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Abstract
In the recent decade, the European economy has been subject to an annual core inflation of 0.86%,

on average. One significant driver for the inflation is the Football business. The compounded annual

growth rate in the average transfer fee over the timespan constitutes to 8.68%, which exceeds the

general core inflation rate, hence the money supply in the Football economy has increased

significantly. The steep development has increased the awareness and the need for information from

the primary stakeholders, as the need for further clarification of the value creation is evident, hence

the complementary need for raising capital. The acquired contractual player rights are capitalized in

the annual reports, at cost price under the current legislation, IFRS, in accordance with IAS 38. The

principles for recognition and measurement do not align with the focus and information needed from

the primary stakeholders, as the accounting principles reflect historic transactions and do not

incorporate an assessment of future positive cashflows, mainly regarding the potential transfer fee for

the coherent player’s license/contractual right. To accommodate with the primary stakeholder’s need

for information a study has been performed, based around a multiple approach on historical trades in

the transfer economy, to derive which metrics drive value and how these can be measured reliably to

reflect a fair value measurement in an orderly transaction under the current market conditions,

equaling a market value estimate. The study has been based on the relation between accessible and

observable statistics, such as goals, assists, performance rating, potential and injuries. The statistics

combined relation to historical trades have been valued using a multiple regression model, which has

derived a formula that explains 77% of the historical transfer fees. Certain other observable value

metrics have been added to the derived valuation formula, such as the effect of expiring contracts,

hence the impact from risk aversion on the pricing of assets in general.

The IAS 38 does not permit a fair value recognition of contractual rights since the transfer of player

licenses does not meet the requirements of the active market definition. It is evident that an imbalance

occurs and therefore the need for changes to the current accounting principles is inevitable.

Additionally, a cost/benefit-analysis does not reflect high direct losses or implicit losses related to the

recognition of the fair value. Furthermore, the market value model has sufficiently maximized easily

accessible and observable value metrics to ensure the reliability in the measurement of the fair value.

It is therefore recommended that the IASB should initiate a more in-depth study than the current basis

for conclusions for IAS 38, which magnifies the fair value measurement of intangible contractual

rights in sports, to ensure a true and fair view of the annual report to accommodate with the identified

imbalances.
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Indledning
Fodboldindustrien er en særpræget industri. Klubberne indeholder mange aktiver, såvel interne som

eksterne, hvor Dan Hammer, tidligere administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment A/S,

primært tilskriver værdien i fodboldøkonomien til spillerne, da det vurderes at “[...] spillerne reelt

står for værdiskabelsen i fodboldbranchen.”1. Værdien af transfers (køb og salg af spillerrettigheder

mellem fodboldklubber) og herunder markedsværdien af spillere har ligeledes oplevet en progressiv

stigning; den første anerkendte transfer skete i 1893, da den skotske fodboldspiller Willie Grove

skiftede fra den engelske klub West Bromwich Albion til engelske Aston Villa med en transfersum

på 100 £2, estimeret til en værdi svarende til ca. 13.000 £ i 20203. Tilsvarende ses det, at verdens

dyreste transfer, frem til dags dato, forekom i 2017, da brasilianeren Neymar Júnior skiftede fra den

spanske klub FC Barcelona til den franske klub Paris Saint-Germain F.C. for 198 mio. £4. Det ses

dermed, at værdien i forbindelse med transfers af fodboldspillerne er mangedoblet, hvorimod det

fundamentale formål med spillet er uændret.

Disse transfers og dermed værdien afspejles ligeledes i fodboldklubbernes årsregnskaber, da den

købende klub vil indregne fodboldspillerens kontraktrettighed som et aktiv i balancen i årsregnskabet,

og den sælgende klub vil indregne salget som en gevinst/et tab ved salg af rettigheden for den

pågældende fodboldspiller i resultatopgørelsen og en afgang på klubbens aktiver i balancen. Dette er

dog blot én måde, hvorpå fodboldspillere kan skifte klub. Det er ligeledes muligt at blive lejet til en

anden klub, eller en spiller, der har spillet på ungdomsakademiet i klubben, kan blive forfremmet til

seniortruppen, således der sker et internt skift i klubben. I tilfælde hvor spillere lejes fra én klub til en

anden, vil disse transfers blive indregnet som et leasingaktiv. Tilsvarende vil spillere, der forfremmes

til seniortruppen fra klubbens ungdomsakademi, blive indregnet til 0 kr. eller en eventuelt transfersum

opstået som følge af det interne skifte. Afslutningsvis er det ligeledes muligt for spillere at skifte klub

på “fri transfer”, i forbindelse med udløb af deres kontrakt. I disse tilfælde vil der ikke være en

sælgende klub, da spilleren selv har mulighed for at forhandle med andre klubber. Ovenstående

værdier af kontrakterne, som er mangedoblet igennem tiden, vil dog udelukkende blive afspejlet i

klubbernes årsregnskab i forbindelse med transfers.

1 (Hammer & Davidsen, 2020, side 48)
2 (Pundit Arena, Karl Graham, 2014)
3 (Official Inflation Data, Alioth Finance, 2021)
4 (ESPN-a, 2018)
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Problembaggrund
Værdien af transfersummer, der opstår i forbindelse med fodboldspillernes skift fra klub til klub, er

mangedoblet gennem tiden, og dette er en væsentlig andel af en fodboldklubs aktiver, hvorfor også

værdien af kontrakterne (fremtidigt nævnes dette som spillerne) er væsentligt for klubberne, hvilket

bl.a. ses ved, at aktivsummen af de indregnede spillere hos FC Barcelona udgjorde ca. 39% af den

samlede aktivsum ved aflæggelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2018/195. Tilsvarende for den

danske klub FC Nordsjælland A/S udgjorde spillerne 66% af den samlede aktivsum for regnskabsåret

20196. Spillerne vurderes dermed at være en kvantitativt væsentlig regnskabspost, hvilket, som

nævnt, ligeledes bekræftes af Dan Hammers værdibetragtning af fodboldøkonomien7. For væsentlige

regnskabsposter vil regnskabsbrugers informationsbehov tilsvarende typisk være højere, for at de kan

træffe optimale ressourceallokeringsbeslutninger8 på baggrund af informationen i årsrapporten, og

heri på baggrund af regnskabet.

Ved den nuværende indregningsmetode indregnes spillerne som et immaterielt aktiv efter IAS 38 og

efter praksis til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, hvormed regnskabet

årligt reguleres med af- og eventuelt nedskrivninger, med en afskrivningsprofil baseret på den

indgåede kontraktlængde. Regnskabet bliver dermed reguleret med af- og eventuelt nedskrivninger

og vil således ikke præsentere en eventuel værdiforøgelse af en spiller i balancen, men derimod vil

værdiforøgelsen blive indregnet i forbindelse med et salg, hvor en gevinst/et tab vil blive indregnet i

resultatopgørelsen, jf. IAS 38:113.

Som følge af at spillerne er det væsentligste aktiv, men at disse ej kan blive opskrevet ved

konstateringen af en værdistigning, ses en mulig udfordring ved den nuværende lovgivning.

Transfermarkt er én af de organisationer, der estimerer markedsværdier af fodboldspillere baseret på

en kvalitativ og kvantitativ metode9, og med deres værdier kan ovenstående forskel illustreres.

5 528 mio. € / 1.359 mio. € = 38,9% - (FC Barcelona-a, 2019, side 218)
6 13,37 mio. kr. / 20,34 mio. kr. = 65,7% - (FC Nordsjælland A/S-a, 2020, side 29)
7 (Hammer & Davidsen, 2020, side 48)
8 (Elling et al., 2019, side 220)
9 Transfermarkt interview 1 fil 1, tid 4:10 - 5:10 samt 13:25 - 14:20.
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Denne forskel kan illustreres ud fra udviklingen i den spanske fodboldspiller Fernando Torres’

estimerede markedsværdi af Transfermarkt, samt den forventede indregnede værdi i årsregnskaberne

hos henholdsvis engelske Liverpool FC og Chelsea FC, baseret på offentliggjorte transfersummer ved

transfer fra spanske Club Atlético de Madrid til Liverpool FC i 2007 og fra Liverpool FC til Chelsea

FC i 2011, jf. nedenstående illustration:

Kilde: Egen tilvirkning af data og information baseret på følgende kilder: (Transfermarkt-a, 2019), (Transfermarkt-b, 2019), (The

Guardian-a, 2007), (BBC Sport-a, 2011) og IAS 38

Baseret på den estimerede markedsværdi opgjort af Transfermarkt10 var værdien for Fernando Torres

stigende fra 30 mio. € i juli 2007 til 50 mio. € i januar 2011. Modsat vil spilleren i årsregnskabet for

Liverpool FC være indregnet til transfersummen på 38 mio. € i juli 2007, og ved salget i januar 2011

er værdien estimeret til at udgøre 16 mio. €, baseret på en lineær afskrivningsprofil over 6 år, baseret

på kontraktlængden indgået ved købet i 200711, i overensstemmende med IAS 38. Tilsvarende

beregning er foretaget fra 2011 frem til 2014, hvor spilleren igen sælges til en ny klub. I denne periode

ses det, at markedsværdien er estimeret af Transfermarkt til at ligge under den forventede indregnede

værdi baseret på en lineær afskrivningsprofil på 5,5 år12, baseret på kontraktlængden. Af illustrationen

ses det dermed, at man ved den nuværende indregningsmetode oplevede, at den indregnede værdi

først var overvurderet inden transfer i 2007, herefter var den indregnede værdi undervurderet

(illustreret ved det rød-stribede felt) frem til salget igen i 2011, hvorefter den indregnede værdi igen

10 (Transfermarkt-b, 2019)
11 (The Guardian-a, 2007)
12 (BBC Sport-a, 2011)
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var overvurderet (illustreret ved det grøn-stribede felt). Tilsvarende ses det for den engelske

fodboldspiller Bukayo Saka, der har spillet på ungdomsakademiet hos engelske Arsenal FC indtil

fodboldsæsonen for 2019/20, hvorefter han blev forfremmet til seniortruppen hos Arsenal FC,

hvormed der er forekommet et internt skift i klubben, og således ingen transfersum. Dette ses ved

følgende graf:

Kilde: Egen tilvirkning af data og information baseret på følgende kilder: (Transfermarkt-e, 2020) og IAS 38

Af ovenstående graf ses den forventede indregnede værdi i regnskabet hos Arsenal FC kontra den

estimerede markedsværdi fra Transfermarkt. Det ses her, at som følge af det interne skifte vil den

indregnede værdi være 0 kr., hvorved regnskabet vil være undervurderet (illustreret ved det rød-

stribede felt).

Problemstilling/problemejer
I forlængelse af at spillerne er et af de største aktiver i klubberne, kontra at disse værdier i visse

tilfælde i høj grad er henholdsvis over- eller undervurderede, kan det diskuteres, hvorvidt

regnskaberne overholder kvalitetskravene, herunder generalklausulen “a fair presentation” efter IAS

1. Ved ovenstående forskelle i den bogførte værdi kontra markedsværdien vurderes det, at der kan

være tale om asymmetrisk information13 som følge af, at ledelsen ved udarbejdelsen af det interne

regnskab kan råde over information, der ikke nødvendigvis vil være afspejlet i det eksterne regnskab

som følge af, at den bogførte værdi ikke reguleres efter markedsværdien, således der opstår et

13 (Elling et al., 2019, side 30)
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informationsgab. Da der ved den nuværende indregningsmetode kan ses større forskelle til de

estimerede markedsværdier, hvorved det kan diskuteres om generalklausulen er overholdt, vurderes

problemstillingen blandt andet at være relevant for långivere, hvorved klubbernes regnskab anvendes,

og tilsvarende de udstedende organisationer såsom IASB14, der regulerer og udarbejder internationale

regnskabsstandarder. Disse vurderes at være en del af henholdsvis den primære og sekundære

interessentgruppe15. The CIES Football Observatory er en forskningsgruppe under The International

Centre for Sports Studies (CIES)16 (fremtidigt samlet benævnt som CIES), som er en organisation

oprettet af FIFA, Neuchâtel’s universitet og staten Neuchâtel17, der estimerer markedsværdier på

baggrund af en udarbejdet algoritme, modsat Transfermarkt der estimerer markedsværdier baseret på

en mere kvalitativ metode. CIES benævner, at deres estimerede markedsværdier blandt andet

anvendes i forbindelse med transfers, kontraktforhandlinger, kreditvurderinger og køb og salg af

klubber18, hvorfor også parter i disse situationer vurderes at være relevante ressourceejere, såsom

spillere, kreditinstitutter, sportsdirektører og investorer/ejere, og dermed i den primære

interessentgruppe. Disse interessenter kan ikke anvende regnskabet til blandt andet ovennævnte

formål, da regnskabet ikke tilgodeser deres informationsbehov ved nuværende indregningsmetode.

Således vurderes det, at problemejerne ved nærværende projekt vil være interessenter i de primære

interessentgrupper beskrevet ovenfor.

14 Forkortelse: International Accounting Standards Board
15 (Elling et al., 2019, side 23-26)
16 (The CIES Football Observatory-a, 2021)
17 (The International Centre for Sports Studies (CIES)-a, 2021)
18 (The CIES Football Observatory-b, 2020)
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Problemformulering
Tilgodeser den nuværende regnskabsmæssige behandling af indregningen af fodboldspiller-

kontraktrettigheder regnskabsbrugernes informationsbehov, eller er der behov for alternativ

behandling heraf?

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ved følgende undersøgelsesspørgsmål:

Undersøgelsesspørgsmål
1. Hvordan er den gældende regnskabsmæssige behandling af kontraktrettighederne i henhold

til IFRS?

2. Hvem er de primære regnskabsbrugere, og tilgodeses informationsbehovet i tilstrækkeligt

omfang ved de nuværende regnskabsregler?

3. Hvilke markedsfaktorer i fodboldbranchen har indflydelse på værdien af spillerne?

4. Hvordan værdiansættes spillere i praksis, og kan disse metoder anvendes til måling i

regnskabet?

5. Hvilke alternative metoder kan anvendes til brug for bedre at tilgodese regnskabsbrugers

informationsbehov ved anvendelse af den udledte værdiansættelsesmetode?

Med disse undersøgelsesspørgsmål vil projektet forsøge at give et indblik i de nuværende

regnskabsregler under IFRS og analysere, hvem de primære regnskabsbrugere er, samt forstå deres

syn på de eksisterende regnskabsregler, i relation til i hvilket omfang deres informationsbehov

tilgodeses. I tillæg vil projektet analysere, hvorledes værdibegrebet defineres i fodboldøkonomien,

og hvilke determinanter som forventeligt indgår i prissætningen af transfersummer på

transfermarkedet, historisk set. Informationen vil anvendes til at forstå, hvordan spillerne

værdiansættes i praksis, og dertil hvordan denne værdiansættelsesmetode kan afspejles ved de

nuværende regnskabsregler. Afslutningsvis vil metoden sammenholdes med kravene under IFRS, og

en vurdering af hvorledes regnskabsbrugernes undersøgte informationsbehov kan blive tilgodeset.
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Afgrænsning
Det er implicit en forventning, at læsere af projektet besidder en basal forståelse for fodboldspillet og

spillets økosystem. I tillæg forventes det, at læseren har kendskab til almene begreber og

formuleringer inden for regnskabsteori. Der vil derfor ikke blive foretaget en uddybende forklaring

af disse forudbestemte forhold. En dybdegående redegørelse vil udelukkende forekomme, hvor dette

er fundet nødvendigt og relevant, og dermed bidrage til at bane vejen for projektets analyser og

diskussioner.

Tillige defineres det, at indeværende afgrænsningsafsnit skal omhandle afgrænsning af forhold, som

vil kunne have indvirkning på konklusionen på den overfor udledte problemformulering. Øvrige

identificerede regnskabsteoretiske problemstillinger, som implicit måtte kunne udledes af projektet

og de udførte interviews, vil ikke blive berørt, hvis ikke disse er direkte beslægtet med

dagsværdiopgørelsen, som metode, eller den dertilhørende lov- og begrebsramme. Nedenfor er det

præciseret, hvilke betydelige afgrænsninger læseren bør være opmærksom på.

Som nævnt i projektets indledning centraliseres projektets problemstilling omkring udfordringen af

det retvisende billede ved indregningen af fodboldspiller-kontraktrettigheder til kostpris, under IFRS’

begrebsramme, og hertil muligheden for indregning og måling til dagsværdi. Der foreligger derfor en

naturlig afgrænsning fra øvrige regnskabsregulatoriske instanser, såsom Årsregnskabsloven i

Danmark. I forlængelse af afgrænsningen af lovvalg og dertilhørende begrebsramme, så er projektets

formål en analyse og diskussion om, hvorvidt der må indregnes og kan opgøres en dagsværdi af

fodboldspiller-kontraktrettigheder. Derfor vil der ikke foretages redegørelse og belysning af skema-

og oplysningskrav, såsom krav om anlægsnote, samt almen anvendt regnskabspraksis for aktiver.

Dog vil der blive lagt vægt på oplysningskrav, som vurderes relevant for argumentationen omkring

dagsværdiopgørelsen og de primære regnskabsbrugeres informationsbehov. Afslutningsvis, med

henblik på den anvendte lov- og begrebsramme i form af IFRS, afgrænses IFRS til at forstås som “the

full IFRS”, og dermed ikke at være afgrænset til lovrammen under “IFRS for SMEs”. I tillæg hertil

skal selskaber i England fra januar 2021 følge UK-IAS, som følge af Brexit19, dog vil dette ej blive

berørt yderligere igennem projektet.

19 (Department for Business, Energy & Industrial Strategy-a, 2020)
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Fodbold, som spil og økonomi, er global. Dog er opmærksomheden primært centraliseret omkring

den europæiske fodboldliga, hvor særligt Champions League er anset for den største turnering på

verdensplan. Dette kan tillige ses ud fra, at de fem største ligaer, målt på omsætning på verdensplan,

er placeret i Europa. Projektets dataindsamling hidrører derfor de største ligaer i England, Spanien,

Tyskland, Italien og Frankrig, hvormed transfermarkedet og fodboldøkonomien operationaliseres

som værende disse ligaer. Dette tilsikrer tillige, at data, som indsamles, hidrører lande, som er

underlagt IFRS’ lovramme. I forlængelse er fodboldøkonomien beskuet af flere interessenter, i

overensstemmelse med koalitionsmodellen, som belyst i projektets indledning. Det er for projektets

dybde og detaljegrad vurderet nødvendigt at afgrænse sig fra en række af interessenterne og

udelukkende fokusere på de primære regnskabsbrugere, defineret som investorer, långivere,

sponsorer og klubben selv. Afgrænsningen er vurderet, ud fra en relevansbetragtning, i forlængelse

af dataindsamlingsprocessen, hvor de fire præsenterede interessenter anses som drivere af

kapitalmarkedet i fodboldøkonomien, som er altafgørende for industriens bestand og

fodboldproduktets kvalitet.

En væsentlig afgrænsning, som danner rammerne for projektets datagrundlag såvel som kilder, er

tidsaspektet. Generelt set er det fundet, at anvendte udgivelser fra blandt andet FIFA og Deloitte, som

eksempel, udgives op til et år efter tidsrummet for tallenes relevans. Eksempelvis er Deloittes “Annual

review of football finance 2020” udgivet i juni 2020 og baserer sig på realiserede finansielle tal for

perioden juli 2018 - juni 201920. Dette har drevet de anvendte perioder, som data er fremfundet for,

såvel som refererede begivenheder til belysning af data for at sikre en konsistens herimellem.

Indvirkningen af tidsaspektet på dataindsamlingsprocessen beskrives yderligere under det

dertilhørende afsnit senere i projektet. I forlængelse er det naturligvis en anerkendt betragtning, at

COVID-19-pandemien i 2020-år til dato, alt andet lige, vil have indflydelse på konklusionerne i

indeværende projekt. Dette er vurderet, eftersom verdensøkonomien har oplevet en generel nedgang

i produktion, målt i BNP, blandt andet som følge af udgangs- og forsamlingsforbud i visse lande.

Særligt kan dette eksemplificeres fra et fodboldøkonomisk perspektiv ved, at tilskuere ikke har været

tilladt på stadions, hvormed fodboldklubbers indtægtsgrundlag reduceres, da indtægter fra kampdage

elimineres. Eftersom COVID-19-pandemien stadig påvirker verdensøkonomien i skrivende stund, er

det være tæt på umuligt at estimere den forventede effekt på fodboldøkonomien, og herunder

transfermarkedet, hvorfor der afgrænses fra at belyse effekt heraf.

20 (Deloitte-b, 2020)
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Størrelsen på fodboldøkonomien er endvidere direkte influeret af det solgte produkt, i form af den

sportslige performance, hvor kvalitet defineres af sportens publikum. Realia er, at der forekommer

en betydelig forskel på fodboldøkonomien, opdelt efter køn, som følge af markante forskelle i blandt

andet omsætning og transfersummer. Projektet vil derfor afgrænse sig fra kvindefodbold.

Som følge af at projektet vil forsøge at opgøre en dagsværdi af klubbens erhvervede

kontraktrettigheder, foreligger der en naturlig afgræsning af, at projektet ikke vil behandle lejede

spillere, og herunder regnskabsteorien relateret til leasing. I forlængelse er det tillige anerkendt

praksis på transfermarkedet, at der forekommer forskellige sammensætninger af købsaftaler. Et kendt

fænomen, som hidrører lejeaftaler, er lejeaftaler med købsoptioner, en aftale, hvor en given klub ejer

en spiller og ved lejens udløb har en prædefineret pris (købsoption), som kan effektueres, og spilleren

dermed erhverves for en transfersum. Prissætningen vil derfor være uafhængig af den pågældende

spillers præstationer i den sæson, hvor spilleren er udlejet, svarende til sæsonen inden en eventuel

transfer effektueres. Projektet afgrænser sig fra indvirkningen af købsoptioner ved lejeaftaler, som,

alt andet lige, vil have indflydelse på sammenligneligheden af transaktionerne, da prissætningen af

transfersummen sker uden kendskab til den seneste sæsons præstationer, når man måler fra

transfervinduet, hvor den reelle transfer effektueres.

Projektet bygger endvidere på sammenligning af den udledte metode, til brug for opgørelsen af

dagsværdien af en given fodboldspiller-kontraktrettighed, med eksisterende organisationers udledte

markedsværdier. Det er ved dataindsamlingsprocessen tilkendegjort, at KPMG beregner

markedsværdien af fodboldspillere på verdensplan på konsulentbasis mod vederlag. Som følge af at

markedsværdien, udledt af KPMG, ikke offentliggøres, så indgår dette datapunkt ikke i de udførte

sammenligninger.

Metode

Begrebsafklaring og operationalisering
Det er vurderet, at der eksisterer et behov for at operationalisere to betydelige begrebsdefinitioner,

for at sikre læserens forståelse af begrebernes interne distancering, samt belyse ordvalget i dets

pågældende kontekst ved brug i projektet. Begreberne er noteret og defineret nedenfor:
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Transfersum - den pågældende spillers transfersum operationaliseres som den overgangssum, som

en given klub har betalt spillerens tidligere klub for overtagelsen af den dertilhørende spillerlicens,

og dermed erhvervelse af kontraktrettigheden. Begrebet definerer altså en realiseret transaktion på

transfermarkedet, og værdien, som summen repræsenterer, indeholder dermed specifikke udbuds- og

efterspørgsels-determinanter, som ikke vil være kendt ved en markedsbetragtning. Definerende for

transfersummen er særligt, at køberen og tidspunktet for købet er tilkendegjort, modsat en fastsat

markedsværdi, herunder dagsværdi.

Markedsværdi - Markedsværdien præciserer derimod markedets prissætning af et givent aktiv, ved

at tilskrive de af markedet kendte datapunkter, som driver prissætningen. Der er altså tale om

datapunkter, i form af information som er kendt af samtlige markedsaktører på opgørelsestidspunktet.

Forskellen er dermed, at køberspecifikke forhold er prissat i transfersummen, og ikke kendt i

markedsværdien.

Undersøgelsesdesign
For at undersøge genstandsfeltets beskaffenhed, i form af den ovenfor udformede

problemformulering, har vi baseret projektet på undersøgelsesdesignet; casestudie21.

Undersøgelsesdesignet er den gennemgribende fremgangsmåde, hvorpå der indsamles data, der

foretages analyser og vurderinger. Projektet tager afsæt i et single-casestudie22, som følge af at

genstandsfeltet, som der forsøges belyst, er IFRS som lov- og begrebsramme, herunder primært IAS

38, med henblik på vurderingen af dens evne til at præsentere et retvisende billede for indregning og

måling af fodboldspiller-kontraktrettigheder.

Projektet vil derfor forsøge at være kritisk i forhold til, hvorvidt den gældende teori er anvendelig,

såvel hvordan teorien anvendes i praksis, og hvorledes de primære regnskabsbrugere anskuer denne

teori, underforstået om deres informationsbehov tilgodeses. Tillige skal projektet udforske en unikhed

og være fænomenafslørende, ved at præsentere og undersøge en længere række variable som ikke

tidligere, i væsentlig grad, har været genstand for lignende undersøgelse. Casestudiet er i sin

oprindelse funderet omkring det induktive metodesyn og kvalitative datagrundlag23. Indeværende

projekt vil benytte sig af såvel kvalitative såvel som kvantitative data24 for at kunne forstå og udlede

21 (Andersen, 2014, side 109)
22 (Andersen, 2014, side 110-111)
23 (Andersen, 2014, side 112)
24 (Andersen, 2014, side 111)
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værdiindikatorer i fodboldøkonomien, og herefter vurderes disses observer- og målbarhed, og deres

interne relation defineres, ved hjælp af matematiske værktøjer. Casestudiet i sin essens er, som

tidligere nævnt, centraliseret omkring det induktive vidensproduktions forløb. Projektet vil dog

anvende både den deduktive og induktive vidensproduktions tilgang, hvilket i nyere tid er en

anerkendt arbejdsproces i metodefaget25. Kombinationens formål er at tilsikre samspillet mellem

kendt regnskabsteori og udfordre dennes virke, ud fra eksplorative interviews med primære

regnskabsbrugere og markedsaktører i fodboldøkonomien. Den deduktive vidensproduktion

forefindes ved det identificerede problems oprindelse, omkring hvorvidt den eksisterende

regnskabsteori understøtter et retvisende billede. Den induktive vidensproduktion forefindes ved

analysen af, hvorledes en metode, til brug for opgørelsen af dagsværdien af kontraktrettighederne,

kan udledes, hvor en eksplorativ og iterativ arbejdsproces har været tillagt projektet.

Dataindsamling

Som tidligere præciseret vil projektet være baseret på både kvalitative og kvantitative datakilder. Som

følge af at problemet, og heraf genstandsfeltets beskaffenhed, blot i begrænset grad har været belyst

i nyere tid, har den indledningsvise tilgang til dataindsamlingsmetoden været funderet omkring et

behov for stimuli-data i form af interviews. Stimuli-data forstås som primære kvalitative datakilder,

hvor der etableres direkte kontakt til respondenterne. I tillæg har der været benyttet sekundært data,

såvel kvalitative som kvantitative datakilder, såsom henholdsvis bøger, tidsskrifter, websites mm.

samt offentlige statistiske dataindsamlinger og registre.

Interviews

Der er udført en række interviews, som er præsenteret nedenfor. Interviewene kan opdeles, ud fra

delvist strukturerede interviews, hvor projektets overordnede tanker har været præsenteret for

respondenten26 samt standardiserede interviews, hvor detaljerede spørgsmål og projektet i detaljer er

fremsendt på forhånd27.

25 (Andersen, 2014, side 23 “figur 1.3” & side 31-32)
26 (Andersen, 2014, side 155)
27 (Andersen, 2014, side 156)
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Opdelingen kan tillige belyses, ud fra interviewenes tidsmæssige placering i

vidensproduktionsprocessen, hvor de delvist strukturerede interviews er forekommet i projektets

mere eksplorative fase, svarende til opstartsfasen, og de standardiserede interviews er forekommet i

takt med, at projektets struktur og detaljegrad er defineret, hvormed struktureringsgraden og

standardiseringsgraden28 er øget.

Kilde: Egen tilvirkning

Dette har tilsikret den indledningsvise forståelse af problemfeltets bredde, og herefter præsenteret

behov og muligheden for afgrænsning, for at etablere den fornødne dybde- og detaljeringsgrad i

projektet.

Respondentudvælgelsen er baseret ud fra de antagede primære regnskabsbrugere og udvalgte

specialister inden for både opgørelse af markedsværdier samt IFRS rammeværk. Udvælgelsen er

sågar baseret på direkte henvendelser og valg, samt et tilgængelighedsaspekt, hvor særligt

eksempelvis banker, agenter og øvrige interessenter har afvist sin deltagelse, grundet et

fortrolighedselement. Det vurderes, at der er sikret den fornødne inferens29 og repræsentativitet i

respondentudvælgelsen, for at kunne tilføre en acceptabel omsættelighed i de udførte interviews.

28 (Andersen, 2014, side 138)
29 (Andersen, 2014, side 151)
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Vurderingen er baseret ud fra den anvendte metodiske triangulering30, hvor særligt samspillet af

respondenternes udtalelser imellem, såvel forskelligheder som bekræftelser, medfører den fornødne

omsættelighed fra respondenterne til den totale population, i form af den operationaliserede

fodboldøkonomi. Værd at mærke er den geografiske forskellighed i respondenterne, hvor særligt

Transfermarkt og CIES er placeret i lande, som de 5 største ligaer i Europa hidrører. Det anerkendes,

at en andel af forståelsen af de primære regnskabsbrugere, i form af ledelsen, hidrører en dansk

fodboldklub, som ikke indgår i det operationaliserede fodboldmarked for indeværende projekt. Dette

er som følge af en begrænset tilgængelighed i denne karakter af respondenter. Interviewet refererer

dog til europæisk praksis, som sammen med den førnævnte metodiske triangulering ved

forskelligheden i respondentprofiler opvejer dette og sikrer en vurderet inferens og omsættelighed for

den totale population.

De modtagne udtalelser fra respondenterne vurderes såvel troværdige, pålidelige og objektive i

tilstrækkelig grad til at sikre den fornødne reliabilitet i kildekritikken31. Vurderingen, foruden

samspillet med de ovenstående præsenterede evalueringer, er baseret på, at samtlige respondenter har

sit daglige virke inden for fodboldøkonomien eller regnskabsaflæggelse og revision. Tillige er

projektets vinkel ikke på nogen vis favoriserende over for hverken klubber eller andre organisationer,

hvormed risikoen for bias i besvarelserne reduceres.

Sekundære kvalitative datakilder

Anvendelsen af sekundære kvalitative datakilder har haft sin primære form af procesdata32, hvor

særligt publiceringer af FIFA, Deloitte og UEFA har været lagt til grund i analysen af

fodboldøkonomien og dets infrastruktur samt reglementer. Den anvendte procesdata er sågar ikke

udformet og belyst med projektets problemfelt for øje, men sikrer underbyggelse samt forståelse af

de ovenfor refererede interviews præsenterede markedstendenser, og herunder forklaring af disses

indvirkning på den anvendte kvantitative data. Endvidere er der anvendt en forskellig række af

forskningsdata33, i form af tidligere publicerede studier omkring prisdannelsen på fodboldens

transfermarked, og bøger omkring fodboldøkonomien samt faglitteratur inden for regnskabsanalyse

30 (Andersen, 2014, side 149)
31 (Andersen, 2014, side 84)
32 (Andersen, 2014, side 144-145)
33 (Andersen, 2014, side 145)
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og værdiansættelse, økonomistyring, ekstern regnskab og finansiel rapportering. Der er ved

udarbejdelsen af projektets struktur gjort brug af teori som defineret ved erhvervsøkonomisk metode.

Pålideligheden og troværdigheden af de anvendte proces- og forskningsdata vurderes høj, som følge

af at der er tale om respekterede og bestemmende organisationer inden for fodboldverdenen samt

undervisningsinstitutioner.

Sekundære kvantitative datakilder

Anvendelsen af sekundære kvantitative datakilder består både af procesdata, som fremkommer i

forlængelse af de ovenfor refererede anvendte publiceringer, samt i form af registerdata34 fra

fodboldstatistikbanker. De anvendte datapunkter er ikke udformet til belysning eller besvarelse af

problemformuleringen, men deres interne sammenhæng ved brug af regressionsanalyse - eksempelvis

mellem prissætningen af transfersummer og mål scoret - vil tilføre den fornødne validitet35 i

datagrundlaget. Samspillet af de anvendte datasæt er derfor altafgørende for den interne validitet. Et

andet ben, som skal sikre den interne validitet, i form af samspillet mellem datasættene, er det

tidsmæssig aspekt i de data, som anvendes. Projektet skal undersøge, om der forekommer en

korrelation mellem prissætningen af transfersummer og underliggende værdiindikatorer, eksempelvis

mål scoret, for at udlede en formel til at prissætte en dagsværdi på et pågældende opgørelsestidspunkt.

Det er derfor vurderet essentielt for at opnå en gyldighed for den fundne relation, at de anvendte

registerdata, hvis relation til prissætningen af transfersummer undersøges, er realiseret, før

transaktionen er hændt. Eksempelvis ønskes det undersøgt, hvor stor en betydning antallet af mål

scoret i sæsonen, forinden transferen effektueres, har for prissætningen af transfersummen. Med

henblik på den eksterne validitet, i form af repræsentativiteten af datasættene, er der anvendt proces-

og registerdata, som er centraliseret omkring den operationaliserede fodboldøkonomi, i de fem største

ligaer i Europa. De potentielt fundne relationer datapunkterne imellem er derfor direkte henførbare

til historiske trends i europæisk topfodbold. Ydermere er anvendt omtrent 100 unikke observationer,

i form af spillere som har skiftet klub i transfervinduer fra 2018 til sommeren 2020, hvilket vurderes

til at repræsentere en tilstrækkelig bred stikprøvestørrelse over en treårig tidsperiode. Dette vurderes

til at øge repræsentativiteten i datagrundlaget og de undersøgte relationer, da disse forsøges belyst

inden for en treårig tidsramme. Datasættene er udstedt af anerkendte organisationer, såsom Deloitte

og UEFA, samt accepterede fodboldstatistikbanker, hvormed der ikke vurderes en risiko for

34 (Andersen, 2014, side 145)
35 (Andersen, 2014, side 84)
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manglende replikation i den anvendte data, forstået som at denne er objektiv og nøjagtig. Der er ikke

mødt en begrænsning, i form af mangel på datakilder, blandt andet som følge af at fodboldens

statistikbanker offentliggør store mængde granuleret data. I tilfælde hvor der er mødt en mangel på

datakilder, er der foretaget de nødvendige antagelser, hvilket er synliggjort for læseren igennem

projektet.

Metodetriangulering

Det vurderes, at projektets dataindsamling, understøtter det valgte undersøgelsesdesign og

vidensproduktions tilgang. Den bredde dataindsamlingsproces sammen med den overordnede

deduktive, men stadigt løbende eksplorative og iterative udformning af projektets struktur, vurderes

at understøtte en overholdelse af en tilfredsstillende metodisk triangulering.

Teori

Ekstern regnskab og finansiel rapportering36

Den ‘eksterne regnskab og finansielle rapporterings’-teori danner rammerne for projektets

problemfelt, herunder udfordringen af det retvisende billede ved indregning og måling af

kontraktrettigheder på fodboldspillere. Teorien anvendes til at redegøre for lov- og begrebsrammerne

under IFRS og dets relevante underområder, såsom IAS 38 og IFRS 13, med henblik på

dagsværdimåling af immaterielle aktiver. Tillige er teorien anvendt til læserens belysning af formålet

ved det eksterne regnskab, og hvorledes det agerer som kreditors beskyttelse. Dette skal dermed

tilgodese det, af de primære regnskabsbrugeres vurderede informationsbehov, som kan opgøres

tilstrækkeligt og pålideligt, eksempelvis ved vurdering af væsentlig asymmetri mellem det interne og

eksterne regnskab. Teorien kan findes anvendt under undersøgelsesspørgsmål 1, 2, 4 og 5.

Undervejs i projektet henvises løbende til gældende regnskabsstandarder, herunder ved henvisning

som: “jf. IAS XX : YY”, med XX som værende den pågældende regnskabsstandard, for eksempel IAS

38, og YY som værende de specifikke afsnit i den pågældende standard, for eksempel BC2 med

henvisning til “Basis for Conclusion” herunder afsnit BC2.

36 (Elling et al., 2019)
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Regressionsanalyse37

I forbindelse med analysen under undersøgelsesspørgsmål 4 foretages regressionsanalyser ved brug

af excel-værktøjet “data analysis” for at identificere korrelationer imellem identificerede

observerbare input på markedet. Ved brug af både simple lineære og multiple regressionsanalyser vil

vi forsøge at forklare sammenhængen mellem en responsvariabel (𝑦) og udvalgte forklarende variable

(b)38. På baggrund af regressionsanalyserne udledes en funktion for vurdering af transfersummen for

en fodboldspiller ved hjælp af funktionsforskriften: 𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑥 + 𝑎.

Regnskabsanalyse og værdiansættelse39

Det er vurderet nødvendigt at tilknytte teori inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse, til den

tidligere nævnte regnskabsteori, i forlængelse af projektets undersøgelse af hvorvidt en dagsværdi på

en given kontraktrettighed kan udledes. Regnskabsanalyse og værdiansættelses-teorien skal være

behjælpelig med at belyse den primære anvendelse af værdiansættelses-metoder, disses fordele og

begrænsninger, samt tilføre holdninger ved evalueringen af, hvilken værdiansættelsesmetode som

skal anvendes ved opgørelsen af dagsværdien på en given kontraktrettighed.

Økonomistyring40

Der er indarbejdet økonomistyrings-teori i projektet for at kombinere fodboldens økosystem med den

førnævnte regnskabsanalyse og værdiansættelses-teori, og belyse problemstillinger ud fra faglige og

saglige argumenter, inden registreringer.

37 (Agresti et al., 2018)
38 (Agresti et al., 2018, Kapitel 12 Analyzing the Association Between Quantitative Variables: Regression Analysis,
side 593)
39 (Penman & Columbia University, 2013)
40 (Andersen & Rohde, 2017)
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Disposition af opgaven
Nærværende afsnits formål er at skabe et overblik over projektets indhold for læseren.

Kilde: Egen tilvirkning
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Undersøgelsesspørgsmål 1 - Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af

kontraktrettighederne i henhold til IFRS?
Indeværende undersøgelsesspørgsmål har til formål at redegøre for de nuværende regnskabsmæssige

bestemmelser ved indregning af fodboldspillere efter IFRS, herunder at undersøge de teoretiske

muligheder samt gennemgå håndteringen i praksis. Vi vil i den forbindelse redegøre for den gældende

begrebsramme og teori.

Begrebsramme og regnskabsteori
Som nævnt afgrænses der i projektet til de fem største ligaer i Europa, hvorfor klubberne ved

aflæggelse af årsrapporten er underlagt de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS fastsat af

IASB, som følge af landenes medlemskab af EU.

Herunder ses to “poler” i regnskabsteorien; den præstationsorienterede regnskabsteori og den

formueorienterede regnskabsteori.

Ved den præstationsorienterede regnskabsteori skal virksomheden ses som en transformationsproces,

hvorved driftsaktiviteten måles direkte ved udviklingen i resultatopgørelsen som resultatet, og

udviklingen i balancen ses som den afledte effekt heraf og er således af sekundær betydning. Hertil

danner kostprismodellen det teoretiske grundlag for udarbejdelse af regnskaberne, der primært bygger

på historiske transaktionerne i perioden41. Dertil er kostprismodellen bygget på fire grundlæggende

forudsætninger, herunder:

- Regnskabsenhed, hvorved det afgrænses, hvilken enhed regnskabet aflægges for, som i dette

tilfælde ville være fodboldklubberne som juridisk enhed;

- Going concern, hvorved det forudsættes, at virksomheden vil fortsætte sin drift ved

aflæggelsen af regnskabet;

- Monetær måleenhed, hvorved præstationer og formuen skal måles i en monetær måleenhed

på grund af salgs- og kostpriser, og;

- Regnskabsperiode, hvorved det defineres, at regnskabet aflægges for en fastsat periode42.

Modsat ses den formueorienterede regnskabsteori. Ved aflæggelse af regnskab efter IFRS er

regnskabet primært præget af den formueorienterede regnskabsteori, hvorved klubberne skal ses som

41 (Elling et al., 2019, side 114-115)
42 (Elling et al., 2019, side 120-121)
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“et væksthus for aktiver43”, hvorved driftsaktiviteten i klubben måles indirekte som en

transformationsproces, og dermed ved udviklingen i nettoaktiverne, hvortil resultatopgørelsen

beskriver bevægelserne på balancen, og dermed er resultatopgørelsen af sekundær betydning44. Ved

den formueorienterede regnskabsteori er det primært dagsværdien der anvendes som måleattribut, og

fokus er dermed på fremadrettede økonomiske fordele ved efterfølgende udnyttelse af et aktiv45. Der

er ved vurdering af dagsværdien udarbejdet et dagsværdihierarki, der anvendes til vurdering, af hvor

uafhængigt dagsværdien er opgjort46. Dette vil blive belyst senere i projektet.

Som nævnt er fokus ved aflæggelse efter IFRS hovedsageligt den formueorienterede regnskabsteori,

hvilket ligeledes ses ved definitionen i IAS 1:9, hvori rækkefølgen af informationerne i regnskabet

beskrives, og heraf ses, at balancen præsenteres før resultatopgørelsen.

Det er endvidere efter begrebsrammen IFRS Conceptual Framework relevant at vurdere følgende

forhold vedrørende indregningen af spillerne i regnskabet:

- Definition og klassifikation

- Indregning og måling

- Oplysningskrav.

Definition og klassifikation
Først og fremmest ses det ved de nuværende regnskabsmæssige bestemmelser af fodboldspillerne, at

det er rettighederne, som klubben opnår ved købet af licensen, der indregnes i regnskabet som et

aktiv, hvilket dermed defineres som beregningsenheden47. Denne rettighed defineres som et aktiv

efter definitionen i kapitel 4 i IFRS Conceptual Framework som følge af, at det er en ressource, som

er kontrolleret af klubben, som følge af tidligere begivenheder, og at ressourcen har potentialet til at

medføre økonomiske fordele.

Ressourcen, defineret som fodboldspilleren og den dertilhørende kontrakt mellem klub og spiller,

vurderes at være kontrolleret af klubben som følge af den underskrevne kontrakt, hvorved det

defineres, at spilleren skal spille for den pågældende klub. Tilsvarende skal et ITC-dokument48 være

43 (Elling et al., 2019, side 147)
44 (Elling et al., 2019, side 148-149)
45 (Elling et al., 2019, side 150-151)
46 (Elling et al., 2019, side 206)
47 Oversat fra “unit of account”, jf. IFRS 13, herunder “Appendix A - Defined terms”
48 Definition: Dokument der indikerer at transfer er forekommet, jf. (FIFA-e, 2020, se graf af side 12)
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modtaget inden regnskabsperiodens udløb, for at denne kontrol er opstået som følge af en tidligere

begivenhed i regnskabsperioden. Afslutningsvis vurderes kontrakten at medføre potentialet for

fremtidige økonomiske fordele da, som det blandt andet nævnes af Dan Hammer, “[...] spillerne reelt

står for værdiskabelsen [...]”49, og det er herfra størstedelen af indkomstgrundlaget for klubben skal

fremskaffes, eksempelvis ved præstationen på fodboldbanen, transfer af spillere i form af køb og salg

samt kommercielle indtægter, såsom trøjesalg. Dermed vurderes fodboldspillerne, herunder

kontraktrettigheden, at kunne defineres som et aktiv.

Tillige skal aktivet vurderes, om det skal klassificeres som et omsætnings- eller anlægsaktiv og efter

IAS 1:66 defineres et omsætningsaktiv som et aktiv erhvervet med henblik på salg i klubbens normale

driftscyklus, at aktivet primært er erhvervet med henblik på handel og at aktivet forventes at realiseres

inden for 12 måneder efter regnskabsperiodens udløb. Såfremt aktivet ikke lever op til ovenstående

kriterier, klassificeres dette i stedet som et anlægsaktiv. Baseret på disse kriterier vurderes det, at

kontrakterne ikke kan klassificeres som et omsætningsaktiv, da der udelukkende ses to

transfervinduer om året50, og at den gennemsnitlige kontrakt indgås for en 18 måneders periode51,

hvormed aktivet klassificeres som et anlægsaktiv. Tilsvarende kan kontrakterne defineres som et

immaterielt anlægsaktiv efter IAS 38:IN5 og IAS 38:5 til IAS 38:17, da rettighederne ved de indgåede

kontrakter med spillerne er et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans.

Indregning og måling
Efter IAS 38:24 skal aktivet ved første indregning måles til kostpris, herunder defineret som direkte

henførbare omkostninger forbundet med anskaffelsen af aktivet, jf. IAS 38:27. For fodboldklubberne

vil den aktiverede kostpris derfor udgøres af transfersummen.

Ved efterfølgende indregning skal klubberne her vælge mellem kostprismodellen og

dagsværdimodellen52, og den valgte model skal dermed anvendes ved indregningen af alle aktiver i

aktivkategorien, medmindre der ikke ses et “aktivt marked” for alle aktiverne, jf. IAS 38:72.

Ved kostprismodellen skal aktivet indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger, jf. IAS 38:74.

49 (Hammer & Davidsen, 2020, side 48)
50 (Trevelyan LLB-A & In Brief, 2020)
51 Beregnet gennemsnit baseret på (FIFA-e, 2020, side 37, figur 27)
52 Oversat fra “revaluation model” som defineret i IAS 38:75
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Ved dagsværdimodellen skal aktivet indregnes til dagsværdien på balancedagen, defineret efter IFRS

13:9 som prisen der ville blive modtaget ved en normal transaktion mellem markedsaktører på den

pågældende dag, herunder indregnet overensstemmende med den fastlagte beregningsenhed og ved

det mest fordelagtige marked, jf. IFRS 13:B2.

Hertil er efter IFRS 13 fastsat tre værdiansættelsesmetoder til opgørelse af dagsværdien, herunder

omkostnings-, indkomst- og markedsværdimetoden, jf. IFRS 13:62, og ved opgørelse af dagsværdien

skal anvendes den metode der maksimerer anvendelsen af observerbare input og minimerer

anvendelse af ikke-observerbare input, jf. IFRS 13:67.

Omkostningsmetoden, jf. IFRS 13:B8 og B9, baseres på omkostningen, virksomheden ville have

ved at erstatte aktivet, herunder erhverve eller genopføre dette.

Indkomstmetoden, jf. IFRS 13:B10 og B11, opgøres ved beregning af kapitalværdien, herunder

eksempelvis tilbagediskontering af de forventede nettopengestrømme fra aktivet.

Markedsværdimetoden, jf. IFRS 13:B5 til B7, anvender priser og information ved handel af

sammenlignelige eller identiske aktiver, eksempelvis ved brug af multiple-beregninger baseret på

identificerede komparativer, herunder kvantitative såvel som kvalitative.

Ved vurderingen af hvilken værdiansættelsesmetode der skal anvendes, er dagsværdihierarkiet

defineret. Dette er opdelt i tre niveauer, hvor der skal søges at anvende værdien fra det højeste niveau,

hvor niveau 1 er værdien på et aktivt marked defineret som offentlige værdier, der kan fremfindes på

balancedagen, for identiske aktiver, hvor der ikke skal reguleres for markedspriser, jf. IFRS 13:76.

Niveau 2 er observerbare input, dog andre end dem der er defineret i niveau 1, herunder eksempelvis

markedspriser for lignende aktiver på samme marked, jf. IFRS 13:81 og 82. Niveau 3 er ikke-

observerbare input, og dermed input som ville blive anvendt af tilsvarende markedsaktører, når disse

skulle opgøre en handelspris for aktivet, jf. IFRS 13:86 og 87.

Ved en positiv dagsværdiregulering af aktivet, herunder benævnt opskrivning, skal denne indregnes

under “anden totalindkomst”, og opskrivningen indregnes dermed direkte på egenkapitalen under

“opskrivning ved dagsværdiregulering”53, jf. IAS 38:85.

Som tidligere belyst skal aktivet ligeledes afskrives, såfremt aktivet vurderes at have en bestemmelig

brugstid kontra ubestemmelig brugstid54, jf. IAS 38:88 og 89. Ved afskrivning af aktivet skal dette

foretages systematisk, enten lineært eller afspejlet i mønstret for de forventede fremtidige økonomiske

53 Oversat fra “revaluation surplus”, jf. IAS 38:85.
54 Oversat fra “finite useful life” og “indefinite useful life”, jf. IAS 38:88
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fordele, hvorved afskrivningerne indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen og tilsvarende

sænker den bogførte værdi af aktivet i balancen, jf. IAS 38:97. Afskrivningsgrundlaget opgøres som

kostprisen fratrukket den forventede scrapværdi, jf. IAS 38:101, hvor scrapværdien som

udgangspunkt skal fastsætte til 0, jf. IAS 38:100. Afskrivningsperioden og -metoden skal årligt

revurderes, og ved ændring herved skal ændringen beskrives som en ændring i anvendt

regnskabspraksis efter IAS 8, jf. IAS 38:104, hvori karakteren og værdien af en væsentlig ændring

skal beskrives, jf. IAS 38:121. Tilsvarende skal nedskrivning at et aktiv vurderes ved anvendelse af

IAS 36, efter IAS 38:111.

Oplysningskrav
Udover de almindelige oplysningskrav, defineret i IAS 1, og ovenstående oplysning vedrørende

ændring i regnskabspraksis, ses ligeledes oplysningskrav i form af krav om udarbejdelse af

anlægsnote. Ved indregning af immaterielle aktiver efter dagsværdimodellen, skal ligeledes oplyses

værdien af aktivet, som var det indregnet efter kostprismodellen, jf. IAS 38:124. Tilsvarende ved

anvendelse af dagsværdimetoden skal oplyses den anvendte værdiansættelsesmodel og anvendelsen

af ikke-observerbare input, jf. IFRS 13:91.

Delkonklusion
Ved anvendelse af IFRS er den formueorienterede regnskabsteori i fokus, hvorved

dagsværdimodellen primært finder anvendelse, som måleattribut. Ved den nuværende

indregningsmetode indregnes fodboldspillerne som et immaterielt aktiv, herunder som

kontraktrettigheder. Efter IAS 38 er det muligt at indregne immaterielle aktiver til kostpris eller

dagsværdi, hvor dagsværdien kan opgøres efter omkostnings-, indkomst eller markedsmetoden. Efter

IAS 38 er indregningen til dagsværdi dog betinget af, at værdien kan opgøres efter niveau 1 i

dagsværdihierarkiet efter IFRS 13, og dermed som værdien på et aktivt marked. I praksis ses det, at

aktivet ved første indregning måles til kostpris, og at klubberne ligeledes anvender kostprismodellen

ved efterfølgende indregning. Kostprisen defineres som transfersummen, og aktivets levetid er, efter

praksis, fastsat som kontraktperioden og dermed med en bestemmelig brugstid.
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Afskrivningshorisonten for kontraktrettigheden revurderes i forbindelse med kontraktforhandlinger,

og i forbindelse hermed forlænges afskrivningsperioden efter den nye kontraktlængde. Scrapværdien

fastsættes som 0 i praksis i overensstemmelse med IAS 38.

Den nuværende indregningsmetode kan dermed illustreres således for en tilfældig klub, hvor

transfersummen var 10 mio. med en kontraktperiode på 3 år. Efter 2,5 år bliver en ny kontrakt indgået,

hvorved kontraktperioden fornyes til 3 år:

Kilde: Egen tilvirkning baseret på IAS 38

0
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2.000.000
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4.000.000
5.000.000
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Undersøgelsesspørgsmål 2 - Hvem er de primære regnskabsbrugere, og tilgodeses

informationsbehovet i tilstrækkeligt omfang ved de nuværende regnskabsregler?
Indeværende undersøgelsesspørgsmål har til formål at analysere hvilke af fodboldklubbens

interessenter, som agerer primære regnskabsbrugere, herunder om de anvender regnskabs-

informationen omhandlende de aktiverede kontraktrettigheder. Undersøgelsesspørgsmålet skal tillige

belyse problemstillingens relevans ved undersøgelse af, hvorvidt yderligere behov for information

efterspørges fra regnskabsbruger. Såfremt dette er tilfældet, undersøges hvordan den pågældende

regnskabsbruger tilegner sig den fornødne information uden om regnskabet, og dermed tilgodeser sit

potentielle yderligere informationsbehov.

Regnskabets formål

Det eksterne regnskabs eksistensberettigelse hidrører dens måling og kommunikation af finansiel

såvel som anden relevant information, som vedrører ressourceallokeringsprocessen for

markedsaktørerne. Som følge af eksistensen af knappe ressourcer, udgør regnskabet og dets

informationer en væsentlig komponent i ressourceejernes beslutningsgrundlag, med henblik på at

sikre disses informationsbehov. Regnskabets beståelse er derfor et vitalt informationselement på

ressource- og kapitalmarkedet, og herunder i det økonomiske kredsløb55. Årsrapporten skal generelt

støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske dispositioner, i form af beslutningsopgaverne:

Prognoseopgaven, Kontrolopgaven og Fordelingsopgaven. Prognoseopgaven består af placeringen af

regnskabsbrugerens egne ressourcer, hvormed der efterspørges oplysninger og informationer i det

eksterne regnskab, der skal kunne forbedre og underbygge skøn vedrørende virksomhedens

fremtidsudsigter på de pågældende områder. Kontrolopgaven omhandler interessenters bagudrettede

informationsbehov, for at kunne vurdere ledelsens ansvarlighed og forvaltning af tilegnede

ressourcer, eksempelvis om egenkapitalen forvaltes i henhold til investorernes kapital eller CSR-krav.

Fordelingsopgaven er rettet mod interne fordelingsbeslutninger i virksomhederne, f.eks. ud fra en

opretholdelse af potentielle soliditets-covernanter i låneaftaler, hvor distributionen af udbytte, heraf

fordelingen af årets resultat, vil belyse overholdelsen heraf56.

55 (Elling et al., 2019, side 17-20)
56 (Elling et al., 2019, side 26-28 “interne og eksterne regnskabsbrugere og deres informationsbehov”)



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 26 af 103

Regnskabets indflydelse på ressourcemarkedet og dets væsentlige bestanddel i de tre

beslutningsopgaver italesætter primært et værn for de eksterne primære interessentgrupper og

ressourceejere, med henblik på blandt andet deres ressourceallokering ved kontrol af

ressourceudnyttelsen. En accepteret praksis på ressourcemarkedet er, at regnskabet primært er til for

kreditorernes beskyttelse.

Stakeholder map
Indledningsvist er der udarbejdet et stakeholder map til at illustrere de identificerede primære

regnskabsbrugere:

Kilde: Egen tilvirkning

Mappet præsenterer fire udledte primære regnskabsbrugere ud fra koalitionsmodellen57, som består

af såvel interne som eksterne stakeholders, hvor særligt interessenter på kapitalmarkedet - i form

ejere/investorer samt potentielle investorer, långivere og sponsorer - falder inden for regnskabets

primære virke, forstået som et råd for kreditors beskyttelse.

57 (Elling et al., 2019, side 24 - figur 1.2 “virksomhedens koalitionsmodel af primære interessegrupper”)
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Ejere/investorer

Den internationale regnskabsregulering, IASB, beskuer overordnet set kapitalindskydere, herunder

investorer, som den væsentligste regnskabsbruger. Man vurderer, at investorernes informationsbehov

samler samtlige øvrige kapitalindskyderes informationsbehov58.

Der eksisterer såvel noterede som unoterede fodboldklubber, hvorved investor-begrebet i

fodboldverdenen ikke kan personificeres. For at sikre et detaljeret fokus og mere dybdegående

perspektiv på ressouceallokeringsprocessen, herunder prognoseopgaven, er der fokuseret på

unoterede fodboldklubber og deres egenkapital-fremskaffelsesproces. Vi har undersøgt processen,

via interview med Per Rud, administrerende direktør i HB Køge, som i 2019 solgte aktiemajoriteten

til Capelli Sport59. Per anerkender, at praksis, for at indgå i en ‘due diligence’-proces, i forlængelse

af en virksomhedsovertagelse, er at dissekere historiske og fremtidige pengestrømme samt særskilt

dekomponere og værdiansætte særligt immaterielle rettigheder60. Per lægger tillige vægt på den

kontinuerligt stigende udvikling i anvendelsen af data, til blandt andet scouting af spillere, hvor

klubber i stigende grad definerer prissætningsalgoritmer, som identificerer og prissætter spillere ud

fra den pågældende klubs definerede værdisæt. Dette er eksempelvis spilfilosofi og heraf den udledte

nytteværdi af den pågældende spiller. Dette er eksemplificeret ved en række eksempler fra

fodboldverdenen og transfermarkedet, hvor en række efterfølgende højt profilerede spillere er købt

ud fra en ‘data scout’-rapport61. Det kan derfor udledes, at flere og flere professionelle fodboldklubber

besidder værdiansættelser af egne såvel som andre scoutede spillere, og at denne information vil indgå

i en normaliseret egenkapital-fremskaffelsesproces. Særligt lægges der vægt på værdien af denne

information for netto transfer-indtjenende klubber, som primært agerer talentfabrikker, såsom den

franske klub Olympique Lyonnais62, hvor talentakademiets og klubbens infrastrukturs værdi kan

afspejles i den løbende genererede værditilvækst på egenudviklede spillere63. Dette er et essentielt

appellerende salgspunkt, da denne forretningsmodel eksempelvis vurderes af Dan Hammer til at være

en af de få profitmaksimerende forretningsmodeller i fodboldverdenen64. Capelli Sports’ tilgang til

transaktionen var dog anderledes, hvor opkøbet primært bestod i at kunne opnå adgang til

fodboldklubbens værdinetværk af særligt internationale sponsorer, med henblik på en øget platform,

58 (Elling et al., 2019, side 27 ll. 9-14)
59 Per Rud interview, tid 01:30 - 07:00
60 Per Rud interview, tid 01:30 - 07:00
61 Per Rud interview, tid 29:00 - 38:00
62 (Planet Football, 2020)
63 Per Rud interview, tid 19:15 - 24:00
64 (Hammer & Davidsen, 2020, side 92 ll. 24-30)
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for at sælge Capellis sportstøj. Fokus var derfor mere en business case med forventet afledt tøjsalg.

Tillige anlagde man en betragtning om, at der ikke forelå store udsving i historiske netto-

transferresultater, som derfor i overtagelsescasen blev videreført på et tilsvarende niveau i

underliggende budgetter65. Det realiserede netto-transferregnskab vil kunne udledes af det nuværende

regnskab og underliggende registreringer.

Ud fra interviewet med Per Rud kan det udledes, at værdiansættelsen af den enkelte spiller og truppen

som helhed indgår i regnskabsbrugerens, i form af investorers, beslutningsopgaver særligt

eksemplificeret ved prognoseopgaven omkring en klubs evne til at agere talentfabrik,

profitmaksimere og generere det krævede afkast, mod alternativ ressourceallokering. Tillige kan

denne betragtning udvides med, at investorerne vil kræve en opfølgende praksis omkring

monitoreringen og risikostyringen af den allokerede kapital, hvor det særligt er anlagt, at kapitalfonde

sender løbende estimerede afkastsrapporter til fondens investorer. Et element heri vil, alt andet lige,

være værdiansættelsen af klubben som helhed og deraf spillernes indvirkning på klubben som

pengestrømsgenererende enhed66. Den forventede opskrivning af særligt de egenudviklede talenters

værdi kan ikke udledes af det nuværende regnskab og underliggende registreringer, efter de gældende

regnskabsmæssige behandlinger, som præsenteret under undersøgelsesspørgsmål 1.

Sponsorer

Per Rud benævner tillige en anden måde, hvorpå en fodboldklub fremskaffer kapital, nemlig i form

af sponsorater. Tiltrækningen af sponsorer er funderet i klubbens værdisæt, som kan variere fra klub

til klub. Særligt har værdinetværket af eksisterende sponsorer udvist tiltrækningskraft. Dog benævner

Per vigtigheden af, at den enkelte klub får defineret dets egen “value proposition”, som i HB Køges

tilfælde er centraliseret omkring klubbens infrastruktur, hvor der særligt er fokus på talentakademiet

og træneruddannelsen. Særligt anvendes spillede kampe, landsholdsudtagelser, mål etc. fra

egenudviklede talenter som gennemslagskraft ved tiltrækningen af nye investorer, da klubbens

operationelle model er defineret som en talentfabrik, herunder netto transfer-indtjenende klub67. En

måde, hvorpå effektiviteten af den operationelle model kan synliggøres, er værdiansættelsen af den

pågældende spiller og klub over tid, hvor værditilvæksten ved spillernes deltagelse på talentfabrikken

65 Per Rud interview, tid 06:30 - 13:00
66 (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, 2018, side 5)
67 Per Rud interview, tid 19:15 - 24:00
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vil kunne anvendes som salgspunkt og parameter for at underbygge tankegangen om klubben som et

væksthus. Eftersom sponsorer træffer deres ressourceallokering ovenpå en dialog indeholdende den

enkelte klubs værdisæt og operationalisering heraf, hvor dialogen omkring belysningen af særligt

talentfabrikkers værditilvækst ville kunne indgå, vurderes disse datapunkter vigtige for sponsorernes

prognoseopgave. Dette skyldes, at en værdiansættelse af spillerne vil prissætte talentfabrikkens

effektivitet under de gældende markedsbetingelser. Denne information er, som tidligere præsenteret,

ikke tilgængelig i det nuværende regnskab under den gældende regnskabsmæssige behandling.

Långivere

Som følge af kombinationen mellem regnskabets virke, som råd for kreditorernes beskyttelse samt at

flere fodboldklubber på europæisk plan er gearet betydeligt med fremmedkapital fra diverse

kreditinstitutter, er særligt samspillet mellem långivernes prognose- og kontrolopgave essentiel. Her

illustrerer den nuværende regnskabspraksis omkring kostprismetoden ved indregning af

kontraktrettigheder et historisk resultat, som primært understøtter kontrolopgaven, men ikke en

fremtidig orientering, som vil understøtte prognoseopgaven. Aktivet skal nedskrives, hvis

genindvindingsværdien er lavere end den bogførte værdi, men den anvendte praksis om kostpris

understøtter ikke en potentiel værditilvækst, som en estimering af fremtidige nettopengestrømme

muligvis kunne aflede.

Vi har som følge heraf forsøgt at undersøge långivernes kreditvurderingsproces, for at opnå en

forståelse for hvordan de anvender dagsværdien af spillertruppen med henblik på at undersøge

potentielle fremtidige transfer-resultater. Vi har opnået forståelse for kreditvurderingsprocessen af

sportsklubber, ved hjælp af et interview med en anerkendt international långiver som ønsker at

forholde sig anonym. Denne kilde vil blive anvendt som en generel reference til markedspraksis for

långivere nedenfor. Individuelle kreditvurderinger af sportsklubber baseres primært ud fra en høj grad

af pålidelige pengestrømme, hvor transferregnskabet er frasorteret, som følge af at budgetteringen af

disse resultater og pengestrømme er behæftet med en høj grad af usikkerhed. Der fokuseres primært

på “contractually obligated income” (herefter benævnt COI), som forstås ved flerårige faste aftaler,

som særligt fodboldøkonomien er baseret på, i form af flerårige aftaler omkring TV-rettigheder og

sponsoraftaler. Dog anerkendes en opdateret værdiansættelse af spillerne, som særskilt datapunkt til

at indgå i et bedre beslutningsgrundlag, særligt hvis der samles datapunkter over tid for samtlige

klubber, hvormed sammenligneligheden på tværs af ligaer og landegrænser vil kunne udføres. Særligt
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ved yderpunkterne af de operationelle modeller i fodboldøkonomien, forstået som resultatorienterede

klubber, som primært er netto transfer-investerende klubber, hvormed målet er at have et positivt

nettoresultat for transferregnskabet, og talentfabrikker, der primært er netto transfer-indtjenende

klubber. Her udgør betydningen af transferregnskabet på klubbens samlede pengestrømme en stor

andel og ville kunne flytte kreditvurdering både op og ned. Tillige anerkendes en relation mellem

pengestrømme fra COI’er i form af sponsoraftaler, hvor klubben og spillernes præstationerne har

indflydelse på klubbens tiltrækningsevne og kommercielle værdi, hvorved det forventes, at ændringer

i spillernes og truppens værdi vil kunne aflede op- eller nedjusteringer af værdien af den enkelte COI,

særligt ved udløb i nærmeste fremtid.

Ud fra interviewet kan det udledes, at långiverne i deres kreditvurderingsproces ikke selv tilegner sig

eller estimerer informationen omhandlende spillernes eller truppens dagsværdi og salgspotentiale til

at indarbejde disse pengestrømme i klubbernes fremtidige betalingsevne. Dog anerkender man

værdien af disse datapunkter, særligt ved muligheden for sammenligning over tid og mellem klubber,

såvel som sammenholdt med realiserede transfer-resultater. Det italesættes derfor, at

prognoseopgaven vil kunne optimeres, hvis pålidelige metoder og observerbare data summer disse

værdier op og offentliggøres.

Ledelsen

Afslutningsvist kan det kort nævnes, at flere af fodboldklubberne arbejder med et budgetteret

transferregnskab i likviditets budgetteringsproces68. Det er derfor essentielt at kunne estimere den

potentielle dagsværdi, i form af markedsværdien, af den pågældende spiller for at kunne operere med

så smal en sikkerhedsmargin/likviditetsbuffer som muligt, for at reducere omkostninger, såsom offer-

og alternativomkostninger generelt samt negative renter af bankindeståender.

Per Rud nævner desuden, at aktørerne på transfermarkedet historisk set har prissat spillerne i en

forhandlingsproces, baseret på en kvalitativ vurdering ud fra historisk sammenlignelige transaktioner,

men at der, i lighed med den tidligere beskrivelse af den stigende dataanvendelse, forekommer flere

og flere klubber, som prissætter spillere ud fra observerbare datapunkter og internt definerede

algoritmer69.

68 Per Rud interview, tid 13:00 - 15:00
69 Per Rud interview, tid 29:00 - 38:00
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Delkonklusion
De primære regnskabsbrugere er defineret, i overensstemmelse med IASB’s overordnede anskuelse,

som kapitalindskydere, herunder investorer, sponsorer og långivere. Man vurderer, at investorernes

informationsbehov samler samtlige øvrige kapitalindskyderes informationsbehov. De udførte

interviews med de primære regnskabsbrugere har bevist, at der forekommer en række problemejere,

med henblik på tesen centraliseret omkring at de nuværende regnskabsregler ikke understøtter de

primære regnskabsbrugeres informationsbehov. Særligt er problematikken centraliseret omkring

prognoseopgaven, med henblik på en konkret vurdering af hvilken skala som kontraktrettighederne

kan tilføre fremtidige pengestrømme til virksomheden, og dermed sikre blandt andet

profitmaksimering, sportslig tiltrækningskraft og kommerciel værdi, såvel som en behørig

betalingsevne. Problemstillingens relevans er evident. De primære regnskabsbrugere tilegner sig

informationen uden om regnskabet, hvormed datapunkterne vil kunne bestemmes til at indgå i det

interne regnskab, blandt andet belyst ved anvendelsen af data i klubbernes talent scouting,

virksomhedsovertagelser og transferforhandlinger. Det kan derfor anslås, at der forekommer en

asymmetri mellem det interne og eksterne regnskab i forlængelse af prognoseopgaven, og dermed

øge værnet for kreditors beskyttelse. Det vurderes altså, at der forekommer et informationsgab

mellem agenterne og principalerne i fodboldøkonomien, som følge af at de nuværende

regnskabsregler ikke tilgodeser informationsbehovet hos de primære regnskabsbrugere, herunder

vurderer de primære regnskabsbrugere den manglende information som relevant, da denne kan

mindske værdigab’et70.

Undersøgelsesspørgsmål 3 - Hvilke markedsfaktorer i fodboldbranchen har

indflydelse på værdien af spillerne?
Indeværende undersøgelsesspørgsmål har til formål at analysere historiske tendenser i

fodboldøkonomien, transfermarkedet samt gældende lovreguleringer i industrien. De tre underafsnit

bidrager til at udlede trends, som kan belyse historiske aspekter der påvirker prisdannelsen af

transfersummerne på markedet, samt belyse hvilke reguleringer, som påvirker prisdannelsen.

70 (Elling et al., 2019, side 30-31)
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Fodboldøkonomi og -marked
Fodbold er en sport, som driver fællesskabsfølelsen og emotionelle rutsjeture. Fodbold er global og

skal ikke oversættes, “Contrary to popular belief, I don't spend a whole lot of time following soccer.

But as I have traveled around the world to better understand global development and health, I've

learned that soccer is truly universal. No matter where I go, that's what kids are playing. That's what

people are talking about” - Bill Gates71. Fodbolden, som sport og hobby, har præget folkefærd på et

globalt plan. Over senere tid har fodbold som økonomi intensiveret i takt med globaliseringen72, hvor

fodbold, som produkt, har fundet sig til rette på diverse TV-kanaler på verdensplan, for at efterkomme

den stigende efterspørgsel. Udviklingen heraf kan fremvises ved udviklingen i antallet af seere under

VM i fodbold fra 2010-2018, svarende til 3 slutrunder73. Udviklingen fra 2010 til 2018 i det totale

antal seere for slutrunden svarer til en stigning på 12%74 og for finalen 22%75. Finalerne har primært

været domineret af europæiske hold, men det globale vingefang har ikke lidt heraf, med henblik på

at seere fordelt i de forskellige verdenshjørner stadig er markant repræsenteret76.

Fodboldens omdrejningspunkt er de, målt på aktivitet, fem største ligaer i europæisk fodbold, da de

indtager klare markedslederpositioner for den globale fodboldøkonomi. Dette er indikativt udledt på

baggrund af, at de 30 klubber, der genererede mest omsætning i sæsonen 2018/19, hidrører fra det

europæiske kontinent, samt da klubberne har deres daglige aktion i de fem største ligaer77.

Polariseringen i den globale fodboldøkonomi er ekstrem og intensiverende, hvilket blandt andet ses,

da de 20 klubber, som genererede mest omsætning i sæsonen 2018/19 omsatte for mellem 200 til 900

mio. €, hvorimod de resterende klubber på verdensplan omsatte for mellem 0 til 200 mio. €78. Den

europæiske fodboldøkonomi er derfor i centrum, hvor de fem største ligaer opnår de største

markedsandele, som ligeledes er under intensivering. De fem største ligaers markedsandel af den

europæiske fodboldøkonomi er steget fra 55% i sæsonen 2017/18 til 59% i sæsonen 2018/19,

svarende til en omsætningsstigning på 1,4 mia. € og vækst på 4 procentpoint79. Tillige er den

71 (Gates, 2021)
72 (Hammer & Davidsen, 2020, side 12, ll. 20-24)
73 Bilag #1 - Udviklingen i VM-tilskuere fra 2010-2018
74 Vækst = (3.572 - 3.200) / 3.200 = 12% (afrundet)
75 Vækst = (1.120 - 0.909) / 1.120 = 22% (afrundet)
76 (FIFA-d, 2018)
77 (Deloitte-a, 2020, side 03)
78 (Deloitte-a, 2020, side 03)
79 (Deloitte-b, 2020, side 08)



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 33 af 103

europæiske fodboldøkonomi, som helhed, i kontinuerlig vækst i perioden fra 2009-2018, hvor der i

gennemsnit er oplevet en vækstrate på 6,7% p.a., svarende til 983 mia. €80. Polariseringen i den

europæiske fodboldøkonomi er dermed præget af ændringen i markedsandele, men såvel ses at

omsætnings-puljen til fordeling ligeledes er kontinuerligt voksende over det seneste årti.

Der ses endvidere en polarisering blandt de fem største ligaer, hvor den engelske Premier League har

realiseret en omsætning på tilnærmelsesvis det dobbelte af de øvrige fire ligaers individuelle

omsætning81. Dette indikerer dermed, at Premier League besidder et relativt større brutto-cash flow,

dog udelukkende baseret på indtægter, inden fradrag af omkostninger samt forskydninger på

arbejdskapitalen og investeringer.

Drivkræfterne bag udviklingen er primært TV-penge, sponsorbidrag og øvrige kommercielle

indtægter samt UEFA-præmieindtægter. TV-penge har direkte påvirket væksten i “broadcasting

revenue”, som UEFA selv benævner har været den primære årsag bag de voksende præmieindtægter

i perioden 2009-201882. UEFA forecaster endvidere, at indtægtsstrømmene fra TV-penge for de

største ligaer vil fortsætte den kontinuerlige vækst, hvor indtægterne, for sæsonen 2019/20, viser en

gennemsnitlig vækstrate på 39% siden 2017/2018, samt en voksende tendens på forhandlede TV-

aftaler83.

Udviklingen i opmærksomheden omkring fodboldøkonomien, i form af væksten i antallet af seere på

globalt plan, beretter om en stigende eksponering af fodboldproduktet, hvilket det stigende niveau af

TV-penge, præmieindtægter samt sponsorater underbygger. Fodbold er en oplevelsesøkonomisk

nødvendighedsvare, som fans (konsumenterne) efterspørger i stor grad, hvilket ligeledes kan ses

udledt af den stigende globalisering og væksten i antallet af seere. TV-stationerne kæmper derfor for

at opnå de fornødne rettigheder til at transmittere de efterspurgte kampe, som danner grundlag for de

stigende indtægter fra TV-penge, såvel som allokerede præmieindtægter. Stigningen i sponsorater og

kommercielle indtægter antages, alt andet lige, ligeledes at være opstået som følge af den stigende

eksponering, herunder stigningen i antallet af seere, hvormed eksponeringen for de bidragende brands

ligeledes stiger. Eksponeringen kan også belyses ved de stigende billetindtægter (“gate receipts”),

80 (UEFA-a, 2020, side 59-60)
81 (Deloitte-b, 2020, side 10)
82 (UEFA-a, 2020, side 60)
83 (UEFA-a, 2020, side 72)
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som har oplevet en vækst på 26% i perioden 2009-201884. Den dekomponerede forklaring hertil ses

ved, at udviklingen i antallet af tilskuere til fodboldkampene er stigende. Følgende er illustreret ved

data udledt for den italienske Serie A, hvilket tillige underbygger fodboldens øgede eksponering85 og

dertil stigende efterspørgsel fra fans og øvrige ressourceejere, eksempelvis sponsorer, trods

prisstigninger. Dette italesætter endvidere en oplevelsesøkonomisk styrkelse af fodbold som produkt,

med henblik på at tilskuernes betalingsvillighed er steget over en periode med tilsvarende

prisstigninger.

Det kommercielle element i fodbolden understøttes endvidere af den generelle sociale medie-trend,

som verdensøkonomien er underlagt86. Udviklingen af klubbernes følgere på de sociale medier kan

ses belyst ud fra vækstende Instagram-følgere, hvor eksempelvis følgere af den italienske fodboldklub

Juventus F.C. er steget fra 8,6 mio. i 201787 til 35,5 mio. følgere i 201988. Deloitte tilskriver, at en

primær drivkraft hertil, foruden det intensiverede brug af sociale medier på verdensplan, var

erhvervelsen af portugisiske Cristiano Ronaldo fra spanske Real Madrid C.F. medio 201889, som med

sine 195,5 mio. følgere har forstærket klubbens kommercielle fremtoning90.

En lignende relation kan potentielt udledes af den engelske fodboldklub Tottenhams erhvervelse af

sydkoreaneren Son Heung-Min tilbage i 201591, som sidenhen har præsenteret en stigende asiatisk,

og mere specifik sydkoreansk, fanskare92, hvilket kan aflede en konkurrencemæssig fordel, ud fra

tilstedeværelse på eksempelvis det asiatiske marked, ved genkendeligheden for befolkningen, i form

af en national spiller. Særligt kan den oversøiske interesse også ses forsøgt udnyttet af de større

europæiske klubber, da fodbold er blevet allemandseje i hvert af klodens fire verdenshjørner, særligt

engelske Premier League og Champions League93, da dette har medført nye indtægtskilder.

Væsentligt for fodboldøkonomien er, at indtægterne afhænger af sportslig succes, hvilket kan måles

ved eksempelvis den pågældende klubs placering i den hjemlige liga.

84 (UEFA-a, 2020, side 60)
85 Bilag #2 - Udvikling i gennemsnits antal tilskuere og kampdage indtægter, Serie A, 2015/16-2018/19
86 International långiver interview
87 (Deloitte-f, 2018, side 28)
88 (Deloitte-a, 2020, side 28)
89 (Transfermarkt-c, 2018)
90 (Deloitte-a, 2020, side 28-29)
91 (Transfermarkt-d, 2015)
92 (Kidd, 2020)
93 (Hammer & Davidsen, 2020, side 45, ll. 1-11)
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Placeringen driver præmieindtægterne for den pågældende turnering, men også muligheder for

yderligere indtægtskilder ved deltagelsen i de europæiske klubturneringer Champions League eller

Europa League. Kvalifikationen bestemmes ud fra landets koefficientpoint og hertil placeringen i

ligaen94. I den engelske Premier League i 2018/19 fremgik tydeligt en forskel i omsætningsniveauet

for klubber, der deltog i henholdsvis Champions League eller Europa League, særligt ved nye

indtægtskilder i form af TV-penge fra UEFA, øgede kommercielle indtægter og kampdage

indtægter95. Forskellene kan forventeligt tilskrives deltagelsen i de europæiske klubturneringer, med

henblik på deres globale eksponering og deraf de øgede kendskabsgrader til klubberne96.

Med henblik på markedet, omkostningsstrukturen og profitabiliteten så mener Dan Hammer, at

”Klubberne opererer i et forretningssystem med en fundamental designfejl: I fodbold skaberne

spillerne næsten al værdi, og derfor har de en ekstrem forhandlingsstyrke over for klubberne. Et

styrkeforhold, der spiller klubberne ud mod hinanden og sender branchens omkostninger i vejret”97.

Fodboldøkonomien har ikke udelukkende oplevet en overnormal omsætningsvækst i det 21.

århundrede, da ligeledes omkostningerne har fulgt denne tendens. I perioden 2009-2018 beretter

UEFA om en given relation mellem klubbernes indtægter og lønomkostninger, hvor disse

tilnærmelsesvist procentuelt matcher hinandens stigninger. I 2018 ses det, at lønomkostningerne steg

9,4% i europæisk fodbold mod en total omsætningsvækst på 4,9% fra 2017 til 2018, hvilket dog for

perioden 2009-2018 medførte, at det gennemsnitlige forhold mellem omsætningen og

lønomkostninger lå på 63,9% ved udgangen af 201898. De europæiske topligaer er såvel

omdrejningspunktet for lønniveauet som omsætningen, hvor disse ligaer tilegner sig 90% af den

samlede vækst på 9,4% i lønniveauet fra 2017 til 201899. Dertil efterkommer Deloitte, at udviklingen

er yderligere intensiveret i 2019, hvor samtlige af de fem største ligaers gennemsnitlige

lønomkostning i mio. € er steget fra 2017/18 til 2018/19. Særligt den engelske Premier League har

oplevet en forværret relation på omsætning til løn-forholdet, som er steget fra 59% i 2017/18 til 61%

i 2018/19, som følge af at den gennemsnitlige løn er steget fra 161 til 179 mio. €, hvilket er relativt

mere end stigningen i omsætningen i samme periode100. Summarisk beretter Deloitte dog, at det

94 (Kruskic, 2019)
95 (Deloitte-b, 2020, side 17)
96 (Hammer & Davidsen, 2020, side 45, ll. 1-11)
97 (Hammer & Davidsen, 2020, side 11, ll. 13-17)
98 (UEFA-a, 2020, side 84)
99 (UEFA-a, 2020, side 86)
100 (Deloitte-b, 2020, side 11)
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gennemsnitlige forhold er bibeholdt på det niveau, som UEFA præsenterede tidligere på 63-64%101.

Over perioden 2009-2019 er omsætningsvæksten dermed ikke optimeret i forhold til udviklingen i

lønomkostningerne.

En betragtning, som kan belyse denne profitmaksimeringsproblematik, ud fra et

oplevelsesøkonomisk standpunkt kontra et kapitalistisk og profitmaksimerende standpunkt, er

“Spearman’s rank correlation coefficient”, som viser en korrelation mellem sportslig succes, der

måles ud fra placeringen i klubbens nationale liga, kontra rangering af lønbudgettet inden sæsonen

går igang. Spearman’s korrelationskoefficient viser, at rangeringen af lønbudgettet i engelske Premier

League i 2018/19 forklarer 82% af placeringerne i ligaen, mod 75% i 2017/18. Korrelationen er højere

på top 6-klubberne, som besidder betydeligt større lønbudgetter end de resterende klubber i den

engelske liga102. Tillige påviste Stefan Szymanski og Tim Kuypers for over 20 år siden, at 92% af

placeringen i ligaen kan forklares ud fra lønsummen. Desuden fandt man, at omsætningen kunne

forklare 89%103. Dan Hammer vurderer ud fra egne erfaringer og samtaler med fodboldledere, at en

gennemsnitlig klubs sportslige succes over tid kan forklares 70% ud fra kapital, som oversættes til

lønsum, svarende til løn tillagt transfer-afskrivninger samt agenthonorarer104. Man skal dermed kunne

sikre den fornødne kapitalfremskaffelse for at sikre sig de dyreste spillere, og hermed opnå jævnlig

sportslig succes. Mere kækt kan det siges, at “Penge laver penge, og i fodbold laver penge også

point”105. Denne betragtning understøttes endvidere af fodboldøkonom, Jesper Jørgensens beretning

omkring “Fodboldens lykkehjul”106, hvor øgede indtægter og kapital skal sikre bedre spillere, hvilket

over tid vil aflede succes på banen, og dermed generere flere penge, hvorefter cyklussen gentages.

Generelt kan det udledes, at lønsummen for en spiller, som er afledt af markedsaktørernes

prisdannelse, over tid kan forklare sportslig succes, og, ud fra Jesper Jørgensens lykkehjul, heraf

økonomisk gevinst. Omkostninger til agenter belyses yderligere under afsnittet for Transfermarkedet.

Den overordnede profitabilitet i fodboldklubber er blandt mange et sekundært begreb da, som Jesper

Jørgensen angiver; “driftsmodellen for fodboldklubber er ikke at lave kæmpe økonomisk

101 (Deloitte-b, 2020, side 11)
102 (Deloitte-b, 2020, side 19)
103 (Hammer & Davidsen, 2020, side 65, ll. 1-20)
104 (Hammer & Davidsen, 2020, side 67, ll. 1-14)
105 (Hammer & Davidsen, 2020, side 66, ll. 10-12)
106 Bilag #3 - Jesper Jørgensens lykkehjul-metafor
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overskud”107, hvilket yderligere nuanceres af Jesper Jørgensen, ud fra diskussionen der opstod ved

AGF’s generalforsamling, efter man havde tabt til Herfølge, hvor fokus lå på de sportslige resultater

frem for de økonomiske resultater108. Tillige benævner Dan Hammer, at økonomi er fodboldens

“blinde øje”109, hvor fans samt øvrige ressourceejere primært diskuterer den forgangne sæsons

sportslige resultat mod de røde tal i årsrapporterne.

Over en periode fra sæsonen 2009/10 til 2018/19 fremgår det, at der foreligger såvel positiv som

negativ netto økonomisk succes for de fem største ligaer, hvor særligt klubberne i den franske Ligue

1 og den italienske Serie A har præsenteret negative resultater. Senest henholdsvis -306 og -36 mio.

€ i sæsonen 2018/19. De øvrige tre ligaer har netto ikke præsenteret negative resultater, men her ses

en tendens mod bedring af resultaterne i forlængelse af introduktionen af “Financial Fair Play”110. Vi

vil senere i projektet italesætte “Financial Fair Play”-reglementet (fremtidigt benævnt FFP-

reglementet). Særligt fremgår den tidligere præsenterede omsætningspolarisering ligaerne i blandt

også på resultatniveau. I 2018/19 præsenterede de engelske Premier League-klubber et nettoresultat

på 934 mio. € mod et resultat på 445 mio. € i Spanien og 394 mio. € i Tyskland111. Dette beretter

endvidere om, at Premier League indikativt besidder et relativt større frit cash flow, hvilket

tilsvarende blev set på omsætningsniveau.

Transfermarkedet
Ved at tage et spadestik dybere i fodboldøkonomiens omdrejningspunkt, ses at transfermarkedet og -

økonomien udgør en opsigtsvækkende rolle i driften af en fodboldklub. I projektets indledning er

præsenteret en markant udvikling i de dyreste transfers i fodboldens historie, trods at spillet i sin

simple forstand er uændret. Over perioden 2012 til 2019 er der tillige set en betydelig stigning i

volumen af transfers, både antallet af transfers samt den totale transfersum, hvor den gennemsnitlige

transfersum målt i $ er steget fra 1,8 mio. $ i 2012 til 2,7 mio. $ i 2019112, svarende til 50%113, hvilket

beretter, at forbruget er steget relativt mere end antallet af transfers. I lighed med fodboldøkonomien

107 Jesper Jørgensen interview fil 3, tid 00:31
108 Jesper Jørgensen interview fil 3, tid 01:11 - 03:01
109 (Hammer & Davidsen, 2020, side 72, ll. 8-20)
110 (Deloitte-b, 2020, side 12)
111 (Deloitte-b, 2020, side 12)
112 (FIFA-e, 2020, side 13)
113 Vækst = (2,7 - 1,8) / 1,8 = 50%
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generelt er transferøkonomien centraliseret i Europa, hvor de fem største ligaer står for 75,7% af det

samlede forbrug i 2019114. Yderligere er det synliggjort, at frie transfers, afledt af Bosman-

afgørelsen115, er den hyppigste erhvervelsesmetode. Ved frie transfers betales der ikke en

overgangssum for overdragelsen af kontraktrettighederne fra én klub til en anden, og dermed ses en

transfersum på 0116. Den gennemsnitlige transfersum i sommer-transfervinduerne i perioden 2012 til

2019 er steget med 95% fra 3,6 mio. $ til 7 mio. $. Denne stigning er drevet af et stigende forbrug,

der er steget mere end antallet af transfers med transfersummer, da forbruget tilnærmelsesvist er

firedoblet i perioden, og antallet af transfers er fordoblet117. Sammenholdt med inflationen i Europa

er denne steget 7,1%118 i samme periode, hvormed transferøkonomien har undergået prisstigninger,

der overstiger det generelle samfundsøkonomiske niveau.

En myte blandt aktørerne på fodboldmarkedet er, at de engelske Premier League klubber betaler en

relativt højere transfersum end de øvrige ligaer, eksempelvis den spanske La Liga, for den samme

spiller, herunder de samme forventede præstationer119. I de seneste tre transfervinduer ses det, at den

gennemsnitlige transfersum i den engelske Premier League er mellem 10,2 og 12,8 mio. $ mod 8,4

og 11 mio. $ i den spanske La Liga120. Gennemsnittene er endvidere kontinuerligt voksende.

Yderligere har den spanske liga opnået et højere antal koefficientpoint121, der kalkulerer ligaens

præstationer de seneste sæsoner og heraf hvor mange klubber pr. land, der kan deltage i de europæiske

klubturneringer122, hvormed den engelske liga, relativt set i forhold til den spanske liga betaler mere

pr. transfer for tilnærmelsesvist de samme sportslige præstationer. Dette kan sammenkobles med den

tidligere gennemgang af brutto- og netto cash flow ligaerne imellem, hvor den engelske liga præsterer

betydeligt bedre finansielt end de øvrige ligaer. Relationen underbygger, at kendskabet til køberen

har betydning for transfersummens prissætning, med henblik på forskellen i købekraft.

114 (FIFA-f, 2020, side 5)
115 (Spillerforeningen, 2021)
116 (FIFA-e, 2020, side 11-13)
117 Bilag #4 - Gennemsnits transfersum 2012-2019 i top 5 ligaer vs. European inflation index 2012-2019
118 Bilag #4 - Gennemsnits transfersum 2012-2019 i top 5 ligaer vs. European inflation index 2012-2019
119 Jesper Jørgensen interview fil 4, tid 01:24 - 02:39 & Transfermarkt interview 2 fil 2, tid 14:25 - 23:25
120 Bilag #5 - Gennemsnits transfersum 2017-2019 for Premier League og La Liga
121 (UEFA-b, 2020)
122 (UEFA-c, 2020)
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Transfermarkedets historie viser endvidere, at den hyppigste aldersgruppe, der erhverves, er spillere

i intervallet 21-24 år, som ligaerne imellem hidrører omtrent 33,5-39% af erhvervelserne i 2019-

transfervinduet123. Gennemsnitsalderen på tværs af ligaerne ligger på omtrent 23,5 år124. Dette er

tillige realiteten i sommer-transfervinduerne i 2017125 og 2018126. Trenden kan ses i relief til en

gammel skrøne omkring, hvornår fodboldspillere topper eller har deres “prime”, som har været anset

som værende i 25-28 års alderen, nævnt af Dan Hammer127. Realiteten har dog været, at liga-vindere

i de største ligaer i Europa såvel som i Champions League i perioden 2005 til 2019128 har haft en

spillertrup med en gennemsnitsalder mellem 23,5 og 26 år129. Transfermarkedet de seneste tre år har

altså bevist en tendens til at foretrække erhvervelsen af spillere, som har sin største nytteværdi foran

sig, og dermed forventeligt for klubben. Dette kan både være i form af sportslig succes såvel som

indtægter, i henhold til Jesper Jørgensens lykkehjul, og det tidligere økonomiske bevis omkring, at

klubber, der spiller i Champions League, omsætter for betydeligt mere end de resterende klubber i

ligaen. Det kan derfor udledes, at aldersgruppen 23,5-26 år er den mest værdifulde i nutidens fodbold,

hvor nytteværdien er højest, og klubber derfor erhverver spillerne forinden. I sommertransfervinduet

2020 er 16 ud af de 20 dyreste transfers ligeledes i aldersgruppen 21-24 år gammel, hvilket

underbygger ovenstående betragtning130. Dan Hammer benævner også “[...], men i en generel

betragtning repræsenterer en ung spiller en større potentiel merværdi end en ældre spiller”131. Tillige

ses en korrelation til den gennemsnitlige kontraktlængde, hvor man forsøger at binde spillere længere

desto, yngre de er132.

En betragtning der foreligger transfermarkedet er, at der er forskelle på klubbernes betalingsvillighed

afhængigt af den pågældende spillers position på banen. Betragtningen kan udledes af de 25 dyreste

transfers i historien, hvor 9 ud af 10 af de dyreste transfers vedrører “angribende” spillere, herunder

offensive midtbanespillere, kantspillere og angribere133. Tendensen er ligeledes anerkendt af såvel

123 (FIFA-f, 2020, side 10-14)
124 (FIFA-f, 2020, side 10-14)
125 (FIFA-h, 2018, side 6-10)
126 (FIFA-g, 2019, side 6-10)
127 (Hammer & Davidsen, 2020, side 84, ll. 19-20)
128 (Hammer & Davidsen, 2020, side 85, figur 7.1.)
129 (Hammer & Davidsen, 2020, side 84, ll. 21-25)
130 (Transfermarkt-f, 2020)
131 (Hammer & Davidsen, 2020, side 85, ll. 8-10)
132 (FIFA-e, 2020, side 37)
133 (ESPN-a, 2018)
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Transfermarkt som fodboldøkonom, Jesper Jørgensen, hvor særligt angribernes kommercielle værdi

for klubberne vægtes højt, med henblik på deres arbejdsopgave om at score mål for at vinde

fodboldkampe134, hvilket skaber indtægter, i henhold til føromtalte fodboldens lykkehjul. Angriberne

er ligeledes de mest honorerede spillere med henblik på, at uddelingen af trofæet for verdens bedste

fodboldspiller siden 2000 udelukkende har været uddelt til angribende spillere, bortset fra i 2006 hvor

den italienske forsvarsspiller Fabio Cannavaro vandt135.

Herudover er en væsentlig omkostningsbetragtning på transfermarkedet, som Dan Hammer benævner

som input til kapitalen til brug for den sportslige succes, agenthonorarer ved transfers136. UEFA

rapporterer, at den historiske andel af agenthonorarer har svaret til omtrent 12-15% af

transfersummerne. I 2018 udgjorde agenthonorarer på transfermarkedet omtrent 1 mia. €137.

Fodboldverdenen har dog fundet indtraf for såkaldte “superagenter”, såsom den hollandsk-italienske

agent Mino Raiola samt den portugisiske agent Jorge Mendes, der begge er set kræve større andele

af transfersummerne, hvor Jorge Mendes ved salg af den portugisiske ungdomsspiller João Félix fra

det portugisiske hold S.L. Benfica til spanske Club Atlético de Madrid opnåede 30 mio. € af den

samlede transfersum på 127 mio. €, svarende til cirka 23,5%138. Agenterne spiller altså en væsentlig

rolle på transfermarkedet og har potentielt store andele af transfersummerne, som der genereres i

fodboldøkonomien.

Reguleringer i fodboldøkonomien
Over tid er der indsat en række lovreguleringer for at sikre vedligeholdelsen af og monitorere

fodboldens økonomi samt danne gældende rammebetingelser.

Vi har tidligere omtalt Neymar Júnior, som verdens dyreste fodboldspiller139, men Dan Hammer

angiver “set isoleret på klubbernes side af forhandlingsbordet er verdenshistoriens ubestridt dyreste

spiller [...] Jean-Marc Bosman”140. Udtalelsen er udformet med henvisning til en dom afsagt i 1995

ved EU-domstolen, som har fået tilegnet sig belgierens efternavn “the Bosman rulling”141. Dommen

134 Jesper Jørgensen interview fil 4, tid 01:24 - 02:39 & Transfermarkt interview 2 fil 2, tid 04:35 - 09:25
135 (FIFA-i, 2020)
136 (Hammer & Davidsen, 2020, side 67, ll. 1-14)
137 (UEFA-a, 2020, side 97)
138 Transfermarkt interview 1 fil 1, tid 28;00-30;20
139 (ESPN-a, 2018)
140 (Hammer & Davidsen, 2020, side 62, ll. 1-5)
141 (Spillerforeningen, 2021)
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understøtter primært den frie bevægelighed i EU og gjorde op med den tidligere praksis i

transferøkonomien og medførte, at spillere i EU og EØS nu frit kunne skifte klub ved kontraktudløb,

og forhandlingen med andre klubber kunne eksekveres, når de sidste seks måneder af kontrakten

indtraf. Herved kunne klubberne ikke kræve transfersummer ved klubskifter, når kontrakterne er

udløbet142. Sat i relief til det tidligere afsnit om transfermarkedet, er langt den største del af transfers

disse frie transfers, med en transfersum på 0. Særligt er der sket betydelige klubskift for spillere med

potentielt høje transfersummer ved en normaliseret treårig kontraktlængde. Eksempelvis skiftede

polske Robert Lewandowski fra den tyske klub Borussia Dortmund til den tyske klub FC Bayern

München i 2014 på en fri transfer, hvor Transfermarkt på det gældende tidspunkt skønnede hans

markedsværdi til 50 mio. €143. Dommen har sat væsentlige rammer for prisdannelsen på

transfermarkedet og lønudviklingen i fodboldøkonomien, som Dan Hammer tilskriver i sit citat

ovenfor. Tillige har vi rejst diskussionen med både Transfermarkt og Jesper Jørgensen, som

underbygger indvirkningen af kontraktlængden på den transfersum, som betales, og de nævner begge,

at ved transfer af en spiller med en kort kontraktlængde vil køber betale en sum under markedsværdien

af den pågældende spiller som følge af sælgers risiko for, at spilleren kan skifte klub på fri transfer

ved kontraktens udløb. Samme relation er set ved lange kontrakter, hvor transfersummen overstiger

markedsværdien144. Tilsvarende er en væsentlig regulering “Financial Fair Play”, som monitorerer

og regulerer klubbernes forbrugsloft på transfermarkedet. Loftet er afhængigt af klubbens omsætning

over en treårig periode tillagt et fast tillæg fra investorers kapitalindskud. Sponsorater kontrolleres

med henblik på identifikation af maskerede tilskud, der ligeledes skal indgå i betragtningen145.

Klubberne er dermed begrænset forbrugsmæssigt på transfermarkedet, hvor deres økonomiske

råderum er dikteret af primært toplinje og sekundært kapitaltunge investorer. Historisk set har

klubberne vist en høj betalingsvillighed, dog har reguleringen vist, at topklubberne har dæmpet

forbruget ud fra deres andel af omsætning146, men stadig balancerer på forbrugs loftets grænser og

undersøges løbende147. Denne betragtning kan tilskrives, at en realiseret omsætningsvækst op til et

transfervindue danner belæg for, at den gennemsnitlige transfersum, isoleret set ud fra dette, vil

forventes at stige148. Historisk set er det konstateret, at gennemsnits transfersummen samt

142 (Spillerforeningen, 2021)
143 (Transfermarkt-g, 2014)
144 Jesper Jørgensen interviewfil 4, tid 01:24 - 02:39 & Transfermarkt interview 2 fil 2, tid 09:25 - 14:25
145 (UEFA-d, 2015)
146 (UEFA-a, 2020, side 94)
147 (BBC Sport-b, 2020)
148 Transfermarkt interview 2 fil 1, tid 11;30-11;45
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omsætningen i fodboldøkonomien er stigende, hvor gennemsnits transfersummen primært er drevet

af prisstigninger og ikke stigning i antal, da transfersummerne er steget dobbelt så meget som antallet

af transfers.

Delkonklusion

Baseret på ovenstående vurderes det, at man, ud fra den historiske udvikling i fodboldøkonomien,

transfermarkedet samt de gældende reguleringer og rammebetingelser, der dikterer

fodboldklubbernes råderum på transfermarkedet, kan udlede en række observerbare faktorer, som

påvirker fastsættelsen af transfersummer for spillerne. Særligt har fodboldøkonomiens stigende

eksponering og globalisering medført en tiltagende markedskoncentration centraliseret omkring

europæisk fodbold, som har medført en intensiverende polarisering i økonomien. Drivkræfter er

ligeledes TV-penge og præmieindtægter, som UEFA tilskriver er internt afhængige og udgør de

største primære indtægter for klubber. Væksten er drevet af, at fodbold er blevet et globalt

allemandseje, hvor den engelske Premier League og europæiske Champions League kan ses i

samtlige lande verden over. Dette har medført, at indtægter fra de europæiske klubturneringer, såsom

Champions League, har en høj involveringsgrad i klubbernes finansielle dispositioner. Der foreligger

dermed en række klare forhold, som påvirker prisdannelsen, i form af at klubberne spekulerer i, at

spillerne kan tilføre yderligere kommerciel værdi end blot præstation på fodboldbanen, samt værdien

af at spille i de europæiske klubturneringer er indiskutabel, hvorfor præstationer heri forventes at

påvirke værdiansættelsen. Ligeledes er kvalifikationen til turneringerne essentiel, for at kunne opnå

de store pengesummer, som de europæiske klubturneringer udlodder, hvorfor spillerens præstationer

i den hjemlige liga er altafgørende.

Tillige er der en klar fordeling blandt ligaerne, hvor den engelske Premier League, omsætter og

forbruger mere end de øvrige ligaer. Forståelsen af forbruget, herunder de gennemsnitlige

transfersummer ligaerne iblandt, har vist, at den engelske Premier League betaler flere penge for

tilnærmelsesvis de samme sportslige præstationer, som eksempelvis den spanske La Liga. En

væsentlig drivkraft for transfersummerne er derfor køberen, og deres hjemlige liga, med henblik på

at købekraften har en betydning for værdien. Denne betragtning er anerkendt af en række aktører i

fodboldøkonomien, og herunder transfermarkedet. Ovenstående analyse har endvidere præsenteret,

at særligt den italienske og franske liga, netto, fremstår som uprofitable. Et betydningsfuldt element

i fodboldøkonomien er klubbernes samlede lønsum, som flere forskere og indekseringer har påvist,

at have en klar korrelation til den forventede og realiserede sportslige succes, målt ved placering i
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ligaen, og hermed udviklingen i indtægtsgrundlaget over tid, med henblik på fodboldens lykkehjul.

Lønsum bør derfor være en værdiindikator, der kan udlede forventet sportslig succes, eller hvilken

hylde i fodboldindustrien man kan operere på, da forskere har fundet, at kapital, som helhed over tid,

definerer sportslig succes, og deraf indtægter.

Transfermarkedet har udvist en række observerbare karakteristika samt korrelationer, som er

betydningsfulde input for at forstå værdiindikatorer på markedet, såsom det stigende forbrug, målt i

gennemsnits transfersum, der kontinuerligt har været voksende over det seneste årti. Der er altså tale

om et marked med frekvente handler, og heraf en stor mængde af potentielle sammenlignelige

transaktioner. Det ses endvidere, at udviklingen i omsætningen i fodboldøkonomien og

transferforbruget, målt som gennemsnittet af transfersummer der primært drives af stigende

transfersummer, har en korrelation, og herved også på klubniveau. Relationen monitoreres også af

FFP-reglementet, der, som nævnt, regulerer forbrugsloftet på transfermarkedet ud fra klubbernes

omsætning. Klubberne har udvist en historisk betalingsvillighed, og de balancerer kontinuerligt på

forbrugsloftets grænser. En stigning i omsætning vil derfor forventeligt aflede stigende

transfersummer. Med henblik på specifikke spillerkarakteristika har adfærden på transfermarkedet

påvist, at de mest efterspurgte og værdifulde spillere, er spillere i aldersgruppen 21-24 år, og i

gennemsnit 23,5 år, hvor særligt angribere erhverves ved større transfersummer. Alder og position

agerer derfor en væsentlig værdiindikator. Samtidig kan det udledes, at de mest efterspurgte og

dyreste spillere er dem, som har deres største nytteværdi foran dem, altså har et større potentiale end

det nuværende præstationsniveau. Bosman-afgørelsen har medført, at frie transfers er frekvente, og

at resterende kontraktår har en væsentlig indflydelse på transfersummerne, da spillerne kan forlade

klubberne uden transfersum ved kontraktudløb, som følge af den frie bevægelighed.

En afsluttende og væsentlig faktor er ligeledes agenternes rolle på transfermarkedet, da væsentlige

dele af transfersummerne fordeles hertil. Procenterne er volatile og har derfor indvirkning på

sammenligneligheden af transaktionerne på markedet. Agenternes eksistens har dermed ikke dæmpet

det overordnede forbrug og betalingsvilligheden.
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Undersøgelsesspørgsmål 4 - Hvordan værdiansættes spillere i praksis, og kan

disse metoder anvendes til måling i regnskabet?
Indeværende undersøgelsesspørgsmål har til formål at forstå og analysere eksisterende teori for

prisdannelsen på transfermarkedet, belyse eksisterende organisationers definition af markedsværdier

og sammenfatte identificerede værdiindikatorer. Dette vil tilvejebringe en forståelse for, hvor mange

observerbare og målbare værdiindikatorer der foreligger på transfermarkedet. Herudover vil afsnittet

udlede den valgte værdiansættelsesmetode til opgørelse af dagsværdi, hvortil omkostningsmetodens,

indkomstmetodens og markedsmetodens relevans samt brugbarhed vil blive analyseret og diskuteret.

Afslutningsvist vil en diskussion omkring metodernes evidens og brugbarhed foretages, med henblik

på om denne overholder de gældende bestemmelser i IFRS for indregning og måling af immaterielle

rettigheder til dagsværdi.

Transferteori
Der ses i forvejen en række teorier, der forsøger at definere hvordan forhandlingssituationer og

prisdannelsen af transfersummer foregår på transfermarkedet. Det bemærkes at disse teorier tager

afsæt i historiske transfers for en tidligere analyseperiode, hvor der inkorporeres viden om den

købende klub, når denne er kendt. Vi har belyst udvalgte teorier nedenfor og udledt væsentlige

værdiindikatorer herfra til brug for den videre analyse af, hvorledes en dagsværdi kan opgøres.

Et fælles standpunkt er, at værdien af spillerne udledes ud fra et forhold mellem tabt eller opnået

ændring i holdets præstationer. Dette måles ved, om hvorvidt erhvervelsen af en spiller, over

gennemsnitsniveauet, øger holdets forventede præstationer, og herunder den forventede medførte

ændring i omsætningen. Netto benævnes dette “nytteværdi” af spilleren. Prisdannelsen er dog primært

drevet af den sælgende klubs “reservationspris”, svarende til den laveste pris man vil sælge spilleren

for149.

Væsentlige observationer fra studierne har vist, at forholdet mellem alder og værdi er en balancering

af værdiansættelsen af potentiale kontra erfaring. Her ses det at værdien af erfaring antageligt stiger

med alderen, mens betydningen af potentiale falder150. Særligt anerkendes værdien af historiske

præstationer, hvor der omtales en spillers “crowd pulling power” som den væsentligste

149 (Dobson & Gerrard, 1999, side 263-265)
150 (Carmichael & Thomas, 1993, side 1471)
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værdiindikator, og måles ud fra præstationer på banen, som skal medføre økonomiske fordele151,

nuanceret ved Jesper Jørgensens lykkehjul-metafor. Ligeså tilskrives den afledte effekt af

præstationer og brandopbygning en marketingsværdi, altså spillerens popularitet152, som

eksemplificeret tidligere ved portugiseren Cristiano Ronaldo og sydkoreanerne Son Heung-Min.

En klar metodisk tilgang er operationaliseringen af præstations-begrebet, med henblik på statistikker

som kvantificerer denne betragtning, hvor værdien primært drives af den foregående sæsons

præstationer153. Kvantificering af præstation og “fitness” ses eksempelvis som andelen af spillede

kampe kontra muligt spillede kampe, antallet af mål og assists. Ligeledes er et væsentligt parameter,

som studierne udleder, skadeshistoriken, da dette angiver en forventning om hvorvidt spilleren er

“available for selection”. I det pågældende studie foretages ligeledes en opdeling på positioner på

banen, med henblik på en generel antagelse om forskelligheden i arbejdsopgaver og hermed, hvordan

præstation skal kvantificeres154.

En afsluttende bemærkning er kendskabet til køberens indvirkning på forklaringsgraden af

transfersummerne, i relation til at det nu er observerbart, og målbart, at inkorporere specifikke

forhold, såsom; den interne rivalisering køber og sælger imellem, relationen mellem køber og sælgers

tabte nytteværdier, og herunder tidspunktet for, hvornår transferen effektueres. Særligt eksisterer der

en betragtning om, at spillere med en lang rest kontraktperiode typisk har en højere pris i vinter-

transfervinduet, qua det korte vindue og midt i sæsonen, da et salg i dette vindue medfører, at den

tabte nytteværdi for den sælgende klub stiger.

Det samme er gældende for transfers sent i vinduerne, hvor sælger vil kræve en højere pris, da den

tabte nytteværdien er øget, qua der ikke er samme mulighed for at hente eller scoute den rigtige

erstatning155. Særligt også påvirkningen fra agenter driver priserne opad156.

151 (Carmichael & Thomas, 1993, side 1472)
152 (Ante, 2019, side 22)
153 (Carmichael & Thomas, 1993, side 1471)
154 (Carmichael & Thomas, 1993, side 1472)
155 (Carmichael & Thomas, 1993, 1475-1476)
156 (Ante, 2019, side 22)



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 46 af 103

Offentlige markedsværdiopgørelser
Udover ovenstående nævnte studier ses ligeledes, blandt andre, to organisationer der bevæger sig

inden for opgørelsen af markedsværdier for fodboldspillere, henholdsvis den tyske organisation

Transfermarkt157 samt den schweiziske organisation CIES (International Centre for Sports Studies)

Football Observatory158. Transfermarkt fastsætter markedsværdier ud fra en kvalitativ betragtning,

hvor primære “market value admins” administrerer fastsættelsen af disse værdier. Dette er blandt

andet ved hjælp af historiske korrelationer på transfermarkedet samt ved brug af websitets

“community”. Transfermarkt-fællesskabet består af private personer, som diskuterer værdien af

spillerne, hvilket administratorerne gennemgår og herefter tillægger egne forudsætninger og

værdiindikatorer. Herefter sammenholdes spilleren med en fastsat “peer group” baseret på historiske

sammenlignelige transfers, eksempelvis angribere på tilnærmelsesvis samme alder med ens

præstationer i en liga af samme kvalitet. Analysen tillægges en generel vurdering af den økonomiske

udvikling i fodboldindustrien, på baggrund af det historiske forhold mellem omsætningsudviklingen

og transferforbruget for at estimere, om det forventede prisniveau er stigende, altså hvor meget en

transfersum ville stige, blot som følge af at handlen foretages i et nyt transfervindue under de nye

markedsbetingelser. Transfermarkt-fællesskabet er væsentligt betydende for fastsættelsen, da fans,

der følger klubberne tæt, tilvejebringer væsentlige input. Transfermarkt vurderer, at disse input ikke

er observerbare for “den almindelige fodboldkyndige fan”, eksempelvis hvorfor den pågældende

spiller ikke udtages til førsteholdet159. Transfermarkts markedsværdi kan identificere kvalitative

aspekter, som normalt ikke vil være observerbare, og antageligt konvertere disse til målbare input.

CIES anvender i stedet en anden tilgang ved værdiansættelsen. CIES anvender en algoritme,

der dikterer fastsættelsen, som offentliggør værdien i et interval. CIES benævner, at algoritmen kan,

foruden at have kendskabet til køberen i mente, forklare 81% af værdien af historiske transfers, og at

de opnår en forklaringsgrad på 85%, hvis kendskabet til køberen indarbejdes. CIES præsenterer

vigtigheden af et sammensurium af alder, rest kontraktperiode, præstationer på landsholdet,

karrierefremskridt, præstation, der, ligesom Transfermarkt, udledes ud fra en række prædefinerede

statistikker, samt inflationsniveauet på transfermarkedet. Broen mellem de 81% og 100% tilskrives

situationelle ikke-observerbare faktorer, såsom klubbens behov for likviditet, disciplinære problemer

157 (Transfermarkt-k, 2021)
158 (The CIES Football Observatory-a, 2021)
159 Transfermarkt interview 2 fil 1, tid 4:00 - 21:30
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og lignende160. Dette er dermed faktorer, som driver prisdannelsen af transfersummer, men som ikke

er determinanter for fastsættelsen af en dagsværdi. Afslutningsvis lægges der vægt på vigtigheden af

dekomponeringen af præstationsindikatorer på positionsniveau161.

Organisationerne griber den samme opgave an på to forskellige måder, henholdsvis kvalitativt

(diskussioner) og kvantitativt (algoritme), og når frem til potentielt forskellige værdier med henblik

på de bagvedliggende antagelser for begrebet “værdi” og værdiansættelsen af input. Dette kan

eksemplificeres ved CIES’ mest værdifulde spiller engelske Marcus Rashford med en markedsværdi

på omtrent 166 mio. €162, som blot er den 21. mest værdifulde spiller hos Transfermarkt med en værdi

på 80 mio. €163.

Udledning af værdiindikatorer
Det ses dermed, at Transfermarkt, CIES og de studerede teorier af transfermarkedet viser forskellige

input, der driver værdiansættelsen af fodboldspillere og dermed kontraktrettigheden. På baggrund af

disse input, samt information opnået ud fra undersøgelsesspørgsmål 3, vil vi nedenfor præsentere en

sammenfatning af de identificerede værdiindikatorer. Yderligere vil disse værdiindikatorer

segmenteres ud fra, om de indgår i determineringen af henholdsvis transfersummen eller

markedsværdien, og vurderet i forhold til observerbarhed og målbarhed, som defineret efter IFRS 13,

Appendix A.

Generelt

Rammerne for forståelsen af værdiindikatorer stammer fra oprindelige hypoteser, som er afsøgt

afklaret via interviews, forståelsen af historiske trends på transfermarkedet samt for

fodboldøkonomien som helhed. Hertil er eksisterende transferteori gennemgået for at belyse

nuværende empiri på området. Særligt er fokus omkring balancering af værdibegrebet, med henblik

på fodboldspillerens alder, væsentligt. Ved interview med Transfermarkt blev der klarlagt definitioner

på værdibegreber, segmenteret på aldersgrupper, samt vægtning heraf. Dette kan opstilles i

160 (The CIES Football Observatory-b, 2020)
161 CIES interview, tid 28:10
162 (The CIES Football Observatory-c, 2021)
163 (Transfermarkt-h, 2020)
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nedenstående matrix. Denne matrix præsenterer en klar overgang fra aldersgruppe til aldersgruppe

mellem væsentligheden af fremtidigt potentiale og hype kontra konkrete præstationer og omdømme.

Kilde: Egen tilvirkning, ud fra interview med Transfermarkt164

Et væsentligt aggregeringsaspekt i fortolkningen af værdibegrebet er altså aldersgruppen, som den

pågældende spiller tilhører, da værdiansættelsesdeterminanterne på transfermarkedet er forskellig fra

gruppe til gruppe. Værd at bemærke er, at desto yngre spilleren er, desto mere vægter potentiale og

hype, da dette afleder et fremtidsaspekt, hvilket ligeledes medfører en højere grad af usikkerhed ved

målingen. Alder er kvantitativt og er derfor målbart, samt tilgængeligt via såvel Transfermarkts -som

CIES’ hjemmeside og er derfor såvel observerbar -og let tilgængelig information.

Fodboldspillerens præstationer og renommé/omdømme kan defineres, ud fra den eksisterende empiri

som spillerens “crowd pulling power”. Dette defineres som evnen til at accelerere inden for

fodboldverdenens dynamikker, og hermed tilføre værdi til holdet. Præstation er et begreb, som kan

gradbøjes og entydigt er svært at kvantificere og måle ud fra et enkelt tal, hvorfor særligt den

pågældende spillers position ligeledes er væsentligt at tage med i betragtning for målingen heraf. For

en angriber vil det være en vægtning af mål, assists samt effektivitet kombineret med produktivitet.

For en forsvarsspiller vil præstationen derimod blive målt ud fra antallet af kampe med “rent bur”

(kampe hvor der ikke lukkes mål ind), succesfulde dueller samt antallet af modtagne advarsler. Der

er for historiske præstationer dermed en observerbarhed samt en målbarhed, eksempelvis hos

statistikbanken SofaScore. Et væsentligt element, som tidligere er belyst, er, hvor præstationerne

udføres. Eksempelvis i den europæiske Champions League hvor den største eksponering finder sted

og de største potentielle indtægter kontra en hjemlig pokalturnering. Dette er dog et observerbart og

ikke-målbart input, der har betydning for værdien af spilleren, da vægtningen af et mål i eksempelvis

franske Ligue 1 vil have en anden værdi end et mål i den engelske Premier League, hvorfor også dette

skal vurderes som værdiindikator. Den enkelte spillers indvirkning på klubbens præstation, og heraf

klubbens præstation som helhed, er ligeledes defineret af historiske studier, som en betydelig driver

164 Transfermarkt interview 2 fil 2, tid 23:25 - 25:10

Age/Driver Potential Hype Playing international Performance Reputation

18 – 21 50% 20% 15% 15% 0%
22 – 25 25% 15% 20% 30% 10%
26 – 29 0% 10% 20% 40% 30%
30 – 33 0% 5% 15% 35% 45%
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for den sælgende klubs tabte nytteværdi og den købene klubs erhvervede nytteværdi165. Denne

præsenterer endvidere spillerens synergier med øvrige spillere. Klubbens præstationer, imens den

pågældende spiller er på banen er, i lighed med spillerens individuelle præstationer såvel observerbare

som målbare.

Skadeshistorik præsenterer et parameter i potentialet for præstation samt kan ses som en prognose

for fremtidig mulighed for at tilføre holdet værdi, herunder “available for selection”. En lang

skadeshistorik tilfører en usikkerhed i det fremtidige indtægtsgrundlag for investeringen ved

erhvervelsen af en spiller, hvor risikoaversionen vil reducere prisen som følge af præstationernes

implicerede vigtighed. Observerbarheden af data er gældende for den enkelte fodboldklub, men kan

være begrænset for offentligheden. Antal udeblevne kampe som følge af skader vil dog være målbart.

Bosman-afgørelsen har medført, at der ikke kan opnås en transfersum i takt med den tabte nytteværdi,

som en klub vil konstatere, ved at en spillers kontrakt løber ud og skifter til en anden klub, som følge

af den frie bevægelighed. Klubberne har derfor udvist en tendens til at være villige til at sælge deres

spillere til en væsentligt lavere værdi end normalt, qua risikoen for, at spilleren forlader klubben uden

modsvar, som blandt andet blev set ved transferen af polske Robert Lewandowski fra tyske Borussia

Dortmund til tyske FC Bayern München. I Transfermarkts-fælleskabet har man udarbejdet et studie

omkring indflydelsen af kontraktens restperiode på transfersummen, sammenholdt med

Transfermarkts markedsværdi. Studiet påviser en relation mellem kontraktens restlængde og

transfersummerne, hvor en faktor, sammenholdt med markedsværdien, udledes.

165 jf. afsnit “Transferteori” i undersøgelsesspørgsmål 4
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Denne faktor kan tilskrives en given markedsværdi og opnå en antageligt højere forklaringsgrad, når

der sammenholdes med en realiseret transfersum ved de pågældende markedsbetingelser, ud fra et

observer- og målbart element som eksisterer for samtlige spillere. Faktorerne registeret er indsat

nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning, på baggrund af Transfermarkt data166

Anerkendt er det endvidere, at spillere kan have en vis rækkevidde til fans, ud fra deres nationalitet,

og individuelle brands, og kan derfor præsentere potentielle kommercielle fordele i form af en højere

marketingsværdi. Der er belyst en relation mellem spillere erhvervet og den pågældende klubs

instagramfølgere, såvel som tilskuere fra specifikke verdensdele. Den enkelte fodboldspillers

eksponering og fanskare er observerbart, men er ikke et omsætteligt værdibegreb, og deraf ikke

målbart da eksempelvis væksten i instagramfølgere og indtægten pr. følger ikke entydigt vil kunne

tilskrives en eventuel erhvervelse af den pågældende spiller.

Yderligere ses den væsentlige værdiindikator, som nævnt, potentialet for den pågældende spiller.

Dette begreb er som udgangspunkt et udefinerbart begreb, dog ved brug af opgjorte ratings fra

organisationen FIFA kan dette blive observer- og målbart. FIFA estimerer ratings af samtlige spillere

fra 0 til 100, og herunder en fremtidig potentiel rating. Ratingen estimeres af “data scouts”, der året

rundt monitorerer spillerne, og herunder vurderer hype og præstationer167. Disse ratings er offentlige

og gør derfor hype og potentiale til en målbar enhed og observerbart via dets tilgængelighed168.

Afslutningsvis er det historisk set bevist, at lønsum og kapital kan forklare den forventelige sportslige

succes. Løn er for markedet ikke-tilgængelig data, blandt andet som følge af GDPR-lovgivningen,

men klubberne vil have adgang til denne data, som gør denne observerbar. Løn, som monetært begreb,

er ligeledes målbart. En væsentlig betragtning i relation til målbarheden er, at det må forventes, at

166 (Transfermarkt-i, 2020)
167 (Goal, 2019)
168 (Futwiz, n.d.)

Rest år
Transfersum vs
Markedsværdi

1 63%
2 81%
3 99%
4 117%
5 135%
6 153%
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tidspunktet for den seneste lønforhandling vil have indflydelse på Spearmans indeks. En spiller, som

overpræsterer sin løn, vil støje i indekset, hvorfor det vil være kritisk for klubben at estimere

normaliserede lønninger, hvor den seneste præstation tilskrives. Lønnen kunne anses som en relevant

multipel, som kunne estimere værdiansættelsen, ud fra den historiske sammenhæng mellem løn og

transfersummer. Dette vil ikke blive behandlet i denne opgave, med henblik på den manglende adgang

til data.

Markedsspecifikt

Forbrugsloftet i henhold til Financial Fair Play er direkte afhængigt af omsætningen for den

pågældende klub. Klubberne har historisk set udvist en betalingsvillighed, som bevæger sig på

grænsen af loftet, hvilket - kombineret med den kontinuerlige omsætningsvækst - er en anerkendt

relation blandt markedsaktørerne. Et observerbart input, til at estimere om markedet forventer

prisstigninger eller fald, ud fra udviklingen i omsætningen generelt, vil derfor være relevant. En faktor

mellem omsætningsudvikling i en foregående periode og udviklingen i gennemsnits transfersummer

vil kunne tilskrives som et målbart input. Inputtet vil tillige tilskrive samfundsøkonomiske

konjunkturudsving.

Situationelt

En generel definition af situationelle forhold vil være “kendskabet til køberen”, som eksisterende

transferteorier tilskriver stor værdi, og som driver den potentielle forskel mellem transfersummer og

markedsværdier. Broen mellem de to begreber er udledt til at kunne defineres som køber-specifikke

forhold, som ud fra en normaliseret markedsbetragtning ikke vil være observerbare ved

opgørelsestidspunktet. De situationelle forhold omfavner faktorer, såsom agentstruktur og agentens

forhold til køberklubben, tidsmæssige perspektiver, eksempelvis sælgers likviditetsbehov samt den

tidsmæssige placering i transfervinduet, hvor transferen effektueres. Tillige indeholdes de tidligere

nævnte forhold, købers købekraft og handel mellem rivaler at ville have indflydelse på

transfersummen, men ikke på markedsværdien. Afslutningsvis kan nævnes specifikke spillerforhold,

såsom strejke og uenigheder med træneren, som vil være observerbare for klubben, men ikke målbare,

i forhold til markedsreaktionen. Fællesbetragtningerne er, at disse forhold ikke er målbare, og

observerbarheden for markedet kan diskuteres.
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Køberspecifikke forhold kan blive observerbare og målbare i tilfælde af, at der modtages bud, der

som udgangspunkt reflekterer efterspørgslen ved gældende markedsbetingelser. Tillige kan der

eksistere kontraktlige forhold, som kan synliggøre en fast maksimalpris, som både kan være u- og

afhængig af køberen. Eksempelvis de såkaldte frikøbs- og tilbagekøbsklausuler, hvor der i en

pågældende spillers kontrakt er indarbejdet en pris, hvor spilleren kan købes fri.

Tilbagekøbsklausulen er klubspecifik169, og frikøbsklausulen er for markedet generelt170.

Segmentering

Ovenstående udledte værdiindikatorer er segmenteret for overblikkets skyld, på baggrund af

observerbarheden og målbarheden, og om disse har indvirkning på markedsværdien (blå skrift) eller

transfersummen (sort skrift). Kategori 1 viser observerbare og målbare værdiindikatorer, kategori 2

observerbare, men ikke målbare værdiindikatorer, og til sidst kategori 3 der indeholder hverken

observerbare eller målbare indikatorer, som primært vedrører kendskabet til køberen.

Kilde: Egen tilvirkning

Metoder - Regnskabsmæssig indregning til dagsværdi
Omkostningsmetoden

Den første metode, der berøres til brug for opgørelsen af dagsværdien af et aktiv, kaldes

omkostningsmetoden. Ved anvendelsen af denne metode ønskes at udlede et beløb, som kræves for

at erstatte et givent aktivs nytteværdi, svarende til en genanskaffelsesværdi, som defineret efter IFRS

169 (Ritzau, 2018)
170 (Halkier & DR, 2020)

Kategori/Værdi Generelt Markedsspecifikt Situationelt
Alder Prisstigninger Frikøbsklausler
Hype/potentiale Tilbagekøbsklausuler
Position Køber (bud)
Individuelle  præstationer
Hold præstationer
Skadeshistorik
Rest kontraktlængde
Lønsum
Marketing Agent

Salgsbehov - likviditetsbehov
Spillerforhold

Køber (intet bud) - købekraft, rivaler & efterspørgsel
Tidsmæssig placering i transfervinduet

1

3

2
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13:B8. Metoden har to underliggende måder, hvorpå princippet kan anvendes i praksis. Der tales

henholdsvis om at skønne værdien af “reproduction cost” eller “replacement cost”. Henholdsvis at

opgøre omkostninger ved at oparbejde et identisk aktiv internt eller estimering af omkostningen ved

at genanskaffe et identisk aktiv på et givent marked171.

En opgørelse af “reproduction cost” til brug for dagsværdiansættelsen af en fodboldspillers

kontraktrettighed vurderes at være behæftet med en høj grad af usikkerhed og upålidelighed i de

datapunkter, som indgår i opgørelsesmetoden. Dette skyldes, at en opgørelse vil skulle indeholde

allokeringen af stabsfunktioner og faciliteter, hvor særligt værdien af tillært know-how, ud fra

klubbens infrastrukturer, er en diskussion for sig selv. Derudover vil vurderingen, af hvor meget den

enkelte spiller “belaster” diverse driftsfunktioner, være behæftet med høj grad af usikkerhed.

Anvendelsen af denne metode vil være behæftet med en lav andel af observerbare datapunkter, og for

at den vil kunne udlede en værdi, vil den skulle geares med en række kvalitative og subjektive

antagelser, som ikke er funderet ud fra studier eller lignede benchmarks. Tillige vil metoden i praksis

kun kunne udføres på egenudviklede talenter, som begrænser anvendelsesområdet.

Den anden opgørelsesmetode, som omkostningsmetoden italesætter, er “replacement cost” hvor

genanskaffelsesværdien estimeres ud fra det beløb, som den pågældende virksomhed skal betale for

at generhverve et identisk aktiv. Metoden italesætter, i et fodboldmæssigt perspektiv, et forsøg på at

skønne en given spillers markedsværdi, forstået som hvad den pågældende spiller ville erhverves for

under de gældende markedsbetingelser. Markedsmetoden, som berøres senere i opgaven, italesætter

metodikker til at skønne en markedsværdi, på baggrund af sammenlignelige transaktioner af lignende

aktiver. Det vurderes derfor, at der forekommer et sammenfald mellem disse metoder, og

værdiansættelsestilgangen i form af benchmarking mod sammenlignelige transaktioner af lignede

aktiver gennemgås under afsnittet for markedsmetoden senere i projektet.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at omkostningsmetoden vil indeholde en betydelig mængde

af ikke-observerbare input, i form af en stor mængde antagelser som vil skulle kvantificeres for at

etablere en målbarhed, og dertil gøre opgørelsen af dagsværdien upålidelig og behæftet med høj grad

af usikkerhed.

171 Henrik Grønnegaard interview fil 3, tid 08:00 - 11:00
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Indkomstmetoden

En anden metode til at opgøre dagsværdien af et aktiv er ud fra det pågældende aktivs estimerede

kapitalværdi. Kapitalværdien kan udledes ved hjælp af en række modeller, hvor særligt DCF-

modellen (Discounted Cash Flow) finder anvendelse til værdiansættelsen af aktier og andre aktiver,

såsom investeringsejendomme, fremfor residualindkomstmodellen eller EVA-modellen (Economical

Value Added)172. Vores udførte interviews har belyst, at kapitalværdi-modellerne ikke finder

anvendelse i praksis for fodboldklubber til estimering af den enkelte spillers værdi, italesat med

baggrund i DCF-modellen173. Som udgangspunkt ville kapitalværdimodellerne på spillerniveau ikke

opnå en balancering mellem teori og praksis, da der vil forekomme en matching-problematik mellem

indtægter og omkostninger samt ind- og udbetalinger. En problemstilling som Henrik Grønnegaard

fra Deloitte “Audit Quality & Risk Office” (faglige afdeling) anerkender og italesætter, at “en

spillerkontrakt ikke kan generere selvstændige pengestrømme, foruden salg heraf”174. Matching-

princippet skal overholdes, som følge af at analytikere søger et mål for “net value added”, og dette

måles ved DCF-modellen, ud fra det frie cash flow175. Karakteren af indtægterne vurderes at kunne

drive en lav grad af sikkerhed og pålidelighed, med henblik på fænomenet “accounting value added”,

hvor værdi kan tilføres et aktiv, ud fra manglende overholdelse af matching-princippet når der skal

forecastes176. Dette skyldes, at de primære omkostninger og udbetalinger er direkte henførbare til den

enkelte spiller, med henblik på løn og bonus, hvorimod der ikke forekommer indtægter, som er direkte

henførbare på spillerniveau, da indtægter såsom TV-penge, præmiepenge og sponsorater modtages

på klubniveau. Der foreligger endvidere også andre indirekte omkostninger, som skal allokeres,

såsom materialer, promovering og omkostninger forbundet med stabsfunktioner, der alle influerer en

spillers præstation, og heraf omkostninger som afledes af den pågældende spillers aktioner for

klubben. Særligt allokeringen af indtægter styrer problematikken, hvor en italesættelse af basal

økonomistyringsteori tilstræber, at virksomheders registreringssystemer, i forhold til tid, projekter

eller lignende, anvendes til at gøre indtægter og omkostninger henførbare til en given aktivitet,

herunder aktivet, svarende til den pågældende spiller. Teorien underminerer brugen af såkaldte

“arbitrære fordelingsnøgler”, som kunne eksemplificeres ud fra at allokere indtægterne efter spilletid

172 (Petersen et al., 2006, side 161)
173 Jesper Jørgensen interview fil 7, tid 01:11 - 03:11
174 Henrik Grønnegaard interview fil 2, tid 07:50 - 09:20
175 (Penman & Columbia University, 2013, side 124 & 130)
176 (Penman & Columbia University, 2013, side 46-49)



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 55 af 103

eller lønniveau, som ikke ville belyse den faktuelle historie177. Nuanceret kan dette eksemplificeres

ud fra tyskeren Mesut Özil, der er én af den engelske klub Arsenal FCs bedst betalte spillere178, men

har ikke spillet nogen kampe i sæsonen 2020/21179 og har derfor ikke bidraget til klubbens sportslige

og heraf økonomiske præstationer. Økonomistyringsteorien indikerer, at indtægterne kun kan

tilskrives klubben som helhed. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at kapitalværdimodellerne

på spillerniveau, svarende til den definerede beregningsenhed, vil indeholde en betydelig mængde af

ikke observerbare input. Praktiseringen af kapitalværdimetoden vil kræve en stor mængde antagelser

for udarbejdelsen, som vil skulle kvantificeres for at etablere en målbarhed, og dertil gøre opgørelsen

af kapitalværdien upålidelig og behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Markedsmetoden

Markedsmetoden anvender som tidligere nævnt, priser og information ved handel af sammenlignelige

eller identiske aktiver. Altså en komparativ analyse ved brug af multipel-beregninger, herunder

kvantitative såvel som kvalitative datapunkter180. Ovenfor er der udledt en række observer- og

målbare værdiindikatorer, som via analyser vurderes til at påvirke markedsværdien af en

fodboldspiller, og herved kontraktrettigheden. Til analyse af hvorvidt disse hypoteser er sandsynlige,

har vi foretaget regressionsanalyse heraf. Vi vil med disse forklare inputtenes interne relation, som

beskrevet nedenfor.

Dataindsamling og empirisk specifikation181

Der foretages såvel simple lineære såvel som multiple lineære regressionsanalyser af observer- og

målbare input. Ved brug af de lineære regressionsanalyser analyseres sammenhængen mellem

udvalgte input i forhold til transfersummen ved den seneste transfer. Dermed fastsættes

responsvariablen (𝑦) som transfersummen for den pågældende spiller ved det pågældende

transfervindue, og forklarende variable (𝑏) vil blive analyseret og vurderet i forhold til deres

korrelationskoefficient, determinationskoefficient (𝑅2) samt forklaringsgraden (signifikance F).

177 (Andersen & Rohde, 2017, side 99)
178 (The Sun, 2020)
179 (Transfermarkt-j, 2020)
180 (Penman & Columbia University, 2013, side 76)
181 Bilag #6 - Lineær regression - Aldersgruppe
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Korrelationskoefficienten indikerer, hvor stærk sammenhængen der er mellem responsvariablen og

den/de forklarende variable. Ved en efficient på (+/−) 100% vil der være tale om en stærk

positiv/negativ sammenhæng, hvorimod ved en værdi på 0% vil der være tale om ingen sammenhæng.

Determinationskoefficienten indikerer derimod, hvor mange af responsvariablerne der falder inden

for regressionslinjen, og dermed hvor “god” regressionen er mellem responsvariablen og den/de

forklarende variable. En høj værdi vil være omkring 95%.

Forklaringsgraden viser overordnet, om regressionen er anvendelig eller ej. Ved en værdi over 5%

vil den udarbejdede regressionsmodel ej være relevant, da dette indikerer, at skæringsværdien med

Y-aksen (b-værdien) vil være mere retvisende end selve funktionsforskriften (a*x-værdien), der er

udformet ved hjælp af regressionsanalysen182. Det vil dermed, såfremt forklaringsgraden er under

5%, være mere retvisende at beregne transfersummen ved brug af den udledte funktionsforskrift

fremfor blot at indsætte b-værdien som transferværdi.

Baseret på ovenstående er der indhentet data til brug for udarbejdelsen af regressionsanalyserne. For

at opnå en høj statistisk validitet er der indhentet data fordelt på sommertransfervinduet i 2019

(2019/20-sæsonen) og i 2020 (2020/21-sæsonen). Hertil er der indhentet data for spillere på hver

overordnet position, herunder angribere, midtbanespillere, forsvarsspillere og målmænd, med

udgangspunkt i de 10 største transfers, dog suppleret således at der var repræsenteret mindst to spillere

i hver aldersgruppe183 fra hvert transfervindue for hver position. For hver spiller er indhentet data fra

tilgængelige kilder til brug for analyserne, herunder fra Transfermarkt, SofaScore, FootballXG.com,

FootyStats og Futwiz. Den indhentede data er baseret på informationen tilegnet gennem analyserne

af værdibegreber på transfermarkedet, som ligeledes ses vist i figuren ovenfor, hvilket er udledt som

værende følgende datapunkter:

Aldersgruppe, hvilket analyseres på baggrund af hvilken aldersgruppe, som den pågældende spiller

tilhører.

Position, hvilket analyseres på baggrund af hvilken position, som den pågældende spiller har.

Præstation, hvilket analyseres på baggrund af en gennemsnitligt vurderet Performance Rating for de

tre seneste sæsoner op til transfervinduet fordelt på præstation i den nationale liga, den europæiske

liga og præstation på landshold samt den samlede præstation på tværs.

182 (Agresti et al., 2018, kapitel 12 & 13)
183 Aldersgrupperne er beskrevet under “udledning af værdibegreber” herunder “generelt”
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Erfaring/fitness, hvilket analyseres på baggrund af antallet af kampe spillet i den nationale og

europæiske liga i den seneste sæson op til transfervinduet.

Mål, hvilket analyseres på baggrund af antallet af mål scoret af spilleren den seneste sæson op til

transfervinduet.

Assists, hvilket analyseres på baggrund af antallet af assists af spilleren den seneste sæson op til

transfervinduet.

Rent bur, hvilket analyseres på baggrund af antallet af kampe uden mål lukket ind den seneste sæson

op til transfervinduet.

Skadeshistorik, hvilket analyseres på baggrund af gennemsnitligt antal missede kampe som følge af

skader i de tre seneste sæsoner op til transfervinduet.

Holdpræstation, hvilket analyseres ved brug af sammenligningen mellem de realiserede mål i den

nationale liga set i forhold til de forventede mål i den nationale liga (netto) for den pågældende spillers

hold for den seneste sæson op til transfervinduet.

Potentiale, hvilket analyseres på baggrund af offentliggjorte vurderinger foretaget af organisationen

FIFA.

På baggrund af interview afholdt med Transfermarkt er det identificeret, at ét parameter som blandt

andet har indflydelse på værdien af spillerne, inden øvrige faktorer såsom præstation vurderes, er

spillerens alder, herunder hvilken aldersgruppe spilleren befinder sig i samt spillerens position. Som

følge heraf er der ved hjælp af simpel lineær regression analyseret på henholdsvis korrelationen

mellem aldersgruppen og transfersum samt positionen og transfersum.

Simpel lineær regression - Aldersgruppe

Der er foretaget regressionsanalyse af aldersgruppen i forhold til transfersum. Af

regressionsanalysen ses det, at korrelationen er positiv med 21%, hvorved der er tale om en relativt

svag korrelation mellem aldersgruppen og transfersum. Ligeledes er determinationskoefficienten 4%,

hvilket vurderes at være yderst lavt. Forklaringsgraden er dog 3%, hvormed det fortsat vil være mere

retvisende at benytte sig af denne funktionsforskrift fremfor blot at benytte sig af den pågældende

skæring med y-aksen, som er identificeret ved denne regressionsanalyse.
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Simpel lineær regression - Position

Ved den simple lineære regressionsanalyse baseret på position ses derimod en stærkere korrelation

og determination. Det ses heraf, at korrelationen er positiv med 46%, hvilket indikerer en middel-

stærk sammenhæng mellem positionen, som spilleren har, og transfersummen, dog er determinations-

koefficienten kun 21%, hvilket er 17 procentpoint højere end ved regressionsanalysen af

aldersgruppen; det er dog fortsat en lav indikator. Forklaringsgraden ligger på 0%, hvorfor dette

fortsat vil være mere retvisende at anvende den udledte funktionsforskrift.

Multipel lineær regression - Aldersgruppe og position

Baseret på disse to simple lineære regressionsanalyser ses det, at transfersummen, alt andet lige, har

en højere korrelation til spillerens position end spillerens aldersgruppe. Dog ved den multiple

regressionsanalyse af både aldersgruppe og position hæves korrelationskoefficienten til 49% og

determinationskoefficienten til 24%. Således kan transfersummen i højere grad forklares ved både at

se på spillerens position og aldersgruppen, som spilleren tilhører. Dette er dog fortsat med en stor

usikkerhed.

Multipel lineær regression - Aldersgruppe, position og samlet gennemsnitlig præstation

Ved den multiple lineære regression af aldersgruppe, positions og gennemsnitlig præstations-

rating i alle turneringer de seneste tre år ses fortsat en positiv korrelation, og korrelations-

koefficienten er, ved tilføjelse af denne variable, ligeledes forøget til 60%, og determinations-

koefficienten ligger på 36%. Således ses, at korrelationen mellem transfersummen og spillerens

position, aldersgruppe og gennemsnitlig performance har en relativt stærk positiv sammenhæng, dog

forklares kun ca. 36% af observationerne af modellen, hvilket fortsat indikerer en usikkerhed ved den

nuværende model.

Multipel lineær regression - Præstationsrating fordelt

Som nævnt har præstationen indflydelse på værdien, og vi har her analyseret på hvor den højeste

korrelation opnås. Det indhentede data er fordelt på gennemsnitlig præstation i alle turneringer, i

den nationale liga, i den europæiske liga og på landsholdet, og her ses det, at den højeste korrelation

opnås ved den nationale liga, hvorved korrelationen ligger på 64%, og determinationen ligger på 41%.

Derefter er korrelationen mellem transfersum og den gennemsnitlige præstation i alle turneringer den

næsthøjeste med 60% og en determination på 36%, hvilket er de samme procenter som ved præstation
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på landsholdet, dog ses at standardafvigelsen er på 21 mio. € ved den samlede performance, hvorimod

den ved landsholdet er ca. 26 mio. €. Dermed er korrelationen mindst mellem transfersum og

præstationen i den europæiske liga, hvor korrelationen ligger på 53%, og determinationen ligger på

29%. Som følge heraf anvender vi, ved de efterfølgende analyser, præstationsrating i den nationale

liga.

Multipel lineær regression - Skadeshistorik

De gennemsnitlige antal missede kampe som følge af skader for spillerne i de seneste tre sæsoner

viser, at der en middel-stærk korrelation herimellem og transfersummen, da efficienten viser 50%.

Dog er determinationskoefficienten 23%, hvormed usikkerheden ved denne regression er relativt høj.

Det ses ligeledes, at antallet af skadesdage mindsker transfersummen med ca. 846 tusinde € for hver

misset kamp, når position og aldersgruppe ligeledes medtages i regressionsanalysen. Dog hvis

skadeshistorik medtages i analysen, hvor præstationen i den nationale liga ligeledes er medtaget,

udgør korrelationen nu 65%, mod 64% hvor skadeshistorik ikke er inkluderet, og

determinationskoefficienten udgør 42% her.

Multipel lineær regression - Holdpræstation

Ved regressionsanalysen af holdpræstation ses en korrelation på 56% og en determination på 32%,

hvor aldersgruppe og position ligeledes er inkluderet. Ved at tillægge variablen fra holdpræstation i

den samlede regressionsanalyse ses det derimod, at korrelationskoefficienten nu stiger til 68% og

46%, mod 65% og 42% uden holdpræstation.

Multipel lineær regression - Mål & assist / Rent bur

Ved den multiple regressionsanalyse af mål & assist og rent bur er der forventeligt stor påvirkning

afhængigt af positionen, da formålet med de specifikke positioner ligeledes skifter, afhængigt af hvor

på banen spilleren er positioneret. Det ses således, at korrelationen mellem mål & assist udgør ca.

55% med en determination på 30%, og ved rent bur ligger korrelationen og determinationen på

henholdsvis 55% og 31%. Dermed ligger korrelationen og determinationen på tilnærmelsesvis samme

niveau, og begge har øget korrelationen fra 49%, som blev set ved “aldersgruppe og position”,

hvormed begge variable har tilnærmelsesvis samme indflydelse på transfersummen. Ved at tillægge

disse variable til de i forvejen analyserede variable udgør korrelationen fortsat 68%, som det blev set

da holdpræstation blev medtaget.
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Dette kan blandt andet blive påvirket af, at antallet af mål og assists/rent bur allerede vil have påvirket

holdpræstationen og den individuelle præstationsrating, hvorfor påvirkningen fra disse variable

forventes at være af mindre grad.

Multipel lineær regression - Erfaring/fitness

Ved analyse af erfaring/fitness, i sammenhæng med aldersgruppe og position, ses det, at

korrelationen udgør 54%, og determinationskoefficienten er falder til 30%, hvorimod korrelationen

uden erfaring/fitness udgjorde 49% og 24%. Ved at tillægge erfaring/fitness til den samlede

regressionsanalyse forbliver korrelationen på 68% og determinationen på 47%, hvormed det ikke

påvirker transfersummen yderligere i forhold til de øvrige analyserede variable.

Multipel lineær regression - Potentiale

Afslutningsvis er lavet en analyse på spillerens potentiale, i sammenhæng med aldersgruppen og

positionen, og det ses heraf, at korrelationen stiger til 74%, og at determinationskoefficienten stiger

til 54%. Dette er dermed den højeste korrelation og determination, vi har konstateret ved vores

analysepunkter (input variable). Ved ligeledes at tillægge potentiale til de øvrige variable, som vi har

analyseret ovenfor, opnår vi en korrelation på 77% og en determination på 59%. Der ses dermed en

relativt højere korrelation mellem transfersummen og potentialet for spilleren.

Delkonklusion på hypoteser

Baseret på de foretagne regressionsanalyser har vi analyseret flere forklarende variable i forhold til

deres individuelle og samlede korrelation til responsvariablen transfersummen. Ved de simple lineære

regressioner blev det konstateret, at spillerens position alene har en relativt stærkere korrelation i

forhold til aldersgruppen, som spilleren befinder sig i. Yderligere ses det, ved den samlede multiple

lineære regressionsmodel, der indeholder de forklarende variable; aldersgruppe, position,

præstation i den nationale liga, skadeshistorik, holdpræstation, mål & assist, antallet af kampe

samt potentiale, at analysen viser en relativt stærk korrelationskoefficient på 77%, og

determinationskoefficient på 59%, som fortsat indikerer, at modellen indeholder en vis usikkerhed

ved beregningen af responsvariablen transfersum.
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På baggrund af denne samlede regressionsanalyse kan funktionsforskriften for regressionsmodellen

med den højeste korrelationskoefficient og determinationskoefficient udledes som følgende184:

Ved anvendelse af ovenstående funktionsforskrift kan observationerne fordeles i nedenstående

histogram, baseret på den konstaterede afvigelse i forhold til estimeret transfersum og realiseret

transfersum. Det ses af grafen, at fordelingen er tilnærmelsesvis normalfordelt, med en overvægt i

intervallet -1 til +1 af standardafvigelsen. Med andre ord indikerer nedenstående grafiske illustration,

at for 65 af de 98 observationer har vores beregnede transfersum afveget med op til +/- 1 gange

standardafvigelsen:

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i bilag #6 - Lineær regression - 15.1 multipel lineær regression

Øvrige målbare værdiindikatorer

I tillæg til ovenstående regressionsanalyser, ud fra operationaliserede generelle værdiindikatorer, var

rest kontraktlængden et væsentligt observer- og målbart input, der vil påvirke markedsværdien. Det

er tidligere bevist, at markedsaktørerne tilskriver rest kontraktlængden, som et væsentligt input i en

forhandlingssituation, eftersom sælgers tabte nytteværdi er direkte beslægtet hermed. En lav

184 Bilag #6 - Regressionsanalyser, herunder 15.1
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restperiode på kontrakten vil medføre en højere risiko for tabt nytteværdi og et pres om at sikre en

transfersum, med henblik på Bosman-afgørelsens indvirkning på muligheden for frie transfers.

Der tilføres derfor en regulering af markedsværdien ud fra den pågældende spillers resterende

kontraktlængde, med henblik på de eksisterende studiers evidens, for at de fremtidige pengestrømme,

som spilleren kan tilvejebringe klubben ved et salg, er afhængig af dette forhold. Reguleringen vil

tilføre en øget sikkerhed i opgørelsesmetoden af markedsværdien, ud fra historiske tendenser baseret

på aktørernes generelle ageren på transfermarkedet, og vurderes dermed pålideligt.

Foruden de direkte henførbare værdiindikatorer, som var både observer- og målbare, og som påvirker

markedsværdien, der er analyseret ovenfor ved regressionsanalyser, forekom tillige markeds-

specifikke såvel som situationelle forhold, som vil påvirke markedsværdien for den enkelte spiller.

Historisk set er der udledt en tendens mellem omsætningsvæksten samt væksten i den gennemsnitlige

transfersum. Ligeledes determinerer FFP-reglementet deres interne forhold som styrende kraft for

klubbernes forbrug, i form af det omtalte prisloft. Dette kan dermed diktere transfersummerne i det

kommende transfervindue i forhold til klubbernes omsætning. FFP-reglementet analyserer en treårig

periode, hvormed vi vil tilskrive en treårig korrelation mellem omsætningen og den gennemsnitlige

transfersum til markedsværdien, da denne vurderes at repræsentere den forventede ‘markeds-

temperatur’ og heraf forbrugspotentialet. Klubber vil ved anvendelsen af markedsmetoden til

opgørelsen af dagsværdien dermed skulle tilegne sig viden om omsætningen for de sidste tre år op til

den pågældende opgørelse. Vi har udledt, at der over de seneste tre år er repræsenteret en korrelation

mellem omsætning og den gennemsnitlige transfersummen på 0,42185. Faktoren vil derfor fortælle, at

man ved en gennemsnitlig omsætningsvækst på eksempelvis 10% vil kunne forvente en stigning i

transfersummer mod tidligere transfersummer på omtrent 4,2%186. Indeværende tilskrivning vil

tilføre den udledte værdi en øget pålidelighed, som følge af at prisstigningsbetragtningen, med

omsætningen som fundament, vil overføre de tidligere sammenlignelige transaktioner til nuværende

markedsbetingelser. Dermed medfører det, at metoden giver et mere retvisende billede af

forventningerne til markedet ved opgørelsestidspunktet, som tillige øger sikkerheden i

opgørelsesmetoden.

185 Bilag #7 - Estimering af forventede prisstigning relation
186 Prisstigning = 0,1 * 0,42 = 0,042
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Vi fandt endvidere købers påvirkning på transferværdien betydelig. Ved forståelsen af dagsværdien,

og heraf markedsværdien ved markedsmetoden, som skal udledes ud fra normale markedsbetingelser,

er der på opgørelsestidspunktet som udgangspunkt ikke kendskab til specifikke købere. Køberens

efterspørgsel og betalingsvillighed kan tilkendegives ved de på det pågældende opgørelsestidspunkt

gældende markedsbetingelser, hvis klubben har modtaget et bud eller modtager et bud på en given

spiller. IFRS 13:70 præsenterer, at markedsværdien kan bestemmes ud fra et modtaget bud på det

pågældende aktiv; det er dog ikke et krav, at dette specifikke beløb skal anvendes. Yderligere

udelukkes det ikke, at “mid-pricing”187 kan være et relevant værktøj til at anerkende modtagne bud,

jf. IFRS 13:71. Kvaliteten af det pågældende bud til brug for dets indvirkning på opgørelsen af

markedsværdien kræver en individuel vurdering, og kan differere. Hvis klubben modtager et bud,

som man har til hensigt at acceptere, vurderes det, at markedsværdien skal reguleres til

transfersummen, som buddet påviser. Modtagelsen af bud og ved hensigt om salg vil tilføre en øget

pålidelighed til opgørelsen af markedsværdien, da dette påviser markedets efterspørgsel og

betalingsvillighed ved de pågældende markedsbetingelser, og dermed bibringer en reduceret

usikkerhed i opgørelsesmetoden.

Spillerkontrakter, der indeholder frikøbsklausuler, præsenterer et prisloft, i form af at markedet kan

købe spilleren fri til denne transfersum, foruden den sælgende klubs godkendelse, da dette implicit er

godkendt ved den oprindelig kontraktindgåelse med spilleren selv. Hvis der eksisterer en

frikøbsklausul i den pågældende spillers kontrakt på opgørelsestidspunktet, så vurderes det, at

markedsværdien ikke kan overstige denne værdi. Eksistensen af frikøbsklausulen vil, hvis

markedsværdien overstiger denne, øge sikkerheden og pålideligheden i opgørelsen, da denne, ligesom

et bud, præsenterer den forventede transfersum ved de pågældende markedsbetingelser. Hvis den

udledte markedsværdi er mindre end frikøbsklausulen, så skal der ikke ske regulering til

frikøbsklausulen, da klubben kan sælge spilleren til en transfersum under frikøbsklausulen, hvis den

tabte nytteværdi er fastsat som værende mindre end værdien i klausulen. I relation til

tilbagekøbsklausulen præsenterer denne et prisloft for én given klub, netop den klub som spilleren

tidligere er solgt fra. Dette prisloft præsenterer dermed ikke et indblik i markedets prisloft, hvorfor

der skal ses bort fra tilbagekøbsklausuler ved opgørelsen af markedsværdien, da denne udelukkende

kan tilskrives en forklaring af transfersummen ved endeligt salg, når køberen er tilkendegjort.

187 Defineret som værdien fastsat som værende gennemsnittet af den estimerede markedsværdi og buddet
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Markedsmetoden for udledning af dagsværdien viser dermed, på baggrund af det udarbejdede

framework, at markedsværdien opgøres på baggrund af den udledte funktionsforskrift reguleret for

kontraktperiodens restlængde samt markedets temperatur, såfremt denne værdi er mindre end værdien

i frikøbsklausulen. Dette udledes dermed ved følgende funktionsforskrift for beregning af

markedsværdien:

Kilde: Egen tilvirkning

Ved udledelsen af denne funktionsforskrift kan nu estimeres en ny markedsværdi, reguleret for alle

observer- og målbare input, behandlet i indeværende projekt. Forskellen i de to funktionsforskrifter

kan eksemplificeres for tre udvalgte observationer, hvoraf det kan ses hvorledes residualen ændres.

Residualen beregnes som forskellen mellem den realiserede transfersum og den af os beregnede

markedsværdi baseret på de to udledte funktionsforskrifter ovenfor. Se forskellen illustreret nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af beregning i bilag #8 - Beregning dagsværdi for udvalgte observationer

Ved brug af denne udledte funktionsforskrift forsøges at maksimere anvendelsen af observerbare

input og minimere ikke-observerbare input, som beskrevet i IFRS 13:3, for at opgøre

markedsværdien. Der konstateres her en høj korrelation mellem den estimerede markedsværdi og de

anvendte input, således uden anvendelse af ikke-observerbare antagelser. Det vurderes dermed, at

markedsværdien på spillerniveau vil indeholde en høj grad af observer- og målbare input, med en lille
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grad af ikke-observerbare input. Dermed vurderes opgørelsen af markedsværdien at være behæftet

med en høj grad af pålidelighed og sikkerhed.

Valg af indregningsmetode
På baggrund af ovenstående analyser i forhold til anvendelse af de tre metoder i praksis ses det, at

omkostningsmetoden i høj grad indeholder en betydelig mængde ikke-observerbare input og

skønsmæssige allokeringer af henførbare omkostninger. Tilsvarende ses ved anvendelsen af

indkomstmetoden, hvor særligt problematikken ved manglende henførbarhed af indtægter til

beregningsenheden er essentiel, hvorfor kapitalværdien ligeledes vil være behæftet med en høj grad

af usikkerhed. Afslutningsvis vurderes markedsmetoden at være den bedst-anvendelige af de tre

metoder, da denne metode kan opgøres ved brug af en højere grad af observerbare input med en høj

korrelation til den historisk-konstaterede realiserede værdi i forbindelse med transfers, baseret på de

udførte regressionsanalyser. Igennem interviews og dataindsamlingen har vi opnået forståelse for de

essentielle værdiindikatorer og her behandlet de observer- og målbare input til udledning af

funktionsforskriften. Eftersom regressionsanalysen tager afsæt i responsvariablen transfersum, hvis

prissætning indeholder øvrige situationelle ikke-observer- og målbare input, vurderes den opnåede

korrelation tilstrækkelig til at estimere en markedsværdi. Ved anvendelse af markedsmetoden har vi

derfor mulighed for, ved brug af den udledte funktionsforskrift, at opnå en høj korrelation mellem

historiske trends og den forventede fremtidige værdi, hvormed vi opnår en høj grad af pålidelighed

ved opgørelsesmetoden.

Anvendelse af markedsmetode til måling i regnskabet
Som beskrevet er det efter gældende bestemmelser udelukkende muligt at indregne immaterielle

anlægsaktiver til dagsværdi, såfremt værdien kan opgøres efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet, og

dermed at værdien kan fremfindes på et aktivt marked. Det er ved undersøgelsen, af hvorvidt

markedsmetoden kan anvendes til opgørelse af dagsværdien af fodboldspillerkontrakter, dermed

relevant at vurdere, hvorvidt værdien er tilgængelig på et aktivt marked. Definitionen af et aktivt

marked opsplittes yderligere, og metoden skal dermed leve op til, at der er tale om sammenlignelige

aktiver, og at der er tale om en tilstrækkelig grad af frekvens, således at en værdi kan opgøres på

målingsdagen188. Baseret på praksis vurderes frekvensen, herunder antallet af transaktioner, at være

188 IFRS 13, Appendix A - Defined terms, herunder “Level 1 inputs”
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underordnet ved vurdering af, hvorvidt der er tale om et aktivt marked, så længe der er tale om en

offentlig værdi189. Da det ses, at der er mulighed for handel af kontraktrettigheder to gange om året,

og at antallet i disse perioder udgør over 600 handler190, vurderes det, at der er tale om et marked med

en tilstrækkelig grad af frekvente handler. Derudover er der tale om, at transaktionerne af aktivet skal

være transaktioner af identiske aktiver, for at der er tale om et aktivt marked, og at der dermed er tale

om en værdi efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet. Ved transfer af fodboldspillere vurderes det ikke,

at der er tale om transaktioner af identiske aktiver, da der kan være stor forskel på de respektive

kontrakter samt de respektive spillere. Ved sammenligning med handel med aktier, som ved

anerkendt praksis opfylder kravene i dagsværdihierarki 1, er det uagtet, om der handles med aktie nr.

1 eller aktie nr. 100, så længe aktierne er i samme aktieklasse, da disse aktiver vil være identiske,

herunder tilføre samme nytteværdi191. Det samme vurderes ikke at være gældende for fodboldspillere,

da der ikke vil være to spillere, som er fuldstændig identiske. Det vurderes dermed, at transfers af

fodboldspillere på transfermarkedet ikke lever op til gældende bestemmelser omkring indregning til

dagsværdi efter IAS 38:75, qua den manglende overholdelse af det aktive marked, på trods af

anvendelsen af markedsmetoden.

Ændring af nuværende lovramme

Som følge af at det ved den nuværende lovramme ikke er muligt at foretage indregning af

kontrakterne til dagsværdi, så vil mulighederne og behovet for ændring af denne lovramme blive

vurderet. Dette vurderes på baggrund af den nuværende beslutningsproces for ændring heraf samt

behovet hos regnskabsbruger. Baseret på interview med Henrik Grønnegaard er det konstateret, at

IASB ved vurdering af ændringer af den nuværende lovgivning foretager en afvejning af “relevansen”

og “pålideligheden” bag den foreslåede ændring192. Udover denne afvejning af relevans og

pålidelighed foretages ligeledes en ‘cost/benefit’-analyse, således omkostningerne kontra fordelene

for regnskabsaflægger og regnskabsbruger bliver vurderet193.

Der ses ved den nuværende lovramme en asymmetri mellem det interne og det eksterne regnskab,

hvilket er konstateret i forbindelse med såvel interview med den internationale långiver som ved

189 Henrik Grønnegaard interview fil 1, tid 13:00 - 17:30
190 Bilag #4 - Gennemsnits transfersum 2012-2019 i top 5 ligaer vs. European inflation index 2012-2019
191 Henrik Grønnegaard interview fil 1, tid 13:00 - 17:30
192 Henrik Grønnegaard interview fil 2, tid 01:00 - 02:15
193 Henrik Grønnegaard interview fil 2, tid 27:00 - 28:51



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 67 af 103

interview med direktør i HB Køge, Per Rud194. Tilsvarende har vi, ved dialog med Transfermarkt og

CIES konstateret, at de ligeledes oplever et behov og en efterspørgsel for deres opgjorte

markedsværdier. Henrik Grønnegaard nævner endvidere, at EU har et igangværende ‘non-financial

reporting’-initiativ, herunder blandt andet med fokus på immaterielle ressourcer, og et krav om

yderligere oplysninger herom195, for at tilgodese regnskabrugers informationsbehov. Problem-

stillingen omkring den manglende oplysning af denne ikke-indregnede immaterielle værdi, herunder

forstået som dagsværdien, er dermed ligeledes relevant i EU-regi. Det vurderes dermed, at relevansen

af en ændring af den nuværende lovramme vil være aktuel, da der lige nu konstateres en asymmetri i

den udbudte kontra efterspurgte information. I forhold til pålideligheden af de input, der vil skulle

ligge til grund for indregningen, og dermed ændring af den nuværende lovramme ved brug af

metoderne berørt i indeværende projekt, ses såvel positive som negative elementer.

Det ses ved modellen for beregning af dagsværdien, at denne indeholder en høj grad af offentlige og

let tilgængelige input til beregning heraf, hvilket taler for muligheden for anvendelsen af denne

model. Tilsvarende er der ved regressionsanalyserne konstateret en høj korrelation imellem det

tilgængelige data og de historiske transfersummer, hvilket yderligere taler for pålideligheden af den

udledte model. Vi har dog ligeledes konstateret, at der ved den nuværende model ses en manglende

fuldstændighed af observer- og målbare input for at opnå en 100% korrelation mellem input og

transfersum, dog eftersom regressionsanalysen tager udgangspunkt i værdien for transfersummen, der

indeholder situationelle ikke-observer- og målbare input, vurderes den opnåede korrelation

tilstrækkelig til at estimere en markedsværdi. Denne forskel vil ligeledes være drevet af, at blandt

andet værdien af mål og rating af præstation i de respektive ligaer og turneringer vil have forskellig

betydning for holdet, set i forhold til den statistiske værdi, og dermed klubbens mulige økonomiske

fordele, hvorfor værdien heraf kræver antagelser og skønsmæssig vurdering. Endvidere ses det, at der

ved sammenligning til nuværende identificerede aktørers værdier forekommer en mindre grad af

enighed for udvalgte fodboldspillere196. Dette mindsker yderligere pålideligheden af den anbefalede

model, da en bredere uenighed indikerer mangler ved beregningsmodellen og en højere grad af

skønsmæssig vurdering ved estimering af dagsværdien.

194 Se beskrivelse heraf ved undersøgelsesspørgsmål 2
195 Henrik Grønnegaard interview fil 1, tid 06:15 - 07:15
196 Bilag #9 - Sammenholdelse af realiseret transfersum, dagsværdi, Transfermarkt og CIES
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Dette kan illustreres ved nedenstående opstilling:

Kilde: Egen tilvirkning

Ved vurderingen af omkostningerne og fordelene for såvel regnskabsaflægger som regnskabsbruger

er det blandt andet relevant at vurdere de direkte omkostninger, der vil være forbundet med

opgørelsen af dagsværdien for regnskabsaflægger197. Blandt andet i dialog med Henrik Grønnegaard

er identificeret følgende problemstillinger, der vil være relevante at vurdere ved udarbejdelsen af

cost/benefit-analysen;

Den mindskede asymmetri mellem det interne og det eksterne regnskab vurderes at være en

gevinst for såvel regnskabsbruger som -aflægger, da dette vil mindske behovet for udarbejdelse af

flere rapporteringer, antaget af oplysningerne vil være tilstrækkelige for regnskabsbruger.

Den forhøjede transparens i det eksterne regnskab vil blive opnået, da forskelsværdien mellem

den reelle værdi af fodboldspillerne kontra deres bogført værdi ved indregning til kostpris vil blive

mindsket, da spilleren nu løbende op- og nedreguleres, modsat ved kostpris hvor der udelukkende

vises en faldende værdiregulering herpå i form af af- og nedskrivninger.

Direkte omkostninger forbundet med indhentelse og bearbejdning af data vurderes at være

relativt lave til brug for beregning af dagsværdien, da dette data er offentligt tilgængeligt og uden

behov for større bearbejdelse.

197 Henrik Grønnegaard interview fil 3, tid 00:00 - 06:10
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Direkte omkostninger i form af overholdelse af øvrige oplysningskrav som følge af indregningen

til dagsværdi, hvilket dog vurderes at være underordnet, da klubberne i forvejen skal være bekendte

med en stor del af IFRS-rammerne. Ligeledes er det relevant at vurdere, hvorvidt det vil medføre en

forskydning i fordelingen af aktiv-værdien, herunder om man ved indregning til dagsværdi vil

overskride 10%-grænsen, der, efter IFRS 8, medfører oplysningskrav for driftssegmenter, hvis værdi

overstiger 10% af den samlede aktivgruppe værdi, jf. IFRS 8:13.

Indirekte omkostninger i form af den tabte mulige fortjeneste for regnskabsaflægger som følge af,

at de ved oplysning af dagsværdien af spillertruppen vil give indikationer over for en potentiel

transfer-modpart, da modparten vil få indsigt i værdien af spillertruppen. Her vurderes den tabte

mulige fortjeneste dog at være begrænset som følge af, at indregningen til dagsværdi ikke oplyses på

spillerniveau, men blot præsenteres for den samlede aktivgruppe i anlægsnoten.

Endvidere, ved vores diskussion af en mulig ændring af lovrammen, anerkender vi IASB’s proces for

udarbejdelse af regnskabsstandarder, herunder argumentation for fastlæggelse af de endelige

standarder, som beskrevet i IAS 38 - Basis for Conclusion. Det er dog diskutabelt, på baggrund af

den præsenterede argumentation i IAS 38 - Basis for Conclusion, hvorvidt problemstillingen, som er

belyst i indeværende projekt, er diskuteret tilstrækkeligt til at forkaste den anbefalede lovændring om

indregning af fodboldspillerkontrakter til dagsværdi. Dette vurderes at være diskutabelt som følge af,

at der i IAS 38 - Basis for Conclusion ikke fremgår, hvorvidt den specifikke problemstilling har været

diskuteret, men at fokus for de seneste ændringer hertil i stedet har været på identificerbarhed af

immaterielle aktiver, fastsættelse af brugstid og afskrivning heraf samt immaterielle anlægsaktiver

opstået som følge virksomhedssammenslutninger, jf. IAS 38:BC2.

Vi har, i samarbejde med Henrik Grønnegaard198, vurderet muligheder for ændring af lovrammen ved

indregning til dagsværdi samt praksis herfor, såfremt ændringen muliggøres. Flere muligheder er

identificeret, hvorfor enkelte udvalgte muligheder vurderes essentielle at diskutere;

1. Opskrivning til dagsværdi

2. Ny behandlingsmetode ved binding på egenkapitalen samt præsentation i transferregnskabet

Mulighed 1: I lighed med den regnskabsmæssige behandling for materielle anlægsaktiver vurderes

muligheden for udelukkende at foretage opskrivningen til dagsværdi, hvorefter denne skal bindes på

egenkapitalen. Efter IAS 16:39 skal opskrivningen af materielle anlægsaktiver indregnes som anden

198 Henrik Grønnegaard interview fil 2, tid 09:20 - 12:00
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totalindkomst, og her indregnes på en reserve for opskrivning til dagsværdi direkte på egenkapitalen.

Et fald i dagsværdien vil blive behandlet ved modregning af den eventuelle opskrivning i reserven på

egenkapitalen via en omkostning under anden totalindkomst, og et eventuelt merfald vil blive

indregnet som en omkostning i resultatopgørelsen og som nedskrivning af aktivets værdi, jf. IAS

16:40, og således præsenteres kun en eventuel opskrivning på egenkapitalen.

Mulighed 2: For at tilgodese de forskellige typer af klubbers økonomiske strategi, herunder hvorvidt

der er tale om netto transfer-indtjenende klubber, hvor fokus ligger på talentudvikling, og dermed et

ønske om at fremvise et positivt nettoresultat i transferregnskabet, eller hvorvidt der er tale om netto

transfer-investerende klubber med fokus på indkøb af udviklede talenter, og dermed med et nul eller

negativt nettoresultat i transferregnskabet199, ses muligheden for indregning i såvel resultatopgørelsen

som anden totalindkomst. Dette vil være en ny behandlingsmetode, hvor den løbende dagsværdi-

regulering indregnes som en del af anden totalindkomst med binding på en reserve på egenkapitalen,

og således mindskes risikoen for kreditor, i forhold til den begrænsede udbytteberettigede andel af

egenkapitalen. Modsat vil regnskabsbrugers og -aflæggers informationsbehov blive opfyldt da,

dagsværdien af spillerne nu indregnes, således at klubbernes reelle finansielle situationen

præsenteres. For ligeledes at tilgodese de netto-indtjenende klubbers strategi, der ønsker at vise det

reelle transferregnskab, kan man ved salg af spillere tilbageføre den bundne dagsværdireserve ved

modregning som anden totalindkomst og indregne gevinsten ved salget i resultatopgørelsen, således

at nettoresultatet ikke påvirkes. Den regnskabsmæssige behandling heraf illustreres ved fiktivt

eksempel i bilag #10 - Mulighed 2 - Regnskabsmæssig behandling.

Afslutningsvis ses det, at der efter IAS 1 er defineret en fravigelsesklausul, jf. IAS 1:19, der angiver

muligheden for at fravige fra et krav efter IFRS, såfremt ledelsen vurderer, at der vil være tale om et

misvisende billede af regnskabet som helhed, og dermed være modstridende med IFRS Conceptual

Framework. Ved anvendelse af denne fravigelsesklausul forekommer ligeledes øvrige oplysnings-

krav hertil, herunder at virksomheden skal oplyse om, hvorvidt det vurderes, at regnskabet nu giver

et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, hvilken standard der afviges fra, årsagen

til fravigelsen og den regnskabsmæssige behandling der i stedet anvendes. Tilsvarende vil der, for

alle efterfølgende perioder påvirket af fravigelsen, skulle oplyses om påvirkningen på regnskabet som

følge af denne fravigelse og resultatet, såfremt den oprindelige standard var anvendt, jf. IAS 1:20 og

199 Som defineret under undersøgelsesspørgsmål 2, herunder “Ejere/investorer” samt “Långivere”
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IAS 1:21. Ved anvendelsen af denne klausul vil ledelsen dermed, som nævnt, skulle oplyse, hvilken

standard der anvendes i stedet, og ledelsen vil derfor skulle sikre, at der sker overholdelse af gældende

oplysningskrav i denne standard; i dette tilfælde IFRS 13 - Fair Value Measurement. Dette er dermed

en relevant diskussion, hvilket blandt andet er baseret på opnået forståelse for regnskabsbrugers

informationsbehov som konstateret i forbindelse med interview med den internationale långiver samt

direktør for HB Køge Per Rud200. Som nævnt er det i forbindelse med disse interviews konstateret, at

der ses en asymmetri mellem oplysningerne i det eksterne regnskab og det interne regnskab, og

dermed er informationen anvendt blandt andet i forbindelse med en kreditvurderingsproces og et

ejerskifte ikke tilstrækkelig i forhold til den tilgængelige information i det eksterne regnskab. Da

regnskabet dermed skal anvendes til brug for at tilgodese regnskabsbrugers informationsbehov for at

give et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, vil denne asymmetri dermed

argumentere for en manglende overholdelse af det retvisende billede. Det vil teoretisk set derfor være

muligt at indregne fodboldspillerne til dagsværdi, såfremt opgørelsesmetoden vurderes tilstrækkeligt

pålidelig. Anvendelsen af denne fravigelsesklausul er dermed teoretisk mulig, og dette vurderes at

være af relevant karakter, til brug for vurdering af hvorvidt der bør være tale om en ændring af

lovrammen samt alternative indregningsmetoder af fodboldspillere. I praksis er dette dog yderst

usandsynligt, hvilket blandt andet er som følge af beslutningsprocessen, som IASB gennemløber ved

udarbejdelse samt revurdering af regnskabsstandarder201, som ligeledes er diskuteret ovenfor.

Delkonklusion
Det ses, at der hos nuværende aktører på markedet, og ved kendte teorier, er forskellige metoder til

opgørelse af værdiansættelsen af fodboldspillere, svarende til en forventet transfersum. Tilsvarende

ses det muligt at udlede en beregningsmodel til brug for beregning af dagsværdien i form af en

markedsværdi baseret på offentlige og let tilgængelige observer- og målbare input, der måler udledte

værdiindikatorer, hvorved der opnås en korrelation herimellem op til 77% ved maksimering af de

observerbare input i regressionsanalysen, som er behandlet i indeværende projekt. Pålideligheden af

denne model er dermed diskutabel til brug for indregning i regnskabet til dagsværdi som følge af

forskellen til nuværende markedsaktørers estimerede værdier samt påvirkningen fra situationelle

ikke-observerbare input, dog er relevansen af denne indregningsmetode vurderet høj, som følge af

det konstaterede behov fra de adspurgte regnskabsbrugere. Efter IAS 38 er det ikke muligt at indregne

200 Der henvises til analyse under underspørgsmål 2
201 Henrik Grønnegaard interview fil 1, tid 25:40 - 31:00
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fodboldspillerkontrakter til dagsværdi, som følge af metodens manglende opfyldelse af kriteriet for

et aktivt marked, og herved niveau 1 i dagsværdihierarkiet. Det er dog teoretisk muligt efter den

gældende lovramme at foretage indregning til dagsværdi, herunder ved anvendelse af

fravigelsesklausulen, jf. IAS 1:19, og dermed indregne fodboldspillere efter IFRS 13. Der ses her

forskellige metoder til indregning til dagsværdi, hvorpå kreditors beskyttelse sikres, og

regnskabsaflæggers reelle finansielle stilling præsenteres, herunder ved anvendelse af nuværende

lignende indregningsmetoder, jf. eksempelvis IAS 16, eller anvendelse af en ny anbefalet

regnskabsmæssig behandling tilpasset klubbers forskellige økonomiske strategier. Anvendelse af IAS

1:19 har hidtil været af yderst usandsynlig behandling i praksis, som følge af IASBs nuværende

lovændringsproces, herunder “basis for conclusion”, hvorfor det vurderes usandsynligt, at den udledte

beregningsmodel kan anvendes til indregning af fodboldspillere til dagsværdi på trods af et

konstateret informationsbehov hos regnskabsbrugerne. Som følge af den manglende mulighed for

anvendelse af fravigelsesklausulen i praksis ses muligheden for ændring af den nuværende lovramme.

IASB udarbejder ved ændring af lovrammen Basis for Conclusion, dog er det diskutabelt, hvorvidt

problemstillingen i indeværende projekt er diskuteret tilstrækkeligt ved udarbejdelse af denne Basis

for Conclusion og dermed diskutabelt hvorvidt en ændring af lovrammen kan forkastes. Der ses

herved blandt andet muligheden for mindskelse af asymmetrien mellem det interne og eksterne

regnskab, og dermed muligheden for at tilfredsstille regnskabsbrugers informationsbehov ved at

ændre lovrammen. Ændringen vil basere sig på tilsvarende metoder for indregningen af dagsværdi,

som ved den teoretiske anvendelse af fravigelsesklausulen.

Undersøgelsesspørgsmål 5 - Hvilke alternative metoder kan anvendes til brug for

bedre at tilgodese regnskabsbrugers informationsbehov ved anvendelse af den

udledte værdiansættelsesmetode?
Indeværende undersøgelsesspørgsmål har til formål at diskutere den udledte

værdiansættelsesmetodes relevans i forhold til dens alternative anvendelse, ud fra bestemmelserne i

IFRS. Det vil diskuteres, hvorvidt den udledte information kan anvendes til brug for bedre at tilgodese

regnskabsbrugers informationsbehov til trods for den konstaterede manglende overbevisning for

ændring af lovrammen og dermed manglende mulighed for indregning til dagsværdi i regnskabet.

Der er gennem udarbejdelsen af projektet, herunder blandt andet i forbindelse med interview med

Jesper Jørgensen og Henrik Grønnegaard, konstateret alternative anvendelsesmuligheder, som følge
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af muligheden for estimering af dagsværdien af fodboldspillere ved brug af den udledte

funktionsforskrift202. Der er ud fra disse analyser vurderet følgende primære relevante mulige

anvendelsesområder;

- Fastsættelse af scrapværdi

- Nedskrivningstest

- Eventualaktiver og -forpligtelser

Scrapværdi
Det vurderes relevant at vurdere, hvorvidt metoden kan anvendes til fastsættelse af scrapværdien for

aktivet, da dette vil have væsentlig betydning for den bogførte værdi af aktivet, som følge af dens

indvirkning på afskrivningsgrundlaget. Det ses, at scrapværdien203, som defineret efter IAS 38:8, skal

antages som værende 0, jf. IAS 38:100. Undtagelsen hertil vil være, at en tredjepart har forpligtet sig

til at købe aktivet efter udløb af den fastsatte brugstid, eller at værdien kan henføres til et aktivt

marked, som defineret i IFRS 13, jf. IAS 38:100. Det er herunder krævet, at scrapværdien kan opgøres

med henvisning til værdien på dette aktive marked, samt at det er sandsynligt, at markedet eksisterer

ved udløb af den fastsatte brugstid, jf. IAS 38:100. Som følge af at metoden ikke vurderes at leve op

til definitionen på et aktivt marked, herunder som værdi efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet204,

vurderes det ikke, at metoden kan anvendes for regnskabsaflægger til dette formål.

Nedskrivningstest
Ved vurdering af nedskrivningsbehov af aktiver skal IAS 36 anvendes, jf. IAS 38:111. Efter IAS 36

skal der årligt vurderes, hvorvidt der er indikation på nedskrivningsbehov, jf. IAS 36:9, hvorfor det

vurderes relevant at vurdere, hvorvidt metoden kan anvendes til brug herfor. Jesper Jørgensen nævner

dog problemstillingen i vores interview, som tilegner sig indeværende diskussion omkring

nedskrivningstest, da han udtaler “[...] man kan diskutere, hvorfor nogle fodboldklubber ikke har

kontraktrettighederne til spillertruppen stående til 0 i regnskabet, når nu virksomheden ikke har lavet

overskud i en årrække?”205. Udtalelsen omfatter en såkaldt “cash generating unit”-tankegang206, hvor

202 Der henvises til undersøgelsesspørgsmål 4, herunder “Markedsmetode”, herunder “Delkonklusion på hypoteser”
203 Oversat fra “residual value” efter IAS 38:8
204 Med henvisning til argumentation under undersøgelsesspørgsmål 4, herunder “Anvendelse af markedsmetode til
måling i regnskabet”
205 Jesper Jørgensen interview fil 7, tid 01:11 - 03:11
206 Fremtidigt forkortet “CGU”



Magnus Langløkke Konradsen (117085) HD2 Regnskab & Økonomistyring
Mathias Mørch Hansen (117092) Afgangsprojekt

Side 74 af 103

den tidligere nævnte problematik omkring allokering af indtægter og omkostninger på

kontraktniveau207, kan ses bort fra ved forsøg på opgørelsen af en kapitalværdi. I relation til

lykkehjuls-metaforen, skal spillertruppen i stedet ses som CGU’en, da synergien heri driver

klubbernes sportslige resultater, og dermed de økonomiske præstationer. I praksis identificerer

Brøndbyernes I.F. A/S, der aflægger regnskab efter IFRS208, hele klubben som én CGU og vurderer

nedskrivningsbehov for klubben som helhed209, hvilket understøtter Jesper Jørgensens betragtning.

Det nævnes dog ligeledes, at der løbende foretages test af værdiforringelse på den enkelte kontrakt,

såfremt der foreligger objektiv indikation herpå210. Det vurderes dermed, at den udledte metode vil

kunne anvendes som understøttelse til vurdering af en værdiforringelse på den enkelte kontrakt, da

modellen tilgodeser muligheden for en objektiv indikation på værdiforringelse. Ved vurderingen af

nedskrivningsbehovet skal genindvindingsværdien beregnes, der opgøres som den højeste af

dagsværdien og kapitalværdien, jf. IAS 36:18, hvorved modellen vil kunne finde anvendelse til

beregning af dagsværdien, som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 4, med hensyntagen til IFRS 13.

Her er det væsentligt at pointere, at ved anvendelsen af metoden vil der ligeledes medfølge yderligere

oplysningskrav, herunder som defineret efter IAS 36:134 afsnit (e).

Eventualaktiver og -forpligtelser

Der ses ved transfer af spillere, at der indarbejdes diverse klausuler, herunder eksempelvis

videresalgsklausuler211. Denne type klausul definerer blandt andet en mulig forpligtelse for købende

klubber og tilsvarende et muligt aktiv for sælgende klubber, såfremt en spiller videresælges for en

sum overstigende et specifikt beløb. Dette indregnes ved nuværende praksis først, når det pågældende

videresalg effektueres, som følge af kriteriet omkring “overvejende sandsynlighed”212, hvorfor

indtægten/omkostningen blot benævnes overordnet som noteoplysning, herunder som eventualaktiv/-

forpligtelse213. Den beskrevne metode kan dermed anvendes til brug for vurdering af indregningen af

disse eventualaktiver og -forpligtelser, som defineret i IAS 37, da de ved brug af metoden løbende

kan vurdere sandsynligheden for, at en solgt/købt spiller vil kunne sælges for det i salgs/-

207 Med henvisning til undersøgelsesspørgsmål 4, herunder “Indkomstmetoden”
208 (Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S-a, 2021, side 31)
209 (Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S-a, 2021, side 36)
210 (Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S-a, 2021, side 34)
211 (888sport, 2020)
212 Oversat fra IFRS 15; “Highly probable”
213 (Nayet et al., 2018, side 2-3)
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købskontrakten faste beløb, medførende optagelsen af et tilgodehavende/en forpligtelse. Det vil

fortsat være relevant i de specifikke tilfælde at vurdere, hvorvidt det er overvejende sandsynligt at

den pågældende spiller vil blive videresolgt, og dermed om tilgodehavendet/forpligtelsen skal

indregnes, eller om der fortsat vil være tale om et eventualaktiv/en -forpligtelse.

Delkonklusion
Det kan dermed ses, at den udledte metode for opgørelse af dagsværdien af fodboldspillere blandt

andet kan ses anvendt i forbindelse med nedskrivningstest ned på kontraktniveau. Tilsvarende

vurderes metoden relevant til brug for vurdering af, hvorvidt en kontraktforpligtelse, som følge af en

videresalgsklausul, skal indregnes som et aktiv/en forpligtelse frem for en del af oplysningskravene

omkring eventualaktiver og -forpligtelser efter IAS 37. Metoden vurderes ikke berettiget som

anvendelse til brug for fastsættelse af scrapværdi, da metoden ikke opfylder kravene forbundet

hermed efter IAS 38. Således ses metoden relevant til brug for bedre at tilgodese regnskabsbrugers

informationsbehov i forhold til vurderingen af aktiver/forpligtelser som følge af videresalgsklausuler,

samt til brug som nedskrivningstest ved værdiforringelsen af langfristede aktiver efter IAS 36.
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Konklusion
Ved den nuværende regnskabsmæssige behandling af indregning af fodboldspiller-

kontraktrettigheder efter IFRS vurderes det, at det retvisende billede ikke er tilstrækkeligt overholdt,

som følge af at de primære regnskabsbrugeres analyserede informationsbehov ikke er tilstrækkeligt

tilgodeset. Der vurderes derfor at være behov for alternativ behandling heraf.

Den nuværende regnskabsmæssige behandling pålægger indregning af kontraktrettigheden til

kostpris efter IAS 38, svarende til transfersummen for den pågældende spillerlicens. IASB betragter

overordnet set kapitalindskydere, herunder blandt andre investorer, sponsorer og långivere, som

værende de væsentligste primære regnskabsbrugere. Regnskabets primære formål vurderes at være

et råd for kapitalmarkedets beskyttelse, herunder til brug for ressourceallokeringsbeslutningerne, i

form af prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven. IASB vurderer, at investorernes informations-

behov samler samtlige øvrige kapitalindskyderes informationsbehov, i relation til ressource-

allokeringsbeslutningerne. Det er analyseret, at investorer, og dermed kapitalmarkedet som helhed,

tilegner sig særskilte datapunkter og information til brug for forståelse og opgørelse af den

pågældende spillerlicens potentielle salgsværdi, under de på det pågældende tidspunkts markeds-

betingelser, i forlængelse af prognoseopgaver, såsom ved beslutninger omkring kapitalindskud,

afkastrapporter og fremmedfinansiering.

På baggrund heraf vurderes det, at der forekommer en asymmetri mellem det interne og eksterne

regnskab i forhold til regnskabsbrugers informationsbehov kontra den nuværende regnskabsmæssige

behandling. Der er derfor tale om en relevant problemstilling, som følge af at der forekommer et

informations- og værdigab mellem agenterne og principalerne i fodboldøkonomien, hvorfor det

vurderes, at der er behov for alternativ behandling ved indregningen, hvormed regnskabets formål

som råd for effektiviteten af kapitalmarkedets ressourceallokeringsbeslutninger kan overholdes i

praksis.

Det tillades, efter IAS 38, at indregne kontraktrettigheder til dagsværdi, såfremt den pågældende

rettighed handles på et aktivt marked, defineret som et marked med frekvente transaktioner af aktiver

med en høj grad af sammenlignelighed, svarende til niveau 1 i dagsværdihierarkiet. Den relevante

metode, hvorpå dagsværdien kan opgøres, er ved brug af markedsmetoden, som følge af at denne

understøtter de primære regnskabsbrugeres informationsbehov ved prognoseopgaven, hvor man

søger tilegnelse af salgspotentialet for den pågældende spillerlicens. Vi har analyseret fodbold-
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økonomien for at udlede observer- og målbare værdiindikatorer til brug for opgørelsen af dags-

værdien ud fra en multipel-tankegang. De udledte værdiindikatorer er ved brug af regressionsanalyse

sammenholdt med tidligere transaktioner på transfermarkedet, hvorved der er udledt en model, som

kan beregne dagsværdien af en given kontraktrettighed. Modellen, som baseres på alder, position,

præstation, erfaring/fitness, mål scoret, assists, skadeshistorik, holdpræstation og potentiale, kan

forklare 77% af transfersummen af tidligere transaktioner, baseret på disse få let tilgængelige,

observer- og målbare værdiindikatorer. Desuden har de udførte analyser belyst, at særligt rest

kontraktlængde, omsætningsvækst og kontraktlige klausuler har væsentlig indflydelse på

prisfastsættelsen af transaktionerne. Disse faktorer inkluderes ligeledes ved udledning af den endelige

markedsværdi. Fodboldspiller-kontraktrettigheder handles derfor ikke på et marked, som opfylder

definitionen for et aktivt marked efter niveau 1 i dagsværdihierarkiet, som følge af at markedet ikke

understøtter betragtningen omkring transaktioner af aktiver med en høj grad af sammenlignelighed.

Bestemmelserne i IAS 38 understøtter dermed ikke muligheden for at indregne kontraktrettighederne

til dagsværdi.

Som alternativ behandling er vurderet muligheden for ændring af den nuværende lovramme, hvilket

vi vurderer muligt som følge af problemets relevans og den tilstrækkelige grad af pålidelighed ved

anvendelse af den udledte model. Relevansen vurderes som værende høj som følge af EU’s ‘non

financial reporting’-initiativ med fokus på immaterielle ressourcer samt den identificerede asymmetri.

Tilsvarende vurderes pålideligheden af modellen tilstrækkelig med henblik på den opnåede

korrelation på 77% og øvrige observer- og målbare korrektioner, samt som følge af kendskabet til de

værdiindikatorer der driver transfersummer, men som ikke udtrykker markedsværdien, hvormed en

100% korrelation ikke er opnåelig eller krævet, ud fra en markedsbetragtning. Endvidere vurderes

der ikke at forekomme væsentlige direkte og indirekte omkostninger, der overstiger den analyserede

nytteværdi ved den alternative behandling, blandt andet som følge af at kontraktrettighederne oplyses

som aktivgruppe og ikke på spillerniveau, hvormed klubbens salgsposition ikke skades ved

indregningen. Vi anerkender i projektet IASBs udarbejdede Basis for Conclusion for IAS 38 som

modsvar på muligheden for ændring af den nuværende lovramme. Det er dog diskutabelt, hvorvidt

den belyste problemstilling i projektet kan forkastes på baggrund af førnævnte Basis for Conclusion,

da den specifikke problemstilling ikke tydeligt be- eller afkræftes. Som følge heraf lægger projektet

op til en særskilt analyse og vurdering heraf.
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Tillige vurderes anvendelsen af fravigelsesklausulen efter IAS 1, der giver muligheden for at fravige

fra IAS 38, såfremt det er vurderet, at det retvisende billede ikke er overholdt. I praksis finder

klausulen dog yderst sjældent anvendelse, hvorfor det ikke vurderes realistisk at kunne gøre brug af

denne.

Afslutningsvis vil den udledte model, ved ikke at foretage ændring af den nuværende lovramme,

kunne finde anvendelse som alternativ til brug for behandling af eventualaktiver og -forpligtelser ved

blandt andet videresalgsklausuler samt nedskrivningstest. Således tilgodeses regnskabsbrugers

informationsbehov i højere grad, end det i praksis ses på nuværende tidspunkt.

Perspektivering
Vi vil nu belyse, hvorledes problemfeltet samt den udledte metode til opgørelse af dagsværdien for

fodboldspillere kan anvendes i et bredere perspektiv, end fokuseret på i indeværende projekt.

Projektets perspektiv har indledningsvist afgrænset sig til at være funderet omkring de fem største

ligaer i Europa. Foruden at italesætte lokal regnskabslov- og begrebsramme, så vil det antages, at den

teoretiske problemstilling og løsning således også ville kunne finde anvendelse i andre ligaer/lande.

Vi har tidligere berørt den statistiske udfordring af værdien af ét mål i regressionsanalysen. Når et

bredere perspektiv end den afgrænsede fodboldøkonomi tages op, vil dette medføre, at metoden i sin

nuværende form ikke vil være repræsentativ for lavere ligaer, da ét mål, som udgangspunkt, vil være

mindre værd, og den udledte funktionsforskrift til opgørelse af dagsværdien, alt andet lige, vil være

anderledes. En yderligere afgrænsning har været interessent-koalitionsmodellen, hvor en række

interessenter, i form af, men ikke udelukkende, forsikringsselskaber, agenter og spillere har været

holdt ude af interessentanalysen. Det kunne dermed ligeledes havde været interessant at præsentere

disse interessenters perspektiv, særligt under problemfeltets relevans, samt ”cost-benefit”-analysen,

med henblik på vurderingen af omkostninger og nytteværdi.

Projektets tidsaspekt, og afgrænsningen af tidsrammen, har udelukket COVID-19’s indvirkning på

analysen, vurdering såvel som konklusion, som følge af en forsinkelse i tilgængeligheden af data,

som nævnt under afgrænsningen. Ved at tilegne projektet det nuværende tidsperspektiv, og dermed

vurdere indvirkningen af COVID-19, så vil usikkerheden i opgørelsesmetoden antages at stige.

Metoden er udledt, på baggrund af historiske transfersummer, hvor udviklingen i forbrug samt
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gennemsnits transfersummen har været stigende år til år i analyseperioden. COVID-19 har medført

lukkede stadions og deraf reducerede indtægtskilder for fodboldklubberne, hvorved, hvis man

udelukkende kigger på ændringen i omsætningen, må antage en reduceret købekraft og tillige

betalingsvillighed. Dette vil forventeligt nedtone forbrugslysten, hvis indflydelse på metoden vil

aflede, at funktionsforskriftens værdier forventeligt vil ændres. Fodboldspillet og dets værdi-

indikatorer vil som sådan være uændret, hvorved det stadig forventes, at metodens essens og relations

multipler stadig vil finde anvendelse, dog prisfastsættes disse anderledes som følge af de forventede

ændrede udbud- og efterspørgselsdeterminanter.

Projektets problemstilling har været funderet omkring fodbold, dog er problemstillingens perspektiv

ikke begrænset til udelukkende at vedrøre denne sportsgren, men samtlige sportsgrene, og den

beslægtede indregning og måling af kontraktrettigheder. Dette ses særligt ved amerikanske

sportsgrene, såsom Basketball og Amerikansk fodbold, hvor der ikke betales transfersummer ved køb

og salg af spillere. Infrastrukturen er bygget op omkring draft- og trade-systemer samt signing af

spillere uden kontrakter. Der foreligger derfor ikke en mulighed for at opgøre en tilstrækkelig og

pålidelig kostpris, hvorfor overholdelsen af regnskabsbrugers informationsbehov kan diskuteres.

Afslutningsvis kan projektets perspektiv på sikring af regnskabsbrugers informationsbehov tillige

udvides og præsentere øvrige relevante problemstillinger. Vi har gennem projektets udarbejdelse

identificeret en begrænset anvendelse af eventualaktiver og -forpligtelser. Dette er set i relation til

kontraktlige bonusser og “add-ons”, som med tiltagende kraft indarbejdes i transferaftaler. Denne

tendens forventes stigende under COVID-19, som følge af at den samlede transfersum kan

periodiseres, og dermed potentielt optimere arbejdskapitalen. Det kunne diskuteres, hvorvidt dette er

“direkte henførbare omkostninger”, da det umiddelbart ville forventes, at såfremt bonussen ikke blev

indarbejdet, ville kostprisen have været højere, hvorfor dette også skulle havde været aktiveret. Dog

efter IAS 38:20 er det i yderst sjældne tilfælde, at omkostninger forekommet efter tilgangen af aktivet

vil blive aktiveret, men at disse i stedet skal registreres i resultatopgørelsen. For at sikre

regnskabsbrugers informationsbehov kunne en diskussion omkring indarbejdelsen af disse forhold

under eventualaktiver eller -forpligtelser rejses.
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Bilag

#1 - Udviklingen i VM-tilskuere fra 2010-2018

Kilde: Egen tilvirkning214

214 (FIFA-a, 2011), (FIFA-b, 2015) & (FIFA-c, 2018)
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#2 - Udvikling i gennemsnits antal tilskuere og kampdage indtægter, Serie A, 2015/16-

2018/19

Kilde: (Deloitte-e, 2017, side 09), (Deloitte-d, 2018, side 09), (Deloitte-c, 2019, side 09) & (Deloitte-b, 2020, side 09)

Vækst i perioden 15/16 - 18/19 = (24.106 - 21.680) / 21.680 = 11% (afrundet)

Kilde: (Deloitte-e, 2017, side 09), (Deloitte-d, 2018, side 09), (Deloitte-c, 2019, side 09) & (Deloitte-b, 2020, side 09)

Vækst i perioden 15/16 - 18/19 = (284 - 204) / 240 = 39% (afrundet)

Herudaf kan det udledes, at væksten i indtægterne skyldes 11 procentpoint fra vækst i tilskuere og 28

procentpoint fra prisstigninger.
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#3 - Jesper Jørgensens lykkehjul-metafor

Kilde: Jesper Jørgensens fremsendte slides fra november 2017

#4 - Gennemsnits transfersum 2012-2019 i top 5 ligaer vs. European inflation index

2012-2019

Kilde: (Statista, 2020) & (FIFA-f, 2020, side 6)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inflation 0,00% 1,37% 0,39% 0,11% 0,16% 1,59% 1,85% 1,44%
Index 100 101,37 101,77 101,88 102,04 103,66 105,58 107,10

Forbrug (USD) 1.240.000.000 2.010.000.000 2.340.000.000 2.590.000.000 2.780.000.000 3.950.000.000 4.050.000.000 4.380.000.000
Antal 346 385 419 477 535 604 583 628
Gns 3.583.815 5.220.779 5.584.726 5.429.769 5.196.262 6.539.735 6.946.827 6.974.522
Vækst 12-19 95%
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#5 - Gennemsnits transfersum 2017-2019 for Premier League og La Liga

Udelukkende permanente transfers.

Kilde: (FIFA-h, 2018, side 5-6), (FIFA-g, 2019, side 6-7 & (FIFA-f, 2020, side 10-11))

#6 - Regressionsanalyser
Multiple R = Korrelationskoefficient
R Square = Determinationskoefficient
Significance F = Forklaringsgrad

Data til brug for regressionsanalyser er baseret på følgende kilder:
(Transfermarkt-l, 2020) - hver spiller er fremsøgt manuelt herfra for henholdsvis sæson 2019/20 og 2020/2021
(SofaScore, 2020) - hver spiller er fremsøgt manuelt herfra og data er indhentet
(footballxg.com, 2020) - hver spillers hold er fremsøgt manuelt herfra og data er indhentet
(FootyStats, 2020) - den hollandske klub AFC Ajax er fremsøgt og data er indhentet
(The CIES Football Observatory-d, 2020) - hver spiller er fremsøgt manuelt og data er indhentet
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Gennemsnits transfers i perioden 2017-2019 - PL vs. LA

PL - gns. LA - gns.

USD 2017 2018 2019
Antal 143 116 106
Forbrug 1.465.700.000 1.462.600.000 1.358.400.000
PL - gns. 10.281.285 12.608.621 12.815.094

Antal 81 90 107
Forbrug 675.600.000 974.100.000 1.173.300.000
LA - gns. 8.392.547 10.823.333 10.965.421
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1. Simpel lineær regression - Aldersgruppe

2. Simpel lineær regression - Position

3. Multipel lineær regression - 1 & 2
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4. Multipel lineær regression - 3 & Præstation

5.1 Multipel lineær regression - 3 & Præstation (national)

5.2 Multipel lineær regression - 3 & Præstation (europa)
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5.3 Multipel lineær regression - 3 & Præstation (landshold)

 6. Multipel lineær regression - 3 & skadeshistorik

7. Multipel lineær regression - 5.1 & skadeshistorik
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8. Multipel lineær regression - 3 & holdpræstation

9. Multipel lineær regression - 7 & holdpræstation

10.1. Multipel lineær regression - 3 & mål & assists
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10.2. Multipel lineær regression - 3 & clean sheets

11.1. Multipel lineær regression - 9 & mål & assists

11.2. Multipel lineær regression - 9 & clean sheets
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12. Multipel lineær regression - 3 & erfaring/fitness

13.1. Multipel lineær regression - 11.1 & erfaring/fitness
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13.2. Multipel lineær regression - 11.2 & erfaring/fitness

14. Multipel lineær regression - 3 & potentiale

15.1. Multipel lineær regression - 13.1 & potentiale
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Forklaring til funktionsforskrift
𝑥1 = 𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 = 𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 (𝑣æ𝑟𝑑𝑖)
𝑥2 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑣æ𝑟𝑑𝑖)
𝑥3 = 𝑃𝑟æ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑎) = 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐)
𝑥4 = 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑘) = 𝐺𝑛𝑠. 𝐾𝑎𝑚𝑝𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑓ø𝑙𝑔𝑒 𝑎𝑓 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑥5 = 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑝𝑟æ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑥𝐺
𝑥6 = 𝑀å𝑙 & 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑠 = 𝑀å𝑙 & 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑠
𝑥7 = 𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔/𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠
𝑥8 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙

15.2. Multipel lineær regression - 13.2 & potentiale
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Beregnet transfersum ved brug af regressionsmodel 15.1 sammenholdt med realiseret sum
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#7 - Estimering af forventede prisstigning relation

Kilde: Egen tilvirkning, på baggrund af: (FIFA-f, 2020, side 6), (Deloitte-b, 2020, side 11) & (Deloitte-c, 2019, side 11)

#8 - Beregning dagsværdi for udvalgte observationer
Dagsværdi beregnet som:

Se data og beregning nedenfor:

Omsætning 16/17 17/18 18/19
England 5.301 5.440 5.851
Spanien 2.865 3.073 3.375
Tyskland 2.793 3.168 3.345
Italien 2.062 2.239 2.495
Frankrig 1.643 1.692 1.902
Total 14.664 15.612 16.968
Vækst 16%

Forbrug 16/17 17/18 18/19
Total 395 405 438
Vækst 11%

Antal 16/17 17/18 18/19
Total 604 583 628
Vækst 4%

Gns. Transfer 16/17 17/18 18/19
Total 0,65 0,69 0,70
Vækst 7%

Faktor 0,42
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af bilag #6 - Regressionsanalyser, herunder 15.1. Multipel lineær regression - 13.1 & potentiale

samt bilag #7 - Estimering af forventede prisstigning relation

#9 - Sammenholdelse af realiseret transfersum, dagsværdi, Transfermarkt og CIES

Kilde: egen tilvirkning på baggrund af beregning i bilag #8 - Beregning dagsværdi for udvalgte observationer, (Transfermarkt-l, 2020)

og (The CIES Football Observatory-d, 2020)
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#10 - Mulighed 2 - Regnskabsmæssig behandling
År 0: Spiller X købes for 1.000.000, hvilket betales kontant og aktiveres.

År 1: Det konstateres at den beregnede dagsværdi af spiller X stiger til 5.000.000. Klub Y indregner dermed en

dagsværdiregulering på 4.000.000 under anden totalindkomst og tilsvarende opretter en reserve under egenkapitalen

herfor.

År 2: Det konstateres at den beregnede dagsværdi af spiller X falder til 4.500.000. Klub Y indregner dermed en

dagsværdiregulering på -500.000 under anden totalindkomst og tilsvarende regulerer reserven på egenkapitalen og

værdien af aktivet i balancen.

År 3: Spiller X sælges af Klub Y for kontant 4.500.000. Således afgangsføres anlægsaktivet og opskrivningen tilbageføres.

Tilsvarende tilbageføres reserven på egenkapitalen, og gevinsten overføres til den frie egenkapital. Endvidere præsenteres

gevinsten ved salget på 3.500.000 i resultatopgørelsen, således værdien indgår i transferregnskabet, der dog modregnes

dagsværdireguleringen i anden totalindkomst, således resultatdisponering ikke påvirkes.


