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Abstract 

European football clubs are operating under special financial conditions, leading several clubs into 

financial distress. Financial distress has led to development of different bankruptcy prediction models 

to forecast the likelihood of bankruptcy based on financial ratios. These prediction models are 

primarily based on specific industry samples why it remains a challenge to predict the likelihood of 

bankruptcy in other settings. However, a specific model that captures the special characteristics of 

the European football industry has not yet been estimated.  

 

Behind this lies the motivation of the present thesis, which purpose is to examine how the financial 

conditions of the European football industry affects prominent bankruptcy models and furthermore 

estimate a probability of default model for European football clubs, based on public available 

information. In order to assess these questions, financial ratios from 164 European football clubs, 

between 2010-2019 were included to estimate a probability of default model. The thesis shows special 

characteristics of the economic conditions in the industry and reveals that these affect the prediction 

of classification accuracy of existing bankruptcy models negatively.  

 

The thesis subsequently proposes models for modelling financial risk-drivers of the probability of 

default for European football clubs, where it concludes that financial risk-drivers predict probability 

of default at a satisfactory level. The estimated probability of default model significantly outperforms 

prominent bankruptcy models in classifying clubs as distressed or surviving. However, the thesis' 

estimated bankruptcy prediction model cannot be generalized to all football clubs. Following the 

findings, appropriate non-financial variables that capture the distinct characteristics of the European 

football industry are discussed as potential variables in future estimation of probability of default 

models for European football clubs. Lastly, the present thesis discusses the effect of macroeconomic 

factors on the assessment of creditworthiness on football clubs, which concludes due to the aftermaths 

of the global financial crisis in 2007-2009, that football clubs are not affected to the same degree as 

companies in other industries. However, in light of the current COVID-19 pandemic, this paper 

discusses the implications of a global health crisis, and how it affects the European football industry.  
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1 Introduktion 

1.1 Indledning 
Mange europæiske fodboldklubber lider af økonomiske problemer og er så finansielt ustabile, at hvis 

de var drevet som virksomheder i andre brancher, ville dette med stor sandsynlighed medføre 

insolvens (AT Kearney, 2010). Dette giver en bekymrende indsigt i den finansielle situation blandt 

fodboldklubber i Europa, men antyder også branchens unikke karakter. Ifølge UEFA1 (2018a) 

oplevede 55% af klubberne i de 20 største ligaer i Europa i 2018 et overskud på bundlinjen. Dette er 

den største andel af fodboldklubber med overskud siden 2009. I europæisk fodbold er det normalt at 

bruge langt flere penge, end man tjener, og på trods af en stigende udvikling i omsætning, har 

klubbernes udgifter fulgt med i mere end et tilsvarende niveau. På baggrund af dette har 

fodboldforbund indført regler for at forbedre det finansielle helbred for europæisk fodbold. På trods 

af dette oplever europæiske fodboldklubber stadig at være i en så stor grad af økonomiske problemer, 

at de påbegynder insolvensbehandlinger. At være insolvent er et globalt problem, som kan ramme 

virksomheder fra ethvert land eller branche, og hvor vigtigheden af at kontrollere dette er steget det 

sidste årti som resultat af den globale finansielle krise i 2007-2009 (Joseph, 2013). Det er for banker 

og andre finansielle institutioner essentielt at styre deres samlede risiko, som udgøres af 

markedsrisiko, operationel risiko og kreditrisiko, hvoraf sidstnævnte udgør den største risiko. For at 

vurdere de finansielle institutters kreditrisiko, er det nødvendigt at foretage en kreditanalyse af de 

enkelte låntagere. I denne kreditanalyse er probability of default et fundamentalt element. Denne 

afhandling ønsker at udvikle et værktøj, til vurdering af probability of default for europæiske 

fodboldklubber.  

 

Selvom mange fodboldklubber lider af økonomiske problemer, er det relativt få klubber som rent 

faktisk går konkurs. Fodboldklubber i Europa generer en bred vifte af økonomiske og sociale afkast 

til det lokale samfund, hvor de spiller en vigtig rolle og repræsenterer byer eller endda hele regioner. 

Dette betyder, at der i mange tilfælde, er nogle til at redde dem fra at gå konkurs. De særlige 

karakteristika ved fodboldindustrien, gør at man kan stille spørgsmålstegn ved om anvendelsen af 

eksisterende probability of default modeller, er uegnet til forudsigelse af konkurs hos europæiske 

fodboldklubber. Dette skyldes især, at de eksisterende statistiske modeller er udviklet på baggrund af 

observationer fra mere klassiske industrier. Heraf udspringer studiets motivation til at udvikle en 

 
1 Union of European Football Associations 
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statistisk model som på baggrund af finansielle nøgletal, kan anvendes som et screeningværktøj for 

potentielle kreditgivere, til at indgå i en samlet vurdering af en europæisk fodboldklubs probability 

og default. 

 

1.2 Problemformulering 
Den økonomiske og sociale betydning af fodboldklubber sammenholdt med de økonomiske 

problemer mange klubber står i, giver en unik mulighed for anvendelse af modeller til at forudsige 

probability of default, da evnen til at forudsige økonomiske problemer for fodboldklubber i fremtiden, 

bør være interessevækkende for interessenter af klubberne. Som følge af dette er afhandlingens 

formål at besvare følgende problemformulering: 

 

• Hvordan påvirker europæiske fodboldklubbers økonomiske kendetegn eksisterende 

probability of default modellers prædiktionsevne, og i hvilket omfang er det muligt, på 

baggrund af offentlig tilgængelige data, at opstille en model som tager højde for disse 

kendetegn?  

 

For at opnå dette, vil afhandlingen besvare følgende problemstillinger:  

• Hvad karakteriserer den finansielle situation i den europæiske fodboldindustri?  

• I hvilken udstrækning kan eksisterende probability of default modeller finde anvendelse på 

europæiske fodboldklubber? 

• Hvilke finansielle nøgletal, vurderes til at have den største betydning for europæiske 

fodboldklubbers probability of default?  

• Hvilke ikke-finansielle faktorer kan have betydning på probability of default for europæiske 

fodboldklubber?  

• Hvordan kan makroøkonomiske forhold påvirke europæiske fodboldklubbers samlede 

kreditværdighed? 

 

1.3 Struktur 
Følgende afsnit vil gennemgå afhandlingens struktur. Afsnit 1 dækker over afhandlingens indledning, 

samt introduktion af emne, problemstillinger og afgræsninger. Afsnit 2 vil præsentere afhandlingens 

metode og dets videnskabsteoretiske udgangspunkt, herunder dets konsekvenser for metodevalg, 

analyser og resultater. Herefter vil afsnit 3 præsentere og redegøre for valg af teori, der anvendes i 
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undersøgelsen. Dette vil lede til afsnit 4, som præsenterer tidligere fremstående litteratur inden for 

emnet, for at skabe en forståelse for statistiske metoder og finansielle indikatorer som er blevet 

anvendt i prominente konkursmodeller. I afsnit 5 vil studiet gennemgå hvordan kreditanalyse udføres 

i praksis, for at give et overblik over hvilke aspekter som er vigtige at inkorporere i en samlet 

kreditvurdering. Afsnit 6 vil beskrive de økonomiske kendetegn for fodboldindustrien i Europa. 

Herefter vil afsnit 7 præsentere afhandlingens datagrundlag samt hvordan afhandlingen anvender 

begrebet default. Afsnit 8 vil vurdere eksisterende konkursmodellers prædiktionsevne på 

afhandlingens datasæt. Dernæst vil afsnit 9 forsøge at opstille en model til forudsigelse af probability 

of default for europæiske fodboldklubber. Afsnit 10 vil diskutere hvordan inddragelsen af ikke-

finansielle variable, kan forbedre statistiske probability of default modeller for europæiske 

fodboldklubber. Afsnit 11 vil diskutere makroøkonomiske forhold i vurdering af europæiske 

fodboldklubbers kreditværdighed, samt vurdere hvilke implikationer COVID-19 kan have for 

fodboldindustrien og hvilken betydning dette vil have for fremtidig brug af afhandlingens estimerede 

probability of default model. Endeligt vil afsnit 12 konkludere på afhandlingens undersøgelser og 

resultater.  

 

1.4 Afgrænsning 
Dette afsnit vil klarlægge de afgrænsninger afhandlingen er underlagt af forfatterne, samt informere 

læseren om, indenfor hvilke grænser afhandlingens konklusioner gør sig gældende. Først vil 

afgræsningen inden for tidshorisonten blive præsenteret, hvorefter en præsentation af afgrænsningen 

om europæiske fodboldklubber og deres størrelse vil følge.  

 

1.4.1 Tidsafgrænsning 

Ved udarbejdelse af probability of default modeller udvælges en forecast horisont. Ifølge Basel 

Committee on Banking Supervision (1999) er den mest anvendte tidshorisont for kreditrisiko 

modellering et år. Dette beror blandt andet på, at denne tidshorisont er lang nok til at give bankerne 

mulighed for at undgå forudsigelige defaults, og på den anden side er tidshorisonten kort nok til at 

garantere aktualiteten af det data som benyttes i modellen. En etårig tidshorisont reflekterer ydermere 

bedst det typiske interval over (Basel Committee on Banking Supervision, 1999): 
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1. om ny kapital kan rejses 

2. om ny debitor information kan afsløres 

3. om default data kan offentliggøres  

 

Det er dog også muligt at udlede en model hvor en længere tidshorisont anvendes. For at udlede en 

probability of default model for en længere tidshorisont, som for eksempel fem år, kan det udføres 

ved at beregne den femårige default probability på baggrund af den estimerede etårig værdi. Dog ville 

denne værdi potentielt indeholde misvisende resultater, da forholdet mellem default probability og 

de finansielle variable kan ændre sig ved en ændret tidshorisont. Derudover kan en femårig 

probability of default model også estimeres ved brug af historisk data fra de foregående fem år. Dette 

studie vil dog udelukkende estimere en probability of default model, ved at anvende en etårig 

tidshorisont, og dermed forsøge at forudsige etårige default probabilities. Afhandlingens datasæt vil 

bestå af observationer fra 2010-2019. Denne tidsperiode dækker over få år, hvor den globale 

finansielle krise kan have haft betydning for økonomien, og derudover en periode med globalt 

økonomisk opsving.  

 

1.4.2 Europæiske fodboldklubber 

De europæiske fodboldklubber er betydeligt større end klubber i resten af verden målt på omsætning 

(Deloitte, 2017). I Europa rangerede den enkelte omsætning for de 20 bedst indtjenende klubber, i 

2017, mellem 172 millioner euro og 689 millioner euro, hvorimod de største klubber i Asien opnåede 

omsætninger på 12-60 millioner euro (Deloitte, 2017). I andre verdensdele som Australien og Afrika, 

opnåede klubber omsætninger på op til 10 millioner euro. Den høje difference i omsætning på tværs 

af verdensdelene skyldes blandt andet indtægtsstrømmene fra TV-transmitteringen af europæiske 

fodboldkampe, som vises verden over (Maguire, 2020). Derudover er markedsformen for den globale 

fodboldindustri også anderledes, hvilket medfører, at klubbernes forretningsmodel ikke kan 

sammenlignes en til en. Dette beror på at nogle ligaer uden for Europa ikke opererer med op- og 

nedrykninger (Deloitte, 2017). For at opnå homogenitet vil afhandlingen på baggrund af ovenstående 

afgrænse sig til udelukkende at undersøge europæiske fodboldklubber.  

 

1.4.3 Europæiske fodboldklubbers størrelse  

Europæiske fodboldklubber har på trods af deres økonomiske problemer en høj overlevelseskraft. 

Fodboldklubbers overlevelseskraft er især høj for de største klubber i industrien. De største 30 
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fodboldklubber i Europa opnåede i 2018 en samlet omsætning på mere end ti milliarder euro, hvilket 

udgør 49% af den samlede omsætning for alle fodboldklubber i Europa (UEFA, 2018a). Ikke nok 

med at de største klubbers indtjening er væsentlig større end de mindre klubbers indtjening, er det 

også mere almindeligt at store fodboldklubber bliver økonomisk støttet af rigmænd eller 

lokalsamfundet. Dette gør især de store klubber ”too big to fail”, da de aldrig risikerer at gå konkurs 

(Storm, 2013). Fodboldindustriens største klubber målt på aktiv størrelse har aldrig oplevet at gå 

konkurs, hvorfor det a priori er besluttet at afhandlingen afgrænser sig fra at vurdere fodboldklubber 

med en aktivstørrelse større end 500 millioner dollars. På baggrund af dette vil afhandlingens datasæt 

kun bestå af klubber under den ovenstående grænse, hvilket også medfører at studiets endelige model 

ikke kan drage konklusioner for europæiske fodboldklubber med en aktivstørrelse større end 500 

millioner dollars.  

 

1.4.4 Afklaring 

Når afhandlingen benytter begrebet ”probability of default model”, refereres der til forskellige 

variationer af statistiske modeller, hvoraf nogle forsøger at estimere konkurssandsynlighed, andre 

forsøger at forudsige financial distress mens en tredje gruppe af modeller forsøger at estimere 

sandsynligheden for at en virksomhed misligholder et gældsforhold. Disse statistiske modeller vil 

gennem afhandlingen gå under betegnelsen probability of default modeller.  

 

2 Metode 

Det følgende afsnit vil forsøge at beskrive og give indblik i de beslutninger, der er truffet vedrørende 

metodetilgang og metoderefleksioner anvendt i undersøgelsen af dette studie. Dette afsnit vil derfor 

præsentere antagelserne bag de teoretiske og filosofiske valg for studiet, vedrørende udvælgelse, 

indsamling og analyse af data (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Formålet med dette afsnit er at 

identificere de mest optimale metoder til at besvare studiets problemstillinger. Metodeafsnittet vil 

blive struktureret i overensstemmelse med The Research Onion af Saunders et al. (2016). The 

Research Onion udgøres af seks lag, hvor hvert lag skildrer de underliggende trin, som er 

instrumentale ved valg af dataindsamling og analyse procedurer. De ydre lag af The Research Onion 

beskriver overordnede metodologiske overvejelser, hvorimod kernen indeholder meget 

projektspecifikke refleksioner. Ved at anvende denne model til at overveje og retfærdiggøre de 

metodologiske valg kan der i højere grad sikres kohærens, da de metodiske valg er afhængige af de 

tidligere metodologiske overvejelser (Saunders et al., 2016). The Research Onion starter med to ydre 
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lag; research philosophy og research approach, hvorefter den arbejder sig ind til de lag som vedrører 

research design; methodological choice, research strategies, og time horizon. Det sjette og sidste lag 

vedrører techniques and procedures og beskriver dataindsamlingen og analysen af data (Saunders et 

al., 2016).  

 

 
 

Figur 2.1. The Research Onion. Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af Saunders et al. (2016) 

 

2.1 Research philosophy 
Ifølge Saunders et al. (2016) refererer research philosophy til et system af overbevisninger og 

antagelser om udvikling af viden. Når man refererer til disse antagelser som foretages i et studie, er 

det vigtigt at kunne skelne mellem dem. For at designe et kohærent projekt og svare på projektets 

problemstillinger, er det vigtigt at vi som forskere, er klar over at vi vil foretage forskellige typer af 

antagelser, som vil influere den måde vi tænker på. Når man som forsker bedriver videnskabelig 

forskning, er der to aspekter, som har fundamental indflydelse på metodologien. Det er henholdsvis 

den ontologi og den epistemologi man bekender sig til. Ontologi er læren om det værende som 

værende, mens epistemologi er læren om viden og berører de erkendelsesmetoder, der anvendes i 

videnskaben (Holm, 2016).    

 

RESEARCH PHILOSOPHY

RESEARCH APPROACH

RESEARCH STRATEGY

RESEARCH CHOICE

TIME HORIZON

TECHNIQUES & PROCEDURES
Data Collection & Data Analysis



 12 

Generelt for naturvidenskaberne, er der et ønske om at forklare fænomener ud fra objektivt og 

kvantitativt data, og på baggrund af dette komme med forudsigelser. Disse forudsigelser kommer ved 

at opstille en årsag-virkningssammenhæng. Set fra et videnskabsteoretisk synspunkt tager denne 

opgave udgangspunkt i det positivistiske paradigme (Holm, 2016). Centralt for positivisme er, at det 

er empiriske observationer, som driver videnskabeligt arbejde. De empiriske observationer som 

foretages kan opsummeres i teorier. Disse teorier gør os i stand til at opstille årsagslove, som tillader 

os at komme med forudsigelser. Positivismen har et realistisk ontologisk syn på hvad der er virkeligt. 

Ontologi handler om det værende og videnskabsteoretisk handler det om forholdet mellem den 

iagttagende og det som personen iagttager. Virkeligheden er inden for positivismen materiel, og 

består af objekter og individer. Dette medfører at genstande, som kan observeres og undersøges, 

eksisterer uafhængigt af hvem der iagttager disse (Holm, 2016).  

 

Positivismen er af den epistemologiske overbevisning, at viden kan sikres og dermed være objektiv. 

Dette medfører at årsagslove er idealet for positivismen, og at man gennem disse kan opnå viden, 

som er objektiv uafhængig af øjnene der ser. Verifikation er centralt for positivismen. Dette betyder, 

at videnskabeligt arbejde bliver sandt når det kan observeres, og dermed verificeres (Holm, 2016).   

 

Kvantitativ metodologi benyttes ofte inden for positivismen. Måden hvorpå årsagslove skal opstilles 

er via en stor mængde af observationer, som foretages for at afdække de kendsgerninger som verden 

og samfundet er opbygget af. Det er via det positivistiske paradigme og dette paradigmes synspunkter 

på ovenstående, at opgaven er i stand til at opstille modeller for konkurssandsynligheder blandt 

fodboldklubber, og komme frem til en ”sandhed” omkring disse. 

 

2.2 Research approach 
Efter at have fastslået studiets filosofiske valg, er det næste step overvejelserne om metodeforståelse. 

Der er generelt to metodeforståelser til udvikling af teori, der respektivt er den deduktive tilgang og 

den induktive tilgang. De to tilgange varierer efter hvilket omfang vi, som forskere, er bevidste om 

teorien i starten af vores forskning. Den deduktive metode tager en hypotesedrevet tilgang relateret 

til eksisterende teori, mens den induktive tilgang indebærer indsamling af data for at udforske et 

fænomen og derfra udvikle en teori (Saunders et al., 2016). 
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Studiet benytter hovedsageligt en induktiv fremgangsmåde, som også kendetegner det positivistiske 

paradigme. Formålet med den induktive fremgangsmåde er at udlede noget generelt fra enkeltstående 

tilfælde. Empiriske enkelt tilfælde indsamles, og det vurderes hvad disse har tilfælles, for herefter at 

udlede teori (Holm, 2016). 

 

Brugen af den induktive fremgangsmåde afspejles i, at der fra start er gjort en række empiriske 

observationer, i form af europæiske fodboldklubber. På baggrund af disse observationer er formålet 

med studiet at opstille en teoretisk hypotese, som kan sige noget generelt om disse observationer. 

Dette vil ske ved at fokusere på kausaliteten mellem observerede finansielle nøgletal og 

konkurstilstande for europæiske fodboldklubber. Målet er at sammenslutte dette i årsags-

virkningsrelationer, som fører til forudsigelser for, hvilke klubber der kan anses som værende 

konkurstruede. 

 

I dele af studiet vil der også blive gjort brug af den deduktive fremgangsmåde. Når der arbejdes 

deduktivt, testes allerede opstillede teorier på enkelttilfælde. Studiet vil anvende denne 

fremgangsmåde til at teste allerede opstillede konkurssandsynlighedsmodeller på fodboldklubber.  

 

2.3 Research design 
Efter at have pillet de to ydre lag af The Research Onion vil dette afsnit omhandle research design, 

hvor de næste tre lag; methodological choice, research strategies og time horizon vil blive afdækket 

(Saunders et al., 2016). Et research design er den generelle plan for, hvordan studiet har til hensigt at 

besvare problemstillinger, og det specificerer de kilder studiet har anvendt til at indsamle data, samt 

hvordan denne indsamling er påtænkt (Saunders et al., 2016). 

 

2.3.1 Methodological choice 

Denne afhandling gør brug af det kvantitative undersøgelsesdesign. Det kvantitative 

undersøgelsesdesign egner sig både til den induktive fremgangsmåde, når indsamlet data benyttes til 

at udvikle ny teori, men også til den deduktive fremgangsmåde, da den indsamlede data kan benyttes 

til at teste allerede opstillet teori (Saunders et al., 2016). 

 

Det kvantitative undersøgelsesdesign belyser forholdet mellem variable af numerisk karakter. Studiet 

benytter kvantitativ data i form af forskellige poster fra europæiske fodboldklubbers årsregnskaber. 
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Disse poster transformeres til nøgletal ved at tage forholdet mellem forskellige poster. Det er 

udelukkende den kvantitative data, der kan udledes af disse årsregnskaber som benyttes og ikke nogen 

form for kvalitativ data, som kunne fremgå af årsregnskaber. 

 

Denne kvantitative data benyttes som tidligere nævnt både induktivt til at opstille en ny model for 

konkurssandsynlighed, men også deduktivt, da data benyttes til at teste allerede eksisterende 

konkurssandsynlighedsmodeller. Det positivistiske paradigme associeres ofte med det kvantitative 

undersøgelsesdesign, hvilken understøtter afhandlingens brug af dette.  

 

2.3.2 Research strategy 

Efter afklaringen af methodological choice, skal research strategies overvejes. Undersøgelsesstrategi 

kan ses som en plan for, hvordan opgavens overordnede målsætning skal forløses (Saunders et al., 

2016). Denne opgave benytter et eksperiment som undersøgelses strategi (Saunders et al., 2016). 

Denne type af strategi er kendetegnet ved at undersøge hvordan en ændring i en uafhængig variabel 

påvirker en afhængig variabel. For opgaven udgøres de uafhængige variable af diverse finansielle 

nøgletal, mens den afhængige variabel er en binær variabel, som indikerer om en europæisk 

fodboldklub er gået konkurs eller ej. Det er forholdet mellem de enkelte nøgletal og 

konkurssituationen, som ønskes undersøgt gennem den eksperimentelle undersøgelsesstrategi 

(Saunders et al., 2016). 

 

2.3.3 Time horizon 

Tidshorisonten for dette studie kan argumenteres at være cross-sectional, baseret på det faktum at 

studiets formål er at udvikle en model, som kan forudsige probability of default til tidspunkt t+1 

(Saunders et al., 2016). De samme observationer indgår ikke flere gange i datasættet på forskellige 

tidspunkter, og studiet følger dermed ikke udviklingen for den enkelte observations variable over 

længere tid, som tilfældet ville være for studier med longitudinal data (Saunders et al., 2016).  

 

2.4 Techniques and Procedures 
Det sidste lag i The Research Onion vedrører de teknikker og metoder studiet har gjort brug af. Dette 

afsnit vil derfor forklare data- indsamling og analyse for denne afhandling.  
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2.4.1 Primær og sekundær data 

Data kan inddeles i to kategorier, navnligt primær og sekundær data. Primær data referer til data 

indsamlet direkte af forfatterne, hvor sekundær data er udarbejdet af andre kilder (Saunders et al., 

2016). Studiet vil udelukkende benytte sig af sekundær data i form af årsregnskaber for forskellige 

europæiske klubber, som er indsamlet og præsenteret af virksomhedsdatabasen Orbis. Databasen 

drives af Bureau van Dijk, der opererer som udgiver af finansielle oplysninger og specialiserer sig i 

data fra private selskaber (Bureau van Dijk, 2019).  Grundet begrænset tilgængelighed har det ikke 

været muligt at indhente årsrapporter fra samtlige fodboldklubber direkte som førstehåndskilde. Af 

denne grund, er det besluttet udelukkende at benytte årsregnskaber fra Orbis’ database, for at opnå 

en ensretning i det indsamlede data. Foruden ovenstående er også akademiske studier, bøger og 

nyhedsartikler anvendt i udarbejdelsen af opgaven. 

 

2.4.2 Dataindsamling 

Afhandlingens data er indsamlet fra virksomhedsdatabasen Orbis, som indeholder årsregnskaber fra 

flere millioner private og offentlige virksomheder, og som leverer finansielle data i form af 

årsregnskaber i en standardiseret form. (Bureau van Dijk, 2019). Da data er standardiseret, antages 

årsregnskaberne at være velegnet til at bygge en probability of default model på, og dermed kan de 

oplyste tal sammenholdes, også på tværs af lande, selvom landende givetvis aflægger regnskab efter 

forskellige regnskabsstandarder. Alle regnskaberne er oplyst i dollars (USD). Databasen opbevarer 

kun de ti senest aflagte årsregnskaber for hvert selskab. Af denne grund, indeholder datasættet kun 

observationer fra 2010 til 2019. 

 

Fodboldklubberne er fundet ved at filtrere på NACE-koden: 9312 - Activities of sport clubs (Eurostat, 

2006). Herefter er de europæiske klubber blevet filtreret ud fra aktivitetsstatus tildelt af Orbis. Her er 

virksomheder enten karakteriseret som værende aktive eller inaktive. Er en klub karakteriseret som 

inaktiv, er grunden til denne inaktivitet angivet i databasen. Fodboldklubber som er karakteriseret 

som værende inaktive grundet konkurs, insolvency proceedings, liquidation eller dissolved er blevet 

udvalgt til at indgå i studiets datasæt. Herefter blev de identificerede konkursramte fodboldklubber 

undersøgt yderligere, for at verificere deres status som værende konkursramte.  
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2.4.3 Sampling techniques 

Sampling foretages for at gøre det muligt at reducere den nødvendige mængde data, som benyttes til 

at opstille teorier. Ved at udvælge en del af populationen og teste på denne, er det muligt at sige noget 

generelt om den samlede population (Saunders et al., 2016). 

 

Studiets datasæt vil indeholde årsregnskaber fra indsamlede fodboldklubber der jf. afsnit 7.1.1 er 

karakteriseret som konkursramte. Herefter anvender studiet en paired-sample metode (Saunders et 

al., 2016). For hver af de indsamlede konkursramte klubber, findes klubber med tilsvarende 

aktivstørrelse, for året hvor konkursbegivenheden har fundet sted. Indsamlingen af ikke-

konkursramte klubber er sket ved at rangere klubberne efter aktivstørrelse ud fra deres NACE-kode. 

De identificerede konkursramte klubber er derefter blevet matchet med de ikke-konkursramte 

klubber, hvis aktivstørrelse er mest nærliggende. Hvis klub X er gået konkurs og det relevante 

regnskab er for 2014, er den mest nærliggende klub ud fra aktivstørrelse i 2014 identificeret, og 

dennes regnskab fra samme år er benyttet som observation i datasættet. Denne sampling metode er 

valgt for at kunne kontrollere for effekten af størrelse. Afhandlingen bygger blandt andet på følgende 

to forudsætninger. Først forudsættes det at samme nøgletal kan have forskellig betydning for 

virksomheder af forskellig størrelse, og dernæst forudsættes det at nogle klubber kan anses som 

værende for store til at gå konkurs (Storm, 2013). På denne baggrund ønsker modellen kun at drage 

konklusioner om virksomheder inden for en særlig størrelsesorden. I stedet for tilfældigt at sætte 

grænser for størrelsesorden har den anvendte sampling metode medført, at alle observationer ligger i 

et spænd i aktivstørrelse, hvor konkurs blandt fodboldklubber er observeret.  Udover nærliggende 

aktivstørrelse, har det også været et krav, at observationen ikke har lidt af for mange manglende 

værdier.   

 

2.4.4 Udvælgelse af nøgletal 

Herefter beregnes de nøgletal, som jf. tidligere litteratur, oftest finder anvendelse i probability of 

default modeller, samt nøgletal med potentiel relevans for fodboldindustrien,  til at indgå i det 

endelige datasæt. De nøgletal som indeholder et højt antal manglende værdier og med betydelig 

varians, er ved dette stadie udeladt. I studiet anvendes Excel til at udregne de forskellige nøgletal, og 

til herefter at rense data, ved at identificere og udligne outliers. Disse nøgletal vil i afhandlingens 

første del af analysen, bruges til at teste eksisterende modellers prædiktionsevner på 
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fodboldindustrien. Herefter vil disse nøgletal blive anvendt til at modellere afhandlingens probability 

of default model.  

 
2.4.5 Modellering af probability of default 

Dette afsnit vil give et overblik over de metoder, afhandlingen anvender til at udlede resultaterne som 

præsenteres i afsnit 9.  

 

Afhandlingen modellerer probability of default ved at benytte det statistiske program R. Denne 

modellering sker ved at fitte data via en logistisk regressionsmodel. For at resultaterne, som herefter 

udledes af denne model, kan antages at være sandfærdige, vil opgaven teste på følgende to antagelser 

for logistisk regression: 

1. Linearitet mellem de uafhængige variable og log odds 

2. Ingen multikollinearitet 

 

2.4.5.1 Linearitet mellem de uafhængige variable og log odds 

Antagelsen om linearitet relaterer sig generelt for regressioner til forholdet mellem X og Y-variablen. 

Hvis sammenhængen mellem X og Y ikke kan beskrives som værende lineær, vil koefficienterne 

samt standardafvigelsen, som estimeres for hver variabel, være upålidelige. Dette skyldes, at der for 

forskellige værdier af X vil være en større og mindre nøjagtighed, og at modellens estimater derfor 

ikke er pålidelige for alle værdier af X.  

   

Koefficienterne for de forskellige variable estimeres for den logistiske regression på log-odds 

skalaen, efter y-aksen er transformeret. Koefficienterne som estimeres relateres til den transformerede 

y-akse, og det er derfor nødvendigt, at der er en lineær sammenhæg mellem den enkelte x-variabel 

og y-variablen log odds 

 

For at denne antagelse er opfyldt, kræves en lineær sammenhæng mellem den enkelte uafhængige 

variabel og log odds for den afhængige variabel. Såfremt sammenhængen mellem den uafhængige 

variabel og log odds ikke er lineær, vil den estimerede model ikke være præcis (Wooldridge, 2016) 
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2.4.5.2 Fravær af stærk multikollinearitet 

Multikollinearitet henviser til, hvorvidt de enkelte uafhængige variable korrelerer. Når korrelationen 

mellem de forskellige variable er høj, medfører det, at man ud fra én variabel er i stand til at beskrive 

en anden variabel. Dette betyder, at den afledte effekt af en stigning i en forklarende variabel, på den 

afhængige variabel, mens andre variable holdes konstante, bliver umulig at estimere. Dette skyldes, 

at en ændring i én variabel pr. automatik vil medføre en ændring i en anden variabel. Hvis to variable 

med høj korrelation indgår i samme model, vil det resultere i høj standard afvigelse for de estimerede 

betaværdier. Af denne grund vil multikollinearitet føre til, at de enkelte koefficienter ikke kan siges 

at have betydning på et signifikant niveau. Multikollinearitet vil på baggrund af dette føre til upræcise 

estimater for de forskellige betaværdier og dermed resultere i en mindre præcis model (Wooldridge, 

2016). 

 

2.4.5.3 Test af antagelser 

Opgaven tester for linearitet i den enkelte variabel ved at inddele alle observationer i grupper, og 

plotte hver enkelte gruppes log odds mod gennemsnittet af gruppens værdi for den enkelte variabel. 

Herefter vurderes det om der er en lineær sammenhæng mellem de to, eller om en transformation af 

den enkelte variabel vil medføre en højere grad af linearitet. 

 

For at teste for multikollinearitet udregnes en korrelationsmatrice, og graden af korrelation mellem 

de enkelte kovariater vurderes herefter. Kovariater med en absolut korrelation på over 0,5 vil ikke på 

samme tid indgå i modellen (Hayden & Porath, Statisitical Methods to Develop Rating Models, 

2011), og af denne grund udvælges den kovariat med højest forklaringsgrad i forhold til den 

afhængige variabel.  

 

Da korrelationsmatrixen viser, at mange af datasættets kovariater har en høj korrelation, vælger 

studiet, ud over at fitte en model via logistisk regression, også at fitte en model via elastic net 

regression da denne metode især er anvendelig, når der er høj korrelation mellem flere variable. 

Elastic net er en regularization teknik, som anvendes til at reducere fejlen, som kan opstå, hvis den 

estimerede model beskriver tilfældigheder i det samplede datasæt (Zou & Hastie, 2004). 
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2.4.5.4 Stepvis eliminering 

Efter at have renset data samt foretaget test af antagelser hvor enkelte variable manuelt bliver fravalgt, 

anvendes de resterende variable til at fitte den logistiske regression. Til estimering af logistiske 

regressionsmodeller benyttes GLM funktionen i R. Koder benyttet i R kan udleveres ved 

forespørgsel. Modellen estimeres i første omgang ved at lade alle variable indgå. For en optimal 

model, skal modellen kun indeholde højt signifikante variable for at undgå overfitting (Hayden E. , 

2011). Af denne grund foretages der herefter en stepvis eliminering af variable der er insignifikante 

på et 5% niveau. Dette medfører, at den variabel med højest p-værdi vil blive elimineret, og modellen 

vil herefter blive fittet igen. Såfremt modellen stadig indeholder insignifikante variable, vil variablen 

som nu har højest p-værdi blive elimineret. Denne proces vil fortsætte, til modellen udelukkende 

indeholder signifikante variable. 

 

2.4.6 Validering af model 

For at sikre at en statistisk model er valid og at dens variable er relevante og signifikante for den 

samlede population, benyttes ofte en out-of-sample valideringsmetode (Provost & Fawcett, 2013). 

Med denne metode testes modellen på et datasæt fra den samme population, som ikke er benyttet til 

at fitte modellen. Dette gøres for at tjekke, om modellen er ”overfit” til det data sample som er 

benyttet til at opbygge modellen, og dermed ikke kan generalisere til den samlede population. Out-

of-sample validering sker ved at datasættet splittes op i to dele, et training og et testing sæt. Herefter 

benyttes kun training sættet til at fitte modellen, og modellen testes herefter på testing sættet, for at 

validere modellen (Provost & Fawcett, 2013) 

 

Da det imidlertid vurderes, at datasættet ikke er stort nok til at dele op i to, vil studiets validering af 

de statistiske modeller, ikke foregå ved ovenstående out-of-sample valideringsmetode. Dette skyldes, 

at antallet af observationer i et potentielt training sæt ikke vil være stort nok, til at kunne sige noget 

generelt om de enkelte variables effekt på sandsynlighed for konkurs. Afhandlingen vælger i stedet 

at teste modellerne på sub-samples af hele data sættet, hvilket vil ske ved brug af cross-validation 

(Provost & Fawcett, 2013). 

 
2.4.7 Sammenligning af modeller 

For at sammenligne kvaliteten af afhandlingens estimerede modeller og eksisterende prominente 

probability of default modeller på datasættet, anvendes målene Accuracy, Accuracy Ratio, Area 
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Under Curve samt Pseudo R2. Dette bliver gjort for at kvantificere modellernes evner til at 

diskriminere mellem konkursramte og ikke-konkursramte klubber. På baggrund af disse mål vil 

modellen med den bedste diskriminatoriske evner bliver valgt som afhandlingens endelige model.  

 

2.5 Validitet, Reliabilitet og tilstrækkelighed 
For at afslutte metodegennemgangen foretaget ved brug af The Research Onion, samt bedømme 

undersøgelsens kvalitet, er det essentielt at vurdere studiets reliabilitet, validitet og tilstrækkelighed. 

Disse anses som værende de mest centrale kriterier ved kvantitativ forskning (Saunders et al., 2016)  

 

Validitet vurderer studiets sammenhæng mellem det begreb eller emne som undersøges og det 

datasæt som benyttes. For at beskrive validiteten skal det vurderes hvorvidt det som ønskes beskrevet, 

også er det som måles på (Saunders et al., 2016). Studiet ønsker at opstille en teoretisk model, som 

er i stand til at forudsige konkurs for europæiske fodboldklubber på baggrund af finansielle nøgletal. 

For at undersøge dette har det været nødvendigt at indsamle regnskabsdata fra forskellige 

fodboldklubber og ud fra disse skabe finansielle nøgletal. Derudover har det også været nødvendigt 

at identificere ”konkursbegivenheder” for de forskellige klubber for at kategorisere dem som enten 

værende konkurs eller ej. Det er i dette led at validiteten ved opgaven kan diskuteres. For at validiteten 

i opgaven kan verificeres, er en specifikation af, hvordan default/konkurs defineres en nødvendighed, 

da dette har betydning for, hvilke konklusioner man ved fremtidig brug af modellen kan drage. 

Afhandlingens definition på konkurs vil blive fremlagt i afsnit 7.1.1. Det er en svaghed for studiets 

validitet, at det er forfatternes egen definition af ”default”, som afgør hvorvidt en klub kategoriseres 

som værende gået konkurs eller ej i datasættet. Dette skyldes at det gennem offentlig tilgængelig 

information ikke har været muligt at identificere, hvorvidt de enkelte klubber har misligholdt et 

gældsforhold (Basel Committee on Banking Supervision, 2003). 

 

Dertil vil afhandlingen benytte begreberne default og konkurs under et, selvom disse begreber i 

teorien ikke definerer den præcis samme hændelse. Afhandlingens estimerede model vil derfor ikke 

forsøge at forudsige hvorvidt en fodboldklub har misligholdt et enkelt gældsforhold, men derimod 

hvorvidt en klub kan kategoriseres som værende gået konkurs jf. afhandlingens definition. Ydermere 

anvendes begrebet probability of default også til at omtale eksisterende konkurssandsynligheds-

modeller. 
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Reliabilitet beskriver målingsnøjagtigheden og pålideligheden i studiet (Saunders et al., 2016). 

Perfekt reliabilitet indikerer, at man såfremt at undersøgelsen forsøges kopieret, ville komme frem til 

samme konklusion. Det kan ikke garanteres, at præcis samme model vil blive estimeret, såfremt man 

havde udvalgt et andet sample fra den samme population til at opbygge modellen. I det benyttede 

datasæt vil der givetvist være outliers som ikke repræsenterer den sande population, men disse anses 

som værende ”random errors” og ikke udtryk for en systematisk bias i datasættet. 

 

Størrelsen på det sample som benyttes til at estimere den endelige model, har også betydning for 

sandsynligheden for, at en gentagelse af forsøget vil give samme resultater (Saunders et al., 2016). 

Da antallet af observation i datasæt er begrænset, svækkes reliabiliteten, og den endelige models evne 

til at generalisere til den samlede population.   

 
Modellens reliabilitet kan ikke verificeres, da afhandlingen ikke benytter en out-of-sample validering. 

En out-of-sample validering vil i højere grad undersøge om modellen er i stand til at præstere på dele 

af populationen som ikke er benyttet til at estimere modellen, og dermed indikere hvorvidt 

gentagende forsøg på at estimere modellen, vil resultere i samme konklusioner. Opgavens brug af 

cross-validation til at vurdere modellernes prædiktive evner, er et forsøg på at styrke opgavens 

reliabilitet.  

 

Afhandlingens tilstrækkelighed afgøres af datagrundlaget som undersøgelsen bygger på, og de 

konklusioner som på baggrund af denne kan drages (Holm, 2016).Da studiet i sin dataindsamling har 

begrænset sig til kun at indeholde fodboldklubber af en særlig størrelse, vil de konklusioner som 

drages, ikke nødvendigvis gøre sig gældende for klubber med en størrelse uden for dette spænd. 

Derudover indeholder datasættet kun europæiske fodboldklubber, og det kan derfor betvivles, 

hvorvidt modellen kan benyttes til at komme med forudsigelser om fodboldklubber som ikke er 

europæiske. Det er ikke formålet med modellen at sige noget generelt om alle fodboldklubber, men 

kun at opstille en model, der kan vurdere probability of default for europæiske fodboldklubber af en 

vis størrelse. 
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3 Teori 

I følgende afsnit vil studiet introducere statistiske modeller, som benyttes til at klassificere låntagere 

efter deres risiko. Til fælles har modellerne, at de forsøger at finde forklarende variable, som 

medfører, at man kan komme med en valid vurdering af låntagers probability of default. Disse 

modeller er blandt andet lineær regressions analyse, diskriminantanalyse, logit og probit-modeller. 

Derudover kan probability of default også modelleres ved brug af metoder som Neural Networks 

samt beslutningstræer (Hayden & Porath, 2011).  

 

3.1 Lineær regressionsanalyse 
Ved brug af lineær regressions analyse til klassifikation forsøger man at skabe en lineær sammenhæng 

mellem den afhængige y-variabel og de uafhængige x-variable. Dette er for konkursanalyse 

sammenhængen mellem en virksomheds ”konkurstilstand” og de karakteristika som denne 

virksomhed har. Sammenhængen noteres på følgende måde: 

 !! = #" ∗ %# + '! , (3.1) 

 

hvor !! indikerer om virksomhed i er gået konkurs (y=1) eller ej (y=0). %# er en vektor, bestående af 

de karaktertræk som den enkelte virksomhed, i, har. # er en vektor med vægte, som hver af de enkelte 

karaktertræk påvirker y variablen med. Det sidste led i notationen, '!, er fejlledet, som indeholder de 

informationer om observation ), som ikke beskrives af vores %#-vektor. Til at udregne #-vektoren 

benyttes Ordinary Least Squared (OLS) (Hayden & Porath, 2011). OLS udvælger koefficienterne, 

som udgør #-vektoren, ved at estimere den linje, som minimerer den kvadrerede afstand mellem 

OLS-regressions linjen, og de observerede værdier (Stock & Watson, 2015). 

 

Der er en række antagelser, som skal være opfyldt for, at de estimater OLS producerer, er brugbare 

og præcise. Disse antagelser er: 

1. Linearitet i parametrene 

2. Tilfældig stikprøve 

3. Ingen perfekt multikollinearitet (ingen forklarende variabel kan beskrives som en lineær 

funktion af de øvrige) 

4. Den betingede middelværdi af fejlledet, '! skal være 0 – Fejlledet må ikke stige i takt med at 

*! stiger. Da alle de ting som påvirker den afhængige variabel, men som vi ikke har med i 

modellen, bliver absorberet af fejlledet, vil der i nogle tilfælde være en korrelation mellem 
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vores forklarende variabel og fejlledet, så fejlledet stiger i takt med at den forklarende variabel 

stiger. 

 

Fordelen ved at benytte formel (3.1) er, at OLS ikke er særlig omfattende at udregne. Der er tale om 

en lineær sammenhæng, som ikke er vanskelig at forstå. Problemet med lineær regressions analyse 

er dog, at det resultat man opnår er kontinuert og dermed kan tage værdier over 1 og mindre end 0. 

Af denne grund kan man ikke tolke den estimerede y-værdi som en sandsynlighed (Hayden & Porath, 

2011). 

 

3.2 Diskriminantanalyse 
Formålet med en diskriminantanalyse er at opstille en funktion som kan separere observationer i 

grupper. Dette sker ved brug af følgende diskriminant funktion: 

 

 +! = #" ∗ %#	,  (3.2) 

 

hvor værdien af +! estimeres ved de parametre, som maksimerer spændet mellem grupper, og 

minimerer afstanden mellem observationerne inde for hver gruppe (Hayden & Porath, 2011). Da 

koefficienterne ofte normaliseres, kan værdien +! ikke stå alene, men benyttes til at sammenligne 

forholdet mellem forskellige observationer. For at de estimerede parametre i diskriminantanalysen er 

de bedst mulige parametre, antages det, at de samme forhold er opfyldt, som gør sig gældende for 

lineær regressionsanalyse.  

 

Fordelene ved at benytte diskriminantanalyse er, at det er let at udregne den enkelte observations 

score, så snart man har estimeret funktionen. Problemet er dog, at man ikke kan tolke på den absolutte 

værdi i sig selv. Forskellen på diskriminantanalyse og lineær regression er, at diskriminantanalyse 

har til formål at klassificere, og er derfor relateret til data med en kategorisk afhængig variabel. 

Lineær regressionsanalyse har derimod til formål at løse et regressionsproblem, og er egnet til data 

med en kontinuer afhængig variabel. 

 

3.3 Logistisk regression 
Lineær regressionsanalyse passer til data som er kontinuert. Dette er dog ikke tilfældet når den 

afhængige variabel er binær, som tilfældet er for probability of default, hvor en virksomhed enten er 
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gået konkurs eller ej. Der er ingen garanti for, at ens resultat ved brug af klassisk OLS vil ende mellem 

0 og 1, og derudover er ens data ikke normalfordelt, men følger derimod en Bernoulli fordeling 

(Baesens, Rösch, & Scheule, Credit Risk Analytics, 2016). Til denne type af modellering af 

sandsynlighed passer logistisk regressionsmodeller (logit modeller) bedre. Dette skyldes, at logistisk 

regression er bygget til at estimere sandsynligheder mellem 0 og 1.  

 

Logistisk regression indgår i gruppen Generalized Linear Models (GLM). GLM er en generalisering 

af den lineære regressionsmodel. Den afhængige variabel i en logistisk regression kan kun tage 

værdierne 0 eller 1. Derfor transformeres y-aksen til log odds, ved at benytte følgende logistiske link-

funktion (Hayden & Porath, 2011): 

 

 Log	odds = ln	( $!
%&$!

)  (3.3) 

Dette medfører eksempelvis, at 0,5 på den gamle y-akse, nu har værdien 0 på den transformerede log 

odds y-akse. Den nye y-akse kan tage værdier fra −∞ til +∞. De observationer som tager værdien 1 

på den oprindelige y-akse, vil nu tage værdien +∞ på den nye y-akse, og observationer som tager 

værdien 0 på den oprindelige y-akse, vil nu tage værdien −∞. De estimerede koefficienter for hver 

variable benyttes til at udregne en y-værdi for hver observation, og denne y-værdi transformeres til 

sandsynlighed via følgende funktion: 

 

 8(!) = %

%'("#
 ,  (3.4) 

 

hvor 8(!) svarer til værdien 9! for (3.3) som er isoleret i funktionen (3.4). Man estimerer sin model 

på log odds skalaen og ved at transformere med (3.4), opnår man en estimeret sandsynlighed. Når log 

odds værdien transformeres tilbage til den oprindelige y-akse, vil den transformerede værdi aldrig 

overstige 1 eller komme under 0, og vil dermed passe på de forhold som kendetegner sandsynlighed.  

 

Sandsynligheden for at en observation tager værdien 1 kan samles som følger (Baesens et al., 2016): 

 

 9(: = 1|%#) = %

%'("(%&∗())	
 ,  (3.5) 
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Formel (3.5) er modellen som kan benyttes til at estimere sandsynlighed for, at y-variablen tager 

værdien 1, ved at indsætte en given observations x-vektor i den estimerede beta-vektor.  

 

Til at fitte data til en logistisk regression, benyttes maximum likelihood (ML). Likelihood funktionen 

ser ud på følgende måde (Hayden & Porath, 2011): 

 

 =(>") = ∏9 (>" ∗ @*)+![1 − 9(>" ∗ @*)]%&+!   (3.6) 

 

Efter y-aksen er transformeret via (3.3) vil de observerede værdier 0 og 1 tage værdierne -∞ og +∞. 

Dette medfører at de kvadrerede residualer, som OLS forsøger at minimere, også bliver –∞ og +∞. 

ML foretager en projektion af hver observation ned på en initial linje. Hver observation bliver hermed 

tildelt en log odds-værdi, og denne værdi transformeres for hver observation via formel (3.4) til en 

sandsynlighed på den oprindelige y-akse. For hver observation med y-værdi = 1, svarer denne 

sandsynlighed til observationens likelihood værdi. For observationer med y-værdi = 0, udregnes 

observationens likelihood værdi som 1 − 9, hvor P angiver den tildelte sandsynlighed. ML forsøger 

at estimere de koefficienter, som maksimerer produktet af alle de enkelte observationers likelihood. 

ML finder derfor den logistiske regression, som maksimerer sandsynligheden for de observationer 

som er blevet gjort (Wooldridge, 2016). 

 

Fordelene ved at benytte den logistiske regressionsmodel er, at modellens resultat altid vil være 

mellem 0 og 1, og at resultatet derfor tolkes som sandsynlighed. Dette er i modsætning til lineær 

regression som kan tage værdier højere end 1 og lavere end 0. Derudover kan signifikansniveauet for 

hele modellen samt de enkelte parametre testes.  

 

Når parametrene for en logistisk regression er estimeret og skal fortolkes, udregnes den afledte effekt 

af en stigning i den enkelte variabel, på sandsynligheden for konkurs, på følgende måde (Wooldridge, 

2016):               

 

 %

%',-.(0!∗2)
   (3.7) 

 

Da der er tale om en logistisk regression, er den afledte effekt ikke konstant for alle værdier af X. 

 



 26 

3.3.1 Pseudo R2 

Ved OLS anvendes korrelationskoefficienten R2 ofte som mål for goodness of fit. R2 repræ-

senterer proportionen af varians i den afhængige variable, som forklares af kovariaterne. R2 

kvantificerer modellens fit hvor en R2 lig 1 beskriver en perfekt lineær sammenhæng, mens en R2 lig 

0 indikerer ingen sammenhæng. For logistisk regression er der ikke et tilsvarende mål som 

er enstemmigt taget i brug som R2. I stedet er adskillige pseudo R2 mål blevet udviklet, som resulterer 

i forskellige værdier for samme model. Disse er pseudo R2 fordi der kan drages paralleller til R2 i den 

forstand, at de rangerer inden fra samme skala 0-1, hvor højere værdier indikerer en bedre model. De 

kan dog ikke altid fortolkes som R2 for OLS. Populære pseudo R2 mål er blandt andet Efrons-, 

Mckelvey & Zavoinas-, Cragg & Uhlers-, McFadden- og Count R2 (Long, 1997). De to sidstnævnte 

vil i følgende afsnit blive forklaret nærmere, da disse anvendes til at sammenligne studiets- og 

eksisterende probability of default modeller.  

 

3.3.1.1 McFadden R2 
McFaddens foreslået analogi, til at forklare variationen i lineær regressionsmodeller, kan anvendes 

til modeller som estimeres via ML. McFaddens R2 sammenligner loglikelihood for en model, uden 

parametre, med loglikelihood for en model med alle dens parametre. Dette er defineret som følger 

(Long, 1997):  

 

 C4567 = 1 − 89:;(4+)
89:;(4,)

   (3.8) 

 

For denne analogi svarer log likelihood for model D< (model uden parametre) til den totale sum af 

kvadrerede fejlled, mens log likelihood for model D0 (model med parametre) er residualet af summen 

af kvadrerede fejlled som er tilfældet for R2 ved OLS. Hvis D< = D0 vil C4567  være lig 0, mens en 

perfekt model vil resultere i en C4567  lig 1. Ligesom C7 for lineær regressionsmodeller vil C4567  stige 

for hver ny variabel som tilføjes til modellen (Long, 1997). 
 
3.3.1.2 Count R2  
En anden metode til at vurdere goodness of fit, af en model med et binært udfald, er at sammenligne 

de observerede værdier med de prædikterede værdier. Lad den observerede værdi være lig 0 eller 1. 

Sandsynligheden for at y=1 er givet ved:   
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 EF = 9GH(! = 1|*!) = IJ*!KLM,   (3.9) 

 

hvor F er den kumulative normalfordelingen for probit og den logistiske distribution for logit. De 

forventede udfald !F defineres som (Long, 1997):       

 

 !=N = O01			
>?!@	AB!CD,F
>?!@	AB!	GD,F

   (3.10) 

 
Ifølge Cramer (1991) er dette den ‘’maksimale sandsynligheds regel’’. Dette vil sige at ved brug af 

Count C7 anvendes 0,5 som den optimale cut off værdi. På baggrund af dette, kan 

en klassifikations tabel af observerede og prædikterede værdier konstrueres.   

 

 
Tabel 3.1 – Klassifikationstabel – Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af Long (1997) 

  
På baggrund af den konstruerede klassifikations tabel beregner Count R2 (Long, 1997), proportionen 

af korrekte forudsigelser.   

 CHIJ9K	7 = 1
STULL

L

, (3.11) 

hvor ULL er antallet af korrekte prædiktioner for udfald j, som vises i de diagonale felter i tabel 3.1.   

 

Ifølge Hosmer, Lemeshow & Sturdivant (2013) er det sande mål for modellens goodness of fit baseret 

udelukkende på sammenligning mellem de observerede og prædikterede værdier for den fittede 

model. Hosmer et al. (2013) anbefaler at der ved statistisk modellering med en binær responsvariabel, 

foretages en goodness of fit analyse og såfremt den diskriminative evne for modellen skal beskrives, 

anbefales det at bruge mål som eksempelvis AUC og AR. Disse mål vil blive uddybet i afsnit 3.7. 

 

 

Observed 
outcome ŷ=1 ŷ=0 Row total

y = 1 n12 :: correct n12 :: incorrect n1+

y = 0 n22 :: incorrect n22 :: correct n2+

Column Total n1+ n2+ N

Predicted Outcome
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3.4 Probit regression  
Et alternativ til den logistiske regressionsmodel er probit modellen. Ligesom logistisk regression 

følger probit regression en Bernoulli fordeling. Probit modeller indgår også i GLM familien og 

anvender ligeså en link-funktion til at transformere sandsynligheder. Logistisk- og probit regression 

afviger fra hinanden, da førstnævnte anvender en logistisk link-funktion (3.3), hvorimod probit 

regression anvender fordelingsfunktionen for en standardiseret normalfordeling gennem følgende 

funktion: 

 Φ&%(W!) = %## + X! (3.12) 

Sandsynligheden findes ved at indsætte parametrene i ovenstående funktion (3.12), hvorefter den 

udregnede værdi transformeres til en sandsynlighed ved hjælp af den kumulative normalfordeling.  

 

3.5 Generalization og Overfitting 
Når man bygger en model på baggrund af data, kan man ikke uden videre påstå, at den estimerede 

model er prædiktiv for den samlede population. Dette vil bryde med to fundamentale koncepter 

indenfor data science: generalization og overfitting (Provost & Fawcett, 2013). Generalization er 

egenskaben ved en modelleringsproces, hvorved modellen gælder for data, der ikke er blevet brugt 

til at bygge modellen. Såfremt en model er skræddersyet til datasættet som anvendes til at estimere 

modellen, kan modellen ikke generalisere. Dette kaldes overfitting og er tendensen til at skræddersy 

modeller, til det data der er blevet anvendt til at opbygge modellen. Overfitting medfører derfor, at 

modellen vil præstere perfekt på det anvendte datasæt, men derimod ikke præstere i samme grad på 

et datasæt som ikke er anvendt til at opbygge modellen. At genkende og undgå overfitting er et vigtigt 

emne inden for data science.  

 

3.5.1 Cross-validation 

Til at verificere præstationen på en model bygget på training data anvendes ofte en evaluering af 

evnen til at generalisere, ved at estimere prædiktionsevnen på et hold-out-sample (Provost & Fawcett, 

2013). Ved at teste modellens prædiktionsevne på et hold-out-sample opnås et estimat for evnen til 

at generalisere. Dette estimat gælder dog kun for en enkelt repræsentation af den samlede population. 

For at sikre at dette enkelte estimat ikke er præget af tilfældigheder i data, kan cross-validation 

anvendes (Provost & Fawcett, 2013). Cross-validation er en teknik som kan anvendes til at verificere 

begrænset data, ved at udføre multiple opdelinger af datasættet til sub-samples og systematisk 
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udveksle disse sub-samples til at teste på. Cross-validation udføres ved først at splitte et datasæt i k 

opdelinger kaldet folds (Provost & Fawcett, 2013). Herefter foretages cross-validation, en iterativ 

proces, k gange. I hver iteration af cross-validation, vil forskellige folds blive valgt til at teste data. 

Ved hver iteration, vil de resterende k-1 folds blive kombineret til at forme et training datasæt som 

modellen bliver estimeret på. Dette medfører, at for hver iteration vil der være en (k-1)/k del af 

datasættet som anvendes til at træne og en 1/k del til at teste. Hver iteration producerer en model og 

dermed et estimat for evnen til at generalisere. Derved vil cross-validation afslutningsvist for hvert 

eksempel være brugt til at teste en gang men k-1 gang til at træne med (Provost & Fawcett, 2013) 

 

3.6 Regularization 
For at undgå overfitting kan blandt andet regularization teknikker anvendes, da disse teknikker sørger 

for at parametrene i modellen forbliver regulære (Friedman, Hastie, & Robert, 2008). Tre populære 

regularization teknikker er ridge regression, LASSO regression og elastic net regression (Friedman 

et al., 2008).  

 

3.6.1 Ridge regression 

Ridge regressioen er en regularization teknik som har til formål at sikre, at modellen ikke overfittes 

til training data i forsøget på at opnå den optimale model (Friedman et al., 2008). Normalt estimeres 

den optimale model enten via OLS eller ML. Problemet herved er, at den model som bliver fittet, kan 

være ”overfit” til training data, og dermed beskrive training datasættet perfekt, men ikke have evnen 

til at generalisere optimalt. Målet med ridge regression er, at man ved at starte med et dårligere fit til 

training data, kan opnå en bedre model for out-of-sample prædiktioner. Dette gøres ved at tilføje en 

”straf” til modellen. Ved maximum likelihood forsøger ridge regression at løse følgende 

maksimeringsproblem (Friedman et al., 2008): 

 

 
KLM!NO( = max

0-,0
\T]!!(KD + KP*!) − log	(1 + ^0-'0.2!)_ − `TKL7

Q

LR%

S

!R%

a , (3.13) 

 

hvor beta forsøges estimeret ved maximum likelihood, er der herudover et ekstra strafled, hvis 

størrelse afgøres af lambda. Lambda ganges på den kvadrerede værdi af modellens beta-værdier. 

Estimeringen af lambda sker via cross-valdiation. Straf ledet indeholder alle de parametre som indgår 
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i modellen. I takt med at lambda øges, vil de parametre som ikke har nogen signifikant effekt på den 

afhængige variabel bevæge sig mod 0, men vil aldrig forsvinde fuldkommen fra modellen.  

 

3.6.2 LASSO 

Et alternativ til ridge regression er LASSO-regression. LASSO forsøger på samme måde som ridge 

at identificere de relevante variable ved at løse følgende maksimeringsproblem (Friedman et al., 

2008). 

 

 
KL 8T@@I = max

0-,0
\T]!!(KD + KP*!) − log	(1 + ^0-'0.2!)_ − `T|KL|

Q

LR%

S

!R%

a (3.14) 

Maksimeringsproblemet minder om det problem som løses ved ridge-regression, men til forskel fra 

ridge regression, ganges lambda her på den absolutte værdi af betaerne. I takt med at lambda øges, 

vil de parametre som ikke har nogen signifikant effekt på den afhængige variabel bevæge sig mod 0, 

og til sidst vil disse parametre forsvinde fra modellen. LASSO regression benyttes ofte når modellen 

har mange variable, som ikke har nogen signifikant betydning og derfor kan minimeres. 

 

3.6.3 Elastic net regression 

Ridge regression virker bedst når de mange variable i modellen er brugbare, hvorimod at LASSO 

regression virker bedst, når mange variable i modellen er ubrugelige. Det er ikke altid muligt at 

vurdere hvorvidt parametrene i ens model er brugbare eller ubrugelige, og derfor kan der rejses tvivl 

om hvilken regressionsmetode man skal anvende. Ved at anvende en tredje regularization teknik 

kaldet elastic net regression kombineres strafledet fra ridge regression og strafledet fra LASSO 

regression. Elastic net kombinerer dermed styrken ved begge modeller. Elastic net regression løses 

på følgende måde (Friedman et al., 2008). 

 

 
!"!"#$%&'	)!% = max

*!,*
'()*&(!, + !--&) − log	(1 + 5*!.*"/#)6 − 7((8β01 + (1 − 8):!2:)

3

245

6

&45
; (3.15) 

 

Ved brug af elastic net regression estimeres både optimal lambda, men også alpha som angiver, 

hvilken vægt ridge regression har i den samlede elastic net regressionsmodel. Elastic net regression 

er især anvendeligt når der er korrelation mellem variable, da LASSO regression på egen hånd blot 
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vælger en af de korrelerede variable og eliminerer de andre, mens ridge regression på egen hånd 

krymper alle parametre for de korrelerede variable sammen. Ved at kombinere de to, grupperer og 

mindsker elastic net regression de parametre, som er associeret med de korrelerede variable, samt 

fjerner overflødige variable (Zou & Hastie, 2004).   

   

3.7 Diskriminativ kvalitet 
Følgende afsnit vil præsentere mål til vurdering og sammenligning af kreditrisikomodeller. Der findes 

forskellige statistiske metoder til at vurdere den diskriminative kvalitet af modeller, og afsnittet vil 

fokusere på confusion matrix, Cumulative Accuracy Profile (CAP) og Receiver Operating 

Characteristic (ROC), da disse vil have mest betydning for studiet. Disse målingsteknikker er 

generelle, og bruges til at sammenligne forskellige typer af modeller, selv når model outputs er 

forskellige og vanskelige at sammenligne (Sobehart, Keenan, & Stein, 2000).   

 

3.7.1 Confusion matrix 

Når man på baggrund af statistiske modeller skal klassificere observationer, er det nødvendigt at have 

en cut-off værdi, som bestemmer ved hvilken sandsynlighed klassifikationen skiller. I et eksempel 

hvor den forklarende variabel enten kan tage værdien 0 eller 1, tildeler modellen hver observation en 

sandsynlighed for, at observationen tilhører kategorien 1, på baggrund af karakteristika for 

observationen. Alt efter hvilken cut-off værdi som er valgt, vil observationen enten klassificeres som 

1 eller 0. 

 

Det er muligt at måle modellens evne til at klassificere ud fra forskellige cut-off værdier. Modellens 

evne kan opsummeres i en såkaldt confusion matrix. Denne matrix viser den estimerede klassifikation 

mod den faktiske klassifikation (Provost & Fawcett, 2013). Figur 3.2 viser et eksempel på en 

confusion matrix: 

 

 
Tabel 3.2 - Confusion matrix – Kilde: Egen tilvirkning 

Positive Negative

Positive True Positive (1) False Positive (3)

Negative False Negative (4) True Negative (2)

Actual

Pr
ed

ic
te

d
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Tabel 3.2 læses som følger: Observationerne i (1) blev korrekt klassificeret som værende konkurs. 

Disse observationer karakteriseres som værende true-positive. Observationerne i (2) blev korrekt 

klassificeret som værende ikke-konkurs, og disse betegnes som true-negative. Feltet (3) angiver 

antallet af observationer, som af modellen blev klassificeret som værende konkurs, men ikke 

klassificeres som konkurs i virkeligheden. Sådan type klassifikation kaldes false-positive. Felt (4) 

angiver observationer, som af modellen blev klassificeret som værende ikke-konkurs, men i 

virkeligheden var gået konkurs. Disse kaldes false-negative.  

 

En sådan confusion matrix kan udregnes for alle forskellige cut-off værdier. På baggrund af matrixen, 

kan værdierne sensitivity og specificity udregnes. Sensitvity er målet for, hvor stor en andel af de 

observationer som rent faktisk var gået konkurs, der blev korrekt klassificeret. Sensitivity udregnes 

som følger (Provost & Fawcett, 2013): 

 

 +^Ub)c)d)c! = PMJ(	$I@!K!?(

PMJ(	$I@!K!?('6T8@(	S(OTK!?(
   (3.16) 

 

Sensitivity er derfor et mål for, hvor god en model er til at klassificere observationer hvor Y=1. Dette 

mål kaldes også true-positive rate. Specificity angiver procentdelen af de ikke konkursramte 

observationer som blev korrekt klassificeret af modellen (Provost & Fawcett, 2013): 

 

 +W^e)8)e)c! = PMJ(	S(OTK!?(

PMJ(	S(OTK!?('6T8@(	$I@!K!?(
   (3.17) 

 

Specificity måler hvor god en model er til at klassificere observationer hvor Y=0. Dette mål kaldes 

også true-negative rate. Alt efter hvordan cut-off værdien sættes, vil den samme model opnå 

forskellige sensitivity og specificity, og dermed også samlet accuracy på det samme datasæt. 

 

På baggrund af figur 3.2 er det muligt at udregne andelen af korrekte klassifikationer i populationen, 

og dette mål benævnes i studiet som accuracy og udregnes som følger:  

  

 fee'Gge! = PMJ(	$I@!K!?('PMJ(	S(OTK!?(

PMJ(	$I@!K!?('PMJ(	S(OTK!?('6T8@(	$I@!K!?('6T8@(	S(OTK!?(
   (3.18) 
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3.7.2 Optimal cut-off for imbalanced data 

Mens Count R2 benytter 0,5 som cut-off værdi, kan det argumenteres for, at dette ikke er den optimale 

cut-off værdi, når der er stor ubalance i datastættet. Med dette menes, der at der er stor forskel på, 

hvor stor en del af observationerne i datasættet, som er karakteriseret ved Y=1 og Y=0. Hvis 

datasættet kun består af 5% Y=1 observationer vil det være muligt at opnå en accuracy på 95% ved 

at sætte cut-off værdien til 0 og dermed klassificere alle observationer som Y=0. Hermed opnås en 

specificity på 1, da ingen observationer i datasættet klassificeres som Y=1, mens man opnår en 

sensitvity på 0, da andelen af true-positive i forhold til samlede antal Y=1 observationer er 0. Vælges 

denne cut-off værdi, giver modellen ingen information, som ikke kunne have været opnået med en 

fuldkommen tilfældig model. Derfor ønsker man at sætte cut-off værdien således, at der er balance 

mellem sensitivity og specificity. Til at gøre dette kan målet Geometric Mean benyttes. Geomertic 

Mean udregnes ved følgende formel (Ali, Shamsuddin, & Ralescu, 2013): 

 

 h^ij^cG)e	D^gU = k+^Ub)c)d)c! ∗ +W^e)8)e)c!   (3.19) 

 

Ved at maksimere dette mål opnås der balance mellem sensitivity og specificity, og der tages højde 

for ubalance i data.   

 

3.7.3 Receiver Operating Characteristic 

Receiver Operating Characteristic (ROC) et visuelt værktøj som visualiserer fordeling af en binær 

klassifikation. Et eksempel på en ROC-kurve kan ses af figur 3.1: 

 

 
Figur 3.1 – ROC-kurve – Kilde: Egen tilvirkning 
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Y-aksen på ROC-kurven angiver sensitivity for forskellige cut-off værdier, mens x-aksen angiver 1-

specificity for tilsvarende cut-off værdier. I den grafiske fremstilling af ROC-kurven fremgår en 

diagonal linje som går fra punktet (0,0) til (1,1). Denne linje viser hvor true-positive rate = false-

positive rate. Dette betyder, at andelen af konkursobservationer som bliver klassificeret korrekt, her 

er lig andelen af ikke-konkursobservationer som klassificeres forkert. Sættes cut-off værdien til 1 vil 

alle observationer klassificeres som konkurs. Derfor vil true-positive rate være lig 1, da alle 

observationer, som i virkeligheden er kendetegnet ved konkurs også klassificeres sådan, mens alle 

observationer som i virkeligheden er kendetegnet ved ikke-konkurs klassificeres forkert.  

 

I takt med at cut-off værdien sænkes vil enkelte observationer blive karakteriseret som værende ikke-

konkurs, og dette vil ændre sensitivity og specificity. Til sidst vil samtlige observationer blive 

karakteriseret som værende ikke-konkurs, hvilket vil medføre at true-positive rate (sensitivity) er 0, 

da ingen af de observationer som karakteriseres ved konkurs klassificeres som dette. Alle 

observationer der er karakteriseret ved ikke-konkurs, vil være klassificeret som ikke-konkurs, og 

dermed vil specificity være lig 1. Dette vil give værdien 0 på x-aksen. ROC-kurven dannes ved at 

udregne sensitivity og specificity for hver cut-off værdi mellem 1 og 0, og forbinde de punkter som 

ændringen i cut-off værdien resulterer i. ROC-kurven opsummerer samtlige confusion matrixer, som 

de forskellige cut-off værdier producerer. 

 

Området under ROC-kurven kaldes for Area Under Curve (AUC). Ved at sammenholde AUC mellem 

forskellige modeller, er det muligt at sammenligne deres prædiktionsevner. Modellens 

prædiktionsevne er bedre jo tættere ROC-kurven er på punktet (0,1). På samme måde er modellen 

bedre, jo større området under kurven er. AUC beregnes som følger (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2005):  

 

 flm = ∫ oC(IfC)p(IfC)%

D
   (3.20) 

 

hvor HR svarer til den tidligere omtalte true-positive rate, mens FAR svarer til false positive rate. 

AUC er 0,5 for en random model uden diskriminativ kvalitet og 1 for en perfekt model. 
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3.7.4 CAP 

Et alternativ til ROC-kurven er Cumulative Accuracy Profile (CAP). I stedet for at illustrere 

sensitivity og specificity viser denne kurve andelen af Y=1 i forhold til andelen af samlede antal 

observationer. På samme måde som ROC-kurven har CAP en linje, der går diagonalt fra (0,0) til 

(1,1). Denne linje viser hvordan en random model vil være i stand til at kategorisere. I takt med at 

procentdelen af det samlede datasæt stiger, vil andelen af Y=1 stige. CAP skabes ved at forbinde alle 

de forskellige punkter, som udgøres af andelen af Y=1 observationer i forhold til andelen af samlede 

antal observationer. Hvis modellen er perfekt, vil den være i stand til at kategorisere alle observationer 

som er karakteriseret ved Y=1 som de første observationer, og den vil derfor stige til 1 på y-aksen 

efter en stigning på x-aksen, svarende til det samlede antal observationer kendetegnet ved Y=1 

(Engelmann, Hayden, & Tasche, 2003). CAP illustreres i figur 3.2: 

 

 
Figur 3.2 - CAP – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figur 3.2, dannes der to områder: Området mellem den perfekte model og den 

estimerede model, og området mellem den estimerede model og den diagonale linje der repræsenterer 

en random model. Jo bedre modellen er, jo tættere vil den estimerede model være på den perfekte 

model, hvorimod den vil være tættere på den diagonale linje jo mindre præcis modellen er.  

 

På baggrund af den samlede CAP analyse kan man udregne værdien Accuracy Ratio (AR). Dette 

gøres ved at tage området mellem den estimerede model og diagonale linje, noteret som gU, og 

dividere med området mellem den perfekt model og den diagonale linje, noteret som g$. Dette 

resulterer i følgende formel: 

 



 36 

 fC = T/
T0

   (3.21) 

Forholdet mellem de to kan gå fra 0 til 1. Dette mål kan benyttes til at sammenligne evnen til at 

kategorisere mellem modeller. Den bedste model vurderes til at være den af de udvalgte modeller 

med højest AR (Engelmann, Measures of a Rating’s Discriminative Power: Applications and 

Limitations , 2011). 

 

Formel (3.22) viser sammenhængen mellem AUC for ROC-kurven og CAP’s AR, da disse er 

forbundet ved hjælp af en lineær transformation. Dette betyder, at begge koncepter er forskellige 

måder at præsentere den samme information på (Basel Committee on Banking Supervision, 2005).  

 

 fC = 2 ∗ flm − 1   (3.22) 

 

For at opsummere kan AR og AUC benyttes til at vurdere og sammenligne prædiktionsevnen blandt 

forskellige modeller. 

 

3.7.5 Somers’ D 

En alternativ model til at validere prædiktionsevnen for en rating model er Somers’ D. Somers’ D er 

en ikke-parametrisk korrelation, og spiller en central rolle inden for rank-order statistik, hvor den 

bruges til at måle den diskriminative kvalitiet ved blandt andet logistisk regression og kreditrating 

modeller. I en kreditrating kontekst, måler Somers’ D det ordinale forhold mellem modellens 

forudsigelser, i form af probability of default eller kreditrating og det aktuelle udfald – default eller 

ikke-default. Hvis modellen er brugbar, burde en lav score i højere grad være associeret med default 

end en høj score. Somers’ D tager værdien mellem -1 og 1, hvor -1 er et perfekt negativt ordinal 

forhold og 1 et perfekt positivt ordinal forhold (Basel Committee on Banking Supervision, 2005). 

 

Somers’ D undersøger om der er et lineært forhold mellem to ordinale variable. Med lineært forhold 

menes der om en lav rangeret værdi af X variablen associeres med en lav rangeret værdi af Y 

variablen.  

 

Somers’ D beskriver forskellen mellem to sandsynligheder. Den ene er sandsynligheden for at den 

største af to x-værdier associeres med den største af to y-værdier, kaldet concordance. Den anden er 

sandsynligheden for at den største af to x-værdier associeres med den mindste af to y-værdier, kaldet 
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discordance. Dette er under antagelse af at de to Y-værdier ikke er identiske (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2005). Somers’ D kan anses som værende en performance indikator for X’s 

forudsigende evne når det kommer til at forudsige Y, hvis man ønsker at vurdere den i forhold til 

andre prædiktorer.  

 

I tilfælde af at Y er en binær variabel svarer Somers’ D til AR (3.22). Som tidligere vist kan AR 

udledes fra CAP, samt fra AUC. Dette kan vises via formel (3.23) (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2005): 

 

 :VW = 9(+X < +SX) − 9(+X > +SX) = fC   (3.23) 

 

Ovenstående er Somers’ D for en probability of default model med Y som binær variabel, der enten 

kan antage værdien default eller non-default. I ovenstående formel angiver +X den score som en 

observation som defaulter er blevet tildelt, og +SX angiver den score som en non-default tildeles af 

modellen. Sandsynlighedsforholdet som formel 3.23 beregner svarer til det forhold som AR 

beskriver. Det er værd at nævne, at for en probability of default model vil ”større end” tegnene være 

vendt om, da en højere ”score” her er associeret med højere sandsynlighed for default i modsætning 

til ovenstående eksempel for kreditscore. Da Somers’ D og AR jf. formel 3.23 er ækvivalente, når 

responsvariablen er binær, vil afhandlingen udelukkende gøre brug af notationen AR.  

 

4 Literature review 

Følgende literature review vil først gennemgå de mest anerkendte eksisterende probability of default 

modeller, hvorefter der vil følge en gennemgang af tidligere litteratur for probability of default 

indenfor fodboldindustrien.  

 

Litteraturen omhandlende probability of default modeller har udviklet sig igennem tiden, i takt med 

at de statistiske værktøjer som har været tilgængelige, er blevet mere og mere avanceret. De første 

studier af konkurssandsynligheder kan findes tilbage i 1930’erne hvor bl.a. FitzPatrick (1932) 

(Bellovary, Giacomino, & Akers, 2007) undersøgte forskelle i nøgletal mellem konkursramte og ikke 

konkursramte virksomheder. Her fandt FitzPatrick (1932) at i størstedelen af tilfældene havde de 

ikke-konkursramte virksomheder mere favorable nøgletal end de konkursramte, og at særlig Net 

Worth/Debt og Net Profits/Net Worth var signifikant forskellige mellem de to kategorier af 
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virksomheder. De kommende år fokuserede yderligere studier på finansielle mønstre for 

konkursramte virksomheder og Beaver (1966) byggede videre på denne metodik. 

 

4.1 Beaver (1966) 
I 1966 udgav Beaver et studie om finansielle ratios som indikator for konkurs, og dette anses som det 

mest anerkendte studie af enkelte faktorer i forbindelse med probability of default (Bellovary et al., 

2007). Beaver (1966) ønskede med sin undersøgelse ikke blot at sammenligne nøgletal mellem 

konkursramte og ikke-konkursramte virksomheder, men også at teste hvorvidt det var muligt at 

forudsige ”failure” på baggrund af finansielle ratios. Undersøgelsen bygger på data fra i alt 79 

børsnoterede virksomheder, som er gået konkurs i årene 1954 til 1964, fra i alt 38 forskellige 

industrier. Til udvælgelse af ikke-konkursramte virksomheder benytter Beaver (1966) en paired-

sample tilgang. Dette vil sige, at for hver konkursramte virksomhed identificeres en tilsvarende 

virksomhed som ikke er konkursramt, som matcher på branche og på virksomhedsstørrelse målt ud 

fra størrelsen på virksomhedens aktiver (Beaver, 1966). 

 

Denne tilgang til dataindsamling benytter Beaver (1966) for at kontrollere for flere forskellige 

faktorer, som kan have en effekt på sandsynlighed for konkurs. I Beavers (1966) tilfælde bygges 

modellen på data fra virksomheder i forskellige brancher, og den eventuelle forskel der er i 

sandsynligheden for konkurs mellem de forskellige brancher medfører, at det kan være problematisk 

at sammenligne dem. Dette skyldes ifølge Beaver (1966), at den samme værdi for en given ratio 

indikerer forskellige sandsynligheder for konkurs, afhængig af hvilken branche virksomheden 

opererer i. Beaver (1966) argumenterer også for, at virksomhedernes størrelse kan spille en rolle for 

sammenhængen mellem finansielle nøgletal og konkursbegivenheder. Med dette mener Beaver 

(1966), at en stor virksomhed alt andet lige vil have mindre sandsynlighed for at gå konkurs, 

sammenlignet med en mindre virksomhed med identiske nøgletal. Derfor vil det ikke give mening at 

lade sit datagrundlag udgøres af virksomheder med alt for stor forskel i størrelse, da en del af disse 

vil være så store, at de stort set aldrig går konkurs og derfor tilhører en anden population end de 

mindre virksomheder (Beaver, 1966). En ulempe ved denne sampling metode er, at det ikke vil være 

muligt at teste den forklaringskraft som størrelse, samt branche har i forbindelse med forudsigelse af 

konkurs (Ohlson, 1980). 
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Beaver (1966) benytter årsregnskaber fem år op til konkurs for hver virksomhed, og tester på i alt 30 

forskellige ratios. Undersøgelsen ser på udviklingen i de 30 forskellige nøgletal i årene op til konkurs, 

for de konkursramte henholdsvis ikke-konkursramte virksomheder. Der testes for de enkelte nøgletal 

separat, og dermed benyttes en univariat analyse (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Beaver 

finder (1966), at udviklingen i seks nøgletal i særlig grad er forskellige mellem de to kategorier af 

virksomheder, og at nøgletallet Cash Flow/Total Debt har den største forklaringskraft. Det 

konkluderes at dette nøgletal kan forudsige konkurs for et out-of-sample udsnit af virksomheder med 

mellem 78-87% præcision i de fem år op til konkurs. De fem andre nøgletal som Beaver vurderer til 

at have en bedre end gennemsnitlig forklaringskraft er Net income/Total Assets, Total Debt/Total 

Assets, Working Capital2/Total assets, Current ratio3. 

 

4.2 Altman Z-score (1968, 1983, 1995) 
Altman (1968) benytter i modsætning til Beaver (1966) en multipel diskriminantanalyse (MDA). 

MDA benyttes til at klassificere observationer i en af flere a priori grupperinger, på baggrund af hver 

observations individuelle karakteristika (Altman E. I., 1968). Der benyttes en lineær kombination af 

flere forskellige finansielle nøgletal til at forudsige konkurs og dette skyldes, at man ifølge Altman 

(1968) er nødt til at se på forholdet mellem en virksomheds forskellige nøgletal, for at kunne vurdere 

sandsynligheden for konkurs. Målet med undersøgelsen er at identificere hvilke nøgletal, der har 

størst betydning for en virksomheds konkurssandsynlighed og herefter vurdere hvordan de forskellige 

nøgletal skal vægtes i den endelige model. Altman (1968) benytter regnskabsdata fra 66 børsnoterede 

produktionsvirksomheder hvoraf halvdelen er gået konkurs. Altman (1968) anvender samme paired-

sample tilgang som Beaver (1966) i udvælgelsen af ikke-konkursramte virksomheder i forhold til 

virksomhedens størrelse. Dog ser modellen kun på virksomheder indenfor branchen 

produktionsvirksomheder.  

 

Altman (1968) tester på i alt 22 forskellige nøgletal, som inddeles i fem forskellige kategorier; 

liquidity, profitability, leverage, solvency og activity ratios. Disse er udvalgt på baggrund af 

popularitet i tidligere litteratur, samt potentiel relevans for netop Altmans (1968) studie. Altman 

(1968) finder, at fem variable til sammen gør det bedste klassifikationsjob. Altmans Z-score model 

(1968) ser ud som følger: 

 
2 Working Capital udregnes som Current Assets – Current Liabilities 
3 Current Ratio udregnes som Current Assets/Current Liabilities 
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 t = 1,2u% + 1,4u7 + 3,3uY + 0,6uZ + 1,0uF	,   (4.1) 

 

hvor: 

u%	= Working Capital/Total Assets 

u7	= Retained Earnings/Total Assets 

uY = EBIT/Total Assets 

uZ = Market Value of Equity/Book Value of Total Debt  

uF = Sales/Total Assets 

t  = Indeks  

 

Modellen producerer en såkaldt Z-score, som er et indeks, der benyttes til at vurdere en virksomheds 

probability of default. Hvis en virksomhed har en Z-værdi på over 2,99, vurderes da at virksomheden 

har en lav sandsynlighed for konkurs. Hvis Z-værdien er mellem 2,99 og 1,81, befinder virksomheden 

sig i en gråzone, hvor der er moderat sandsynlighed for konkurs, mens en Z-score på under 1,81 

indikerer en høj sandsynlighed for konkurs (Petersen et al., 2017). Altman (1968) finder, at man kan 

forudsige konkurs inden for et år med  95% præcision på det oprindelige sample. To år før konkurs 

er dette tal nede på 72% og falder de efterfølgende år. Benyttes modellen på et out-of-sample datasæt 

opnås en præcision på 79% (Bellovary et al., 2007).  

 

Altman har to gange revideret sin model i henholdsvis 1983 og 1995. Hvor den oprindelige model 

kun kan benyttes på børsnoterede virksomheder, da markedsværdien af virksomhedens egenkapital 

indgår, kan Altmans (1983) reviderede model benyttes på ikke-børsnoterede virksomheder. Dette 

betyder dog, at den reviderede model har nye koefficienter for alle modellens variable. Den 

reviderede model for ikke-børsnoterede virksomheder ser ud som følger: 

 

 t" = 0,717u% + 0,847u7 + 3,107uY + 0,420uZ + 0,998uF   (4.2) 

 

Den eneste forskel der er i de forskellige variable, er at Market Value of Equity/Book Value of Total 

Debt (X4), i stedet udregnes som Book Value of Equity/Total Liabilities. Udover en forskel i de enkelte 

koefficienter opnås den højeste præcision med nye cut-off værdier (Altman E. , 1983). 
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Altman (1995) reviderer endnu engang Z-score modellen i 1995. Denne gang er modellen tilpasset 

virksomheder som hverken er børsnoterede eller er produktionsvirksomheder. Dette medfører at uF 

er udeladt, da Sales/Total Assets anses som en branchespecifik variabel (Altman E. , 2000). Den 

anden udgave af Altmans reviderede Z-score (1995) ser ud som følger: 

 

 t"" = 6,56u% + 3,26u7 + 6,72uY + 1,05uZ   (4.3) 

 

Hvis en virksomhed har en Z”-score på over 2,60, vurderes det at virksomheden har en lav 

sandsynlighed for konkurs. Hvis Z”-scoren er mellem 2,60 og 1,10 befinder virksomheden sig i en 

gråzone, hvor der er moderat sandsynlighed for konkurs, mens en Z”-score på under 1,10 indikerer 

en høj sandsynlighed for konkurs (Altman & Heine, 2002). 

 

4.3 Ohlson (1980) 
Som alternativ til MDA baseret konkursmodeller, udarbejdede Ohlson (1980) en logit model til 

forudsigelse af konkurs. Ohlson (1980) kritiserer Altmans (1968) tilgang til konkurssandsynligheds 

modellering og MDA-metoden. Kritikken fra Ohlson (1980) går bl.a. på, at en række af de antagelser 

som skal være opfyldt, for at MDA-metodikken kan benyttes, ikke kan antages at være opfyldt i 

Altmans (1966) model. Derudover kritiserer Ohlson (1980) manglen på intuitiv mening med den Z-

score som modellen resulterer i. Ohlson (1980) kritiserer ydermere, at Altman (1968) benytter en 

paired-sample tilgang, da dette medfører at Altmans (1968) model ikke er i stand til at måle effekten 

af de faktorer der er matchet på, selvom de givetvis kan have en forklarende effekt. 

 

Ohlsons (1980) model bygger på data fra 1970 til 1977 og indeholder i alt 105 observationer af 

konkursramte virksomheder og 2058 ikke-konkursramte virksomheder. Virksomhederne er alle 

industrielle virksomheder og virksomhederne blev alle handlet enten på børsen eller Over-The-

Counter (Ohlson, 1980).  

 

Ohlson (1980) identificerer i alt ni nøgletal der har en signifikant betydning i modellen. Disse 

forklarende variable inddeles i kategorierne; virksomhedens størrelse, mål for finansiel struktur, mål 

for performance samt mål for nuværende likviditet. Ohlsons (1980) endelige model ser ud som følger 

(Petersen et al., 2017). 
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 ! = −1,32 − 0,407u% + 6,03u7 − 1,43uY + 0,076uZ − 2,37uF − 1,83u[ +
0,285u\ − 1,72u] − 0,521u^,   

(4.4) 

 

hvor: 

u% = Total Assets/GNP price-level index 

u7 = Total Liabilities/Total Assets 

uY = Working Capital/Total Assets 

uZ = Current Liabilities/Current Assets 

uF = Net Income/Total Assets 

u[ = Funds From Operations/Total Liabilities 

u\ = Dummy 1 = 1 hvis Net Income har været negativ de sidste to år, ellers 0 

u] = Dummy 2 = 1 hvis Total Liabilities > Total Assets, ellers 0 

u^ = mℎgU|^	)U	U^c	)Ueij^/|S^c	~Ueij^K| + |S^c	~Ueij^K&%| 
 

Modellen resulterer i en y-værdi, som kan transformeres til sandsynligheden ved formel (3.4) Ohlsons 

(1980) model har en præcision på 96% et år før konkurs, på det oprindelige sample som modellen er 

bygget på.  

 

4.4 Zmijewski (1984) 
Zmijewski (1984) kritiserer, ligesom Ohlson (1980), tidligere studier af konkurssandsynlighed ved at 

stille spørgsmålstegn ved dataindsamlingen i disse. Zmijewski (1984) pointerer, at datasamples i 

tidligere studier ikke er et random sample. Dette udmønter sig ifølge Zmijewski (1984) i en 

overrepræsentation af konkursramte virksomheder og dermed en anden komposition end den samlede 

population. Denne tendens i sampling medfører, at antagelsen om, at sample er tilfældigt udtrukket 

fra den samlede population ikke overholdes. Dette har de implikationer, at de parametre som 

estimeres er biased, og at den individuelle effekt af hver variabel dermed ikke præcist kan estimeres. 

Ydermere medfører det, at studier med overrepræsentation af konkursramte virksomheder i 

datasample, vil overklassificere konkursramte virksomheder. Derudover kritiserer Zmijewski (1984) 

tidligere litteratur for brugen af complete data. Med complete data menes der, at alt information som 

er tiltænkt at indhente om den enkelte observation, er tilgængelig. Der er ifølge Zmijewski (1984) en 

sammenhæng mellem graden af complete data og virksomhedens finansielle tilstand, som det ikke er 

muligt at tage højde for, når udelukkende complete data udvælges til at indgå i datasættet. 
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Disse to tendenser i dataindsamlingen medfører, at de estimerede parametre vil være biased. 

Zmijewski (1984) pointerer, at disse tendenser ikke har en signifikant betydning for de estimerede 

modellers overordnede klassifikationsevner, men at de medfører, at betydningen af de enkelte 

parametre og deres effekt kan være biased.  

 

Populationen af virksomheder som Zmijewski (1984) bygger sin model på, består af børsnoterede 

virksomheder på American og New York Stock Exchange i perioden fra 1972 til 1978, med en SIC-

industrikode på under 6000. Dette betyder, at industrierne finans, service og offentlig forvaltning ikke 

indgår i den samplede population (United States Department of Labor, 2020). 

 

En virksomhed klassificeres af Zmijewski (1984) som konkurs såfremt virksomheden søgte om 

konkurs i perioden. Zmijewski identificerer 129 konkursramte virksomheder i perioden. Af disse 

havde 81 complete data. Derudover indgår 1.600 ikke konkursramte virksomheder i datasættet, 

hvorfor datasættet består i alt af 1.681 virksomheder. Zmijewski (1984) splitter sit datasæt op i to, så 

det datasæt som modellen bygger på, består af 40 konkursramte virksomheder og 800 ikke-

konkursramte virksomheder. Zmijewskis (1984) probit model er som følger: 

 

 tj)�^ÄbÅ)	dæGp) = −4,336 − 4,513u% + 5,679u7 + 0,004uY	,   (4.6) 

hvor: 

u% = Net Income/Total Assets 

u7 = Total Liabilities/Total Assets 

uY = Current Assets/Current Liabilities 

 

Zmijewski (1984) benytter en cut-off sandsynlighed på 0,5. Estimeres en virksomhed til at have over 

50% sandsynlighed for konkurs klassificeres den ifølge Zmijewski (1984) som konkurs. Estimeres 

en virksomhed derimod til at have en sandsynlighed på 0,5 eller under, klassificeres den som værende 

ikke-konkurs. Da Zmijewski (1984) estimere en probit model transformeres den udregnede værdi til 

sandsynlighed via formel (3.12). Zmijewski (1984) rapporterer, at det med den opstillede model er 

muligt at forudsige konkurs med 98,2% præcision med en etårig horisont, når modellen testes på 

samme sample som benyttes til at estimere modellen. Zmijewski (1984) rapporterer ikke tilsvarende 

tal for out-of-sample prædiktioner. 
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4.5 Bellovary, Giacomino & Akers (2007) 
Bellovary, Giacomino, & Akers (2007) har udarbejdet et sammendrag af litteraturen inden for 

konkurssandsynligheder fra 1930 frem til 2007. Antallet af forskellige konkurssandsynligheds-

modeller i perioden fra 1965 til 2007 summer til i alt 165 modeller, og studiet fokuserer på, hvordan 

brugen af forskellige model typer har ændret sig gennem tiden. Denne udvikling er generelt gået fra 

diskriminantanalyse mod logit og probit modeller. Derudover nævner artiklen også hvordan neural 

networks modeller i løbet af 1990’erne vandt indpas i litteraturen. Neural networks analyserer input 

og finder mønstre heri, for at udvikle en model til benyttelse i beslutningsprocesser (Bellovary et al., 

2007).  

 

Bellovary et al. (2007) undersøger også hvilke variable som gennem tiden, har vist sig at være mest 

populære inden for litteraturen, samt hvor mange variable hver af de tidligere studier har gjort brug 

af. Bellovary et al. (2007) finder, at der i de 165 konkurssandsynlighedsmodeller testes for mellem 

én og 57 faktorer. Der bliver i alt testet på 752 forskellige faktorer på tværs af de 165 undersøgte 

studier.  

 

4.6 Opsummering af literature review 
Beaver (1966) lagde med sin univariate analyse af nøgletal som forklarende variabel for konkurs 

grundstenene for efterfølgende konkursanalyser. Altman (1968) byggede videre på denne metodik og 

tog med sin Z-score model konkursanalyse til næste skridt, og opnåede stor anderkendelse inden for 

feltet. Afhandlingen ønsker at teste Altmans (1995) reviderede udgave af Z-score modellen samt 

Zmijewskis (1984) probit model, på et datasæt bestående af europæiske fodboldklubber, for at 

vurdere modellernes prædiktionsevne på denne type af virksomheder. Ydermere ønsker denne opgave 

at bygge en logit model med det formål at forudsige konkurser for fodboldklubber, og af denne grund 

er Ohlsons (1980) logit model blevet præsenteret, da dette lader til at være den mest anerkendte og 

respekterede logit model i litteraturen. I appendix 1 ses en oversigt over de forskellige nøgletal som 

Bellovary et al. (2007) finder benyttet i fem eller flere tidligere studier. Dette studie vil blandt andet 

tage udgangspunkt i denne liste, når det kommer til udvælgelse af potentielle nøgletal, i forsøget på 

at estimere en probability of default model for fodboldklubber. Denne udvælgelse vil ske i en 

kombination af empiri fra Bellovary et al. (2007) samt på baggrund af gennemgang af tidligere 

konkursmodeller udarbejdet for fodboldklubber.  
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4.7 Konkursmodeller i fodboldlitteraturen 
En del studier behandler de finansielle problemer mange europæiske fodboldklubber lider under, men 

få undersøger grunden til insolvens, samt bygger modeller, som kan estimere konkurssandsynlighed 

for disse. Dimitropoulos (2010), Zoccali (2011), Prochazka (2012) og Llorca (2014) har alle forsøgt 

at identificere de nøgletal som kan have betydning for klubbernes økonomiske problemer og derefter 

testet dem ved hjælp af generelle probability of default modeller. 

 

Andre studier har forsøgt at teste eksisterende konkursmodeller prædiktionsevne på fodboldklubber. 

Barajas & Rodriguez (2014) ønsker at fremhæve den finansielle skrøbelighed blandt professionelle 

fodboldklubber. De analyserer spanske klubber i perioden fra 2007 til 2011, hvor de gør brug af 

Altmans (1995) model til at klassificere klubber via deres Z”-score værdi. Barajas & Rodriguez 

(2014) gør brug af Altmans (1995) reviderede Z”-score model, som egner sig bedst til ikke-

produktionsvirksomheder, da de mener at denne passer til fodboldindustrien. Barajas & Rodriguez 

(2014) anvender ikke modellen til at forudsige klubbernes probability of default, men derimod som 

et udgangspunkt til at afgøre det nødvendige niveau af finansiering i klubberne for at være i en stabil 

finansiel position. Undersøgelsen konkluderer, at spansk fodbold er i en dårlig finansiel forfatning, 

og for at forbedre deres situation er det nødvendigt med en substantiel tilførsel af kapital. 

 
Barajas & Rodriguez (2010) har som nogle af de få forsøgt at udvikle en specifik konkursmodel for 

fodboldklubber. Deres studie undersøger den finansielle situation i spansk fodbold, hvor de ved brug 

af forskellige nøgletal forsøger at forudsige konkurs blandt klubber i landets to bedste rækker. De 

undersøger 35 klubber, hvoraf seks af klubberne er under administration. Deres datasæt udgør kun 

regnskabstal for år 2008, hvor de gennem en logistik regression forsøger at forklare eller forudsige 

finansielle problemer for klubberne. Barajas & Rodriguez (2010) bruger Financing Rate4, 

Indebtedness5, Total Revenue/Total Debt og Wage/Operating Revenue som regnskabsmæssige 

variable. Derudover tilføjer de en dummyvariabel, som ikke er finansiel, og som har relevans for 

fodboldbranchen. Denne dummyvariabel beskriver hvilken division den givne klub hører til. Det var 

forventet at denne variabel ville have en høj forklaringsgrad, da alle klubberne som var under 

 
4 Interest rate 
5 Total Liabilities/Total Assets 
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administration i datasættet, var endt i denne situation efter de var rykket ned fra den bedste til 

næstbedste division (Barajas & Rodriguez, 2010). 

 

Modellens samlede resultat afveg fra hvad der var forventet a priori i en analyse af normale 

virksomheder, da ingen af deres finansielle variable i en signifikant grad, kunne forklare at en klub 

bliver sat under administration. Den eneste signifikante variabel er dummyvariablen der beskriver 

placering af klubberne i forhold til divisionerne. Barajas & Rodríguez (2010) konkluderer, at 

datasættets begrænsede størrelse kan have haft en indflydelse på den logistiske regressions 

forklaringskraft, og at man af denne grund ikke har været i stand til at identificere signifikante 

finansielle nøgletal til forudsigelse af konkurs.  

 

Szymanski (2012) har også udviklet en model specifikt til fodboldindustrien, som har til formål at 

forstå hvorfor klubber går konkurs snarere end at forudsige konkurs. Szymanskis (2012) model lider 

ikke under samme data begrænsninger som Barajas & Rodríguez’ (2010) model. Szymanski (2012) 

undersøger årsagen til insolvens for engelske fodboldklubber ved at studere data fra de fire øverste 

divisioner i England i perioden 1974-2010. I alt påbegyndte 67 klubber konkursbehandling i den 

givne tidsperiode. Szymanskis (2012) hypotese er, at økonomiske problemer i fodbold industrien 

kommer af, at klubberne forsøger at opnå en forbedring af deres placering i ligaen, på en måde som 

ikke er økonomisk ansvarlig samt af tilfældige negative choks, som fald i omsætning grundet dårlige 

resultater. Studiet tester et set af probit-regressionsmodeller med to finansielle nøgletal og flere ikke-

finansielle variable. Modellerne viser, at negative choks er den mest signifikante grund til insolvens 

i engelsk fodbold. Modellen gør brug af de regnskabsmæssige nøgletal Total Liabilities/Total Assets 

(t-1), Net Debt/Revenue (t-1) samt ikke-regnskabsmæssige variable som blandt andet beskriver 

division, position og løn (Szymanski, 2012). Grundet Szymanskis (2012) unikke datasæt som 

indeholder en høj grad af information, som ikke er offentlig tilgængelig, kan modellen ikke anvendes 

uden særlig adgang til internt data i klubberne.  

 

Efter gennemgang af tidligere litteratur for fodboldindustrien, konkluderes det at det endnu ikke har 

været muligt at udarbejde en model, der på baggrund af offentlig tilgængelige data samt finansielle 

nøgletal, er i stand til at estimere probability of default for fodboldklubber.  
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5 Kreditanalyse 

Følgende afsnit har til formål at give indblik i de forskellige metoder som anvendes ved kreditanalyse 

i praksis. Afsnittet vil indeholde probability of defaults’ rolle i kreditanalyse, kreditvurderingers 

metoder på baggrund af de finansielle institutioner, reglementer, samt en kort beskrivelse af typisk 

anvendte nøgletalskategorier.     

 

Kredit kan defineres som en transaktion mellem to parter, hvor en (kreditor eller långiver) tilfører 

penge, varer, services eller værdipapirer til gengæld for et løfte om fremtidig betaling af den anden 

(debitor eller låntager) (Joseph, 2013). Sådan en transaktion inkluderer normalt betaling af renter til 

långiver. Kredit er ikke omkostningsfrit da långiver har offeromkostninger herved, da ressourcerne 

kan avendes med fortjeneste andre steder (Joseph, 2013).   

 

Kreditanalyse vurderer en virksomheds evne til at betale dets finansielle forpligtelser til tiden. Den 

undersøger sandsynligheden for om en virksomhed kan risikere at gå konkurs, og det potentielle tab 

for kreditgiveren i tilfælde af konkurs. Kreditanalyse bliver udarbejdet fra et brugerperspektiv: en 

bank, en obligationsejer, en leverandør, en analytiker eller et kreditvurderingsfirma som giver råd til 

kreditorer. Gennem en kreditanalyse søger man at estimere det forventede tab af en 

krediteksponering, hvor det forventede tab er defineret som (Petersen et al., 2017):  

 

 É*W^ec^p	=ibb = 9GiÑgÑ)Ö)c!	i8p^8g'Öc ∗ =ibb	|)d^U	p^8g'Öc   (5.1) 

 

Probability of default er et estimat af sandsynligheden for, at virksomheden ikke er i stand til at 

opfylde de forpligtigelser som står til forfald. Probability of default bruges i beslutningsprocessen når 

det kommer til at allokere kapital, fastsætte kreditrisiko priser, udvælge klienter og ved monitorering 

af kreditkvalitet. Default er ikke det samme som konkurs. Default er den manglende overholdelse af 

at betale den juridiske forpligtelse som renter eller afdrag (Petersen et al., 2017). Kreditorer ønsker 

at undgå default og fokuserer primært på virksomheders evne til at tilbagebetale gæld inklusiv renter, 

da default kan være omkostningsfuldt for kreditor.  

 

Det vigtigste step i en kreditanalyse er at forstå probability of default. Det gøres normalt ved at 

vurdere den forretningsmæssige risiko gennem evaluering af industrien, virksomheden og ledelsen. 

En kreditanalyse består derfor af flere virksomhedsspecifikke elementer, hvor der både vurderes på 
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virksomhedens finansielle situation og kvalitative parametre som ledelsens kompetencer og 

virksomhedens markedsposition mm. Herefter evalueres det finansielle helbred hos virksomheden 

hvor der ses på historisk finansielt data eller via en vurdering af virksomhedens evne til at møde 

fremtidige forpligtelser. Der findes forskellige teknikker til at vurdere det finansielle helbred hos en 

virksomhed og dette kan være gennem analyse af finansielle nøgletal enkeltvis, statistiske modeller 

eller gennem dybtgående kreditvurderinger.  

 

En kreditvurdering er en central risikovurderingsteknik til at analysere og kvantificere en potentiel 

låntagers kreditrisiko. Kreditvurderinger søger at vurdere sandsynligheden for at en låntager vil 

tilbagebetale sin gæld. Resultatet af kreditvurderinger udmønter sig i en score som reflekterer 

kreditværdigheden af låntager.  

 

Kreditvurderinger kan fastsættes hos enhver entitet der forsøger at låne penge. Kreditvurderinger kan 

enten være udarbejdet internt eller eksternt. Interne kreditvurderinger foretages af banker eller 

finansielle institutioner, hvor eksterne kreditvurderinger foretages af kreditvurderingsinstitutioner 

(Joseph, 2013). For banker er kreditvurdering en essentiel del af deres forretning, da deres 

grundlæggende forretningsmodel ligger i forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten. Indlån er penge 

som banker får ind, hvor udlån er penge, banken låner ud. Banklånsporteføljer består i en stor grad af 

realkreditlån, lån til erhvervsejendomme og erhvervslån. Andre låntyper inkluderer forbrugerlån, som 

billån, kassekredit og studielån. Alle disse lån udgør en stor kreditrisiko for banker. Kreditrisiko var 

kernen i den globale finansielle krise fra 2007-2009 og dette har ført til øget krav for risikomodeller 

samt at strengere standarder er blevet implementeret (Baesens et al., 2016). Kreditvurderinger fastsat 

af kreditvurderingsinstitutioner er en tredjepartsvurdering af kreditværdigheden hos en individuel 

entitet. Kreditvurderingsinstitutioner kan enten være betalt af den individuelle entitet, som søger en 

kreditrating af sig selv eller en vurdering af dets potentielle låntagere. Kreditinstitutioner udfører en 

grundig due diligence, hvor de med et balanceret og objektivt syn ser på den individuelle entitets 

finansielle situation og kapacitet til at tilbagebetale deres gæld (Joseph, 2013).  

 

En vigtig antagelse ved kreditvurderinger er, at fremtiden ligner fortiden (Baesens et al., 2016). Ved 

at analysere tidligere låntageres tilbagebetalingsmønstre, kan man vurdere fremtidige låntageres 

default risiko. Som beskrevet tidligere er der flere indfaldsveje til at vurdere kreditrisiko. I følge 

Baesens et al. (2016) anvender banker hovedsageligt to indfaldsveje til at vurdere kreditrisiko: the 
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judgmental approach & the statistical approach (Baesens et al., 2016). Begge metoder bygger på 

historisk information, men afviger i form af hvilken information der bruges. The judgmental approach 

er en kvalitativ, ekspert baseret metode hvor man analyserer låntagere ud fra den traditionelle 5C 

model; Character, Capital, Capacity, Conditions & Collateral (figur 5.1)(Joseph, 2013), hvilket 

resulterer i en mere subjektiv evaluering af kreditrisikoen kontra the statistical approach. The 

statistical approach er baseret på statistisk analyse af historisk data. Denne metode er mindre subjektiv 

da den ikke bygger på kreditvurderingernes baggrundsviden og erfaring. I praksis anvendes en 

blanding af flere forskellige moduler, hvilket resulterer i analyse af finansielle nøgletal, men også 

faktorer som ledelses kompetence, markedsandele, vækstpotentiale og adgangsbarrierer på markedet 

(Baesens et al., 2016). 

 

 
Figur 5.1 – 5C model – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Kreditvurderingsinstitutioner estimerer probability of default, og indikerer prisen for kredit ved at 

udstede en officiel rating. Denne kreditvurdering kan banker og andre finansielle institutioner bruge 

til at vurdere hvorvidt virksomheder er gode låntagere. Den låntagende entitet stræber efter at have 

den højest mulige kreditrating, da det har en betydelig indflydelse på rentesatsen som långiver 

forlanger (Joseph, 2013). De største kreditvurderingsinstitutioner er Moody’s, Standard & Poor’s og 

Fitch (Baesens et al., 2016). Den officielle rating notation varierer mellem de forskellige 

kreditvurderingsinstitutioner, men generelt er de konsistente i brugen af bogstaver til at symbolisere 

kreditværdigheden. Standard & Poor’s rater virksomheder fra AAA, som repræsenterer udmærket 

kreditkvalitet, til D, som repræsenterer default status (appendix 2). Skalaen inddeles ofte i to grupper 

efter kreditkvalitet, hvor AAA-BBB kategoriseres som investment grade, der indikerer en lav risiko 

for default, og dermed gør denne potentielle låntager er attraktivt for investorer eller gældsudstedere. 
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BB-D betragtes som værende en lav kreditkvalitet og kategoriseres som speculative grade (Petersen 

et al., 2017). Metodikken bag rating fastsættelsen er som bankernes metode baseret på både 

kvantitative og kvalitative metoder (Baesens et al., 2016).   

 

En alternativ metode til at vurdere kreditrisiko er ved en simulation af fremtidige cash flows. En 

ulempe ved kreditvurderingsmodeller, som kun bygger på historisk data, er at de ikke inkorporerer 

information om potentialet for fremtidige cash flows. Det kan derfor være essentielt at projektere 

fremtidige cash flows med det formål at vurdere, om fremtidige cash flows vil være tilstrækkelige til 

at betale renter og afdrag. Denne metodik udføres gennem en strategisk og regnskabsmæssig analyse, 

hvori historisk data samt forventninger til fremtiden anvendes til at forecaste de forventede faktorer, 

der skaber værdi for virksomheden. En simulation af fremtidige cash flows bliver ofte baseret på et 

estimeret forecast scenarie, som beskriver et ”worst case”, ”base case” eller ”best case” scenarie. En 

endelig vurdering af disse scenarier foretages derefter, for at vurdere hvorvidt om en virksomheds 

cash flow er tilstrækkelig til at servicere dets gæld (Petersen et al., 2017). 

 

5.1 Basel Accords  
Følgende afsnit vil beskrive Basel komiteens indflydelse og opstillede krav på kreditinstitutioners 

metodik til udførelse af interne kreditvurderinger samt reglementer og definitioner.  

 
Basel regulativerne er tre serier af bankregulativer (Basel I, II og III), der er nedsat af Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS). Basel komiteen blev formet i 1974 for at formulere 

tilsynsførende standarder og retningslinjer for best practice inden for banktilsyn. Komiteen består af 

centrale banker fra alle G-20 lande og andre store økonomier i verden. Disse retningslinjer er 

anbefalende og komiteen har ikke beføjelse til at håndhæve retningslinjerne, hvorfor det er op til de 

enkelte medlemslande at implementere dem (Joseph, 2013). Den seneste version, Basel III, først 

udgivet i december 2010, består af forbedringer og reglementer, hvis formål er øget finansiel stabilitet 

og en banksektor som ikke lader sig slå ud af en finansiel krise. Den tredje version er en udvikling af 

Basel II, udgivet i juni 2004, hvilket også er en udvikling af de første reglementer fra Basel I, udgivet 

i 1998. Overordnet består Basel II af tre søjler (Joseph, 2013): Minimumskapital krav til dækning af 

kreditrisiko, markedsrisiko, og operationel risiko; styrkelse af tilsynsprocessen, herunder en 

vurdering af hvor stor kapitaldækning det enkelte institut bør have i forhold til minimumskravet; og 

styrkelse af markedsdisciplinen gennem krav til kreditinstitutternes offentliggørelse af information. 
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Disse søjler vil i følgende afsnit blive præsenteret mere detaljeret da Basel regulativerne lægger stor 

vægt på kreditrisiko, fordi kreditrisiko er den vigtigste af alle risici, som banker eller finansielle 

institutioner står overfor (Joseph, 2013). Basel III forstærker minimumskapitalkravet og adresserer 

en række mangler fra Basel II, og da Basel III kravene er i den endelige høringsfase og ikke endeligt 

implementeret, vil følgende beskrivelser være på baggrund af Basel II (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2020).  

 

 
Figur 5.2 – Basel II: 3 søjler – Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.1 Basel II – de 3 søjler 

Minimumskapitalkravet omhandler opretholdelse af den regulatoriske kapital der kræves, for at 

beskytte mod de tre største risici som bankerne står overfor. Dette er kreditrisiko, markedsrisiko og 

operationel risiko, og minimumskapitalkravet fastlægger en grænse for kapital, der skal holdes for de 

forskellige risici. Til at fastlægge kreditrisikoen vil der kunne vælges mellem tre metoder med 

forskellig grad af kompleksitet. Disse dækker over to interne rating metoder, hvor institutternes egen 

viden om kreditrisikoen udnyttes, og en standardmetode, hvor kreditvægtene er fastsat af 

Baselkomiteen og risikovurderinger fra godkendte kreditvurderingsbureauer. Hvor standardmetoden 

er en opdatering af de gældende regler fra Basel I, er muligheden for at opgøre minimums-

kapitalkravet til dækning af kreditrisikoen med interne modeller ny, og bidrager med en øget 

fleksibilitet til bankerne, sådan at kapitalkravet i større grad vil afspejle instituttets reelle kreditrisiko 

(Basel Committee on Banking Supervision , 2006).  
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Søjle 2 der omhandler tilsynsprocessen, dækker både over de kvantitative og kvalitative aspekter af 

bankernes risikostyring. Under søjle 2 skal tilsynsmyndighederne føre tilsyn med, at 

kreditinstitutternes kapitalgrund er tilstrækkeligt til at dække alle deres risici samt motivere 

institutterne til at optimere den interne risikostyring og kontrol. Dette vil sige at tilsynsmyndigheder 

også eksplicit skal vurdere ud over minimumskapitalkravet under søjle 1 (Basel Committee on 

Banking Supervision , 2006). 

 

Markedsdisciplin, den tredje søjle, fastlægger en række krav til kreditinstitutter om offentliggørelse 

af mere detaljeret information om risici, kapitalstruktur og dækning, samt risikostyring. Dette er for 

at skabe mere transparens, som skal gøre det muligt for markedet bedre at forstå bankernes forretning 

og respektive risici. Derudover bør det for bankerne skabe incitament til at foretage mindre 

risikofyldte beslutninger, da aktionærer vil have mere information omkring disse beslutninger (Basel 

Committee on Banking Supervision , 2006).  

 

Som beskrevet tidligere medfører søjle 1 i Basel II, en ny fleksibilitet for banker og finansielle 

institutioner i form af at kunne beregne deres egne målinger for probability of default. Dette defineres 

som Internal Rating Based (IRB) metoden, og giver kreditinstitutter lov til at formulere deres egen 

kreditrisiko model. IRB modsætter sig Standardized metoden, som grupperer eksponeringen for 

risiko i en serie af risiko kategorier. IRB giver banken mulighed for at bruge interne estimater for 

risiko til at konstatere kapitalkravet med godkendelse af deres supervisor (i.e. Central bankerne), og 

kan bruges på to måder. Den første kaldes IRB Foundation, hvor bankerne er påbudt at bruge deres 

interne estimater for probability of default. Den anden, IRB advanced, lader banker anvende deres 

egne estimater for alt relevant risiko (Basel Committee on Banking Supervision , 2006). IRB-metoden 

kan finde anvendelse på målinger for probability of default, loss given default og exposure of default, 

hvoraf afhandlingen ikke ligger vægt på de sidste to begreber. 

 

5.2 Finansielle nøgletal  
Som beskrevet i afsnit 5 kan statistiske metoder anvendes til at vurdere virksomheders 

kreditværdighed. De statistiske metoder er baseret på analyse af historisk data i form af blandt andet 

finansielle nøgletal. Følgende afsnit vil søge at forklare de finansielle nøgletal, som kan indgå i en 

probability of default model. Finansielle nøgletal har den fordel, at de standardiserer den tilgængelige 
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information. Finansielle nøgletal inddeles ofte i kategorier. Disse kategorier beskriver som ofte: 

profitability, liquidity, leverage, turnover, coverage, efficiency og size (Hayden E. , 2002; Bellovary, 

Giacomino, & Akers, 2007). Da de alle beskriver hver sit aspekt af en virksomheds kreditværdighed, 

vil det følgende afsnit forklare hver kategori mere detaljeret.  
 

Profitability 

Profitabaility ratios er variationer af nøgletal som alle beskriver samme tema. Profitability er 

indtjening som justeres for forskellige former af udgifter. Ved at sammenligne forskellige rentabilitets 

marginer som Gross Profit-, EBITDA-, EBIT- og Net Profit til Total Revenue, er formålet at evaluere 

virksomhedens evne til at kontrollere omkostninger. Profitability nøgletal kan også måles relativt til 

aktiver (Hayden E. , 2002). Ceteris paribus, jo højere profitability, jo lavere er muligheden for default, 

da højere profitability implicerer en stigning i en virksomheds egenkapital, hvilket også medfører at 

omsætning/omkostninger skal falde/stige over en længere periode før tab pådrages. Derfor er en 

virksomheds kreditværdighed positivt korreleret til dens rentabilitet.   

 

Liquidity 

Likviditets nøgletal indgår ofte i kreditbeslutninger, og beretter om virksomhedens evne til at 

konvertere aktiver til likvider. Det er centralt set i forhold til vurderinger af kreditrisiko, da en illikvid 

virksomhed hverken kan betale sine kreditorer eller gennemføre profitable investeringer. 

Likviditetsrisiko kan inddeles i kortsigtet og langsigtet risiko, og begge perspektiver giver et 

værdifuldt indblik i virksomheders samlede kreditrisiko (Hayden E. , 2002). Generelt vil 

virksomheder med høj evne til at omsætte aktiver til likviditet, have mindre sandsynlighed for default, 

da de vil have mere likviditet til at betale deres kreditorer.  

 

Leverage 

Leverage nøgletal sammenligner gældsniveauet med andre konti på balancen, resultatopgørelsen eller 

pengestrømsopgørelsen, og giver et indblik i evnen til potentielt at tilbagebetale ens forpligtelser. En 

lavere grad af leverage, medfører at en mindre del af en virksomhedens aktiver finansieret via gæld 

(Joseph, 2013). Dette er positivt set i forhold til kreditrisiko, da det indikerer lav eksisterende risiko 

for banker eller kreditorer.  
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Turnover 

Turnover ratios beskriver en virksomheds evne til at konvertere sine aktiver til omsætning. Asset 

turnover som et eksempel vurderer hvor effektivt en virksomhed generer salg ud fra dets aktiver. En 

høj Sales/Assets ratio er en forudsætning for at opnå et højt afkast med en relativ lav investering, og 

det har en positiv effekt på virksomhedens likviditet, hvilket reducerer muligheden for default 

(Joseph, 2013). 

 

Coverage 

Coverage nøgletal er en gruppe af målinger for en virksomheds evne til at servicere dets gæld og 

møde dets finansielle forpligtelser, som rentebetalinger eller dividender. En højere coverage ratio 

medfører, at en virksomhed har lettere ved at overholde sine finansielle forpligtelser. Derved vil en 

højere coverage ratio, alt andet lige, mindske sandsynligheden for default (Hayden E. , 2002).  

 

Efficiency 

Efficiency nøgletal bruges ofte til at analysere hvor godt en virksomhed bruger dets aktiver til at 

genere overskud. Nøgletallene betragtes som vigtige målinger for virksomheders nuværende og 

kortsigtede præstation. En forbedring i efficiency nøgletal resulterer ofte i forbedret profitability. 

Derved vil en stigning i efficiency nøgletal, ofte medføre en reduktion af sandsynligheden for default 

(Joseph, 2013).  

 

Size 

En virksomheds størrelse kan ikke defineres som et finansiel nøgletal per se, men tidligere litteratur 

viser, at størrelse har en signifikant indflydelse på virksomheders sandsynlighed for konkurs. 

Argumentet bag dette er, at større virksomheder generelt er mere diversificeret og derfor er mindre 

eksponeret for markedsrisiko. Andre argumenter peger på at større firmaer er mere driftssikre og 

omfattende end små virksomheder, i måden hvorpå de fremlægger virksomhedsoplysninger. Derfor 

vil større virksomheder, alt andet lige, have mindre risiko for default end mindre virksomheder 

(Hayden E. , 2002). 
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6 Den finansielle situation i den europæiske fodboldindustri 

Den europæiske fodboldindustri bliver ved med at vokse. For sæsonen 2017/2018 havde klubberne i 

de europæiske ligaer en indtjening på 28,4 milliarder euro, hvilket er en vækst på 11% i forhold til 

2016/2017 sæsonen (Deloitte, 2019). Fodboldklubber genererer primært omsætning fra tre 

indtægtsstrømme. Disse er kampdagsindtægter (billetter og corporate hospitality salg), TV-

rettigheder (inklusiv fordelinger fra deltagelse i hjemlige ligaer, pokalturneringer og europæiske 

turneringer) og kommercielle indtægter (sponsorater, merchandise, stadion rundvisninger) (Deloitte, 

2020; Georgievski & Zeger, 2016). Heraf er salg af tv-rettigheder for mange fodboldklubber den 

største indtægtskilde  (UEFA, 2017). 

 

Derudover kendetegnes industrien ved stor forskel i omsætningen mellem de forskellige klubber. I 

Football Money League (Deloitte, 2020), som præsenterer de højst indtjenende klubber i den 

europæiske fodboldindustri, reporteres det, at hvis man alene kigger i den spanske liga, har FC 

Barcelona med en omsætning på 840,8 millioner euro genereret seks gange omsætningen af 

femtepladsen Sevilla FC. (Deloitte, 2020). Ydermere viser en rapport fra UEFA (2018a), at 

fodboldklubbernes evne til at generere indtægter svinger betydeligt på tværs af Europas top 

divisioner. De 20 hold spillende i den bedste engelske division, genererede i 2018 flere indtægter end 

617 klubber i de 50 lavest rangerende bedste nationale ligaer i Europa til sammen.   

 

Selvom der er sket en stigning i omsætningen hos europæiske fodboldklubber over de sidste to årtier, 

drevet af blandt andet kraftige opsving af omsætning fra TV-rettigheder, har klubberne ikke genereret 

mere positive resultater, da stigningen i indtægter er modsvaret af en omtrent tilsvarende stigning i 

spillerlønninger og transfer gebyr. Europæiske klubber har over de sidste fem år oplevet en vækst 

fluktuerende mellem 6,3-9,5 procent i indtægter samtidig med at spillerlønninger har oplevet en vækst 

fluktuerende mellem 6,0-8,6 procent (UEFA, 2017). Omkostninger hos fodboldklubber kan generelt 

henføres til tre aktiviteter. Den første omkostning vedrører spillere. Dette gælder lønninger, bonusser, 

transfer gebyr og yderligere udgifter som er forbundet med hverdagsaktiviteter for spillere. Den anden 

omkostningsaktivitet dækker stadionomkostninger og den tredje dækker supplerende omkostninger 

som administrationsomkostninger, lønninger til andet personale (end fodboldspillere), 

rejseomkostninger mv. (Georgievski & Zeger, 2016).  
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Det er ikke unaturligt for fodboldklubber at operere med et underskud og det er ifølge Kuper & 

Szymanski (2014) bevist at det er næsten umuligt at drive en fodboldklub som en solid, profitabel 

virksomhed. Dette skyldes blandt andet, at den sportsøkonomiske markedsform modarbejder 

mulighederne for at skabe en sund økonomisk forretning, da systemet udgøres af op- og nedrykning, 

hvor den dominerende del af kommercielle- og TV-indtægter er koncentreret i toppen af de bedste 

ligaer. Dette medfører at alle klubber tager økonomiske chancer, i form af spilleroprustning, for at 

slutte i toppen af deres respektive ligaer. Omvendt er straffen ved nedrykning meget hård, da 

klubberne i det tilfælde forlader markedet, hvor de mange indtægter er. Derfor ser man ofte trængte 

klubber ruste op for at forhindre nedrykning (Storm, 2013). Fodboldklubber evaluerer året på det 

sportslige resultat frem for det økonomiske resultat, og baggrund af dette vurderes fodboldklubber at 

være win-maximizers snarere end profit-maximizers (Kuper & Szymanski, 2014; Georgievski & 

Zeger, 2016).  

 

Mange fodboldklubber i Europa har igennem historien påbegyndt insolvensbehandling. I Frankrig 

blev der i perioden 1970-2014 registreret 79 insolvensbehandlinger iblandt klubber i de to bedste 

rækker (Scelles, Szymanski, & Dermit-Richard, 2018). Ligeledes påbegyndte 22 klubber i Spanien 

insolvensbehandlinger i perioden 2003-2011 (Barajas & Rodriguez, 2014). I England blev der 

registreret 67 insolvensbehandlinger i perioden 1982-2010 (Szymanski, 2012). Det svarer ifølge 

Szymanski (2012) til en insolvensrate blandt engelske fodboldklubber på to procent i perioden.     

 

6.1 Financial Fair Play 
Grundet alvorlige og forværrede økonomiske forhold i europæisk klubfodbold godkendte UEFA’s 

komite et Financial Fair Play koncept for fodboldens sundhed i 2010. Konceptet indebærer regler 

hvis essentielle formål er at sørge for at klubber ikke spenderer sig ind i en økonomisk krise, og 

derved hjælpe til med at forbedre det totale finansielle helbred for europæisk fodbold. Reglerne for 

Financial Fair Play, der først blev introduceret i juni 2010, opdateres periodisk (2012, 2015, 2018) 

for at afspejle ændringer i miljøet. Generelt ønsker Financial Fairplay at (UEFA, 2018b):   

 

• Forbedre den økonomiske og finansielle styrke hos klubberne, samt øge klubbernes 

transparens og troværdighed.  

• Sætte fokus på beskyttelse af kreditorer og sikre at klubberne betaler deres forpligtelser til 

tiden.  
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• Opfordre klubber til at operere efter deres egen omsætning, samt have et ansvarsfuldt forbrug.  

• Introducere fodboldindustrien for mere disciplin og rationalitet i forbindelse med fodbold 

økonomi på klub plan, og beskytte den langsigtede levedygtighed af europæisk fodbold. 

 

Financial Fair Play konceptet bygger videre på UEFA’s Club Licensing system, som trådte i kraft i 

2004. For at deltage i europæiske turneringer som UEFA arrangerer, skal man være en del af UEFA’s 

Club Licensing system, hvor klubberne skal leve op til både finansielle og ikke-finansielle krav 

(UEFA, 2018b). Klubberne skal blandt andet kunne præsentere reviderede års- og halvårsregnskaber, 

som lever op til den lokale lovgivning. Heraf må klubberne ikke have forfalden gæld til klubbens 

ansatte og spillere, der vedrører løn eller transfersummer. Hvis regnskaberne viser usikkerhed på 

kravene eller nettoegenkapital er negative, skal klubberne fremlægge finansielle forecasts, som 

demonstrerer evnen til at være going concern indtil fodbold sæsonen slutter. Disse forecasts skal 

inkludere en budgetteret resultatopgørelse, budgetteret pengestrømsopgørelse, en beskrivelse af 

fremtidige risiko med indflydelse på fremtidige finansielle resultater og rationalet bag antagelserne 

for forecastet (UEFA, 2018b). Dette har gjort det lettere for UEFA at monitorere og sikre at klubberne 

overholder de krav som Financial Fair Play og Licensing systemet kræver. Selvom UEFA har indført 

disse sanktionsmuligheder, oplever fodboldindustrien stadig at en lang række af europæiske 

fodboldklubber påbegynder insolvensbehandlinger.  

 

De ovenstående økonomiske kendetegn der er forbundet med fodboldindustrien, kombineret med 

hyppigheden af klubber som påbegynder inlsolvensbehandling gør europæisk fodbold til et 

interessant undersøgelsesområde for probability of default. For at undersøge dette område, er det 

essentielt at kunne forstå den anvendte regnskabspraksis hos fodboldklubber. 

  

6.2 Regnskabspraksis samt kendetegn for fodboldklubber 
Fodboldklubbers regnskaber adskiller sig på mange måder fra andre typer af virksomheder. I følgende 

afsnit vil de poster som skiller sig ud for fodboldklubber blive gennemgået ved først at se på balancen, 

efterfulgt af resultatopgørelsen og afslutningsvist pengestrømsopgørelsen. 
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6.2.1 Balancen  

6.2.1.1 Aktiver 

Særligt for fodboldklubbers balance er, at de immaterielle aktiver ofte vil have en substantiel vægt. 

Dette skyldes, at spilleres registreringsrettigheder bogføres i regnskabet som en immateriel rettighed. 

Værdien af denne immaterielle rettighed skal amortiseres lineær over kontraktperioden, og såfremt 

spilleren præsterer værre end forventet, skal dennes værdi nedskrives til hvad der vurderes at være 

den sande værdi (PwC, 2018). Denne post kan være svær at sammenligne på tværs af klubber. Dette 

skyldes at spillere der er kommet til klubben på en fri transfer6, eller som er kommet op gennem 

klubbens ungdomsrækker ikke vil indgå som et aktiv på balancen.  

 

Tilgodehavende for fodboldklubber kan også i nogle tilfælde være af en betydelig størrelse. Dette 

skyldes, at når klubber sælger rettighederne til spillere, kan betalingen ske af flere omgange og over 

længere tid. Dette kan både udmønte sig i kortfristede tilgodehavende for den del af betaling som 

falder inden for næste regnskabsår, og som langfristede tilgodehavende for den resterende del af 

betalingen, som først står til forfald herefter (PwC, 2018). Dette resulterer i, at fodboldklubber har en 

tendens til at overspendere på spillere, da de ikke skal betale hele beløbet med det samme (Maguire, 

2020).  

 

6.2.1.2 Passiver 

Virksomheders passiver består af henholdsvis gæld og egenkapital. Til forskel fra mange andre typer 

af virksomheder udgør en væsentlig del af den gæld som mange fodboldklubber optager, gæld til 

klubbens ejere (Maguire, 2020). Kendetegnende for denne type af gæld er, at den er givet på mere 

favorable forhold, end normal bankgæld ville være. Dette kan både udmønte sig i, at det er til en 

lavere rente end normalt, samt at gælden ikke er lige så ”utålmodig” som bankgæld. Selvom beløbet 

ikke betales inden forfald, vil kreditor være mere tilbageholden med at tage samme juridiske 

handlinger i brug, som tilfældet vil være for andre typer af kreditorer (Maguire, 2020). I en 

værdiansættelse eller kreditvurdering af fodboldklubber vil det derfor være interessant at identificere, 

hvor stor en del af virksomhedens samlede gæld som udgøres af gæld til ejere.  

 

 

 

 
6 Uden der er betalt en overgangssum. Dette vil ske hvis spilleren har haft kontraktudløb i sin tidligere klub. 
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6.2.1.3 Egenkapital 

Egenkapitalen er beløbet som virksomheder skylder ejerne. Generelt udgøres denne post af den 

kapital som ejerne har skudt ind i selskabet, plus andre elementer som den del af virksomhedens 

overførte overskud der ikke er udbetalt til ejere (Petersen et al., 2017). Virksomheder kan udbetale 

overskud til ejere i form af dividende. Det er dog yderst sjældent, at fodboldklubber udbetaler 

dividende (Maguire, 2020). Dette skyldes, at for at dette kan lade sig gøre, skal virksomheden 

generere et overskud, som enten kan overføres eller udbetales. Da langt de fleste klubber kontinuerligt 

genererer et underskud, vil det akkumulerede overførte overskud for virksomheden være negativt. Da 

dette beløb overføres til egenkapitalen, resulterer dette i, at klubbernes egenkapital kan blive negativ.  

 

6.2.2 Resultatopgørelsen  

Fodboldklubbernes resultatopgørelse vil ofte være delt op i to. Dette skyldes, at indtægter fra 

spillersalg ofte vil være separeret i regnskabet, da køb og salg af spillere ikke er fodboldklubbers 

hovedbeskæftigelse, men snarere at levere en service i form af fodboldkampe (Maguire, 2020). Derfor 

ses det ofte, at denne type af indtægter er separeret i regnskabet. Dette har til formål at gøre det 

nemmere at identificere hvordan klubbens mere stabile indtægter og omkostninger fordeler sig. For 

en analytiker hvis formål er at vurdere kreditværdigheden, vil dette være essentielt for at kunne 

forecaste virksomhedens fremtidige indtægter og omkostninger. Salg af spillere medfører ofte store 

udsving i virksomhedens indtægter, og det er derfor vigtigt at kunne separere denne del af 

virksomhedens indtægter, hvis man ønsker at lave et forecast for virksomheden.  

 

Magurie (2020) argumenterer for, at et tal som gross profit ikke besidder samme værdi for 

fodboldklubber som for andre typer af selskaber. Fodboldklubber sælger ikke en vare som skal 

produceres, men er derimod udbyder af en service. Da gross profit viser indtægter minus cost of sales, 

kan der være stor forskel på, hvordan forskellige fodboldklubber opgør cost of sales. For nogle 

klubber indgår spillerlønninger i dette tal, mens dette ikke gør sig gældende for andre.  

 

En interessant forskel på fodboldklubber og andre typer af virksomheder er fodboldklubbers evne til 

at fortsætte driften, selvom de genererer et underskud på bundlinjen over en længere årrække. I 

sæsonen 2017/2018 var kun 6 ud af 24 klubber i den næstbedste engelske række i stand til at generere 

et overskud, og det samlede underskud for alle klubber i de fem år op til denne sæson, udgjorde i alt 

1,1 milliarder pund (Maguire, 2020). Denne tendens til underskud blandt fodboldklubber gør sig også 
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gældende i langt de fleste andre ligaer (Maguire, 2020). EBIT skiller sig fra fodboldklubber også ud 

fra mange andre typer af virksomheder. Samlet set havde klubberne i den bedste engelske 

fodboldrække, Premier League, i sæsonen 2017/2018, et negativt EBIT på i alt 205 millioner pund 

(Maguire, 2020).  

 

Lønomkostninger er for virksomheder generelt relativt reversible (Seal, Rohde, Garrison, & Noreen, 

2018). Dette skyldes, at de inden for en relativ kort periode er i stand til at ansætte og opsige 

medarbejdere. Dette gør sig dog ikke i samme grad gældende for fodboldklubber. Da fodboldspillere 

er ansat på kontrakter, som løber over flere år, er klubben forpligtet til at betale spillere løn i hele 

kontraktperioden, såfremt de ikke videresælger rettighederne til spilleren (Maguire, 2020). Det er 

derfor ikke muligt for fodboldklubber at skære i lønomkostningerne med lige så kort frist, som 

tilfældet er for andre virksomheder. Muligheden for at sælge spillere og dermed skære i 

lønomkostningerne medfører, at der er mulighed for at reducere lønomkostninger, men det er dog 

kun hvis andre klubber er villige til at skrive kontrakt med spilleren og dermed overtage 

forpligtigelsen til at betale spilleren løn. 

 

6.2.3 Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen opdeles i cash flow from operations, cash flow from investments samt cash 

flow from financing. Cash flow from operations er for virksomheder generelt positivt, da det er her 

den største del af værdiskabelsen ligger, og den største del af likviditeten genereres. Et positivt cash 

flow from operations er dog ikke altid en selvfølge for fodboldklubber. Dette skyldes at klubbernes 

lønninger ofte udgør en stor del af de samlede indtægter (Maguire, 2020). Cash flow from investments 

vil for fodboldklubber være præget af høj volatilitet. Dette skyldes at køb og salg af spillere vil 

påvirke denne del af cash flow, og at dette vil svinge fra år til år. Dog vil den fuldkomne effekt af et 

salg/køb ikke afspejles i cash flow opgørelsen det samme år som salget/købet er sket, da betaling kan 

ske over flere år.  

 

For at opsummere ovenstående regnskabspraksis, er de vigtigste kendetegn for fodboldklubber; at 

spillerrettigheder indgår på balancen som immaterielle aktiver; at de ofte har adgang til mere 

fordelagtig finansiering i form af gæld fra ejere; og ofte har et negativt resultat for året, der over en 

længere periode kan medføre negativ egenkapital.  
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6.2.4 Til dybdegående analyse 

Det vil for analytikere, der ønsker at lave en dybdegående værdiansættelse eller kreditanalyse af 

fodboldklubber, være interessant at se hvordan virksomhedens gæld fordeler sig mellem gæld til ejere 

og andre gældsudstedere. Derudover kan det have stor betydning at identificere hvor mange af 

spillerne, som er på længere kontrakter, da virksomheden dermed har en kontraktuel forpligtigelse til 

at betale løn i hele kontraktperioden, såfremt det ikke er muligt at sælge spilleren. Dette kan skabe et 

likviditetsmæssigt problem hvis klubbens indtægter falder mens det samme høje løntryk bibeholdes, 

som følge af nedrykning (Maguire, 2020). 

 

Udover den løn som spilleren skal modtage, kan der i nogle kontrakter også være elementer af 

betaling, som er bestemt ud fra spillerens præstationer. Dette kan både være en fordel for klubben, da 

bedre præstationer af spilleren som regel vil være forbundet med bedre præstationer for klubben, og 

dermed også bedre mulighed for større indtægter (Maguire, 2020). Det spiller dog også en væsentlig 

rolle for fremtidig cash flow for virksomheden, såfremt de står til at opnå store udbetalinger på 

baggrund af opfyldte præstationer i spilleres kontrakter.  

 

Det er nødvendigt at vurdere ovenstående forhold ved udarbejdelse af en samlet kreditrisiko for 

fodboldklubber. Denne type information er dog sjældent offentlig tilgængelig, hvorfor der ikke kan 

tages forbehold for dette ved en probability of default model bygget på offentlig tilgængelige data.  

 

6.3 Opsummering af den finansielle situation i den europæiske fodboldindustri 
På baggrund af ovenstående analyse vurderes det at den europæiske fodboldindustri adskiller sig fra 

andre industrier. Med en insolvensrat på to procent kan fodboldindustrien, ligesom andre brancher, 

ikke se sig fri fra konkurser og insolvenserklæringer. Dog lader det til at fodboldklubber har en høj 

overlevelseskraft, hvilket i særlig grad kan tilskrives karakteristika af klubbens ejere. Selvom den 

sportsøkonomiske markedsform besværliggør drift med profit som overordnet formål, og selvom 

lange perioder uden et positivt nettoresultat, for mange klubber fører til en negativ egenkapital, 

overlever langt de fleste fodboldklubber. Med lån fra ejere, på favorable vilkår, og med opbakning 

fra lokalsamfund har fodboldklubberne en evne til at bestå, selvom de økonomiske resultater, i andre 

brancher ville føre til konkurs. 
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7 Data 

For at indsamle data til afhandlingens probability of default model er det nødvendigt at kunne 

karakterisere observationer som værende enten default eller ej. Af denne grund vil afhandlingens 

dataafsnit indlede med den definition af konkurs som gør sig gældende for studiet, hvorefter data vil 

blive præsenteret.  

 

7.1 Definition af konkurs og probability of default 
7.1.1 Definition af konkurs 

Følgende afsnit vil tydeliggøre, hvilken definition af konkurs der finder anvendelse gennem studiet, 

da dette er brugt til at klassificere fodboldklubber i det udarbejdede datasæt. I tidligere litteratur 

anvendes der forskellige termer til at beskrive konkurs. Grundlæggende anvendes der fire generiske 

udtryk: default, failure, insolvency og bankruptcy. Selvom disse udtryk formelt defineres forskelligt, 

bruges de ofte om samme hændelse i litteraturen (Altman & Hotchkiss, Corporate Financial Distress 

and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, 2006).  

 

”Failure” anvendes i økonomiske termer når virksomhedens realiserede afkast på investeret kapital, 

er signifikant lavere end tilsvarende afkast på lignende investeringer. Derfor medfører failure ikke, at 

en virksomheds drift ophører, men en længere årrække med failure vil som regel føre til, at 

virksomheden ikke kan opfylde de finansielle forpligtelser, som den er pålagt, hvorfor virksomhedens 

kreditorer ofte vil forsøge at begære virksomheden konkurs. ”Insolvency” anvendes når et firma ikke 

kan opfylde sin nuværende forpligtelser, hvilket betyder mangel på likviditet. ”Default” involverer 

altid forholdet mellem debitor og kreditor, og teknisk finder det sted når debitor ikke overholder en 

betaling, hvormed en kreditor kan tage retslige skridt (Altman & Hotchkiss, Corporate Financial 

Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, 

2006).”Bankruptcy” anvendes om en retslig erklæring af en insolvent entitets aktiver og gæld. 

Bankruptcy erklæringer ledsages enten af en likvidation af aktiver (Chapter 7 - Bankruptcy), eller en 

konkursbegæring som tilbyder den konkursbegærede entitet en ny chance, ved at eftergive gæld der 

ikke kan betales (Chapter 11 - Bankruptcy)(Altman & Hotchkiss, 2006). 

 

Klubberne i denne afhandling strækker sig over adskillige europæiske lande med forskellige 

lovgivninger og juridiske systemer. Set ud fra et større perspektiv er grunden til insolvens og 
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påbegyndt insolvensbehandling, ens i alle landende som afhandlingen undersøger, nemlig at 

virksomheden ikke opfylder de finansielle forpligtelser de har påtaget sig.  

  

I engelsk lov kan en kreditor anmode en domstol om, at en virksomhed afvikles og får dets aktiver 

solgt for at tilbagebetale kreditorer (Szymanski, 2012). Formålet med denne lov er at beskytte 

kreditorer fra sager, hvor en virksomhed fortsætter med at handle og pådrage sig forpligtelser, når der 

ikke er realistiske udsigter til tilbagebetaling. Efter stridigheder om at kreditorer fik for meget magt, 

blev The Insolvency Act of 1986 vedtaget, som udvidede insolvensprocessen med det der kaldes at 

være under administration (Szymanski, 2012). At være under administration betyder, at et selskab 

kan placere sig under ledelse af en insolvensbehandler, der har til opgave at nå til en aftale med 

kreditorer, så virksomheden kan overleve. Som tidligere nævnt finder Szymanski (2012) at et højt 

antal af engelske fodboldklubber har været under administration.   

 

Under fransk lovgivning er enhver debitor, som er ude af stand til at møde sine forpligtelser, i risiko 

for at påbegynde insolvensbehandling (Scelles, Szymanski, & Dermit-Richard, 2018). I spansk 

lovgivning anvendes ”Ley Concursal”, som gør det muligt for virksomheder at forhandle med deres 

kreditorer, med henblik på at holde virksomheden i gang, mens de accepterer at betale så mange 

penge som muligt tilbage. Før denne lovgivning var den eneste mulighed for virksomheder, som ikke 

kunne betale deres kreditorer, at lukke virksomheden. Ley Concursal svarer til at være under 

administration og er siden sin vedtagelse ofte blevet brugt af spanske fodboldklubber til at 

genforhandle deres gæld hos deres kreditorer (Szymanski, 2015). Samme tendens har vundet indpas 

hos mange engelske klubber efter indførelsen af The Insolvency Act of 1986 og på baggrund af dette, 

har nationale fodboldforbund muliggjort sanktioner i form af pointstraf og nedrykning, hvis klubber 

ikke har haft orden i deres regnskaber. Dette betyder ikke at klubber bliver erklæret insolvente, da 

dette skal afgøres juridisk af domstole og ikke fodboldforbundene (Szymanski, 2015).  

 

For virksomheder har insolvenslovgivninger generelt ikke skabt meget succes, hvor meget få sager 

med en administrator har resulteret i overlevelse af virksomheder. Dette gør sig dog ikke gældende 

for fodboldindustrien, hvor der findes et stort engagement fra det lokale samfund, i at klubben 

overlever (Szymanski, 2015). Fodboldklubber overlever ofte insolvensbehandlingerne fordi de ikke 

er typiske virksomheder. Mæcener og lokale redningspakker bidrager ofte til at klubberne ikke 

forsvinder, men genfødes med krav på at videreføre arven og værdierne fra den nedlagte klub 
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(Szymanski, 2015). En del klubber i fodboldindustrien er endvidere ejet af rigmænd, som 

kontinuerligt supplerer klubben med kapital, for at sikre likviditet og overlevelse. Dette resulterer 

blandt andet i, at nogle klubber opererer med negativ egenkapital (Szymanski, 2015). 

 

Klubber som kontinuerligt modtager finansielle bidrag fra rigmænd, vil ikke blive vurderet som 

værende gået konkurs, selvom klubben har negativ egenkapital. Klubber der dog har modtaget et 

enkeltstående finansielt bidrag af staten eller rigmænd, og som foruden dette omgående ville have 

påbegyndt konkursbehandlinger, vil blive defineret som værende gået konkurs. Derudover 

klassificeres klubber, som er blevet påført en sportslig sanktion, af det nationale fodboldforbund eller 

UEFA, grundet en utilfredsstillende økonomisk situation, som konkurs. Afslutningsvis vil klubber 

der er sat under administration eller har påbegyndt insolvensbehandling også blive defineret som 

værende en konkursramt klub.  

 

7.1.2 Probability of default 

Default risiko er en sandsynlighedsmåling, hvor 0 betyder at der ingen risiko er for default, og 1 er 

en garanteret default. Finansielle institutioner har frihed i hvordan de definerer en default begivenhed 

(Joseph, 2013). Generelt vil en manglende overholdelse af betalinger for en juridisk forpligtelse over 

tre måneder definere en default begivenhed. Default defineres ifølge Basel når en eller begge af de to 

følgende begivenheder har fundet sted (Basel Committee on Banking Supervision, 2003): 

 

• Banken anser det for usandsynligt, at skyldner betaler sine forpligtelser til banken fuldt ud, 

uden at banken benytter sig af handling som at realisere de aktiver der er stillet som sikkerhed 

for lånet. 

• Skyldner er mere end 90 dage forfalden på enhver væsentlig kreditforpligtelse til banken. 

Overtræk betragtes som forfalden, når kunden har overtrådt den anbefalede grænse. 

 

Kreditrisiko modeller har historisk været udviklet på baggrund af konkurs som defaultkriteriet, da 

denne information var relativ let at observere. Men ifølge BCBS (2003) skal banker følge den 

ovenstående definition af default til estimering af internal-rating based modeller. Det har dog ikke 

været muligt, for forfatterne af dette studie, at benytte dette defaultkriterie for fodboldklubber. 

Datasættet definerer klubber som værende konkurs jf. afsnit 7.1.1. Afhandlingens definition af 

konkurs anvendes som substitut for BCBS’ (2003) default kriterie, da klubber der er gået konkurs 
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anses som værende ude af stand til at betale sine forpligtelser til banken fuldt ud, og klubber som er 

påbegyndt insolvensbehandlinger eller sat under administration anses at være forfalden på en 

væsentlig kreditforpligtelse. Modellen vil derfor ikke kunne forudsige probability of default, som det 

defineres af BCBS, men derimod som afhandlingen selv definerer default. 

 

7.2 Datapræsentation 
Efter afhandlingens definition af konkurs er blevet fastlagt, vil følgende afsnit præsentere studiets 

data. Studiets datasæt består af i alt 164 observationer af europæiske fodboldklubber. 

Fodboldklubberne repræsenterer forskellige lande og spiller i forskellige divisioner i de enkelte lande. 

Af de 164 klubber er 41 gået konkurs. De 41 konkursramte klubber er identificeret ved hjælp af 

definitionen i afsnit 7.1.1, hvorefter studiet har gjort brug af paired-sample metoden jf. Beaver (1966) 

for at indsamle de resterende klubber. Denne metode afspejles i dataindsamlingen ved, at for hver 

konkursramte klub som er blevet identificeret, er de tre klubber, som har mest nærliggende 

aktivstørrelse i samme år, som den konkursramte klub er gået konkurs, blevet identificeret. I 

modsætning til Beaver (1966), som kun identificerer én ikke konkursramt virksomhed, for hver 

konkursramte virksomhed, finder denne undersøgelse tre aktive klubber, for hver gang en 

konkursramt klub identificeres. Dette er gjort for at få et større datagrundlag. 

 

For hver af de konkursramte klubber som er identificeret, er regnskabet for året før den 

konkursdefinerende begivenhed blevet benyttet. Hvis ikke der tages højde for dette, er der risiko for, 

at man back-caster (Ohlson, 1980), hvor modellen bygger på data som først er blevet offentliggjort, 

efter den konkursdefinerende begivenhed har fundet sted. Det faktum, at der ses på seneste års 

regnskab medfører, at den horisont som den endelige model har til formål at forecaste over, er et år. 

Dette stemmer overens med anvendelse af probability of default modeller for banker og andre 

kreditinstitutioner, da europæisk lovgiving opstiller kapitalkrav for kreditinstitutter, hvor det kræves 

at der anvendes et-årige konkurssandsynligheder (CRR, Artikel 4 pkt. 54, 2013).  
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De 164 fodboldklubber fordeler sig på i alt 19 forskellige europæiske lande, i forskellige ligaer fra 

2010 til 2019.  

 
Figur 7.1 – Observationer pr. land – Kilde: Egen tilvirkning 

 

De 41 konkursramte klubber fordeler sig på i alt 11 lande (appendix 3). Af disse udgør italienske 

klubber 40% af de konkursramte klubber. Herefter følger Frankrig og Spanien med flest 

konkursramte klubber. Der findes eksempler på konkursramte klubber fra de resterende otte lande, 

men grundet data utilgængelighed, har det ikke være muligt at inddrage disse i modellen.  

 

 
Figur 7.2 – Konkurs pr. land – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktivstørrelsen for samtlige klubber rangerer fra 1.147.935 USD til 303.796.161 USD (appendix 4). 

Middelværdien blandt de konkursramte klubber er 33.981.261 USD samt 34.199.508 USD blandt de 

klubber som ikke er konkursramte. Med en forskel i aktivstørrelse på 0,6% mellem konkurs og ikke-

konkursramte klubber antages det at den anvendte paired-sample metode, har været succesfuld i sit 

forsøg på at matche klubberne efter aktivstørrelse. Da de konkursramte klubber og de ikke-

konkursramte klubber har samme aktivstørrelse, vil det ikke være muligt at benytte data til at drage 

konklusioner om effekten af størrelse på probability of default for europæiske fodboldklubber. 

 

Det faktum, at observationerne ikke er tilfældigt udvalgt på baggrund af den samlede population af 

fodboldklubber medfører at, det ikke er muligt at drage inferens til den samlede population på 

baggrund af udarbejdede modeller. Dette skyldes at modellerne ikke bygger på data fra 

fodboldklubber med en aktiv størrelse på mere end 303.796.161 USD, og derfor ikke er i stand til at 

beskrive konkurssandsynlighed for klubber med en større aktivstørrelsen en dette.  
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7.3 Bearbejdelse af data 
7.3.1 Data cleaning 

I bearbejdelsen af datasættet er der i første omgang taget stilling til, om der er åbenlyse fejl i nogle af 

regnskaberne. Eksempelvis er det afstemt, om aktiver og passiver stemmer overens. Nogle få af 

observationerne har en difference imellem aktiver og passiver på få dollars, og denne forskel 

tilskrives afrundingsfejl og små indtastningsfejl til Orbis, hvorfor det vurderes at disse observationer 

stadig er valide.  

 

Herefter er der taget stilling til manglende værdier. Det gør sig gældende for nogle af observationerne, 

at der mangler enkelte regnskabsposter. Ifølge Hayden (2011) kan man vælge at se helt bort fra de 

observationer, som har manglende værdier. Vurderes det ikke, at datasættet består af nok 

observationer, eller hvis denne fremgangsmåde vil føre til, at man skal se bort fra for mange 

observationer, kan man i stedet lade variable med manglende værdier udgå af modellen. På baggrund 

af datasættets størrelse benyttes fremgangsmåden hvor der udelades variable med manglende værdier. 

 

For at udlede en probability of default model skal potentielle forklarende variable udvælges. 

Afhandlingens probability of default model vil udgøres af finansielle nøgletal, da de jf. afsnit 5.2 er 

formet til at standardisere den tilgængelige information, samt giver en klar forståelse for 

kreditværdigheden. Da der findes et stort udvalg af finansielle nøgletal til udarbejdelse af 

kreditmodeller, vil udvælgelsen af finansielle nøgletal ske på baggrund af popularitet i tidligere 

litteratur jf. afsnit 4. I første led af udvælgelsen er potentielle nøgletal defineret og beregnet. Disse 

finansielle nøgletal er udregnet ved hjælp af poster i regnskabet, som har været tilgængelige i det 

indsamlede datasæt af de europæiske fodboldklubber. Allerede på dette stadie er nogle nøgletal 

udeladt. Eksempelvis er nøgletallet EBIT/Financial Expenses udeladt, da denne variabel er præget af 

stor varians. Nøgletallet har en minimumsværdi på -9.154 og en maksimumsværdi på 17.034 og en 

middelværdi på 29. Herudover er nøgletal, hvor der opstår et fortolkningsproblem blevet udeladt. 

Eksempelvis nøgletallet Return on Equity (ROE) som beskriver hvor effektiv virksomheden bruger 

dets aktiver til at generere profit (Petersen et al., 2017). Det forventes ofte at højere ROE, alt andet 

lige, fører til en lavere sandsynlighed for default. For fodboldklubber opstår der dog et 

fortolkningsproblem, da de modsat virksomheder i andre brancher ofte opererer med negativt resultat 

for året og negativ egenkapital. Dette kan medføre en høj positiv ROE, hvor nøgletallet derved vil 

opnå en forkert effekt på sandsynligheden for default.   
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Dernæst er outliers blandt nøgletallene identificeret. Baesens (2014) definerer to typer af outliers. De 

outliers som opstår grundet fejl i data og derfor kan karakteriseres som invalide observationer, og de 

outliers som skyldes, at observationen skiller sig ud fra resten af populationen, som er valide 

observationer. Efter gennemgang af data er ingen outliers, grundet fejl i data, observeret. Valide 

outliers kan dog ofte forekomme, når finansielle nøgletal indgår som variable. Dette skyldes, at 

nævneren i brøken kan tage værdien 0, og dermed vil nøgletallet afspejle en forkert værdi (Hayden 

E. , 2011). Til behandling af valide outliers kan z-score benyttes til at identificere og udskifte disse 

(Baesens, Analytics in a Big Data Worlds - The Essential Guide to Data Science and Its Applications, 

2014). Z-scoren måler hvor mange std. afvigelser en observation befinder sig fra gennemsnittet for 

variablen og udregnes som følger: 

 

 Ü! = 2!&_
`

   (7.1) 

 

Hvis den absolutte værdi af z-scoren er højere end 3, defineres observationen som en outlier (Baesens, 

Analytics in a Big Data Worlds - The Essential Guide to Data Science and Its Applications, 2014). 

For de observationer hvor dette er tilfældet, vil værdien (xi) blive udskiftet med værdien der medfører, 

at observationens absolutte z-score ikke længere overstiger 3. Dette svarer til i alt 27 af de 2.460 

datapunkter, hvoraf maksimum fire observationer var inden for samme variabel.  

 

Efter ovenstående bearbejdelse af data består det endelige datasæt af 15 forklarende variable. I tabel 

7.1 følger et overblik over de finansielle nøgletal. Den sidste kolonne viser afhandlingens hypotese 

om den forventede sammenhæng mellem det finansielle nøgletal og probability of default, hvor ”+” 

symboliserer at en stigning i det givne finansielle nøgletal, ceterius paribus, vil føre til en stigning i 

probability of default, og ”-” symboliserer et fald i probability of default givet en stigning i den 

forklarende variabel.  
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Tabel 7.1 - Summary statistics - Kilde: Egen tilvirkning 

 

7.3.2 Præsentation af nøgletal 

Tabel 7.1 præsenterer afhandlingens definerede og beregnede nøgletal, som forventes at kunne have 

en signifikant betydning for fodboldklubbers probability of default. Forventningerne til disse nøgletal 

beror på popularitet i tidligere probability of default modeller samt de økonomiske forhold som 

kendetegner fodboldindustrien. Ifølge Chen & Shimerda (1981) er der i probability of default 

litteratur anvendt mere end 100 finansielle nøgletal, hvor næsten 50% har været fundet brugbare 

mindst en gang i et empirisk studie. De beregnede nøgletal Net Income/Total Assets, Current 

Assets/Current Liabilities, Working Capital/Total Assets og Retained Earnings/Total Assets har 

ifølge Bellovary (2007) været anvendt over 40 gange i empiriske studier siden 1930. Det antages 

derfor at disse variable vil kunne have en signifikant betydning også for fodboldklubbers probability 

of default. Altman (1968), Zmijewski (1980) og Ohlsons (1980) prominente probability of default 

modeller understøtter dette, da de hver især indeholder minimum to af disse nøgletal.  

 

Retained Earnings er den kumulative profit virksomheden har indtjent til dags dato, fratrukket 

dividende og andre udbetalinger til investorer. Det har ikke været muligt at aflæse Retained Earnings 

fra årsregnskaberne leveret af Orbis, hvorfor Other Shareholders er anvendt som proxy. Other 

Shareholders består hovedsageligt af Retained Earnings, men kan også bestå af andre elementer, som 

Nøgletal Risikokategori Middelværdi Std. av. Min Max Hypo.

X1 Net Income/Total Assets Profitability -0,187 0,774 -7,811 1,698 -

X2 Current Assets/Current Liabilities Liquidity 0,883 0,819 0,007 4,591 -

X3 Working Capial/Total Assets Liquidity -0,450 1,183 -7,093 1,278 -

X4 Retained Earnings/Total Assets Profitability -0,794 2,063 -10,049 0,890 -

X5 EBIT/Total Assets Profitability -0,189 0,538 -2,565 0,879 -

X6 Book Value of Equity/Total Liabilities Leverage 0,317 0,999 -0,960 5,745 -

X7 Revenue/Total Assets Turnover 1,340 1,007 0,075 4,658 -

X8 Total liabilities/Total Assets Leverage 1,362 1,502 0,050 8,409 +

X9 Current Assets/Total Assets Liquidity 0,462 0,248 0,022 0,962 -

X10 Cash/Total Assets Liquidity 0,106 0,136 0,000 0,527 -

X11 Cash Flow/Total Assets Efficiency -0,039 0,488 -2,190 1,754 -

X12 Cash Flow/Total Liabilities Coverage 0,087 0,510 -2,005 3,073 -

X13 Current Liabilities/Total Assets Liquidity 0,933 1,190 0,050 7,528 +

X14 Net Income/Revenue Profitability -0,106 0,503 -2,053 1,877 -

X15 Cost of Emp/Revenue Profitability 0,640 0,319 0,000 1,786 +
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eksempelvis Share Premium, hvilket er den pris aktionærer har betalt over deres nominelle værdi 

(Petersen et al., 2017). 

 

I vurderingen af minimums- og maksimumsværdierne er det tydeligt, at mange af disse for 

fodboldklubber er ekstreme, selv efter outliers er udlignet. Total Liabilities/Total Assets har en 

maksimumsværdi på hele 8,409, hvilket vil sige at det for en enkelt observation gør sig gældende, at 

virksomhedens samlede forpligtigelser er over otte gange så store som aktiverne. Derudover 

observeres andre ekstreme maksimumsværdier, som nøgletallet Current Liabilities/Current Assets på 

7,528. Hayden (2013) observere henholdsvis 1,00 og 0,72 i maksimumsværdi for tilsvarende nøgletal, 

i sit studie af østrigske selskaber. Dette indikerer at mange af nøgletallene for fodboldklubber har 

ekstreme værdier, som ikke generelt ses i andre brancher.    

 

Fodboldspilleres indtjening er relativ høj sammenlignet med andre erhverv, hvilket ofte fører stor 

debat med sig (Maguire, 2020). Ifølge Maguire (2020) & Barajas & Rodriguez (2010) oplever 

fodboldindustrien høje Wage Turnover ratios. Wage Turnover beskriver hvor meget virksomheden 

har af udgifter til lønninger i forhold til omsætning. Højere Wage Turnover ratio implicerer lavere 

profitabilitet. Dette skyldes, at hvis nøgletallet overstiger 100%, bruger virksomheden mere på 

lønninger end hvad de indtjener, hvilket gør dem tabsgivende før alle andre udgifter er taget i 

betragtning. Denne vil alt andet lige, på lang sigt, føre til en økonomisk ustabil situation. Barajas & 

Rodriguez (2010) finder i deres studie, at størstedelen af spanske klubber i landets bedste rækker, har 

Wage Turnover ratios på over 80%. Endvidere vurderes det af Barajas & Rodriguez (2010) at en 

Wage Turnover ratio over 40% kan være kritisk for fodboldklubber. På baggrund af dette ønsker 

afhandlingen at undersøge hvorvidt nøgletallet Cost of Employees/Revenue kan have en signifikant 

betydning for probability of default for fodboldklubber.     

 

De økonomiske kendetegn beskrevet i afsnit 6 understøttes af de observerede regnskabstal for 

datasættets fodboldklubber. For de givne regnskabsår, som ovenstående nøgletal rapporteres på 

baggrund af, er antallet af klubber med negativ; Equity (34%), Retained Earnings (55%) Working 

Capital (70%), EBIT (54%), Cash Flow (37%) og Net Income (50%) (appendix 4). Disse resultater 

afspejler den særlige finansielle situation i fodboldindustrien sammenlignet med andre brancher, da 

fodboldklubbernes regnskabsposter viser ratios som selv økonomisk usunde virksomheder i andre 

brancher ikke vil opnå (Szymanski, 2015). Antallet af negative regnskabsposter understøtter 
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endvidere visse kandidatvariable, som X4, X5, X11 og X14 (tabel 7.1), da disse kunne forventes at 

have en betydning for probability of default for fodboldklubber.    

 

8 Test af eksisterende probability of default modeller   

Følgende afsnit vil teste Altmans reviderede Z”-score model (1995) samt Zmijewskis (1984) probit 

model, på studiets datasæt bestående af europæiske fodboldklubber. Dette vil blive gjort ved først at 

udregne hvilken accuracy Z”-score modellen opnår på datasættet. Herefter vil samme mål blive 

udregnet for Zmijewskis (1984) model. 

 

8.1 Altman Z”-score 
Følgende afsnit vil benytte Altmans (1995) Z”-score model, da denne model er bedre egnet til at teste 

fodboldklubber end tidligere udgaver af Altmans model (Barajas & Rodriguez, 2014). Dette skyldes 

som tidligere nævnt, at modellen er tilpasset virksomheder som ikke er børsnoteret, og da dette gør 

sig gældende for langt de fleste europæiske fodboldklubber, benyttes denne model. Derudover er 

denne udgave af Altmans (1995) Z-score også tilpasset virksomheder, som ikke er 

produktionsvirksomheder. 

 

Tabel 8.1 præsenterer en confusion matrix for Altmans Z”-score model. De optimale cut-off værdier 

jf. afsnit 4.2 anvendes til at klassificere observationer som værende konkurs eller ikke-konkurs. 

Selvom Altman (2002) opdeler virksomhedernes konkurssandsynlighed i tre kategorier, er der i 

udregningen af accuracy kun benyttet cut-off værdien på 1,1 som indikerer, at en virksomhed med 

stor sandsynlighed vil gå konkurs inden for det kommende år. De virksomheder som falder i gråzonen 

og har en Z”-score på mellem 1,1 og 2,6 er kategoriseret som ikke-konkurs. 

 

 
Tabel 8.1 – Altman Z”-score confusion matrix – Kilde: Egen tilvirkning 

Konkurs Ikke-konkurs

Konkurs 41 83

Ikke-konkurs 0 40

Accuracy 49,39%

Actual

Pr
ed
ic
te
d
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Accuracy for Z”-score modellen er 49,39%. Som det fremgår af tabel 8.1, falder ingen observationer 

i kategorien false negative, hvilket indikerer at ingen af de europæiske fodboldklubber forkert 

klassificeres som værende ikke-konkurs. Derimod ser man at over halvdelen af samtlige klubber 

falder i kategorien false positive, og dermed klassificeres som værende konkurs, uden faktisk at være 

det. Den lave accuracy kan skyldes at modellen ikke bygger på data for fodboldklubber, og at cut-off 

værdierne ikke er optimeret i forhold til disse. Derudover skal det nævnes at Other Shareholder Funds 

er blevet anvendt som proxy for Retained Earnings.  

 

Studiet vælger ikke at konstruere en ROC-kurve for Altmans (1995) Z”-score model når den testes 

på europæiske fodboldklubber. Dette skyldes, at udfaldsrummet som normalt går fra 0 til 1, ikke 

længere er veldefineret og i princippet går fra -∞ til +∞. Den lave accuracy for Altmans Z”-score 

model indikerer, at denne eksisterende probability of default model, ikke er i stand til at klassificere 

fodboldklubber efter konkurssituation, på et tilfredsstillende niveau. Der skal dog jf. ovenstående 

tages forbehold for, at ikke alle input i modellen har været præcist identificeret. Fordelingen af Z”-

scoren for de forskellige observationer fremgår af figur 8.1. 

 
Figur 8.1 – Histogram Altman Z”-score – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som figur 8.1 illustrerer, er der stor spredning i Z”-scoren blandt klubberne, og som tabel 8.1 viser, 

bliver 124 af de 164 observationer kategoriseret som værende konkurs. Der kan argumenteres for at 

Z”-score modellens dårlige præstation skyldes at klubberne er win-maximizers snarere end profit-
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maximizers. Observationerne skal opnå en Z”-score på over 1,1 for at undgå at blive klassificeret som 

konkurs af modellen. Naturen i fodboldklubbers nøgletal bevirker dog, at dette langt fra er tilfældet 

for de fleste fodboldklubber.   

 

Da de fleste fodboldklubber har negativt resultat for året (appendix 4), vil overført resultat for disse 

blive negativt. Såfremt årets resultat gentagende gange er negativt, vil nøgletallet Retained 

Earnings/Total Assets få en negativ værdi. Derudover indgår nøgletallet EBIT/Total Assets i 

modellen, og da det fremgår af appendix 4, at den gennemsnitlige værdi af EBIT er lig -2,3 millioner 

USD for alle de undersøgte fodboldklubber, vil også dette nøgletal for mange klubber have en negativ 

værdi. Ydermere har en stor del af fodboldklubberne negativ egenkapital (appendix 4), og derfor vil 

nøgletallet Book Value of Equity/Book Value of Total Debt også for en stor del af klubberne have 

negativ værdi. En stor del af grunden til, at alle disse nøgletal har en negativ værdi for de fleste 

fodboldklubber, skyldes at fodboldklubber generelt ikke er underlagt de samme krav om at generere 

overskud til ejerne, og derfor er Altmans (1995) Z”-score model ikke i stand til at tildele klubberne 

passende Z”-score værdier. 

 

8.2 Zmijewskis probit model 
Zmijewksis (1984) model introduceres i literature review (4.4) og heraf fremgår det, at den ikke er 

branche specifik, og dermed kan antages at kunne forudsige konkurs for virksomheder i alle brancher. 

Afhandlingen ønsker derfor at teste modellens prædiktionsevne på et udsnit af europæiske 

fodboldklubber. Fordelingen af sandsynligheder som tildeles studiets observationer, på baggrund af 

Zmijewskis (1984) model, illustreres i følgende histogram: 
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Figur 8.2 - Histogram Zmijewski – Kilde: Egen tilvirkning 

Heraf fremgår det, at halvdelen af alle observationer i datasættet estimeres til at have en 

konkurssandsynlighed på mellem 80% og 100%. Da kun 25% af de observerede klubber er gået 

konkurs, tildeler modellen en for høj sandsynlighed til mange observationer. Af tabel 8.2 fremgår en 

confusion matrix, som opsummerer modellens Count R2 på afhandlingens datasæt. Count R2 benytter 

samme cut-off værdi som Zmijewski (1984). 

  

 
Tabel 8.2 – Zmijewski confusion matrix – Kilde: Egen tilvirkning  

Tabel 8.2 viser, at modellen kun er i stand til at klassificere 59,15% af observationerne korrekt, når 

en cut-off værdi på 0,5 benyttes. Matrixen viser samme billede som gjorde sig gældende for Z”-score 

modellen (Tabel 8.1). En stor del af observationerne falder i kategorien false positive, og klassificeres 

forkert som værende konkurs. Modellen overvurderer derfor sandsynligheden for, at fodboldklubber 

går konkurs.  

  

Konkurs Ikke-konkurs

Konkurs 40 66

Ikke-konkurs 1 57

Accuracy 59,15%

Actual

Pr
ed
ic
te
d
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Den lave accuracy skyldes, også for denne model, de kendetegn som præger fodboldindustrien. Det 

kræves at en klub maksimalt estimeres til at have en sandsynlighed på 0,5 eller højest en Zmijewski 

værdi på 0, for ikke at blive klassificeret som værende konkurs. Et nøgletal som Net income/Total 

assets indgår i modellen med en vægt på -4,513. Da langt de fleste fodboldklubber, konkursramt eller 

ej, har negativt resultat for året, vil dette nøgletal for størstedelen af fodboldklubberne resultere i at 

de udelukkende på baggrund af dette tildeles en høj sandsynlighed for konkurs. Et negativt resultat 

for året, medfører dog ikke nødvendigvis, at den sande konkurssandsynlighed for fodboldklubber er 

høj.  

 
Figur 8.3 – ROC Zmijewski – Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Af figur 8.3 fremgår modellens ROC-kurve. Area Under Curve (AUC) for modellen er 0,796 hvilket 

svarer til en Accuracy Ratio (AR) på 0,592 Figur 8.3 viser derfor, at Zmijewskis model (1984) har en 

vis grad af forklarende effekt på konkurs for fodboldklubber. Figuren indikerer, at modellen er i stand 

til at diskriminere mellem de to grupper, ved at tildele de konkursramte fodboldklubber højere 

sandsynlighed for konkurs, end de ikke-konkursramte. Problemet med modellen, som det også 

fremgår af figur 8.2, er at langt de fleste klubber tildeles en ekstrem høj konkurssandsynlighed. Dette 

afspejler sig også i den lave Count R2 værdi, som viser, at modellen ikke er at stand til at tildele 

observationerne en sandsynlighed for konkurs, som kan retfærdiggøres af virkelighedens hændelser.  
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8.3 Opsummering 
Begge modeller rapporterer en lav accuracy, når de benyttes til at klassificere fodboldklubber via, de 

af litteraturen angivet, optimale cut-off værdier. Altmans Z”-score model tildeler langt de fleste 

observationer en utrolig lav score, hvilket indikerer en høj sandsynlighed for konkurs. Zmijewskis 

(1984) probit model estimerer, at 50% af alle observerede fodboldklubber har mere end 80% 

sandsynlighed for at gå konkurs inden for et år. På baggrund af dette vurderes det, at de to eksisterende 

probability of default modeller, ikke i særlig høj grad kan finde anvendelse på europæiske 

fodboldklubber. Dette skyldes at de begge i betydelig grad overvurderer de europæiske 

fodboldklubbers sandsynlighed for at gå konkurs. Det er dog værd at nævne, at modellen som 

opstilles af Zmijewksi (1984) målt ud fra AR, har en vis forklarende effekt på europæiske 

fodboldklubbers probability of default. Dette skyldes, at modellen er i stand til at tildele de 

fodboldklubber som er gået konkurs den højeste sandsynlighed for konkurs. Problemet er dog, at selv 

de fodboldklubber som ikke er gået konkurs tildeles en høj konkurssandsynlighed, hvilket afspejles i 

den lave Count R2 værdi. Resultatet som de to modeller producerer, belyser de særlige kendetegn 

som præger fodboldindustrien. Selvom der findes eksempler på konkursramte fodboldklubber, 

indikerer resultaterne fra de to modeller, at såfremt virksomheder i andre brancher var drevet som 

fodboldklubber, med samme nøgletal, ville de med betydelig sandsynlighed gå konkurs.  

Grundet fodboldindustriens karakteristika jf. afsnit 6, er antallet af konkursramte fodboldklubber dog 

lavt, hvis det vurderes i forhold til prædiktionerne fra de to testede modeller.  

 

9 Modellering af probability of default for fodboldklubber 

Den statistiske metode til at bygge og estimere studiets probability of default model vil følge Basel 

II Risk Parameters fremgangsmåde (Hayden E. , 2011). Følgende afsnit vil være organiseret således: 

Afsnit 9.1 vil teste antagelsen om linearitet mellem de forklarende variable og log odds, samt 

antagelsen om fravær af multikollinearitet. Herefter vil afsnit 9.2 beskrive estimering af en logistisk 

probability of default model, samt validering af denne gennem cross-validation. Derefter vil 

afhandlingen i afsnit 9.3 forsøge at estimere en elastic net model. Herefter vil afhandlingen i afsnit 

9.4 sammenligne de to modeller, med de eksisterende probability of default modeller, for at udvælge 

studiets endelig model. Afsnit 9.5 vil opsummere analysen og afslutningsvis vil afsnit 9.6 benævne 

overvejelser ved modellerne.  

 

 



 77 

9.1 Test af antagelser  
Studiet vil før modelleringen af en probability of default for europæiske fodboldklubber, teste 

antagelserne om linearitet og multikollinearitet.  
 

9.1.1 Test af linearitet 

I første omgang testes lineariteten i de enkelte variable for at afgøre om der skal laves en 

transformation, for at antagelsen om linearitet i de enkelte variable er opfyldt. For at teste antagelsen 

om linearitet mellem datasættets variable og log odds inddeles de forskellige observationer i grupper 

med 10 observationer i hver. For hver af disse grupper udregnes den gennemsnitlige konkursandel. 

Denne værdi transformeres til log odds via formel (3.3) (Hayden E. , 2011). Log odds værdien plottes 

mod den gennemsnitlige værdi af de enkelte nøgletal for hver gruppe. Der vil i alt være 10 

datapunkter, hvoraf nogle vil bestå af 16 observationer mens andre vil bestå af 17 observationer. 

 

 
Figur 9.1 – Forholdet mellem X2 og log odds – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som illustreret i figur 9.1 kan der spores en tydelig sammenhæng mellem nøgletallet Current 

Assets/Current Liabilities og log odds for default. Det er dog ikke tydeligt at spore en sammenhæng 

mellem samtlige af datasættets variable og log odds. Dette fremgår blandt andet af figur 9.2 og 9.3:  
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Figur 9.2 – Forholdet mellem X7 og log odds – Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
Figur 9.3 – Forholdet mellem X15 og log odds – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er for nøgletallene X7 Revenue/Total Assets og X15 Cost of Emp/Revenue svært at spore en lineær 

sammenhæng, men det er på samme tid også vanskeligt at vurdere, om en transformation af data ville 

medføre, at der i højere grad ville være en lineær sammenhæng. Et problem er det relativt lave antal 

af datapunkter, som gør det svært at spore en generel sammenhæng. Derudover fører det forholdsvist 

lave antal af observationer i hver gruppe til, at hver enkelt observations værdier har en stor betydning 

for gruppens gennemsnitlige værdi.  Dette medfører, at få observationer med høje værdier tydeligt 

viser sig i de enkelte datapunker. Af appendix 5 fremgår plot af hvert enkelt nøgletal mod log odds. 

Efter anvendelse af ovenstående proces tillades det at konkludere at der kan spores en mere eller 

mindre lineær sammenhæng mellem samtlige nøgletal og log odds, hvorfor antagelsen om linearitet 
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i de enkelte variable er opfyldt. Af den årsag vil ingen variable blive transformeret i den videre 

modellering.  

 

9.1.2 Test af multikollinearitet  

Fra et statistisk synspunkt findes det ikke fordelagtigt at tilføje for mange variable i en logistisk 

regression (Hayden E. , 2011), da højt korrelerede variable vil kunne resultere i at de estimerede 

koefficienter vil være betydeligt og systematisk biased. Som følge af dette foretrækkes det at udvælge 

de mest lovende forklarende variable og se på korrelationen mellem de individuelle finansielle 

nøgletal. 

 

9.1.2.1 Forklarende variable 

For at udvælge de mest lovende forklarende variable anvendes AUC og AR. Studiet vil benytte formel 

(3.22) til at udregne AR via AUC, som er målet for arealet under kurven for ROC-kurven. Derfor er 

ROC-kurven blevet estimeret for hver af de enkelte variable. Dette er gjort i R, ved først at estimere 

en logit model med hver af de enkelte variable som eneste forklarende variabel og konkurstilstand 

som den afhængige variabel. Herefter estimeres ROC-kurven på baggrund af denne model.  

 

 
Figur 9.4 – ROC-kurve X1 – Kilde: Egen tilvirkning 
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ROC-kurven for variabel X1 Net Income/Total Assets fremgår af figur 9.4. ROC-kurver for de 

resterende variable fremgår af appendix 6. For de estimerede ROC-kurver aflæses AUC og denne 

værdi transformeres til AR.   

 

 
Tabel 9.1 – Rangeret AR for nøgletal – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af tabel 9.1 fremgår det, at Book Value of Equity/Total Liabilities sammen med Total Liabilities/Total 

Assets er de to variable med højest AR, mens Revenue/Total Assets er variablen med lavest AR.  

 

9.1.2.2 Korrelation mellem forklarende variable 

Efter rangeringen af AR for de enkelte variable, udregnes korrelationen mellem dem. Af 

korrelationsmatrixen (tabel 9.2) fremgår en høj grad af korrelation mellem flere af de enkelte variable. 

Der er i særlig grad korrelation mellem variable inden for samme risikokategori, men der er også 

variable på tværs af risikokategorier som korrelerer. For at undgå multikollinearitet udelades de 

variable med højest korrelation fra modellen.  

 

Nøgletal AR

Book Value of Equity/Total Liabilities 0,593

Total Liabilities/Total Assets 0,593

Working Capial/Total Assets 0,563

Current Assets/Current Liabilities 0,507

Retained Earnings/Total Assets 0,504

Net income/Total Assets 0,465

Cash/Total Assets 0,441

Current Liabilities/Total Assets 0,434

Cash Flow/Total Liabilities 0,432

Cash Flow/Total Assets 0,419

Net Income/Revenue 0,408

EBIT/Total Assets 0,386

Cost of Emp/Revenue 0,291

Current Assets/Total Assets 0,204

Revenue/Total Assets 0,122
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Tabel 9.2 – Korrelationsmatrix – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Målet er at reducere antallet af variable som skal indgå i den endelige model, således at ingen af de 

tilbageværende variable indbyrdes korrelerer med mere end den absolutte værdi 0,5 (Hayden E., 

2011). Reduceringen af variable er sket ved først at beholde de variable som ikke korrelerer med mere 

end |0,5|. Dette gør sig gældende for variabel X7, X9, X10 og X14. Derefter er der for hver variabel, 

noteret hvilke variable som korrelerer med mindst |0,5|. Da de resterende variable korrelerer med 

mindst tre andre variable, udvælges den af de resterende variable med højest AR. Da variabel X6 og 

X8 begge har en AR på 0,593 vælges den af de to, som korrelerer med færrest resterende variable. 

Variabel X6 korrelerer med tre variable og vælges derfor frem for variabel X8 som korrelerer med 

syv af de resterende variable. X6 korrelerer med X2, X8 og X12 hvorfor disse udelades. Af de 

resterende variable har X3 den højeste AR og denne tilføjes derfor til modellen. Dette medfører, at 

X1, X4, X5, X11 og X13 også udelades og derved korrelerer ingen af de resterende variable med mere 

end |0,5|. Til første udkast af den endelig model vil X3, X6, X7, X9, X10, X14 og X15 derfor indgå.  

 

9.2 Logistik regression 
På baggrund af det første udkast fittes en logistisk regressionsmodel med udvalgte variable jf. 

ovenstående resultater. For at undgå overfitting, skal en optimal model kun indeholde højt 

signifikante variable (Hayden E. , 2011). 

 

Nøgletal AR X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

X1 0,465 1 0,256 0,654 0,462 0,789 0,264 -0,255 -0,526 -0,060 -0,005 0,830 0,493 -0,665 0,356 -0,453

X2 0,507 1 0,458 0,379 0,326 0,765 0,010 -0,420 0,447 0,473 0,312 0,535 -0,379 0,201 -0,280

X3 0,563 1 0,783 0,666 0,441 -0,300 -0,834 0,066 0,119 0,636 0,258 -0,973 0,264 -0,365

X4 0,504 1 0,570 0,482 -0,243 -0,893 0,022 0,089 0,493 0,222 -0,796 0,158 -0,251

X5 0,386 1 0,337 -0,130 -0,578 0,001 0,055 0,796 0,547 -0,675 0,308 -0,630

X6 0,593 1 -0,134 -0,536 0,066 0,256 0,303 0,540 -0,438 0,162 -0,248

X7 0,122 1 0,272 0,483 0,243 -0,124 0,062 0,391 0,004 -0,102

X8 0,593 1 -0,016 -0,105 -0,511 -0,236 0,842 -0,142 0,244

X9 0,204 1 0,488 0,041 0,105 0,119 0,097 -0,140

X10 0,441 1 0,074 0,165 -0,026 0,040 -0,031

X11 0,419 1 0,679 -0,629 0,456 -0,542

X12 0,432 1 -0,246 0,322 -0,506

X13 0,434 1 -0,241 0,329

X14 0,408 1 -0,295

X15 0,291 1
*Hver nøgletal fremgår med det nummer, som de er angivet i tabel  7.1
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Tabel 9.3 – Udkast af logistisk regressionsmodel – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 9.3 viser den logistiske regressionsmodel på baggrund af første udkast. Her bemærkes det at 

variabel X3 Working Captial/Total Assets har fortegn der modstrider hypotesen som blev præsenteret 

i tabel 7.1. Af denne grund udarbejdes andet udkast til den endelige model, hvor logit modellen fittes 

igen, uden variabel X3. For at udlede den mest optimale model, anvendes herefter en stepvis 

eliminering af insignifikante variable. Dette medfører at den variable med højest p-værdi stepvis 

elimineres indtil modellen kun indeholder variable som er signifikante på et 5% niveau. Af denne 

grund udlades i første omgang X7 Revenue/Total Assets, og en model med resterende variabel fittes 

på ny. Denne metodik følges indtil modellen kun indeholder forklarende variable. Den endelige 

model, efter den stepvise eliminering, fremgår af den følgende tabel:  

 

 
Tabel 9.4 – Logistisk regressionsmodel (Model 1) – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Output for den endelige logistiske regressionsmodel, fremgår af tabel 9.4 og indeholder kun de 

signifikante variable X6 Book Value of Equity/Total Liabilities og X10 Cash/Total Assets. Den 

endelige estimerede logistiske regressions model (Model 1) kan på baggrund af ovenstående 

logistiske regressionsmodel sammenfattes som følger: 

 

 ! = −0,652 − 1,901 ∗ ,--.	01234	-5	67389!/;-912	<81=828984> − 5,779 ∗ @1>ℎ/;-912	1>>49>   (9.1) 

 

Nøgletal Koefficient Std. Error z value Pr(>|z|) Hypo

(Intercept) -0,934 0,726 -1,287 0,198

X3 Working Capital/Total Assets 0,208 0,226 0,919 0,358 -

X6 Book Value of Equity/Total Liabilities -2,424 0,648 -3,737 0,000 -

X7 Revenue/Total Assets -0,004 0,256 -0,016 0,987 -

X9 Current Assets/Total Assets -0,080 1,054 -0,076 0,939 -

X10 Cash/Total Assets -5,122 2,749 -1,863 0,062 -

X14 Net Income/Revenue -0,176 0,388 -0,453 0,651 -

X15 Cost of Emp/Revenue 0,411 0,743 0,553 0,580 +

Nøgletal Koefficient Std. Error z value Pr(>|z|) Hypo

(Intercept) -0,652 0,248 -2,625 0,009

X6 Book Value of Equity/Total Liabilities -1,901 0,462 -4,116 0,000 -

X10 Cash/Total Assets -5,779 2,498 -2,314 0,021 -
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For at beregne sandsynligheden for at en europæisk fodboldklub går konkurs inden for et år, skal 

værdien y, som udregnes på baggrund af model 1, transformeres via formel (3.4). 

 

Det lave antal af variable, som model 1 består af, efter den stepvise eliminering af insignifikante 

variable, kan i særlig grad tilskrives den høje korrelation mellem variable. Selvom de højest 

korrelerede variable blev fravalgt indledningsvist, korrelerer mange af de syv variable som indgik i 

første udkast til den logistiske regressionsmodel. Som tidligere beskrevet vil en høj korrelation føre 

til høje standardafvigelser for de enkelte koefficienter. Med høj standardafvigelse følger også en 

større chance for, at den enkelte koefficient bliver insignifikant, hvilket medfører at en lang række 

variable udelades af modellen. 

  

Prædiktionsevnen for model 1 vurderes på baggrund af AR. Af figur 9.5 fremgår AUC til at være 

0,818 hvilket svarer til en AR på 0,636. 

 
Figur 9.5 – ROC-kurve model 1 – Kilde: Egen tilvirkning  

 

9.2.1 Validering af logistisk regression 

For at validere endeligt på den udarbejdede model, vil det som tidligere beskrevet være en fordel at 

teste modellen på et hold-out-sample, for at vurdere om modellen vil præstere stabilt på nye 

observationer. Da det er besluttet ikke at splitte datasættet op i training- og testing sæt, vil modellen 

i stedet blive testet på sub-samples af hele datasættet. Dette vil ske ved brug af cross-validation 

(Provost & Fawcett, 2013). Studiets brug af cross-validation medfører, at datasættet bliver splittet op 
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i fem sub-samples. Dette resulterer i, at modellen bliver testet på fem forskellige datasæt, hvoraf 

modellens AUC kan rapporteres for hver af disse. Denne cross-validation proces vil blive foretaget 

10 gange, hvor en tilfældig udvælgelse medfører, at forskellige observationer udgør hver af de fem 

sub-samples ved hver cross-validation proces. Afslutningsvist udregnes den gennemsnitlige AUC af 

disse 10 cross-validations, for at vurdere hvordan modellen præsterer når den testes på forskellige in-

sample datasæt. 

 

 
Tabel 9.5 – 10x 5-fold cross-validation – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som fremstillet i figur 9.5 er model 1’s AR 0,636 på det sample, som modellen er bygget på. Testes 

modellens prædiktion evne via cross-validation rapporteres en AR på 0,614 (tabel 9.5) hvilket er 

næsten lige så højt, som på det sample modellen er bygget på. Det vurderes derfor at modellen 

præsterer stabilt på sub-sets af in-sample datasæt. I følge Hayden (2011) har corporate rating modeller 

fra tidligere litteratur ofte en AR på mellem 40% til 70%, og af denne grund vurderes model 1 til at 

have en tilfredsstillende AR. 

 

9.2.2 Goodness of fit  

Til yderligere at vurdere model 1 anvendes accuracy og pseudo R2 mål. Til at måle pseudo R2 gør 

studiet brug af Count R2 (formel 3.11) samt McFadden R2 (formel 3.8). Derudover vil accuracy, på 

baggrund af den optimale cut-off værdi, beregnet ved G-mean (formel 3.19), blive målt. Tabel 9.6 

opsummerer den logistiske regressionsmodels (model 1) goodness of fit og prædiktionsmål. 

 

 
Tabel 9.6 – Goodness of fit og prædiktionsmål (Model 1) – Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Cross-validation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Average across all

Average AUC 0,830 0,821 0,812 0,794 0,788 0,803 0,804 0,805 0,806 0,806 0,807

Average AR 0,660 0,643 0,624 0,588 0,576 0,606 0,609 0,610 0,612 0,611 0,614

Model Variable Count R
2

Accuracy 

(optimal cut-off)
McFadden R

2
AR                             

(Cross-validation)

Book Value of Equity/Total Liabilities

Cash/Total Assets

79,14% 0,221         0,614             Model 1 76,69%
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9.3 Elastic net regression 
Antallet af forklarende variable i den estimerede logistiske regression (model 1) er relativt lavt. Dette 

kan blandt andet tilskrives den manuelle udvælgelse af variable, hvori højt korrelerede variable 

fjernes, for ikke at bryde antagelsen om multikollinearitet. Eftersom at datasættets beregnede variable 

har en høj korrelation, forsøger studiet at estimere en probability of default model for europæiske 

klubber ved brug af elastic net regression, da denne regressions metode især er anvendelig til at 

behandle korrelerede variable. Dette udføres sker ved at anvende samtlige 15 variable jf. tabel 7.1 til 

at estimere en model ved brug af formel (3.15). Modelleringen foretages i R som fitter en generalized 

linear model via penalized maximum likelihood. Denne model kan ikke håndtere manglende værdier, 

hvorfor observationer med manglende værdier udelades fra datasættet. Elastic net regressionen 

modelleres derfor på baggrund af 153 observationer, hvor den logistiske regression modelleres på 

baggrund af 164 observationer. Efter at have fittet elastic net regressionen estimeres model 2 med 

følgende koefficienter.  

 

 
Tabel 9.7 – Elastic net (Model 2) – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Maksimeringsproblemet (formel 3.15) har herved skrumpet de forskellige variable og efterlader 

modellen med de variable der er med til at øge prædiktionsevnen i modellen mest mulig. Som det 

fremgår af tabel 9.7 indgår både Book Value of Equity/Total Liabilities og Cash/Total Assets i model 

2. Disse variable indgår også i model 1, men afviger i form af deres koefficienter. Derudover indgår 

der, ved udførelse af elastic net regression, også de forklarende variable Net Income/Total Assets og 

Current Assets/Current Liabilities. Fortegnet for hver enkelt variabel stemmer overens med, de i tabel 

7.1 præsenterede forventninger, til nøgletallenes relation til probability of default. Model 2 kan på 

baggrund af ovenstående elastic net regression sammenfattes som følger: 

 

Nøgletal Koefficient Hypo

(Intercept) -0,814

X1 Net Income/Total Assets -0,219 -

X2 Current Assets/Current Liabilities -0,115 -

X6 Book Value of Equity/Total Liabilities -1,026 -

X10 Cash/Total Assets -2,769 -
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 ! = −0,814 − 0,219 ∗ D49	EFG-H4/;-912	I>>49> − 0,115 ∗ @3JJ4F9	I>>49>/

@3JJ4F9	<81=828984> − 1,026 ∗ !""#	01234	-5	67389!/;-912	<81=828984> − 2,769 ∗
@1>ℎ/;-912	I>>49>   

(9.2) 

 

hvor y ligesom ved model 1 kan transformeres til sandsynligheden for at en europæisk fodboldklub 

går konkurs inden for et år via formel (3.4). 

 

AUC for model 2 rapporteres i figur 9.6 til 0,836 hvilket kan transformeres via formel (3.22) til en 

AR på 0,672. 

 
Figur 9.6 – ROC-kurve model 2 - Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at vurdere og validere prædiktionsevnen for model 2, anvendes en 5-fold cross-validation ligesom 

for model 1. Prædiktionsevnen for model 2 resulterer, på baggrund af cross-validation, i en 

gennemsnitlig AUC på 0,812 og gennemsnitlig AR på 0,624. Det vurderes på baggrund af 

ovenstående kalkulationer for model 2, at modellen præsterer stabilt på sub-sets af in-sample 

datasæts, da modellens prædiktionsevne via cross-validation er nærliggende AR for det sample 

modellen er bygget på.  

 

Der fremgår ingen p-værdi eller std. error for koefficienterne i tabel 9.7, som tilfældet er for logistisk 

regression (tabel 9.4), da dette ikke rapporteres som standard i R. Dette skyldes, at når beta estimeres 

ved brug af logistisk regression, vil parameteret være asymptotisk normalfordelt. (Wooldridge, 2016). 

Dette betyder, at i takt med at forskellige samples trækkes fra den samlede population, og beta 
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estimeres for hver af disse samples, vil fordelingen af estimerede beta værdier gå mod en 

normalfordeling med middelværdi svarende til den sande værdi af beta. Som en konsekvens af dette, 

er det muligt at konstruere konfidensintervaller for de forskellige betakoefficienter. Ved anvendelse 

af elastic net regression vil estimaterne ikke være asymptotisk normalfordelte, da strafledet som 

indgår i estimeringen af beta, medfører at den absolutte værdi af det estimerede parameter bliver 

mindre. Dette skyldes at de estimerede parametre er systematisk biased (Zou & Hastie, 2004). Derfor 

kan der ikke skabes konfidensintervaller på samme måde som tilfældet er for logistisk regression 

(Wooldridge, 2016).  

 

Afslutningsvis præsenterer tabel 9.8 goodness of fit og prædiktionsmål for model 2.  

 

 
Tabel 9.8 - Goodness of fit og prædiktionsmål (Model 2) – Kilde: Egen tilvirkning  

 

9.4 Sammenligning af modeller 
I følgende afsnit vil studiet analysere de estimerede probability of default modellers goodness of fit 

og prædiktionsmål. Først vil følge en beskrivelse af modellernes estimerede forklarende variable. 

Herefter vil følge en vurdering af modellernes AR på baggrund af cross-valdidation hvorefter en 

sammenligning af de estimerede modeller blive foretaget, ved at vurdere deres pseudo R2 mål, count 

R2 samt Macfadden R2 og deres accuracy på baggrund af optimal cut-off udregnet via G-mean. For 

at kunne sammenligne målene for de to modeller, vil de blive udregnet på baggrund af samme 

datagrundlag. Da elastic net modellen kun bygger på- og kommer med prædiktioner for observationer 

uden manglende værdier, vil de forskellige mål for model 1 blive udregnet på samme datasæt som 

elastic net. Af denne grund vil værdierne for model 1 ikke være identiske med de før præsenterede 

mål (tabel 9.6) 

 

 

 

 

Model Variable Count R^2 Accuracy 
(optimal cut-off) McFadden R^2 AR                     

(Cross-validation)

Net Income/Total Assets

Current Assets/Current Liabilities

Book Value of Equity/Total Liabilities

Cash/Total Assets

Model 2 79,74% 68,63% 0,219                   0,624            
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9.4.1 De estimerede modellers forklarende variable: 

Evalueres de estimerede forklarende variable for henholdsvis model 1 og model 2, fremgår det af 

tabel 9.9, at begge modeller indeholder variablene Book Value of Equity/Total Liabilities og 

Cash/Total Assets.  

 
Tabel 9.9 – Sammenligning af variable i estimerede modeller – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det første af de to nøgletal, Book Value of Equity/Total Liabilities, ligner nøgletallet financial 

leverage som udregnes som Total Liabilities/Equity, og beskriver samme forhold. Nøgletallet beretter 

om selskabets finansielle gearing, og i hvilken grad selskabets egenkapital er i stand til at dække de 

samlede forpligtigelser (Petersen et al., 2017). Begge modeller angiver en negativ relation mellem 

dette nøgletal og sandsynligheden for konkurs, hvilket stemmer overens med de forventninger som 

på forhånd var til nøgletallet. En højere egenkapital vil alt andet lige føre til, at dette nøgletal stiger, 

og dermed vil sandsynligheden for konkurs falde. Mange af observationerne i datasættet er 

kendetegnet ved, at den bogførte værdi af egenkapital er negativ, og derfor vil det samlede nøgletal 

også være negativt. Dette gør sig især gældende for de konkursramte klubber, hvilket resulterer i, at 

dette nøgletal indgår i modellen. Det er jf. afsnit 6.2 muligt for klubberne at eksistere med negativ 

egenkapital så længe de er i stand til at opfylde deres kortsigtede forpligtigelser, men modellen 

antyder, at en lavere eller mere negativ egenkapital ofte er associeret med konkurs.  

 

Nøgletallet Cash/Total Assets angiver andelen af virksomhedens samlede aktiver som udgøres af 

kontanter, eller aktiver med samme grad af likviditet. Nøgletallet repræsenterer risikokategorien 

liquidity, og beskriver den kortsigtede likviditets risiko. Fra en investors synspunkt, kan en høj værdi 

af nøgletallet anses som et tegn på ineffektivitet, da der kan argumenteres for, at en virksomhed bør 

udbetale overskydende likvider, såfremt de ikke selv er i stand til at forrente dem (Petersen et al., 

2017). Studiet kommer dog frem til, at det for fodboldklubber er nødvendigt med en høj grad af 

Model Variable Hypo. Risikokategori

Book Value of Equity/Total Liabilities - Leverage

Cash/Total Assets - Liquidity

Net Income/Total Assets - Profitability

Current Assets/Current Liabilities - Liquidity

Book Value of Equity/Total Liabilities - Leverage

Cash/Total Assets - Liquidity

Model 1

Model 2
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likvide aktiver for at undgå konkurs, da begge modeller angiver en negativ sammenhæng mellem 

dette nøgletal og sandsynligheden for konkurs. Dette stemmer, som tidligere nævnt overens med 

forventningerne til dette nøgletal.  

 

I model 2 indgår derudover de to nøgletal Net Income/Total Assets og Current Assets/Current 

Liabilities. Det første nøgletal, Net Income/Total Assets, beskriver virksomhedens evne til at udnytte 

dens aktiver, og samtidig styre dets omkostninger (Petersen et al., 2017). Ser man på data som 

modellen bygger på, har langt de fleste observationer negativ Net Income, men dette gør sig i større 

grad gældende for de konkursramte klubber. Der estimeres en negativ sammenhæng mellem dette 

nøgletal og sandsynlighed for konkurs, hvilket er i takt med hypotesen som var opstillet for dette 

nøgletal. Nøgletallet vil alt andet lige have en højere værdi, såfremt virksomheden er i stand til at 

skabe overskud, i forhold til virksomheder som ikke skaber overskud, og dette anses at mindske 

sandsynligheden for konkurs. Da model 2 indeholder dette nøgletal, er risikokategorien profitability 

i modsætning til model 1 repræsenteret i denne model. 

 

Current Assets/Current Liabilities, også kaldet Current Ratio beretter om forholdet mellem 

omsætningsaktiver og de kortfristede forpligtigelser som virksomheden har påtaget sig. Nøgletallet 

beskriver virksomhedens kortsigtede likviditetsrisiko. Nøgletallet indikerer hvorvidt virksomheden 

vil være i stand til at dække sine kortfristede forpligtigelser ved at likvidere sine omsætningsaktiver, 

og dette kan ses som en sikkerhed for investorer (Petersen et al., 2017). Model 2 angiver en negativ 

sammenhæng mellem dette nøgletal og sandsynlighed for konkurs, hvilket stemmer overens med 

ovenstående. Ligesom at tidligere litteratur viser, at dette nøgletal har betydning for virksomheders 

konkursrisiko (Ohlson, 1980; Zmijewski, 1984), indikerer model 2, at dette nøgletal også har 

betydning for fodboldklubbers probability of default. 

 

9.4.2 Sammenligning af prædiktionsmål 

Af tabel 9.10 fremgår sammenligning af de to modellers AR. De to AR værdier som sammenlignes, 

er udregnet via cross-validation. De to modeller har tæt på identisk AR, men model 1 præstere en 

smule bedre end model 2.  
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Tabel 9.10 – Sammenligning af mål for estimerede modellers prædiktionsevne – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vurderes de to modeller i forhold til deres Count R2 fremgår det, at model 2 præstere bedre end model 

1. Model 2 er i stand til at klassificere 79,74% af observationerne korrekt, mens dette tal for model 1 

er 77,12%. Dette indikerer, at model 2 på baggrund af dette mål, er mere præcis end model 1. Benyttes 

den optimale cut-off værdi, på baggrund af G-Mean, har model 1 derimod den højeste accuracy på 

70,52%, mens dette tal for model 2 er 68,63%. Tabellen sammenligner endvidere de to modellers 

McFadden R2. Værdien beretter, i hvor høj grad, den enkelte model outperformer en model 

udelukkende med intercept, men som tidligere beskrevet, skal man være påpasselig med at vurdere 

to modellers McFadden R2 i forhold til hinanden. Nedenfor fremgår confusion matrix for ovenstående 

mål:   

 

 
Tabel 9.11 – Sammenligning af confusion matrix for estimerede modeller – Kilde: Egen tilvirkning 

 Model  Count R2  Accuracy 
(optimal cut-off)  McFadden R2  AR                    

(Cross-validation) 

0,656            

0,624            

 Model 1 

 Model 2 

77,12% 0,209            

79,74% 0,219            

70,52%

68,63%

Positive Negative Positive Negative

Positive 10 9 Positive 29 44

Negative 26 108 Negative 7 93

Count R2 77,12% Accuracy 70,52%
(G-mean)

Positive Negative Positive Negative

Positive 8 3 Positive 35 47

Negative 28 114 Negative 1 70

Count R2 79,74% Accuracy 68,63%
(G-mean)

Model 2

Model 1
Actual

Pr
ed

ic
te

d

Actual

Pr
ed
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d

Actual
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d

Actual
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9.5 Opsummering af analyse 
Sammenlignes accuracy på tværs af afhandlingens fire testede modeller; de to probability of default 

modeller (model 1 & model 2) samt Altman Z”-score og Zmijewskis probit model, kan det 

konkluderes at model 2 har den højeste Count R2, og dermed accuracy ved en cut-off værdi på 0,5 

mens Altmans Z”-score har den laveste accuracy, når en cut-off værdi på 1,1 benyttes. 

 

 
Tabel 9.12 – Sammenligning af alle modeller – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at de to modeller som afhandlingen opstiller, i langt højere grad, 

er i stand til at forudsige om europæiske fodboldklubber går konkurs, end de to eksisterende modeller. 

Dette skyldes først og fremmest, at de estimerede modeller tager højde for de karakteristika som 

kendetegner økonomien for europæiske fodboldklubber. Zmijewskis probit model og model 2 

indeholder begge de to nøgletal Net Income/Total Assets og Current Assets/Current Liabilities. Model 

2 tager dog, via de vægte som disse to nøgletal tildeles, højde for disse kendetegn, og er af denne 

grund i stand til at fordele mere korrekte sandsynligheder til de forskellige observationer. Dette viser 

sig i, at Count R2 er højere for model 2 end Zmijewskis (1984) model. 

 

Sammenlignes accuracy, ved optimalt cut-off, mellem afhandlingens to modeller, er det 

bemærkelsesværdigt at modellen estimeret via logistisk regression er i stand til at komme med flere 

Model Variable
Accuracy          

(Count R^2)
Accuracy              

(optimal cut-off)

Book Value of Equity/Total Liabilities

Cash/Total Assets

Net Income/Total Assets

Current Assets/Current Liabilities

Book Value of Equity/Total Liabilities

Cash/Total Assets

Net Income/Total Assets

Total Liabilities/Total Assets

Current Assets/Current Liabilities

Working Capital/Total Assets

Retained Earnings/Total Assets

EBIT/Total Assets

Book value of equity/Book Value of Total Debt

*Dette er prædktionsnøjagtigheden ved samme cut-off værdi som benyttes af Altman (1995)

Altman Z''-score 50,33%

70,52%

68,63%

Zmijewski Probit Model 59,48%

Model 1 77,12%

Model 2 79,74%
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korrekte kategoriseringer. Grunden til dette ligger dog i måden hvorpå de to modeller er fittet. Model 

1 er fittet på hele datasættet, og forsøger dermed at estimere en model, som er i stand til at kategorisere 

så mange af alle datasættes observationer korrekt, som muligt. Modellen fanger altså den effekt som 

de forskellige variable har på den afhængige variabel, men den fanger dermed også tilfældige 

fluktuationer i data, som ikke kan generaliseres til hele populationen. Model 2 er estimeret via elastic 

net, der som tidligere nævnt benytter et strafled. Dette strafled medfører, at de tilfældige fluktuationer 

bliver straffet, og dermed isolere den sande effekt af de enkelte variable. Dette har den konsekvens, 

at modellen ikke fitter det datasæt som modellen bygger på lige så godt som ved ML, men derimod 

potentielt kan have en bedre prædiktionsevne på out-of-sample data. Sammenlignes AR på baggrund 

af cross-validation for de to modeller, er værdien for model 1 dog en smule højere end værdien for 

model 2. Dette kan skyldes at der ved cross-validation stadig estimeres på baggrund af in-sample data 

som modellen bygger på.  

 

Fælles for de to modeller som afhandlingen estimerer er, at de begge præsterer bedre end de 

eksisterende probability of default modeller. Målt ud fra Count R2 præsterer model 2 bedst, mens 

model 1 viser sig at have den højeste AR. Studiet vælger at præsentere model 2 som den endelige 

model, da det formodes at denne vil præstere bedst på uset data. Dette skyldes måden hvorpå 

modellen er estimeret via elastic net, som i højere grad tager forbehold for overfitting. Da ingen af 

modellerne er testet på out-of-sample data, kan model 1 dog ikke afskrives som værende den mest 

præcise af de to modeller.  

 

9.6 Overvejelser ved modellen 
Følgende afsnit vil kort gøre rede for to overvejelser studiet ønsker at belyse i forbindelse med den 

endelige vurdering af modellen. Første overvejelse omfatter risikoen for choice-based sample bias 

(Zmijewski, 1984). Herefter vil der følge en overvejelse om hvorvidt bootstrapping kunne havet været 

benyttet i estimeringen af en logistisk regressionsmodel. 

 

9.6.1 Choice-based sample bias 

Studiet benytter som tidligere nævnt en paired-sample teknik, hvor tre ikke-konkursramte klubber 

identificeres, for hver konkursramte klub som indgår i datasample. Dette medfører at andelen af 

konkursramte fodboldklubber i datasættet er langt højere end for den samlede population af 

europæiske fodboldklubber. Dette leder ifølge Zmijewski (1984) til choice-based sample bias og dette 



 93 

bakkes op af Platt og Platt (2002). En bias opstår, når det estimerede parameter er signifikant 

forskelligt fra populations sande parameteret (Wooldridge, 2016). Platt og Platt (2002) finder i et 

studie af konkursramte billeverandører, at en forskel i konkursandel mellem det udvalgte sample og 

den samlede population medfører, at de estimerede koefficienter er biased således, at modellen 

overestimerer antallet af korrekt klassificerede konkursramte virksomheder. Jo højere andelen af 

konkursramte virksomheder er i datasættet, i forhold til andelen i den samlede population, jo bedre 

vil modellen være til at estimere den korrekte sandsynlighed for konkursramte virksomheder. 

Samtidig vil modellen dog præstere værre ved estimering af de korrekte sandsynligheder for ikke-

konkursramte virksomheder. 

  

Afhandlingens datasæt består af 25% konkursramte klubber. Den samlede insolvensrate blandt 

engelske fodboldklubber i perioden fra 1982-2010 vurderes af Szymanski (2015) til at være to 

procent, og da konkursraten kan antages at være endnu lavere, kan dette studie ikke afskrives at være 

præget af choice-based sample bias. Dette er ikke ens betydende med, at de konklusioner som drages 

er ubrugelige (Zmijewski, 1984), men det er på baggrund af ovenstående, værd at holde for øje og 

huske når prædiktioner i fremtiden foretages med modellen. 

 

9.6.2 Bootstrapping 

Når statistiske modeller benyttes, ønsker man på baggrund af et sample at sige noget generelt om hele 

populationen. Hvis man havde adgang til data om hele populationen, ville man kunne udtrække tilpas 

mange samples, til med sikkerhed at kunne beskrive den samlede population. Dette er dog ikke 

muligt, da man kun har den information, som et sample fra populationen indeholder. Det sample som 

er udtrukket af populationen, er dog stadig det bedste bud på hvordan populationen fordeler sig, og 

det kan antages at sample fordelingen minder om den sande fordeling i populationen. Det er denne 

tankegang bootstrapping bygger på. Med bootstrapping genereres nye datasæt på baggrund af det 

oprindelige sample. Det konstrueres ved først at se på alle observationer i det oprindelige sample og 

herved vælge en tilfældig observation fra dette. Denne observation vælges til det nye datasæt, 

hvorefter observationen lægges tilbage i den oprindelige samplepulje. Der udtrækkes på ny en 

observation fra den oprindelige samplepulje, og denne proces gentages til der er skabt et nyt datasæt. 

Den enkelte observation kan derfor indgå flere gang i samme ”boot-strap” datasæt, modsat cross-

validation, som ikke gør brug af tilbagelægning (Baesens, 2014). 
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Bootstrapping er dermed en resampling teknik, som bibeholder strukturen i data. Gennem reshuffling 

er teknikken i stand til at ekstrapolere til den samlede population, og dermed beskrive de parametre 

som kendetegner den samlede population (Baesens, 2014). 

  

Måden hvorpå afhandlingen kunne have anvendt bootstrapping er blandt andet i opbygningen af den 

logistiske regressionsmodel. Ligesom ved cross-validation kunne denne teknik minimere graden af 

overfitting i den estimerede model. Ved anvendelse af bootstrapping vil der for hver af de 

bootstrappede datasæt estimeres en logistisk regressionsmodel. Den gennemsnitlige værdi for hver 

estimerede koefficient på tværs af hver estimerede model, udgør den endelige model. Da denne 

metode gør brug af tilbagelægning ved reshuffling af data, vil de estimerede koefficienter adskille sig 

fra koefficienterne ved cross-validation. Afhandlingen har valgt ikke at gøre brug af denne teknik, 

men til videre studie af området, kunne det være interessant at undersøge, om andre konklusioner 

kunne være blevet draget gennem denne fremgangsmåde. 

 

10 Diskussion af ikke-finansielle faktorer 

Formålet med studiet var at udvikle en probability of default model for europæiske fodboldklubber 

ud fra offentlig tilgængelige data. Udarbejdelsen af en sådan model har været succesfuld og studiet 

finder gennem brug af elastic net regression, at model 2 er den mest optimale model til at forudsige 

probability of default for fodboldklubber. Model 2 der udelukkende bygger på finansielle variable 

opnår en AR på 0,624 hvilket jf. Hayden (2011) anses som værende tilfredsstillende. Der skal dog 

tages højde for, at selvom modellen testes gennem cross-validation, foretages testen på samme 

datasæt, som benyttes til at estimere modellen og ikke et hold-out sample. Ved i stedet at teste på et 

hold-out-sample risikerer modellens AR at blive reduceret. Derudover kan det diskuteres, hvordan 

modellens AR ville præstere, såfremt modellen havde inddraget ikke-finansielle variable.  

 

Følgende afsnit vil diskutere hvordan inddragelse af ikke-finansielle variable kunne resulteret i en 

statistisk model med bedre prædiktionsevne. Først vil betydningen af europæiske fodboldklubbers 

placering i nationale ligaer diskuteres, da den største del af indtægter er koncentreret i de bedste 

nationale ligaer. Herefter vil betydningen af nedrykning vurderes, da fodboldklubber tenderer til at 

tage økonomiske risici på baggrund af disse scenarier. Afslutningsvis vil afsnittet diskutere hvorvidt 

inddragelse af demografiske kendetegn, kan forbedre modellens prædiktionsevnen, da dette kan have 

en betydning for klubbernes indtægter genereret på kampdage. 
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10.1 Division 
Langt størstedelen af indtægterne i den europæiske fodboldindustri er centreret i de bedste nationale 

ligaer (Storm, 2013). Dette medfører, at fodboldklubber i disse ligaer generelt har en højere indtjening 

end klubber i lavere rangeret rækker (UEFA, 2018a). Barajas & Rodriguez (2014) undersøger 

hvorvidt liga-placering har betydning for klubbers probability of default. Barajas & Rodriguez (2014) 

finder at dummyvariablen ”division” er den eneste signifikante variabel, der kan beskrive probability 

of default blandt spanske klubber i landets to bedste divisioner. Division som en ikke-finansiel 

forklarende variabel anvendes ikke i studiets datasæt. Dette skyldes at afhandlingens formål har været 

at opstille en probability of default for europæiske fodboldklubber. Herved består afhandlingens 

datasæt af fodboldklubber fordelt på 19 nationer med hver deres respektive ligaer. For at vurdere 

effekten af division vil det derfor kræve 19 forskellige dummyvariable. Derudover medfører den store 

varians i antallet af klubber fordelt på forskellige lande (tabel 7.1), at effekten af enkelte af disse 

dummyvariable ikke kan estimeres pålideligt. Havde afhandlingen valgt at estimere en landespecifik 

model, ville det i højere grad være muligt at inddrage denne ikke-finansielle variabel.  

 

10.2 Nedrykning 
I toppen af de bedste europæiske nationale ligaer kæmper klubber, udover prestigen ved at vinde 

mesterskabet, også for at sikre sig adgang til de internationale europæiske turneringer. Ved at 

kvalificere sig til disse kan klubber opnå andel af de lukrative tv-indtægter dette fører med sig. I den 

anden ende af de nationale ligaer kæmper klubber for overlevelse i rækken. Eftersom størstedelen af 

indtægter tilfalder klubber i de bedste nationale rækker, kan nedrykning have store økonomiske 

konsekvenser. For at undgå nedrykning og de økonomiske konsekvenser dette kan medføre, har 

fodboldklubber tendens til at investere stort i spillertruppen for at forbedre chancerne for overlevelse 

i rækken. Formår klubber imod forventning ikke at bibeholde deres plads i rækken, vil klubbernes 

indtægtsstrømme det kommende år blive reduceret. Dette fald i indtægter vil dog ikke altid blive 

modsvaret af et fald i omkostninger, da klubberne er kontraktuel forpligtet til at betale 

spillerlønninger i hele kontraktperioden (PwC, 2018). Af denne grund kunne det være interessant at 

undersøge hvilken betydning nedrykning har for fodboldklubbers probability of default. Denne 

tendens har været berørt i tidligere litteratur af Beech, Horsman & Magraw (2010) & Szymanski 

(2012). Beech et al. (2010) argumenterer for, at klubber tenderer til at tage usædvanligt store risici 

ved at investere kraftigt i spillere for at undgå nedrykning. Viser det sig at de ikke er succesfulde med 

at undgå dette, vil de høje faste omkostninger påtaget i form af spillerlønninger ikke kunne dækkes 
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af de lavere indtægtsstrømme fra lavere tv-transmitterings indtægter, lavere billetpriser samt lavere 

kommercielle indtægter (Beech et al., 2010)  

 

10.3 Population 
En vigtig indtægtskilde for fodboldklubber, især mindre klubber, er indtægter generet på kampdage 

(Szymanski, 2015). Af denne grund kunne det være interessant at undersøge klubbernes 

gennemsnitlige tilskuer antal. Derudover viser studier at fans af fodboldklubber oftest bor i 

nærområdet (Szymanski, 2015). Derfor kunne det tænkes at størrelsen på regionen som en given klub 

tilhører, har en betydning for klubbernes kampdags indtægter. Er klubben beliggende i en større 

befolkede region kan den potentielt tiltrække flere tilskuer på kampdage. Da flere klubber kan 

optræde i samme region, kunne det ydermere være interessant at undersøge antallet af klubber i den 

givne region, såfremt det antages, at supportere kun er tilhængere af et hold. Fodboldklubber i Europa 

genererer en bred vifte af økonomiske og sociale afkast til det lokale samfund, hvorfor de spiller en 

vigtig rolle i samfundet, samt repræsenterer byer eller hele regioner (Storm, 2013). Dette er blandt 

andet en af årsagerne til at klubber modtager lokale redningspakker, da klubberne er af vigtig 

betydning for det lokale samfund (Storm, 2013). Derudover kunne det også være interessant at 

undersøge om, antallet af klubber i en given region, kan have betydning for muligheden for at få 

adgang til finansiering gennem lokale redningspakker eller andre investorer. 

 

Ovenstående diskussion indikerer at ikke-finansielle variable kan have en betydning for probability 

of default for fodboldklubber. Den sportsøkonomiske markedsform, hvor op- og nedrykning har stor 

økonomisk betydning, medfører at inddragelse af klubbers division, samt op- og nedrykning, 

potentielt kan have en signifikant betydning for probability of default. Det er dog ikke muligt at 

konkludere noget på baggrund af ovenstående diskussion, da afhandlingen ikke tester for nogle af 

disse variable. Havde formålet med opgaven været at teste for disse variable kunne der med fordel 

være gjort brug af en landespecifik model, da dette ville mindske kompleksiteten.  

 

11 Makroøkonomiske forhold 

For at vurdere en virksomheds samlede kreditværdighed benytter banker og andre kreditinstitutioner 

en kombination af flere moduler (Joseph, 2013). Et af disse moduler analyserer de makroøkonomiske 

forhold der gør sig gældende for virksomheden. At makroøkonomiske forhold har betydning for 

virksomheders konkurssandsynlighed blev i særlig grad gjort klart under finanskrisen, hvor et højt 
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antal virksomheder gik konkurs. De makroøkonomiske forhold bliver ofte vurderet ud fra faktorer 

som arbejdsløshed, inflation, BNP med mere (Joseph, 2013). 

 

For at vurdere betydningen af makroøkonomiske ændringer, for fodboldindustriens samlede 

kreditværdighed kan det evalueres, hvordan den europæiske fodboldindustri blev påvirket af 

finanskrisen i 2007-2009. Szymanski (2010) og Kuper & Szymanski (2014) undersøgte hvordan den 

globale finansielle krise i 2007-2009 påvirkede fodboldindustrien. Begge studier konkluderer at 

fodboldindustrien ikke i særlig grad blev påvirket af den økonomiske krise, som tilfældet var for 

mange andre industrier. Dette skyldes at selvom det finansielle marked oplevede økonomiske 

vanskeligheder, skabte dette ikke et efterspørgselsstop efter fodbold.  

 

Teodor (Teodor, 2014) undersøger ligesom Kuper og Szymanski (2014) hvilken betydning den 

finansielle krise i årene 2007-2009 havde på fodboldindustrien. Studiet kvantificerer effekten af 

krisen ved at se på omsætningsvæksten i perioden før, under og efter den finansielle krise. For at 

undersøge dette, opdeles de forskellige nationale ligaer i kategorier efter gennemsnitlig omsætning 

pr. hold i rækken. Undersøgelsen viser at der på tværs af alle kategorier var en årlig omsætningsvækst 

i perioden fra 2007 til 2012 på mellem 5% og 13%. Ser man nærmere på de enkelte kategorier, viser 

Teodor (2014) at de største klubber, udgjort af klubberne i de fem største divisioner i Europa, 

oplevede en stagnation i vækst sammenlignet med tidligere år. Krisen førte for disse klubber dog ikke 

til et fald i omsætning. For de mellemstore klubber med en gennemsnitlig omsætning på ca. 15 mio. 

euro, medførte krisen overordnet set ikke et fald i omsætning. De fleste af divisionerne rapporterede 

en stigning i omsætning over hele perioden, dog med en større variation end tilfældet var for de største 

klubber. I takt med at størrelsen på klubberne bliver mindre, finder Teodor (2014), at krisen havde en 

større betydning for omsætning. For undersøgelsens mindste klubber, med en gennemsnitlig 

omsætning på under 1 mio. euro, var den overordnede omsætningsvækst i perioden positiv, men der 

blev for enkelte nationale divisioner rapporteret et fald i omsætning. 

 

Teodor (2014) konkluderer, at den finansielle krise ikke havde samme effekt på fodboldindustrien 

som den havde på det generelle finansielle marked. Overordnet set var fodboldindustrien i perioden 

fra 2007 til 2012 præget af vækst i omsætning i alle år. Dog noteres det, at de mindre klubber i større 

udstrækning var påvirket af krisen, og dette indikerer, at mindre klubber er mere sårbare overfor 

udsving i økonomien. 
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Fodboldindustriens lave grad af følsomhed overfor ændringer i makroøkonomiske faktorer skyldes 

ifølge Szymanski og Kuper (2014) og Teodor (2014), at en stor del af fodboldklubbernes indtægter 

kommer via tv-aftaler samt andre kommercielle aftaler, som ofte løber over flere år. Dette skaber en 

bund for fodboldklubbernes indtjening og modvirker udsving i omsætning. Derudover vil denne 

afhandling også argumentere for den økonomiske natur fodboldkampe har som produkt. I årene fra 

2007 til 2014 var Compound Annual Growth Rate (CAGR) for billetindtægter på kampdage for de 

europæiske fodboldklubber 0,7% (Teodor, 2014). I samme periode var CAGR for den disponible 

indkomst pr. indbygger 0,45% for landende i eurozonen (Eurostat, 2017). Selvom dette ikke er en 

betydelig stigning, i forhold til den gennemsnitlige omsætningsvækst, indikerer det faktum, at 

udviklingen i billet indtægter ikke er lavere end udviklingen i disponibel indkomst, at efterspørgslen 

efter fodbold er præget af meget lav indkomstelasticitet (Seal et al., 2018). En lav indkomstelasticitet 

implicerer, at selvom indkomsten i samfundet falder, vil efterspørgslen efter fodbold som 

underholdningsprodukt ikke falde i tilsvarende grad. Dette vil have en betydning for 

fodboldindustriens samlede følsomhed overfor ændringer i makroøkonomien.  

 

Det kan endvidere, på baggrund af afhandlingens datasæt, konkluderes at makroøkonomiske forhold, 

som den globale finansielle krise, ikke påvirkede europæiske fodboldklubber, da der i perioden fra 

2010-2012 ikke er observeret flere konkurser end de resterende år (appendix 3). På baggrund af 

ovenstående diskussion, med implikationerne fra den finansielle krise i 2007-2009 som særligt 

fokuspunkt, vurderer studiet, at makroøkonomiske forhold ikke spiller en betydelig rolle for den 

samlede kreditværdighed for fodboldindustrien. Små klubber vil i højere grad være påvirket af 

makroøkonomiske forhold end større klubber, da større klubber ofte henter en større del af deres 

samlede omsætning via længerevarende tv-aftaler. Dog medfører den lave indkomstelasticitet som 

kendetegner efterspørgslen af fodbold, at mindre klubber stadig vil få kampdagsindtægter i svære 

samfundsøkonomiske tider.  

 

11.1 COVID-19 og den europæiske fodboldindustri 
På trods af, at ovenstående afsnit argumenterer for, at fodboldindustrien ikke lader sig påvirke af 

udsving i økonomien, vil dette afsnit forsøge at give et overblik over hvilke finansielle konsekvenser 

COVID-19 pandemien kan få for de europæiske fodboldklubber. Afslutningsvis vil det blive 
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diskuteret hvorvidt dette vil have en indflydelse på anvendelse af studiets udarbejdede model i 

fremtiden.   

 

Som konsekvens af virussens spredning i Europa, er næsten alle kampe på tværs af divisioner 

suspenderet. Denne suspendering af europæiske ligaer og internationale turneringer på ubestemt tid, 

samt en stadig udbredelse af pandemien, medfører en komplikationsgrad af logistiske, finansielle og 

juridiske problemer, uden fortilfælde, for det europæiske fodboldøkosystem.  

 

Mange nationale ligaer er påbegyndt den sidste fase af sæsonen, hvor de endelige positioner i ligaen 

afgøres. Til trods for at der er stor dedikation for at færdiggøre divisionerne, er det et muligt scenarie 

at sæsonen aflyses på tværs af de forskellige nationale ligaer. Dette skyldes, at med fastsatte 

suspenderinger på ubestemt tid, risikerer de resterende kampe at kunne tage adskillige uger at få 

afviklet. Hertil forekommer de juridiske problemer for et hav af spillerkontrakter, som udløber den 

30. juni 2020. Såfremt at den nuværende sæson skulle blive aflyst, opstår komplikationerne om 

hvordan sæsonen skal afgøres. Mulighederne er blandt andet at ugyldiggøre den nuværende sæsonen, 

færdiggøre sæsonen som status quo eller at udsætte næste sæson, så længe det kræver at færdigspille 

den nuværende (MarketLine, 2020). 

 

At slutte sæsonen på en topplacering eller som oprykker/nedrykker er blandt andet det mange klubber 

bekymrer sig om, ikke bare for prestige, men også af økonomiske hensyn. Suspenderingen og den 

eventuelle aflysning af sæsonen vil resultere i tabte; kampdagsindtægter, præmieindtægter for 

ligaplacering, potentielt øget indtægter ved oprykning, indtægter forbundet med kvalifikation til 

internationale turneringer samt TV og kommercielle indtægter. 

 

Den øjeblikkelige negative finansielle effekt af pandemien, er tab af kampdagsindtægter. Disse 

indtægter spiller ikke den største rolle for de helt store klubber, da deres omsætning mere afhænger 

af andre indtægtskilder, som TV-rettigheder og præmieindtægter. For mindre klubber er dette af 

større betydning, da dette er den primære indtægtskilde. Herudover skal der også tages stilling til 

hvorvidt fans skal tilbagebetales for deres sæsonbilletter (MarketLine, 2020). Indtægter fra TV-

rettigheder fordeles hovedsageligt procentvis efter hvor mange gange klubbens kampe er blevet 

transmitteret live og procentvis ud fra hvad placering klubben ender i tabellen. Disse budgetterede 

indtægter kan klubben ende med at skulle tilbagebetale, såfremt TV-rettighedshaverne gør krav på 
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dette, grundet en ufuldkommen sæson (MarketLine, 2020). En tilbagebetaling af TV-rettigheds 

indtægter vil derfor placere en signifikant byrde på klubbens cash flows. Hertil kommer klubbens 

omkostninger i form af lønninger til spillere og ansatte i klubben, som potentielt ikke kan udføre den 

normale drift, grundet suspenderingen.  

 

Derudover diskuteres det hvorvidt transfermarkedet vil blive påvirket, da nogle frygter at de største 

klubber vil prøve at drage fordel af situationen og købe spillere til en billig pris fra klubber som ikke 

er lige så godt rustet til at stå imod et betydeligt tab af indtægter grundet pandemien.    

 

Den finansielle situation i fodboldindustrien, grundet den nuværende pandemi, estimeres på baggrund 

af ovenstående faktorer at have en så negativ betydning på fodboldklubbers indtægter samt aktiver, 

at der over de næste par år vil ske en stigning i klubber som påbegynder insolvensbehandlinger eller 

i værste tilfælde begæres konkurs. Det vurderes at studiets udarbejdede model, ikke vil opnå samme 

prædiktionsevne ved fremtidig brug, da fodboldklubber grundet pandemien har oplevet et negativ 

chok i form af et fuldkommen efterspørgselsstop, som ikke er set før i fodboldindustrien. En vigtig 

antagelse for probability of default modeller er at fremtiden vil ligne fortiden. Udbredelsen af 

COVID-19 har medført at fremtiden med stor sandsynlighed ikke vil ligne den fortid, som 

afhandlingens model bygger på. 

 

12 Konklusion 

Afhandlingens formål har været at undersøge, hvorvidt det er muligt at bygge en probability of default 

model for europæiske fodboldklubber, på baggrund af offentlig tilgængelige data, samt at teste, 

hvordan eksisterende probability of default modeller præsterer, i forsøget på at klassificere default 

blandt fodboldklubber i Europa. 

  

For at muliggøre dette, har det været nødvendigt at redegøre for de finansielle kendetegn som 

medfører, at den europæiske fodboldindustri adskiller sig fra andre industrier. Det er blevet 

tydeliggjort, at de europæiske fodboldklubber opererer på et marked, hvor klubberne er win-

maximizers frem for profit-maximizers. Dette medfører, at en stor del af det samlede antal klubber 

drives med et underskud som akkumuleres over årene og som på sigt kan medføre en negativ 

egenkapital. Selvom dette i mange industrier ofte vil lede til konkurs, gør dette sig ikke i samme grad 

gældende for fodboldklubber. Dette skyldes at ejerne samt lokalsamfundet ofte bakker op om 
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klubberne, og dermed sikrer deres overlevelse. Studiet påviser ydermere, at nøgletal som eksempelvis 

Total Liabilities/Total Assets samt Current Liabilities/Current Assets, for europæiske fodboldklubber 

ofte kan tage ekstreme værdier, sammenlignet med andre brancher. Disse høje værdier medfører, at 

når Altmans (1995) Z”-score model og Zmijewksis (1984) probit model benyttes til at forudsige 

probability of default for europæiske fodboldklubber, tildeles disse i mange tilfælde en alt for høj 

konkurssandsynlighed. Dette medfører, at modellerne kun er i stand til at klassificere 50,33% 

henholdsvis 59,48% af fodboldklubberne i afhandlingens datasættet korrekt. Zmijewskis (1984) 

probit model tildeler mere end 50% af afhandlingens observerede klubber en konkurssandsynlighed 

på over 80%, på trods af kun 25% af disse er karakteriseret som konkurs. Afhandlingen konkluderer 

at de to udvalgte konkurssandsynlighedsmodeller ikke er i stand til at tildele fodboldklubber en 

konkurssandsynlighed, som stemmer overens med de faktiske sandsynligheder. 

  

I sit forsøg på at opstille en probability of default model for europæiske fodboldklubber estimerer 

afhandlingen to modeller, hvoraf den ene er en logistisk regression model (model 1) estimeret ud fra 

maximum likelihood og den anden via en elastic net regression (model 2). Begge modeller finder, at 

de to nøgletal Book Value of Equity/Total Liabilities og Cash/Total Assets har en signifikant 

betydning for europæiske fodboldklubbers probability of default. Derudover inkluderer model 2 også 

de to nøgletal Net Income/Total Assets samt Current Assets/Current Liabilities. Afhandlingen 

præsenterer model 2 som den endelige model, da denne model er i stand til at klassificere 79,74% af 

fodboldklubberne korrekt, når en cut-off værdi på 0,5 benyttes. 

  

Efterfølgende diskuterer studiet hvorledes ikke-finansielle faktorer kan være med til at beskrive en 

europæisk fodboldklubs probability of default. Her konkluderes det, at grundet den økonomiske 

markedsform som kendetegner europæisk fodbold, kan forskellen på at spille i den bedste eller 

næstbedste nationale række have store økonomiske konsekvenser, hvilket også vil kunne påvirke 

konkurssandsynligheden for fodboldklubber.    

  

Afslutningsvist undersøger afhandlingen, hvordan fodboldklubber påvirkes af udsving i 

makroøkonomien. På baggrund af effekten af finanskrisen i 2007-2009 konkluderer afhandlingen, at 

de europæiske fodboldklubber udviser en grad af immunitet overfor en nedgang i den samlede 

økonomi, da en stor del af indtægterne til klubber kommer på baggrund af årelange tv og reklame 

aftaler. Dog viser tidligere undersøgelser at mindre klubber i større grad påvirkes af 
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makroøkonomiske ændringer, da en større grad af disse klubbers indtægter kommer fra 

billetindtægter på kampdage. Selvom denne konklusion kan drages for mindre klubber, finder studiet, 

at efterspørgslen efter fodboldkampe som produkt er kendetegnet ved lav indkomstelasticitet, hvilket 

støtter op om afhandlingens påstand, at fodboldklubber i en ikke særlig høj grad påvirkes af 

bevægelser i makroøkonomien. Endeligt pointerer afhandlingen, at da studiets model bygger på 

antagelsen om at fremtiden vil ligne fortiden, og da udbredelsen af COVID-19 har medført at 

”fremtiden” med stor sandsynlighed ikke vil ligne den fortid som modellen bygger på, kan 

konsekvenserne af pandemien medføre en svækkelse af afhandlingens estimerede models fremtidige 

forklaringskraft. 

  



 103 

13 Bibliografi 

Ali, A., Shamsuddin, S. M., & Ralescu, A. L. (2013, November). Classification with class 
imbalance problem. Int. J. Advance Soft Compu., pp. 176-204. 

Altman, E. (1983). Corporate Financial Distress. New York: Wiley Interscience. 
Altman, E. (September 2000). Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score 

and Zeta. Handbook of Research Methods and Application in Empirical Finance, s. 428-
456. 

Altman, E. I. (1968, September). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 
Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, Vol. 23, pp. 589-609. 

Altman, E., & Heine, M. (2002). Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic 
and Basel II Environment. London: Risk Books. 

Altman, E., & Hotchkiss, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and 
Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. New Jersey: Wiley. 

Altman, E., Eom, Y., & Kim, D. (December 1995). Failure Prediction: Evidence from Korea. 
Journal of International Financial Management & Accounting, s. 230-249. 

AT Kearney. (2010). The A.T. Kearney EU Football Sustainability Study - Is European football too 
popular to fail? Dusseldorf: A.T. Kearney. 

Baesens, B. (2014). Analytics in a Big Data Worlds - The Essential Guide to Data Science and Its 
Applications. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Baesens, B., Rösch, D., & Scheule, H. (2016). Credit Risk Analytics. Credit Risk Analytics: 
Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS: Wiley. 

Barajas, À., & Rodriguez, P. (2010). Spanish football clubs' finances: Crisis and player saleries. 
International Journal of Sport Finance, s. 52-66. 

Barajas, À., & Rodriguez, P. (2014). Spanish football in need of financial therapy: Cut expenses 
and inject capital. International Journal of Sport Finance, s. 73-90. 

Basel Committee on Banking Supervision . (2006). International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. Basel: Bank for International Settlements. 

Basel Committee on Banking Supervision. (1999). Credit Risk Modelling: Current Practices and 
Applications. Basel: Bank for International Settlements. 

Basel Committee on Banking Supervision. (2003). The New Basel Capital Accord . Basel: Basel 
Committee. 

Basel Committee on Banking Supervision. (2005). Studies on the Validation of Internal Rating 
Systems. Basel: Bank for International Settlements. 

Basel Committee on Banking Supervision. (27. Marts 2020). Governors and Heads of Supervision 
announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and 
supervisors to respond to Covid-19. Bank for International Settlements. Basel: Bank for 
International Settlements. 

Beaver, W. H. (1966). Financial Ratios As Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 
Vol. 4, pp. 71-111. 

Beech, J., Horsman, S., & Magraw, J. (2010). Insolvency events among English football clubs. 
International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, s. 236-249. 

Bellovary, J. L., Giacomino, D., & Akers, M. D. (2007, Januar 1). A Review of Bankruptcy 
Prediction Studies: 1930-Present. Journal of Financial Education, Vol. 33, pp. 1-42. 

Bureau van Dijk. (09. April 2019). About Us: Bureau van Dijk. Hentet fra bvdinfo.com: 
https://www.bvdinfo.com/en-gb/about-us 

Chen, K. H., & Shimerda, T. A. (1981). An Empirical Analysis of Useful Finan- cial Ratios. 
Financial Management, s. 51–60. 



 104 

Cramer, J. (1991). The logit model. New York: E. Arnold. 
Deloitte. (2017). Planet Football: Football Money League. London: Deloitte. 
Deloitte. (2019). Annual Review of Football Finance 2019. Manchester: Deloitte. 
Deloitte. (2020). Eye on the prize: Football Money League. Manchester: Deloitte. 
Den Europæisk Union. (26. Juni 2013). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Den Europæiske 
Union Tidende, s. 1-337. 

Dimitropoulos, P. (2010). The financial performance of the Greek football clubs. Choregia, s. 5-28. 
Engelmann, B. (2011). Measures of a Rating’s Discriminative Power: Applications and Limitations 

. I B. Engelmann, & R. Rauhmeier, The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, 
and Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management (s. 269-291). New York: 
Springer. 

Engelmann, B., Hayden, E., & Tasche, D. (Januar 2003). Testing Rating Accuracy. Risk, s. 82-86. 
Eurostat. (2006). NACE Rev. 2: Statistical classification of economic activities in the European 

community. Luxemborg: European Commision. 
Eurostat. (2017). Adjusted gross disposable income of hoseholds per capita. Luxemborg: Eurostat, 

the stastical office of the European Union. 
Fitzpatrick, P. (October 1932). A comparison of ratios of successful industrial enterprises with 

those of failed companies. The Certified Puplic Accountant, s. 598-605. 
Friedman, J., Hastie, T., & Robert, T. (2008). The Elements of Statistic Learning - Data Mining, 

Inference and Prediction. Stanford, California. 
Georgievski, B., & Zeger, S. (2016). Is English Football Facing a Financial Crisis, or are We Only 

Missing Better Regulation? Journal of Tourism, Hospitality and Sports. 
Hayden, E. (2002). Modeling an Accounting-Based Rating System for Austrian Firms. Wien: 

Universität Wien. 
Hayden, E. (2011). Esimation of a Rating Model for Corporate Exposure. In B. Engelmann, & R. 

Rauhmeier, The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing - with 
Applications to Loan Risk Management (pp. 13-24). New York: Springer. 

Hayden, E., & Porath, D. (2011). Statisitical Methods to Develop Rating Models. In B. Engelmann, 
& R. Rauhmeier, The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing - 
with Applications to Loan Risk Management (pp. 1-12). New York: Springer. 

Holm, A. B. (2016). Videnskab i virkeligheden - En grundbog i videnskabsteori. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. 

Hosmer, D., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. (2013). Applied Logistic Regression. New Jersey: 
Wiley. 

Joseph, C. (2013). Advanced Credit Risk Analysis and Management. United Kingdom: Wiley. 
Kennedy, P., & Kennedy, D. (2016). Football in Neo-Liberal Times: A Marxist Perspective on the 

European. New York: Routledge. 
Kuper, S., & Szymanski, S. (2014). Soccernomics. New York: Nations Book. 
Llorca, M. (2014). An assessment of the financial sustainability of football clubs and leagues: the 

case of the french league. 6th European Conference on Spots Economics. 
Long, S. (1997). Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. London: 

SAGE Publications. 
Maguire, K. (2020). The Price of Football: Understanding Football Club Finance. Newcastle: 

Agenda Publishing. 
MarketLine. (2020). Global Sport Industry Coronavirus to cause serious financial and logistical 

implications. MarketLine. 



 105 

Ohlson, J. A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of 
Accounting Research Vol. 18, s. 109-131. 

Petersen, C., Plenborg, T., & Kinserdal, F. (2017). Financial Statement Analysis: Valuation - Credit 
analysis - Performance Evaluation. Bergen: Fagbokforlaget. 

Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-
based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, s. 184-199. 

Prochazka, D. (2012). Financial conditions and transparency of the Czech Professional Football 
Clubs. Prague Economic Papers, s. 504-521. 

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business - What You Need to Know About Data 
Mining and Data-Analytic Thinking. Sebastopol, California: O'Reilly Media. 

PwC. (2018). Accounting for typical transactions in the football industry. PricewaterhouseCoopers. 
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students. Harlow: 

Pearson Education. 
Scelles, N., Szymanski, S., & Dermit-Richard, N. (2018). Insolvency in French Soccer: The Case of 

Payment Failure. Journal of Sports Economics, s. 603-624. 
Seal, W., Rohde, C., Garrison, R., & Noreen, E. W. (2018). Management Accounting. New York : 

Mcgraw-Hill Education. 
Sobehart, J., Keenan, S., & Stein, R. (March 2000). Benchmarking Quantitative Default Risk 

Models: A Validation Methodology. Moody's Investors Service. 
Stock, J. H., & Watson, M. W. (2015). Introduction to Econometrics. Edinburgh: Pearson 

Education Limited. 
Storm, R. K. (2013). Kommercielle sportsklubber: Følelser eller forretning? Odense: Syddansk 

Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Szymanski, S. (2010). The Financial Crisis and English Football: The Dog That Will Not Bark. 

International Journal of Sport Finance, s. 28-40. 
Szymanski, S. (2012). Insolvency in English Professional Football: Irrational Exuberance or 

Negative Shocks? International Association of Sports Economists. 
Szymanski, S. (2015). Money & Soccer: A Soccernomics guide. New York: Nation Books. 
Teodor, D. (2014). The Influence of the Financial Crisis on European Club Football. Ovidius 

University Annals: Economic Sciences Series, s. 163-167. 
UEFA. (2017). The European Club Footballing Landscape. Nyon: UEFA. 
UEFA. (2018a). The European Club Footballing Landscape. Nyon: UEFA. 
UEFA. (2018b). Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Nyon: UEFA. 
United States Department of Labor. (01. Maj 2020). SIC Division Structure. Hentet fra 

Occupational Safety and Health Administration: 
https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html 

Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A modern approach. Boston: Cengage 
Learning. 

Zmijewski, M. E. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress 
Prediction Models. Journal of Accounting Research, s. 59-82. 

Zoccali, C. (2011). The role of financial indicators in the life of Italian football clubs. Revist di 
Diritto ed Economia dello Sport, s. 83-101. 

Zou, H., & Hastie, T. (2004, September). Regularization and variable selection via the elastic net. J. 
R. Statist. Soc. B, pp. 301-320. 

 
 
  



 106 

14 Appendix 

14.1.1 Appendix 1 – Inkluderede nøgletal i tidligere konkursmodeller  

Nøgletal

Antal studier som 

inkluderer dette 

nøgletal 

Net income / Total assets 54

Current ratio 51

Working captial / Total assets 45

Retanied earnings / Toal assets 42

EBIT / Total assets 35

Sales / Total assets 32

Quick ratio 30

Total debt / Total assets 27

Current assets / Total assets 26

Net income / Net worth 23

Total liabilities /Total assets 19

Cash / Total assets 18

Market value of equity / Book value of total debt 16

Cash flow from operations / Total assets 15

Cash flow from operations / Total liabilities 14

Current liabilitites / Total debt 13

Quick asstes / Total assets 12

Current assets / Sales 11

EBIT / Interest 10

Inventory / Sales 10

Operation income / Total assets 10

Cash flow from operations / sales 9

Net income / Sales 9

Long-term debt / Total assets 8

Net worth / Total assets 8

Total debt / Net worth 8

Total Liabilities / Net worth 8

Cash / Current liabilities 7

Cash flow from operations / Current liabilities 7

Working capital / Sales 7

Capital / Assets 6

Net sales / Total assets 6

Net worth / Total liabilities 6

No-credit interval 6

Total assets /log) 6

Cash flow (using net income) / Debt 5

Cash flow from operations 5

Operating expenses / Operating income 5

Quick assets / Sales 5

Sales / Inventory 5

Working capital / Net worth 5

Kilde: Egen tilvirkning inspireret af Bellovary et al. (2007)
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14.1.2 Appendix 2 – Rating terminologi  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S&P Moody's Fitch
AAA Aaa AAA
AA+ Aa1 AA+
AA Aa2 AA
AA- Aa3 AA-
A+ A1 A+
A A2 A
A- A3 A-
BBB+ Baa1 BB+
BBB Baa2 BBB
BBB- Baa3 BBB-
BB+ Ba1 BB+
BB Ba2 BB
BB- Ba3 BB-
B+ B1 B+
B B2 B
B- B3 B-
CCC+ Caa1 CCC+
CCC Caa2 CCC
CCC- Caa3 CCC-
CC Ca CC

C
SD C DDD
D DDD

D

Kilde: Egen tilvirkning inspireret af Petersen et al. (2017)
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14.1.3 Appendix 3 – Konkursramte fodboldklubber 
Klub Årstal Land Konkursbegivenhd Kilde Klub
A.C CESENA 2017 Italien Konkurs BvD Bankruptcy*

A.C SIENA 2014 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

ALDERSHOT TOWN FC 2012 England Under administration https://www.bbc.com/sport/football/22383276

ASCOLI CALCIO 1898 2012 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BARI 2012 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON 2014 Frankrig Tvangsnedrykket grundet utilstrækkelig finanser BvD Dissolved https://www.getfootballnewsfrance.com/2016/bankruptcy-in-the-lower-french-leagues-the-difficulties-of-running-a-football-club/

BURY FOOTBALL CLUB COMPANY 2017 England Insolvens https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2019/08/28/bury-f-c-expelled-from-top-tier-of-british-soccer-after-failed-takeover-bid/

CORDOBA CLUB DE FUTBOL 2018 Spanien Insolvens BvD Insolvency proceedings

COVENTRY CITY FOOTBALL CLUB 2011 England Under administration BvD Dissolved https://www.bbc.com/sport/football/23548760

DUNFERMLINE ATHLETIC FOOTBALL 2013 Skotland Under administration https://www.dafc.co.uk/story.php?t=Administration_of_Dunfermline_Athletic_FC_is_confirmed&ID=3731

EVIAN THONON GAILLARD FOOTBALL CLUB 2014 Frankrig Tvangsnedrykket grundet utilstrækkelig finanser BvD Dissolved https://www.getfootballnewsfrance.com/2016/bankruptcy-in-the-lower-french-leagues-the-difficulties-of-running-a-football-club/

FOGGIA CALCIO 2019 Italien Solgt for 1 Euro grundet uoverkommelig gæld BvD Liqudation

FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE 2015 Frankrig Tvangsnedrykket af finansielle årsager BvD Dissolved 

FOOTBALL CLUB BARI 1908 2017 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ 2014 Rumænien Konkurs BvD Bankruptcy

GRENOBLE FOOT 38 2010 Frankrig Konkurs BvD Bankruptcy

HEART OF MIDLOTHIAN 2013 Skotland Under administration BvD Insolvency proceedings http://www.bbc.com/sport/football/22953448

IRAKLIS FC 2010 Grækenland Opløst af finansielle årsager BvD Dissolved 

KONINKLIJKE BEERSCHOT ANTWERPEN CLUB 2012 Belgien Konkurs BvD Bankruptcy

LORCA FUTBOL CLUB 2018 Spanien Udelukket fra spansk fodbold af finansielle årsager BvD Insolvency proceedings

MODENA FOOTBALL CLUB 2016 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

OS BELENENSES 2018 Portugal Opsplitning af klub i to https://thesefootballtimes.co/2019/05/10/the-split-that-led-portuguese-top-flight-side-belenenses-to-lose-their-stadium-badge-and-fans-in-one-season/

PARMA FOOTBALL CLUB 2014 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

PIACENZA FOOTBALL CLUB 2011 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA 2015 Rusland Konkurs BvD Bankruptcy

RACING CLUB DE LENS 2013 Frankrig Frivillig insolvens behandling Kennedy & Kennedy, 2016

REAL CLUB CELTA DE VIGO 2012 Spanien Frivillig insolvens behandling Kennedy & Kennedy, 2016

REAL OVIEDO 2012 Spanien Solgt for 10 Euro grundet uoverkommelig gæld https://www.nytimes.com/2012/11/16/sports/soccer/last-ditch-effort-to-save-real-oviedo-soccer-club-sweeps-globe.html

REAL RACING CLUB DE SANTANDER 2011 Spanien Konkurs https://theworldgame.sbs.com.au/racing-santander-files-for-bankruptcy

REAL SPORTING DE GIJON 2015 Spanien Frivillig insolvens behandling Kennedy & Kennedy, 2016

REGGINA CALCIO 2014 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

SA SPORTING CLUB DE BASTIA 2014 Frankrig Tvangsnedrykket af finansielle årsager og efterfølgende opløst BvD Dissolved

SALERNITANA CALCIO 1919 2010 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

THE RANGERS FOOTBALL CLUB 2011 Skotland Under administration og efterfølgende likvideret https://www.glasgowtimes.co.uk/news/13234824.140-years-of-rangers-liquidated-after-just-8-minutes-of-meeting/

THE BOLTON WANDERERS FOOTBALL & ATHLETIC 2016 England Klub likvideret BvD Liqudation

US LATINA CALCIO 2016 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

UNIONE SPORTIVA CITTA DI PALERMO 2018 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 2010 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

VAFC-VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT 2017 Frankrig Under insolvens behandling BvD Insolvency proceedings

VICENZA CALCIO SPA 2016 Italien Konkurs BvD Bankruptcy

WISLA KRAKOW 2018 Polen Tvunget til at spille sæson færdig med ungdomsspillere, da de ikke har betalt løn til spillere https://polandin.com/40425123/football-acclaimed-polish-club-in-dire-straits

*Aktiv status ifølge Bureau van Dijk (BvD)



14.1.4 Appendix 4 – Overblik over regnskabsposter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obs min max µ -*
Fixed Assets 164 102.152,37              203.759.501,34       20.347.283,12         -             
Current Assets 164 186.512,79              182.246.857,90       13.797.662,83         -             
Total Assets 164 1.147.935,37           303.796.161,84       34.144.945,95         -             
Cash 161 1.405,34                  118.866.923,26       3.211.772,14           -             
Equity 164 251.097.423,57-       271.495.583,21       1.129.375,82           34%
Retained Earnings 163 367.426.592,72-       268.081.084,94       7.152.423,08-           55%
Current Liabilities 164 503.543,48              287.847.146,95       21.945.076,59         -             
Total Liabilities 164 726.006,90              303.302.865,67       33.015.567,82         -             
Working Capital 164 148.116.707,78-       121.384.244,36       7.396.889,25-           70%
Revenue 163 1.110.737,44           323.741.780,02       25.949.857,91         -             
EBIT 164 61.676.840,26-         46.260.354,62         2.387.599,50-           54%
Financial Expenses 160 -                           27.085.175,63         871.703,93              -             
Net Income 164 59.309.910,06-         48.232.889,39         1.232.305,99-           50%
Cost of Employees 160 276.653,09              121.774.401,32       15.072.066,82         -             
Cash Flow 164 26.638.671,88-         122.585.242,22       3.101.851,53           37%
Beløb opgjort i USD
* Procentdel af observationer med negativ regnskabspost
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14.1.5 Appendix 5 – Forholdet mellem variable og log odds 
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14.1.6 Appendix 6 – ROC-kurve for alle finansielle nøgletal 
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