ske en konvertering af bundene reserver til frie reserver.  

Præsentationsmæssigt for regnskabslæser vil dette give læseren indblik i, at klubben selv forventer at 

have denne positive indtægt og derved lade det afspejle i selskabets indre værdi. 
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Præsentationsmæssigt kan det diskuteres om hvorvidt nettoficeringen af resultat af transferaktiviteter. 

Denne regnskabspost kunne være præsenteret som omsætning og omkostninger i den almindelige drift, 

da det er sædvanligt år efter år, at klubben har transfers.  

Indtægten af transferaktiviteter i 2018 udgjorde mDKK 186, hvilket er 59% af den allerede indregnet 

omsætning. Dog vil dette skabe store udsving i omsætningen år efter år, da vi kan se at indtægten af 

transfers i 2017 udgjorde mDKK 117. Derfor har udviklingen fra 2017 til 2018 været 58%.  

 

Delkonklusion 

Igennem de ovenstående analyser, er det her blevet belyst, at der er en klar forskel mellem en 

fodboldklubs selskabs indre værdi og børsværdien. Det konkluderes at Parken Sport & Entertainment 

A/S aktie er overvurderet, hvilket vi antager skyldes at fans er villig til at investere til en højere kurs. 

I vores analyse af Parken Sport & Entertainment A/S op mod selskaber fra andre brancher, fandt vi ud af 

at Parken Sport & Entertainment A/S er mere overvurderet end de matchede selskaber. Dette støtter 

ovenstående afstående delkonklusion, om at fans er med til at påvirke dette.  

Vi har i sidste del af analysen undersøgt, om hvorvidt der kunne være indikationer på at kostpris-

metoden ikke er det mest retvisende. Dette henledte os til at se på indregningen af resultatet af 

transferaktiviteter i resultatopgørelsen. Dette kan være med til at forklare, hvorfor den indre værdi ikke 

matcher børsværdien. Dette kan også forklare den overvurderet børskurs, som vi analyserede på i de to 

indledende afsnit.  
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Undersøgelsesspørgsmål 4 

Hvordan vil indregning af spillerkontrakter til dagsværdi ske i praksis og kan det opgøres 

pålideligt? 

Vi har opstillet en disposition for at komme frem til konklusionen på undersøgelsesspørgsmål, vi vil her 

opliste afsnit som vi vil komme ind på, for at kunne foretage vores delkonklusion: 

• Analysere på metoder til værdiansættelses metoder for indregning til dagsværdi. 

o The Market Approach 

o The Income Approach  

o The Cost Approach 

• Analysere hvilken værdiansættelsesmetode som vil være mest pålidelig værdiansættelse. 

• Udarbejde et praktisk eksempel på en værdiansættelse af en kontraktrettighed. 

• Anbefaling til mulige ændringer i regnskabsstandarden. 

• Delkonklusion. 

 

Vi vil i dette undersøgelsesspørgsmål tage udgangspunkt i de værdiansættelsesmetoder, som anvendes i 

forhold til IFRS 13 dagsværdimåling. Vi henviser til teori afsnittet for beskrivelsen af disse modeller. 

Vi analyserer alle 3 metoder, som er listet nedenfor.  

• The Market Approach. 

• The Income Approach 

• The Cost Approach 

Alle 3 metoder bliver analyseret for at identificere hvilke metoder, som i forhold til 

kontraktrettighederne fra spillerkontrakter vil give det mest retvisende og pålidelige værdi i regnskabet. 

Vi vil ligeledes undersøge hvilke faktorer, som påvirker de forskellige metoder og tænke ind hvilke 

datagrundlag, som bør være tilgængelige til at benytte metoderne. 

 

Analysere på metoder til værdiansættelses metoder for indregning til dagsværdi 

I dette afsnit vil vi analysere hver værdiansættelsesmetode. 
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The Market Approach 

Vi har i vores teoriafsnit kort beskrevet hvad denne metode går ud på. Her forklarede vi, at The Market 

Approach også kaldet Markedsprisen, værdiansætter et aktiv ud fra den værdi et aktiv kan sælges til på 

et frit markedet mellem to uafhængige parter. 

Der er hovedsagelig to måder at finde markedsprisen på. Den første måde er, at man forsøger at få et 

bud fra en potentiel køber af aktivet. Det kunne fx være en ejendom, hvor man indhenter tilbud fra en 

potentiel køber, og man i bedste fald er tæt på enighed om en købsaftale. Den anden måde er, at få en 

valuar til at værdiansætte ejendommen eller det givne aktiv. En Valuar er en person, som er uddannet i 

at værdiansætte ejendomme eller andre aktiver.  

Ved kostpris-metoden til brug for indregning af spillerkontrakter sker der brugen af markedsprisen, når 

spillerkontrakten bliver solgt, og der skal ske indregning af dette i resultatopgørelsen. Når 

spillerkontrakten bliver ført i resultatopgørelsen, bliver det gjort ud fra markedsprisen, som vist under 

undersøgelsesspørgsmål 1 med eksemplet fra Parken Sport & Entertainment A/S. Der sker en 

nettoficering af resultatet af transferaktiviteter, men noten viser den reelle indtægt, og det er her 

markedsprisen fremgår. 

Vurdering af de to interviewet: 

I vores interview med Carsten, spurgte vi ind til hans tænker omkring brugen af markedsprisen til at 

værdiansætte spillerne. Dette kommer af vores interview, som er vedlagt som bilag 2.  

Carsten mener, at denne måde vil være en god mulighed. Dette skyldes, at man har dialog med 

spilleragenter, og disse agenter har stort indblik i mulige salgspriser af spillerkontrakter på 

transfermarkedet. Det vil også være muligt at trække på klubbernes egne medarbejder som fx teknisk 

direktør, cheftræner og transferansvarlig. 

Carsten bekymrer sig ved, at der vil være for stor usikkerhed omkring vurderingerne med mindre man 

får et købstilbud. Han fortæller, at der vil være for meget elastik i betragtningen om værdiansættelsen 

uden egentlig købstilbud.  

I vores interview med Daniella spurgte vi ind til hendes tænker omkring brugen af markedsprisen til at 

værdiansætte spillerne. Dette kommer af vores interview, som er vedlagt som bilag 1.  

Daniella var generelt ikke meget for at skulle indregne spillerkontrakter efter dagsværdi-metoden. Dette 

skyldes, at hendes første tanke var, at dette bliver for meget mavefornemmelse, og giver klubberne for 
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meget frirum. Daniella mente, at hvis det skulle komme på tale at indregne efter dagsværdi-metoden, 

var markedsprisen nok den mest pålidelige. Hun tilføjede også, at det nok var den metode, som var den 

mest fagligt begrundet stærkeste løsning.  

Daniella mente alligevel efter samtalen, at der ville være for meget mavefornemmelse og fra en evt. 

valuar. Der skal være faste faktorer, som en valuar skulle lægge til grund for sin vurdering. Hvis der ikke 

var faste faktorer, mener hun, at dette fortsat vil være for meget mavefornemmelse indblandet. Dette 

argumenterede hun med, at man fx med valuarvurderinger på ejendomme er mere statisk end 

mennesker/spillerkontrakter. Hun sammenlignede også dette med væddeløbsheste, hvor disse har man 

100% styr på, når man sætter dem i stalden mv. Fodboldspillere er mennesker, og derfor ikke under 

virksomhedens kontrol og indflydelse hele tiden.  

Pålidelighed af markedspris-metoden 

Pålideligheden af denne metode er af bedre karakter, da man enten kunne skabe muligheden for at 

have professionelle valuarer til at lave disse vurderinger og over tid, ville deres erfaring være 

tilstrækkelig samt uafhængig af klubberne til at dette kunne gøre pålideligt. Udfordringen med 

professionelle valuarer kunne være deres kriterier og faktorer, som de skulle bruge til at danne deres 

vurdering skulle standardiseres. Hvis deres vurderingers faktorer ikke standardiseres, ville der muligvis 

være stor forskel i deres vurderinger af samme spiller. Der er ligeledes risiko for, at deres 

mavefornemmelse ville spille ind, da spiller ikke er statisk som ejendomme og væddeløbsheste.  

Datagrundlag og kompetencer 

I forlængelse af afsnittet om pålidelighed, vil vi forholde os til det datagrundlag, som vil være 

tilgængeligt for en valuar eller andre kvalificerede personer.  

Generelt føres der meget data over både fodboldspillere og deres præstationer. Der bliver ligeledes ved 

fodboldkampe registeret meget af de situationer som sker på banen. Disse registreringer bliver gjort af 

FIFA, odds virksomheder og mfl.  

På baggrund af dette bør kvantitativ data være tilgængelig for professionelle valuarer, som kan skabe 

standarder for at beregne en spillerkontrakts værdi. Det er vores vurdering at en professionel valuar vil 

have kompetencen til at vurdere på baggrund af denne data.  

Det er både Daniellas og Carsten bekymring, om der fortsat vil være mavefornemmelses påvirkning samt 

forskelligheden af en valuars faktorer/data til at denne vil være pålidelig nok.  
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Delkonklusion 

Det er vores opfattelse, at markedsprisens metoder til værdiansættelsen af spillerkontrakter er en god 

mulighed. Der stilles spørgsmålstegn af vores to interviewer, om dette vil være pålideligt nok, hvis man 

ikke direkte får et købstilbud. De mener, at hvis der skete en standardisering af en professionel valuars 

metode kunne dette muligvis bruges pålideligt. Hele denne vurdering afhænger af, om der fortsat er for 

meget mavefornemmelse indblandet og derfor ikke være pålideligt nok. Dette vil betyde, at to valuarer 

ikke kommer med samme værdiansættelse af samme spiller.  

 

The Income Approach 

Vi har beskrevet metoden i teoriafsnittet. Som beskrevet anvendes her en værdiansættelsesberegning, 

hvilket kan være i forhold til en DCF-model. Vi vil yderligere beskrive en beregningsmodel, som kan være 

mere retvisende at anvende. Denne model bygger på variabler, som vi vil komme nærmere ind på. 

 

DCF-model: 

Beregningsmetoden for denne model for at værdiansætte et aktiv med en defineret brugstid er mindre 

omfattende end at værdiansætte et en hel virksomhed eller goodwill. 

Ved et aktiv med en defineret brugstid anvendes udelukkende en budgetperiode, da det er klart i 

kontrakten, hvornår kontraktrettigheden fralægges på grund af kontraktudløb med den givne spiller. 

Ofte sælger klubberne en spiller, hvis kontrakten har under 12 måneder tilbage for at sikre en 

økonomisk gevinst, som kan anvendes til erhvervelse af nye kontraktrettigheder. 

Beregningsmodellen for at værdiansætte kapitalværdien af aktivet bygger på de frie pengestrømme, 

både negative og positive over kontraktperioden. 

I de frie pengestrømme indgår følgende. 

• Købsprisen 

• Performance betingelser 

• En eventuelle salgspris. Dette er kaldet en scrapværdi. 

• Positive pengestrømme fra driftsaktivitet. 

o Sponsorat indtægter 

o Præmiepenge 

o Penge fra tv-rettigheder 
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o Salg af merchandise. 

• Negative pengestrømme fra driftsaktivitet 

o Lønomkostninger. 

o Forsikringspræmier og andre kapacitetsomkostninger 

 

Indtægter og udgifter som medtages i forecasting af frie pengestrømme. 

Købsprisen, kan opgøres pålideligt, da dette er kostprisen for erhvervelse af kontraktrettigheden og 

derved et faktisk tal. 

 Performance betingelser, kan som nævnt i analyse spørgsmål 1 være svære at opnå efter hvor realistisk 

en performance betingelse det er.  

Et eksempel kunne være hvis den givne klub skal betale 100.000 DKK, når spilleren har spillet 15 kampe 

for klubben, så er pålideligheden stor for, at dette bliver en fremtidig indkomst, hvis spiller er købt ind til 

at blive en startende spiller på holdet. I dette tilfælde ville de 100.000 DKK indgår i beregning af 

nutidsværdien, da forventningen er, at denne omkostning kommer i fremtiden og sandsynligvis inden 

for et år. 

En anden performance betingelse kan være, at den købende klub skal betale 100.000 DKK, hvis klubben 

kommer i Champions League. Her skal der overvejes sandsynligheden for at komme i Champions League 

for at denne omkostning skal med i beregningen af nutidsværdien. F. eks, hvis FC København har denne 

performance betingelse på en af sine spiller, vil dette være realistisk og derved medtages. Hvis klubben 

er Lyngby BK er sandsynligheden væsentligt mindre, hvorfor konklusion her ville være, at omkostningen 

ikke skulle medtages i beregningen. 

Derved kommer skal pålideligheden af, om Performance betingelsen opnås, overvejes før, at disse bliver 

medtaget i beregningen. 

En eventuel salgspris for aktivet, kan være svær at fastsætte og derved vil pålideligheden af denne 

information være lille. Jo længere ud i fremtiden kontrakten forventes at sælges jo lavere er 

pålideligheden af den information, som anvendes til at fastsætte spillerens værdi. Efter 4 år kan værdi 

være svær at fastsætte pålideligt.  

En metode, vi vurderer, kan være anvendelig til at fastsætte en given salgspris ude i fremtiden er at 

anvende “The Cost Approach”. 
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Fodboldklubber erhverver en spiller med forventning om at sælge kontraktrettigheden efter et par år. 

Hvis business casen med købet af den givne spiller er at sælge efter 2 år, skal denne overvejes. 

Carsten Holdt beskriver her, at FC København har haft historisk gode finansielle resultater ved at købe 

skandinaviske spiller i Norge eller Sverige og så sælge kontraktrettigheden efter et par år, hvor spilleren 

har vist sig frem i Champions League og grundet fast spilletid på klubniveau også har spillet 

landsholdsfodbold, hvor spilleren også har kunne vise sig frem. 

Derved har FC København købt kontrakten med forventning om at sælge videre efter et par år. Dette 

skal nutidsværdiberegningen tage højde for. Derved hvis businesscasen er at sælge efter 2 år, men 

kontrakten lyder på 5 år, skal beregningen kun vise de frie pengestrømme i 2 år.  

Positive pengestrømme fra driftsaktiviteten: 

Sponsorat indtægter, kan opgøres pålideligt, da sponsoraftaler ofte bliver indgået over flere år og 

derved ved, hvad det givne sponsorat giver af fremtidige pengestrømme i en given periode. 

Sponsoraftaler kan indgås på klubniveau og yderligere kan klubber modtage sponsorater for enkelte 

spillere.  

I forhold til nutidsværdiberegningen skal sponsorater på klubniveau fordeles ud på alle kontrakterne. Vi 

beskriver vores vurdering af, hvordan indtægter på klubniveau skal fordeles nedenfor. 

Præmiepenge, kan opgøres pålideligt da disse er faktiske tal, og der foreligger historiske data, som kan 

anvendes i forhold til forecasting af disse indtægter.  

I forhold til FC København, er der 4 turneringer, hvor de modtager præmiepenge; Superligaen, Den 

danske pokalturnering, Europa League og Champions League. 

Præmiepengene fra Superligaen og den danske pokalturnering kan opgøres med høj sikkerhed og 

pålidelighed, da forventet for en klub som FC København er at ende i en topplads i ligaen. Af de seneste 

5 år har FC København vundet Superligaen 2 gange, kommet nummer 2, 2 gange og nummer 4 en gang. 

Yderligere beskriver disse data også, at FC København har kvalificeret sig til Europa Leauge 3 gange og 

Champions League 2 gange. 

Derved er forventning ligeledes, at selskabet modtager præmiepenge fra enten Champions League eller 

Europa League. Den historiske data tegner et billede af, at disse præmieindtægter kan opgøres pålideligt 

og med en grad af sikkerhed, som er tilfredsstillende for at medtage disse i beregningen af 

nutidsværdien. 
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Indtægter fra TV-rettigheder, er ligeledes på klubniveau og derfor skal allokeres ud til den givne 

kontraktrettighed for at vurdere nutidsværdien af disse. 

Indtægter fra TV-rettigheder er lige som præmiepenge performancebaseret. Dette gælder både i danske 

turneringer, men også i udenlandske turneringer. 

De danske turneringer, som beskrevet ovenfor, vurderer vi indtægterne til at være pålidelige i forhold til 

at medtage disse i beregningen. Vi vurdere, at anvende de historiske indtægter vil være nyttigt i forhold 

til forecasting og yderligere er indtægter fra TV-rettigheder en kontrakt, som løber over x antal år, 

hvorfor indtægterne yderligere er vurderet pålidelige. 

Indtægter fra salg af spillertrøjer, disse indtægter vil være pålidelige, og kan vurderes at beregnes i 

beregningen af nutidsværdien. Denne indtægt ville være ligesom at forecaste på salg af en helt 

almindelig forbrugsvare på et anden givent marked. 

Indtægten kan her allokeres direkte til den givne kontrakt, da det tydeligt viser salget af spillertrøjen til 

den spiller som står på trøjen.  

Negative pengestrømme fra driftsaktiviteten. 

Lønomkostningerne, kan identificeres over kontraktens løbetid pålideligt. Det fremgår klart af 

ansættelseskontrakten mellem spilleren og klubben, hvilken månedsløn spilleren skal have i løbet af 

kontraktens løbetid. 

Der kan være enkelte performance betingelser, som skal opnås, men størstedelen af kontrakterne er 

baseret på fast løn.  

Disse negative pengestrømme er pålideligt at opgøre. 

Forsikringspræmie omkostninger, Carsten Holdt beskriver i interviewet at FC København forsikrer sine 

spillere, og derved er der en omkostning, som kan direkte allokeres til den enkelte kontrakt, eftersom 

klubben forsikrer hver kontrakt og ikke puljer forsikringen. Denne omkostning kan opgøres pålideligt, da 

det er faktiske tal, som klubben betaler til forsikringsselskabet, og det er kontrakten, som er forsikret, 

hvorfor denne løber i hele kontraktperioden. 

Fordele og ulemper 

Modellen bygger som nævnt ovenfor på frie pengestrømme i fremtiden. Forecasting er derved ikke 

faktiske tal, men forventet tal. Dette sætter naturlige begrænsninger for modellen i og med, at 

forecasting er det bedste gæt, men stadig dog et gæt på, hvordan de frie pengestrømme i fremtiden 

bliver. Dette vil være en konstant negativ side, når modeller bygger på fremtiden. Det er dog vores 
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forventning, at de frie pengestrømme kan opgøres pålideligt. Hvis ledelsen anvender eksterne kilder til 

forecasting. Dette kan fx være eksterne kilder, som beskriver, hvor mange tilskuere der forventes at 

komme de næste par år. Eller hvis der er brancheforeninger, som kan beregne salg af merchandise og så 

videre. 

Hvis der er brancheforeninger, som kan beregne disse, vil de givne selskaber have mulighed for at 

beregne tilsvarende vareforbrug til hvert salg. Vareforbruget vil derved kunne beregnes eftersom de 

med høj pålidelig ved vareforbruget, da de ved hvor meget selskabet giver for de givne købte vare. 

Der er dog stadig en sandsynlighed for at være en bias for overvurdering af pengestrømmene. Yderligere 

kan der ske begivenheder i fremtiden, som er umulig at forudse. Man kan dog kontra dette argument 

ved at sige, at ingen modeller vil have mulighed for at se forudse disse mulige begivenheder.  

Overordnet set er DCF-modellen den mest anvendte model til værdiansættelse af virksomheder og 

aktiver i “The Income Approach”. Vi vurderer, at årsagen hertil skyldes, at for at finde den reelle eller 

mest reelle værdi, skal man kigge i fremtiden, og at værdien skal findes i en monetære værdi. 

 

Delkonklusion 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at The Income Approach ikke vil give det mest pålidelige eller 

retvisende billede af aktivets dagsværdi. 

Vi vurderer dette på baggrund af at pålideligheden ved scrapprisen af aktivet og de performance 

betingelsen, som ligger i kontrakten ikke kan opgøres pålideligt. Vi har identificeret, at disse 2 værdier 

kan have en stor effekt på nutidsværdisberegningen.  

Performance betingelserne er for usammenlignelige til at kunne medtages pålideligt i beregningen. 

Daniella beskriver, at for at kunne ændre indregningen af disse kontrakter til dagsværdien skal det gøres 

for alle selskaber, og metoderne skal være sammenlignelige. 

Scrapværdien af den givne kontrakt kan variere fra 0 til mange gange købsværdien, og den er for volatil,  

når man kigger ud i fremtiden. Pålideligheden er kun svære at fastsætte efter 4 år kontra hvis det er 2 år 

ud I fremtiden hvor aktivet skal værdiansættes. Det er mere pålideligt at vurdere scrapværdien for en 

maskine frem for et menneske, når man kigger frem i tiden.  
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The Cost Approach 

The Cost Approach har vi omtalt i teorikapitel, hvor vi skriver, at denne metode typisk bruges til 

værdiansættelse af ejendomme. Vi skriver ligeledes i teorikapitlet, at denne metode er svær at benytte 

inden for spillerkontrakter. Vi vil alligevel analysere på denne metode i indeværende afsnit, grundet at 

undersøgelsesspørgsmålet kigger på alle tre værdiansættelsesmetoder fra IFRS 13.  

Vores konklusion i teoriafsnittet kommer af vores indledende vurderinger af, at det vil være svært at 

sammenligne fodboldspillere. Fodboldspillere er mennesker og mennesker komplekse. Vi har mange 

faktorer, som vi bliver påvirket af. Vi skriver i markedspris-metoden ovenfor at ejendomme og 

væddeløbsheste er mere statiske i deres anvendelse af faktorer, som de bliver vurderet ud fra. Dette 

skyldes at man har mere eller mindre 100% kontrol 24/7 over ejendommen og hesten. Heste kan 

installeres i en stald, så den ikke kommer til skade og en ejendom kan man vagtsikre mv. Fodboldspillere 

er mennesker, og dem kan vi ikke sætte i en stald eller låse inde. Mennesker har følelser og et psykisk 

velvære, som ligger ud over virksomhedens kontrol.  

Daniella, som vi har interviewet, jf. bilag 1, taler om, at man ved heste har stamtavler, offentlige 

sundhedsdata og performance resultater. Dette er ikke muligt med mennesker, da privatlivets fred skal 

respekteres og GDPR50 sætter ligeledes begrænsninger for dette. Var det muligt at få adgang til disse 

data på fodboldspillere, ville det være nemmere at sammenligne fodboldspillere og derved se, hvad 

andre spillere på samme niveau var værd. Dette ville kræve, at man kan få deres dagsværdi oplyst i 

enten et eksternt regnskabs eller en professionel valuars vurdering.  

 

Pålidelighed, datatilgængelighed og kompetencer af denne metode 

The Cost Approach minder på mange måder om markedspris-metoden, som vi tidligere har beskrevet. 

The Cost Approach vil kræve en form for kvalificeret person i form af en valuar eller anden relevant 

person, som er i stand til at sammenligne fodboldspillere.  

Vi har beskrevet under afsnittet om markedspris-metoden i ovenstående, vil det være muligt at gøre 

professionelle valuarer i stand til at værdiansætte og derfor også sammenligne fodboldspillere. Men for 

at valuarerne kan foretage denne værdiansættelse, kræver det, at de har samme tilgængelighed af data 

og bruger samme faktorer.  

                                                           
50 https://eugdpr.org/ 

https://eugdpr.org/
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Både Carsten og Daniella, som er interviewet, jf. bilag 1 og 2, udtrykker deres bekymring ved, at der vil 

være for mange faktorer til at kunne sammenligne fodboldspillere igennem vores interviews. De mener 

generelt, at når vi har med mennesker at gøre, bliver det for usikkert at sammenligne.  

 

Delkonklusion af The Cost Approach 

Det er vores opfattelse, at The Cost Approach metoder til værdiansættelse af spillerkontrakter er en god 

mulighed, som er på længde med The Market Approach. Der stillet spørgsmålstegn af begge vores 

interviewede, om hvor vidt denne metode vil være pålidelig nok. De mener, at der skal være en form for 

standardisering af en professionel valuars vurdering, som dannes ud fra formfaste faktorer. Hvis dette 

ikke indarbejdes, risikerer man at vurdering bliver påvirket af mavefornemmelsen i for væsentlig 

karakter. Dette vil betyde, at to valuarer ikke kommer med samme værdiansættelse af samme spiller. 

Denne delkonklusion ligger tæt op af delkonklusion for The Market Approach. 

 

Konklusion på valg af værdiansættelsesmetode 

Delkonklusionen for The Market Approach og The Cost Approach er meget sammenlignelige, hvorfor vi 

vurderer, at begge ville kunne anvendes. Vores vurdering er dog, at metoden for indregning til 

dagsværdi bør være ens for alle selskaber. Regnskabsstandarden og branche metoden skal derfor 

foretages ens i hele branchen. Daniella Lundtang, PwC IFRS ekspert, beskriver i vores interview, at for at 

disse kontrakter skal indregnes til dagsværdi, skal sammenligneligheden mellem selskaberne være stor.  

Kontraktrettighedens værdier følger i høj grad udviklingen af det engelsk, tyske, Italienske og spanske 

marked. Her med særlig vægt på det engelske marked, hvorfor en model skal anvendes af alle IFRS 

aflæggere for at skabe et sammenlignelighedsaspekt for investorerne. Her er fordelen, at IFRS-

standarder bliver udarbejdet og anvendt af Europa EU og anvendt af alle europæiske børsnoterede 

selskaber, hvilket indikerer, at der kan ske en sammenlighed med de store europæiske 

fodboldselskaber.  

Vi vurderer, at en metode skal anvendes ved dagsværdi indregning for kontrakter. Vi vurderer, at The 

Market Approach vil give det mest retvisende billede af kontraktrettighedens dagsværdi og mest 

pålidelige. Årsager hertil skyldes, at det er salgsværdien af kontraktrettigheder, som på nuværende 

tidspunkt skaber støj i regnskabet. Dette er i forhold til at resultaterne af året ofte er en direkte 



   
 

70 
 

korrelation med transferaktiviteten, hvilket kan skabe tvivl om transferaktiviteten ikke også bør være en 

del af den primære drift. 

Årsagen til at vi vurderer, at denne metode er den mest retvisende, er grundet sammenligneligheden 

der kan skabes mellem selskaberne og markeder. 

The Market Approach kan gøres brug af valuar vurderinger. Disse vurderinger kan bygges på baggrund af 

uafhængige parters beregninger. Disse beregninger dannes på baggrund af statistikker, som både er 

offentligt tilgængelige og pålidelige. Der er stor bevågenhed for fodboldbranchen særligt i Europa, da 

der er mange mennesker, som ser disse fodboldkampe. Ifølge Jyllandsposten blev 

Verdensmesterskabsfinalen i 2014 set af mere end 1 milliard mennesker.51  

Bevågenheden gør, at der er mange Interessenter som skaber offentlige og pålideligt data, som kan 

anvendes af og til brug for en værdiansættelse. Yderligere bliver spillerne performance vurderet via en 

chip i fodboldstøvlen, som viser blandt andet løbelængde, tophastighed og hvor på banen spilleren 

løber. Teknologien i dag gør, at det bliver muligt at opstille en beregningen, som kan foretages af en 

valuar. 

 

Udarbejde et praktisk eksempel på en værdiansættelse af en kontraktrettighed 

Som nævnt i delkonklusionen ovenfor har vi analyseret og konkluderet at The Market Approach er den 

bedst anvendelig metode til værdiansættelse af kontraktrettigheder. Årsagen hertil skyldes at denne 

metode vil give det mest retvisende og sammenlignelige billede af kontraktrettighedernes værdi. 

Vores vurdering er, at en valuar vurdering vil kunne give et retvisende billede af dagsværdien.  

Metoden for vurdering af dagsværdien skal være sammenlignelig for alle kontrakter og ikke kun i det 

ene selskab. 

Daniella Lundtang beskriver, at for at dagsværdimåling skal kunne finde sted for et sådan aktiv, skal der 

være sammenlignelighed mellem indregning i branchen og ikke kun for det ene selskab. 

Gennemsigtigheden bliver kun skabt i branchen hvis indregningsmetoden og beregningsmetoden er 

sammenligneligheden med alle regnskabsaflæggere. Dette er for at skabe en større gennemsigthed for 

investorerne.  

                                                           
51 JP, https://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/intfodbold/ECE8308828/Mere-end-%C3%A9n-milliard-mennesker-
s%C3%A5-VM-finalen-mellem-Tyskland-og-Argentina-i-2014/ 
 

https://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/intfodbold/ECE8308828/Mere-end-%C3%A9n-milliard-mennesker-s%C3%A5-VM-finalen-mellem-Tyskland-og-Argentina-i-2014/
https://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/intfodbold/ECE8308828/Mere-end-%C3%A9n-milliard-mennesker-s%C3%A5-VM-finalen-mellem-Tyskland-og-Argentina-i-2014/
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Vi har i underspørgsmål 3 identificeret, at der er en høj markedsværdi kontra den indre værdi i 

regnskabet, hvilket vi tillægger værdien fra køb og salg af aktier ejet af fans. Fans investerer som regel 

ikke med hovedet, men mere ud fra et syn af at hjælpe sin klub og vise at denne er delejer af selskabet. 

Disse transaktioner mellem fans kan skabe en overnormal børsværdi. 

Derved mener vi, at en dagsværdi indregning kan skabe mere gennemsigthed for professionelle 

investorer, men som Daniella Lundtang beskriver skal indregning ske sammenligneligt. 

Vi vurderer, at en valuarværdi, som dannes på baggrund af en beregning med data omkring den givne 

fodboldspillers sportslige performance og kontrakt kan skabe en bedre sammenlignelighed.  

Vi har diskuteret med Daniella Lundtang og Carsten Holdt, hvilke faktorer som kunne være gavnlige i 

forhold til hvilke input, som bør indgå i beregningen.   

De inputs, som skal indgå i beregningen for at skabe den mest korrekte værdi af kontrakten, er listet 

nedenfor: 

• Spillerens alder 

En spillers alder har væsentlig effekt på værdien af spilleren. Det skal her forstås, at en spiller 

ofte har sin højeste markedspris i alderen 23 – 27 år, da det er her spilleren er på sit topniveau 

og stadig har mange år tilbage. Dette er ud fra et fysiologisk synspunkt at fysisk bliver fodbold 

spillere sværere omkring 30 års alderen. Hvis spilleren er over 30 år, er der færre sæsoner 

tilbage i den givne spiller. Ligeledes hvis spilleren er under 22 år har denne ikke opnået i fulde 

potentielle endnu, og det er stadig ikke pålideligt at vide hvad spillerens fulde potentiale er. 

• Spillerens position på banen 

Positionen har stor betydning for spillerens værdi. Carsten Holdt beskriver, at forsvarsspiller og 

målmænd ikke har samme værdi som angribere og offensive midtbanespillere. Klubber i 

Sydeuropa betaler generelt væsentlige flere penge for angribere end forsvarsspiller, forklarer 

Carsten Holdt. 

• Spillerens løn i den nuværende kontrakt 

Vi vurderer, at hvis en spiller får en høj løn ved sin nuværende kontrakt, vil dette påvirke 

transferprisen i og med at klubber vil betale mindre for kontraktrettigheden. Hvis aktivitet har 

høje løbende omkostninger, bliver købsprisen for det givne aktivt derved mindre. Dette gælder i 

høj grad for fodboldspillere, da den væsentligste del af omkostninger forbundet med 

kontraktrettigheder er fodboldspillerens løn. 
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• Spilerens kontrakts resterende løbende 

Kontraktens resterende løbetid har væsentlig effekt på værdien af kontraktrettigheden. Hvis en 

fodboldspiller har et år tilbage af sin kontrakt, kan den købende klub vente et år med at 

erhverve kontraktrettigheden. Når kontraktens løbetid er udløbet, kan den købende klub 

erhverve kontraktrettigheden uden en transfersum.  

Dette gør naturligt, at markedet er mindre tilbøjeligt til at betale høje summer eftersom 

kontrakten kan blive erhvervs uden transfersum efter 1 år.  

• Spillerens skadeshistorik 

Kontraktrettighedens værdi bliver mindsket hvis en fodboldspiller ofte er skadet, og derved 

potentielt ikke har mulighed for at spille alle kampe. Dette sætter en naturlig lavere transferpris. 

En spiller som ofte er skadet, kommer ofte ikke 100 % tilbage til sine tidligere sportslige 

præstationer. Denne faktor er også væsentlig at tage med som input til værdiansættelsen.   

• Spillerens sportslige præstation 

o Antal kampe spillet for klubben 

o Antal landsholdskampe 

o Antal mål, assists og clean sheets. 

o Gennemsnittelig kilometer løbet per kamp spillet. Særligt vigtigt for midtbanespillere. 

o  Gennemsnitteligt antal tacklinger per kamp spillet. Særligt vigtigt for forsvarsspiller og 

defensive midtbanespillere 

o Gennemsnitteligt antal driblinger per kamp spillet. Særligt vigtig for angribere og 

offensive midtbanespillere. 

o Spillerens tendens til gule og røde kort. 

Alene på spillerens individuelle sportslige præstationer er der mange input, som skal i 

betragtning i en given beregning. 

De sportslige præstationer, som skal tages i betragtning for værdiansættelse, er væsentlig i 

forhold til hvor på banen fodboldspilleren spiller. Antal mål har ikke betydning for værdien for af 

en målmand eller forsvarsspiller. Derimod betyder clean sheets og høj afleveringsprocent meget 

for en forsvarsspiller. For en angriber og midtbane spiller betyder mål og målgivende aflevere 

meget for værdien. Derud over betyder gennemsnit antal kilometer og driblinger også noget for 

værdien.   
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• Klubbens sportslige resultater 

Klubben som ejer kontraktrettigheden har en effekt på værdien af aktivet. Hvis en klubber er 

meget eksponeret i Europa League eller Champions League, bliver kendskab ude i markedet 

også højere til de spiller som spiller fast. 

Når en klub præstere gode resulter vil dette have en væsentlig effekt på værdien af spilleren.  

• Medie kendskab til spilleren 

Det har vidst sig at mediebilledet har en effekt på en spiller transfersum og derved dennes 

værdi. Dette element er for immaterielt for at kunne kvantificere derved kan det ikke medtages i 

beregningen. 

Faktoren er dog væsentlig for en værdiansættelse af kontrakter. Dette skyldes at en salgsværdi 

er afhængig af omverdenens kendskab til spilleren. Det viser sig at en spiller med samme 

sportslige statistikker  

• Spillerens vigtighed for den givne klub denne spiller for. Særligt vigtigt for nøgle spiller i 

klubberne. 

Ved klubbers nøglespiller stiger prisen og markedsværdien for spilleren. Dette skyldes at den 

givne klub vil have end større transfersum end den normale markedsværdi. Denne faktor har 

også en væsentlig del immateriel, hvilket også vil være svær at kvantificere.  

 

Delkonklusion 

Vi vurdere at indregne kontraktrettigheder til dagsværdi vil give det teoretisk mest retvisende billede af 

den eksterne regnskabsaflæggelse. Vi har dog igennem analysen identificeret at indregning til dagsværdi 

ikke vil kunne foretages pålideligt og sammenligneligt. Årsagen til hertil skal findes i at markedsværdien 

af fodboldspiller er meget volatil og begrundet med mange variable inputs.  

Vi har vurderet at der er for mange variable inputs til at gøre værdiansættelsen pålidelig. Yderligere til 

dette er nogen af de væsentligste variable inputs for immaterielle til at kunne kvantificere, hvilket også 

mindsker pålideligheden af metoden. Disse ikke kvantificerbare variabler har vi vurderet til skader, 

omverdens kendskab til spilleren og spillerens vigtighed for klubben. 

For variabler som kan kvantificeres der er for mange inputs. Vores vurdering her er at jo flere inputs som 

skal indgår i værdiansættelsen jo mindre bliver pålideligheden af outputtet. Hvis outputtet ikke er 

pålideligt til en acceptable grad vil sammenligneligheden i branchen mindskes. Daniella Kroll IFRS 

ekspert beskriver at sammenligneligheden mellem selskaberne i branchen er vigtigt for at opnå 
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gennemsigthed i branchen.  

Carsten Holdt beskriver at værdiansættelsen af meget elastik, derved beskriver han at en 

kontraktrettighed er for volatil og der er for meget bias og subjektivitet i værdiansætte en 

spillerkontrakt.    

Vores konklusion er derved at den nuværende metode for indregning af kontrakt rettigheder er den 

mest retvisende og giver den mest pålidelig værdi. Dog med fokus på at den indre værdi i 

fodboldklubber kan forekomme misvisende. Dette skal ses i forhold til at den reelle markedsværdi af 

kontraktrettigheder kan forekomme væsentligt anderledes end den indre værdi. Dette ses tydeligt i 

regnskabsposten resultat af transferaktivitet. Brutto indtægterne i år for Parken Sport & Entertainment 

er over halvdelen af det det som dette segments omsætningen. Brutto svare det to ca. 20 % af 

kontraktrettighedernes bogførte værdi under aktiverne. 



   
 

75 
 

Konklusion: 

Vi har sammenlignet IFRS med ÅRL for at se hvordan disse indregnes og i den forbindelse har vi 

identificeret at indregningen af kontraktrettigheder skal foretages ens for begge regnskabsstandarder. 

Vi har derved fokuseret på IFRS, da ÅRL henviser til IFRS for indregningen af immaterielle anlægsaktiver. 

Vi har i forbindelse med analyserne identificeret, at der ved den nuværende lovgivning er 

identifikationer på at måden som kontraktrettigheder bliver indregnet, ikke er retvisende.  

På nuværende tidspunkt bliver kontraktrettigheder indregnet til historisk kostpris, hvor aktivet bliver 

realiseret via afskrivninger over kontraktens løbetid. Hvis kontraktrettigheden bliver solgt i perioden, 

hvor kontrakten stadig er ejet af samme klub, skal tabet eller gevinsten indregnes på regnskabet posten 

resultat af transferaktivitet. De danske klubbers resultat i perioden afhænger i høj af solgte 

kontraktrettigheder, da disse kan risikere at blive solgt for mange gange den bogførte værdi.  

Yderligere har vi analyseret at for at skabe mere gennemsigthed af fodboldklubbers balance og indre 

værdi, vil en indregning til dagsværdi give et mere retvisende billede.  

Parken Sport & Entertainment har en børsværdi som er 20 gange højre end den indre værdi pr. 

31.12.2018. Vi identificeret at for at skabe mere gennemsigthed for investorer og andre interessenter, 

vil en indregning til dagsværdi for klubbernes væsentligste driftsaktiv være mest retvisende. 

IFRS standarden som går ind og beskriver indregningen til dagsværdi er IFRS 13 dagsværdimåling. Denne 

standard beskriver ikke hvornår, dagsværdimåling må foretages, men hvordan det skal foretages. 

I IFRS 13 er der 3 overordnede værdiansættelsesmetoder, the market approach, the income approach 

og the cost approach. 

The Market Approach for fastsættelse af fodboldspillers dagsværdi er den mest pålidelige. Dette er 

fordi, at ved The Market Approach bliver aktivet værdiansat til salgsværdien. Det er ved salgsværdien af 

kontraktrettigheder, at der vises en stor forskel mellem den indregnede bogførte værdi for aktivet og 

den pris klubben får for aktivet. Det er yderligere muligt at anvende en form for valuar, som fungerer for 

en uafhængig tredje part til at fastsætte en salgspris for den givne kontrakt. Vi vurderer på baggrund af 

samtaler med en IFRS ekspert og Parken Sport & Entertainment A/Ss CFO, at denne vurdering skal 

fastsættes på baggrund af data fra spillerens kontrakt, sportslige præstationer og fysiske informationer. 

Vi har i analysespørgsmål 4 analyseret omfanget af hvilke data, som skal tillægges beregningen af 

værdien. 
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Omfanget er stort, eftersom der er mange variable, som skal medtages i beregningens input. Vi 

vurderer, at jo flere variable input jo mindre pålidelig og volatil, bliver beregningen. Dette kan medføre 

at dagsværdi målingen af kontraktrettighederne bliver mindre gennemsigtig. Dette vil i sidste ende vise 

at, det nuværende regnskabsstandards praksis er mere retvisende end ved dagsværdimåling. 

Både IFRS eksperten og Parken Sport & Entertainment A/Ss CFO sætter spørgsmålstegn ved, om 

dagsværdimålingen kan opgøres pålideligt.  

Vi vurderer, at pålideligheden bliver svær at opnå, eftersom der er for mange variable input som 

medtages i målingen af kontraktens dagsværdi. Som Daniella beskriver, skal der være en stor 

sammenlignelighed mellem selskaberne, som har kontraktrettigheder fra spillerkontrakterne, før en 

dagsværdimåling kan være anvendelig. Variablerne sætter en for stor afstand til sammenligheden.  

Yderligere bliver bias fra ledelsen svære at imødegå fra et samfundsperspektiv eftersom jo flere 

variabler der er, jo mere er man som menneske modtagelig for data, som bekræfter ens foreløbige 

påstande og holdninger. Jo flere variable inputs jo svære, er det derved at opretholde en objektivitet, 

som er nødvendig for at skabe sammenlighed i branchen. 

Fodboldspilleres markedsværdi er volatil i en grad som gør, at de eksterne regnskaber for 

fodboldklubber vil ændre den indre værdi væsentligt. Volatiliteten gør derved regnskaberne ikke-

sammenlignelige. 

Den nuværende lovgivning giver den mest sammenlignelige og pålidelige værdi af 

kontraktrettighederne. Vi vurderer dog, at der stadig modstridende belæg eftersom en dagsværdi 

måling vil give det mest retvisende billede af kontraktrettighedsværdien, hvis en sådan værdi kan 

opgøres objektivt. Dette bygger på, at kontraktrettigheder bliver solgt for utrolig høje summer i forhold 

til den bogførte værdi, og her vil gevinsten kun ses det år, hvor kontraktrettigheden er solgt og ikke 

løbende som ved dagsværdimåling.  

Vores konklusion er derved, at kontraktrettigheder forsat skal indregnes til historisk kostpris og afskrives 

over kontraktens løbetid. Hvis ledelsen vurderer identifikationer på nedskrivningsbehov, så skal aktivet 

nedskrives til genindvindingsværdien. 
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Perspektivering 

Vi er igennem vores opgave blevet klogere på indregningen af spillerkontrakter, både efter nuværende 

lovgivning, kostpris-metoden, og vores udfordring af denne ved dagsværdi-metoden.  

Vi er igennem vores opgaveskrivning blevet opmærksom på de udfordringer og fordele der er ved den 

nuværende indregning af spillerkontrakter, hvorfor vi er kommet med nedenstående anbefaling til 

forbedring af den nuværende lovgivning.   

Anbefalinger til nuværende lovgivning: 

Vi anbefaler, at der skal foretages et yderligere krav til noteoplysningen af kontraktrettighederne for at 

skabe mere gennemsigthed for, hvad regnskabsposten består af. 

På nuværende tidspunkt lister IFRS aflægger ikke hvilke kontrakter, som selskabet ejer, men 

udelukkende på totalniveau. Derved er der en kostpris, tilgange, amortiseringer og årets amortiseringer 

på totalniveau. 

Det vil skabe mere gennemsigtighed for regnskabslæsere, hvis væsentlige kontrakter bliver oplistet i 

noten. Derved kan investorer og interessenter foretage deres egen værdiansættelse af kontrakterne. 

Væsentlige kontrakter skal ses som kontrakter med en bogført værdi på over 5 % af den samlede 

bogførte værdi. 

Vi vurderer yderligere, at kontraktrettigheder for spiller fra talentudvikling som spiller fast, skal oplistes i 

noten. Disse kontrakter har ikke en høj bogført værdi, fordi der ikke har været en transfersum mellem 2 

selskaber, men kontraktrettighederne kan ende med at indbringe klubben høje salgssummer. Hvis disse 

kontrakter tillægges notekravet, vil det også vise investorer og andre interessenter, at disse kan sælges 

for væsentlige summer. 

Informationer i noten skal være følgende, da vi har analyseret, at det er de væsentlige informationer til 

fastsættelse værdien af kontrakten. 

• Den bogførte værdi pr. Balance dag. 

• Kontraktlængden og resttiden af kontraktens løbetid. 

• Spillerens alder 

• Position på banen, om det er angriber, midtbane, forsvar eller målmænd. 

• Kampe spillet, antal mål, assistere og clean sheets alt efter positionen på banen. 

Hvis disse krav tillægges IFRS noteoplysningskravene, vurderer vi, at det vil skabe en gennemsigtighed 

for investorer og andre interessenter.     
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Bilag 1 – Interview med Daniella Krol Lundtang 

 

Interview med Daniella Krol Lundtang den 25-04-2019. 

Daniella har givet mundlig samtykke på at vi bruge hendes svar og at vi måtte optage interviewet. 

Lydoptagelsen er vedlagt den elektroniske besvarelse. 

 

Resume: 

• Hvilke regnskabsposter vil i fremtiden blive indregnet til dagsværdi og hvordan komme dette til 

at blive foretaget 

• Immaterielle anlægsaktiver såsom spillerkontrakter bliver indregnet til dagsværdi i fremtiden. 

Diskutere vedrørende pålidelighed retvisende billede og sammenlignlighed. 

• Udfordringer der kan være ved at indregne spillerkontrakter efter dagsværdi-metoden. Ikke 

sammenlignelighed i branchen, mange variabler 

• Argumenter i forhold til at indregne spillerkontrakter til dagsværdi.  

• Hvis man begyndte at indregne til dagsværdi, vil man så også kunne indregne oparbejdet 

spillertalenter. Argumenter for og i mod. Det væsentligste vil være at det muligvis kan gøres 

ligesom ved udviklingsomkostninger. 

• Hvilken værdiansættelses-metode ift. IFRS 13 ses mest anvendt og hvilken vil du anbefale til 

spillerkontrakter/immaterielle anlægsaktiver. Diskusionen endte med at det mest anvendelige 

ville være i forhold til at lave en beregningsmodel med forskelle variable, såsom sportlige 

præstationer og kontrakt. 

• Regnskabsparadigmernes udvikling og betydning for den nuværende og fremtidige 

regnskabsaflæggelse 
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Bilag 2 – Interview med Carsten Holdt 

Interview med Carsten Holdt den 25-04-2019. 

Daniella har givet mundlig samtykke på at vi bruge hans svar og at vi måtte optage interviewet. 

Lydoptagelsen er vedlagt den elektroniske besvarelse. 

Vi havde forud for interviewet skrevet til Carsten for at give ham et indblik i hvad vi kunne spørge om. Er 

er hvad vi skal til Carsten: 

Vi skriver om indregningen af immaterielle anlægsaktiver herunder spillerkontrakter. Vi fokuserer på 
spillerkontrakter i danske børsnoteret fodboldklubber. Vi er blevet bekendt med at spillerkontrakter indregnes 
efter kostpris-metoden med efterfølgende afskrivninger over brugsperioden samt evt. nedskrivningsbehov 
vurderet af ledelsen. Vi har observeret at spillerkontrakter kan blive solgt til væsentlig mere end det, som den er 
indregnet til i balancen.    
  
I den forbindelse vil vi undersøge om der kan være indikationer på at markedsværdien ikke afspejler værdien i 
regnskabet for kontraktrettigheder. Vi vil her undersøge fordele og ulemper ved at indregne kontraktrettigheder 
efter dagsværdi-metoden.    
  
Resume: 
Din forklaring af hvordan spillerkontrakter bliver indregnet efter gældende lovgivning og om dette afspejler 
markedsværdien af den givne kontraktrettighed? 
Besvarelse: Denne bliver gjort efter kostpirs og dertil afskrivninger som kontraktens løbe tid med evt. Nedskrivninger. Nedskrivninger 
bliver vurderet typisk ved årsafslutning. Vurdering sker pba. Læge vurdering, træner og Carstens viden til bogførte værdi. 
Spm. Laver I nogen værdiansættelse ud fra DCF: Carsten svare her nej. Det er en subjektiv vurdering. 
Carsten henviser til at der hvert år typisk vil være sket nedskrivninger.  
 
Hvad tænker du om at indregne spillerkontrakter til dagsværdi og hvilken effekt ser du at det vil have på det 
retvisende billede?   
  
Hvordan værdiansætter i spillere? 
 - Hvilke faktorer der skal tages med i inputet til beregningen af en værdiansættelse 
 - Kompetencer til at gøre sig disse overvejelser og om disse ikke er omgivet af bias og derved ikke vil gøre det 
pålideligt. Brugen af en valuar.   
 - redegørelse for den måde Parken Sport & Entertainment indregner kontraktrettigheder. 
Vil Parkens interesse i aflægge efter dagsværdi-metoden på baggrund af vores samtale. Det mener Carsten Holdt 
ikke kan opgøres pålideligt. Værdien af en spiller er for volatil.   
 
Afspejler børsværdien for noteret fodboldklubber markedsværdien?   
 - Markedsværdien og børsværdien afspejlet i hinanden   
 - Ved indregning til dagsværdi er regnskabet tættere på den reelle markedsværdi   
 - Indregning gavner invester og bestyrelsen. Det vurdere Carsten Holdt ikke.   
  
Hvilke værdiansættelsesmetoder ser du mest anvendelige ift. Værdiansættelse af kontrakts rettigheder? Her 
tænker vi ift. Salgsværdi eller kapitalværdi.   
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