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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2013 - 30. juni
2014 for Vendsyssel FF ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2013 - 30. juni 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hjørring, den
Direktion
________________________
Henrik Konnerup Nedergaard

Bestyrelse
________________________
Morten Rokkedal Vestergaard
Formand

________________________
Søren Nørgaard Sørensen

________________________
Claus Nielsen

________________________
Lars Windstrup

________________________
Henrik Konnerup Nedergaard

________________________
Jeppe Andersen

________________________
Svend Abrahamsen

________________________
Carsten Wøhlk Lauritsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejeren i Vendsyssel FF ApS
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Vendsyssel FF ApS for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 10 og
ledelsesberetningens afsnit "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold", hvori ledelsen redegør for
vurderingen af det samlede kapitalgrundlag og vurderingen af grundlaget for at aflægge årsregnskabet
under forudsætning af selskabets fortsatte drift.
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 10 og
ledelsesberetning, hvori ledelsen redegør for forventningerne til en væsentligt forbedret indtjening,
der er en forudsætning for værdien af det indregnede skatteaktiv på 1,1 mio. kr. i balancen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Hjørring, den
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Peter Mikkelsen
Statsautoriseret revisor

6

LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at drive en fodboldklub.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er utilfredsstillende. Regnskabsåret er negativt påvirket af et indgået forlig med
Spillerforeningen vedrørende selskabets feriepengesag og flere investeringer i Vendsyssel FF Ungdom.
Selskabets fodboldhold arbejdede sig til det største antal optjente point i 1. division i selskabets
historie, men det rakte desværre kun til en placering lige over nedrykningsstregen. Denne placering
medførte kraftigt faldende sponsorindtægter i 1. halvår 2014 samt faldende TV-indtægter, hvorfor
årets resultat er dårligere end forventet.
Selskabets ledelse betragter det samlede kapitalgrundlag som egenkapital og ansvarlig lån. Selskabets
kapitalgrundlag udgør herved 878 tkr., hvori indgår et skatteaktiv på 1.100 tkr. samt goodwill på 9 tkr.
Ledelsen har i regnskabsåret implementeret en ny strategi, som omfatter et bredt samarbejde i
Vendsyssel og en hård styring af omkostninger og lønninger. Der er hertil udarbejdet en økonomisk
prognose for de kommende 5 år, hvor det forventes, at selskabet kan opnå positive resultater i
størrelsesordenen 1.000 tkr. pr. regnskabsår. Selskabet har derfor valgt at indregne et skatteaktiv på
1.100 tkr. svarende til et forventet overskud i størrelsesordenen 5.000 tkr. over de næste 5 år.
Ledelsen gør opmærksom på, at indregning af udskudte skatteaktiver altid vil være forbundet med
risici om opfyldelse af forventningerne.
Der er stadig en usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, men selskabet har i perioden
efter status gjort en række tiltag for at øge indtjeningen og selskabets kapitalberedskab.
Selskabet er væsentligt foran budgettet i 1. kvartal af regnskabsåret 2014/15. Blandt andet har TVpenge og øgede sponsorindtægter medført et væsentligt forbedret resultat for 1. kvartal af
regnskabsåret 2014/15. Både i forhold til sidste år og i forhold til budget.
Selskabet har strammet op på driften, og der er indgået aftaler med de væsentligste kreditorer. Der er
indgået nye sponsoraftaler, hvorfor det samlede likviditetsbudget viser, at selskabet har tilstrækkeligt
likviditetsberedskab til den fortsatte drift.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vendsyssel FF ApS for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag
af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter entreindtægter, indtægter fra samarbejdspartnere, tv-rettigheder og
andre indtægter.
Omsætningen indregnes i den periode, som leveringen af ydelsen relaterer sig til. Sponsorater med
videre periodiseres og indregnes i de perioder, de vedrører.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til servicering af samarbejdspartnere, kamp- og
spilleromkostninger, administration, lokaleomkostninger og markedsføringsomkostninger.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes væsentligste aktiviteter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:
Brugstid

Restværdi

Bygninger
.............................................................................................................................................
8 år
0%
Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter ikke-børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse aktier
måles til kostpris.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2013/14
DKK

2012/13
DKK '000

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
4.224.123
4.400

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-5.130.969
-5.039
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-84.093
-81

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-990.939
-720

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
500.100
0
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-49.792
-183

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-540.631
-903

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
2
0
800

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-540.631
-103
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-540.631
-103

I..............................................................................................................................................
ALT
-540.631
-103
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2014
DKK

2013
DKK '000

Goodwill
..............................................................................................................................................
8.518
26
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
8.518
26

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
154.846
195
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
16.564
24
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
171.410
219

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer
55.400
50
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
55.400
50

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
235.328
295

Fremstillede
..............................................................................................................................................
færdigvarer og handelsvarer
10.000
10
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
10.000
10

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
2.713.687
2.193
Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv
1.100.000
1.100
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
133.418
599
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
31.822
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
3.978.927
3.892

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
195
346

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
3.989.122
4.248

AKTIVER
..............................................................................................................................................
4.224.450
4.543
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BALANCE 30. JUNI
PASSIVER

Note

2014
DKK

2013
DKK '000

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
4.575.000
4.575
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-4.032.565
-3.492

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6
542.435
1.083

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
336.000
886
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7
336.000
886

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
129.227
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
1.268.515
553
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
1.678.273
1.666
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
270.000
355
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
3.346.015
2.574

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
3.682.015
3.460

PASSIVER
..............................................................................................................................................
4.224.450
4.543
Eventualposter mv.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
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NOTER
2013/14
DKK

2012/13
DKK '000

Note

Personaleomkostninger
1
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
4.150.549
4.202
Pensioner
..............................................................................................................................................
116.062
101
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
321.670
332
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
542.688
404
5.130.969

5.039

Skat af årets resultat
2
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
0
-800
0

-800

Immaterielle anlægsaktiver

3
Goodwill

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
85.188
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
85.188

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
59.632
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
17.038
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
76.670

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2014
8.518
Materielle anlægsaktiver

4
Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel og
inventar
bygninger

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
317.948
38.225
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
317.948
38.225

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
123.358
14.016
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
39.744
7.645
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
163.102
21.661

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2014
154.846
16.564
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

5
Andre
værdipapirer

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
50.000
Tilgang
..............................................................................................................................................
5.400
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
55.400

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2014
55.400
Egenkapital
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Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. juli 2013
4.575.000 -3.491.934 1.083.066
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-540.631
-540.631

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
4.575.000 -4.032.565
542.435

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
ved stiftelse 25. juni 2010
200.000
1.
..............................................................................................................................................
december 2010, kapitaludvidelser kontant
100.000
17.
..............................................................................................................................................
december 2010, kapitaludvidelse kontant
125.000
18.
..............................................................................................................................................
oktober 2011, kapitaludvidelse kontant
75.000
16.
..............................................................................................................................................
november 2011, kapitaludvidelse kontant
150.000
15.
..............................................................................................................................................
februar 2012, kapitaludvidelse kontant
125.000
9.
..............................................................................................................................................
marts 2012, kapitaludvidelse kontant
50.000
27.
..............................................................................................................................................
juni 2012, kapitaludvidelse kontant
1.550.000
19.
..............................................................................................................................................
marts 2013, kapitaludvidelse gældskonvertering
600.000
19.
..............................................................................................................................................
marts 2013, kapitaludvidelse kontant
100.000
20.
..............................................................................................................................................
maj 2013, kapitaludvidelse gældskonvertering
875.000
19.
..............................................................................................................................................
juni 2013, kapitaludvidelse kontant
382.500
19.
..............................................................................................................................................
juni 2013, kapitaludvidelse gældskonvertering
27.500
26.
..............................................................................................................................................
juni 2013, kapitaludvidelse kontant
215.000

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2014
4.575.000
Langfristede gældsforpligtelser
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1/7 2013
gæld i alt

30/6 2014
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
886.000
336.000
0
336.000
886.000

336.000

0

336.000

Eventualposter mv.
Eventualaktiv
Selskabet har i alt et udskudt skatteaktiv på 1.169 tkr., hvoraf 1.100 tkr. er indregnet i
balancen. Selskabet har således et udskudt skatteaktiv på 69 tkr., der ikke er indregnet i
balancen.
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NOTER
Note
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet transport i tilgodehavende hos DBU samt i fremtidig registreret kapitalindskud.
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Selskabets ledelse betragter det samlede kapitalgrundlag som egenkapital og ansvarlig lån.
Selskabets kapitalgrundlag udgør herved 878 tkr., hvori indgår et skatteaktiv på 1.100 tkr.
samt goodwill på 9 tkr.
Ledelsen har i regnskabsåret implementeret en ny strategi, som omfatter et bredt samarbejde
i Vendsyssel og en hård styring af omkostninger og lønninger. Der er hertil udarbejdet en
økonomisk prognose for de kommende 5 år, hvor det forventes, at selskabet kan opnå positive
resultater i størrelsesordenen 1.000 tkr. pr. regnskabsår. Selskabet har derfor valgt at
indregne et skatteaktiv på 1.100 tkr. svarende til et forventet overskud i størrelsesordenen
5.000 tkr. over de næste 5 år. Ledelsen gør opmærksom på, at indregning af udskudte
skatteaktiver altid vil være forbundet med risici om opfyldelse af forventningerne.
Der er stadig en usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, men selskabet har i
perioden efter status gjort en række tiltag for at øge indtjeningen og selskabets
kapitalberedskab.
Selskabet er væsentligt foran budgettet i 1. kvartal af regnskabsåret 2014/15. Blandt andet
har TV-penge og øgede sponsorindtægter medført et væsentligt forbedret resultat for 1.
kvartal af regnskabsåret 2014/15. Både i forhold til sidste år og i forhold til budget.
Selskabet har strammet op på driften, og der er indgået aftaler med de væsentligste
kreditorer. Der er indgået nye sponsoraftaler, hvorfor det samlede likviditetsbudget viser, at
selskabet har tilstrækkeligt likviditetsberedskab til den fortsatte drift.
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