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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2014 - 30. juni
2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2014 - 30. juni 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hjørring, den 25. november 2015
Direktion
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Henrik Konnerup Nedergaard
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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 2014 - 30. juni 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2014 - 30. juni 2015 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 "Oplysning
om usikkerhed ved indregning og måling" 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 "Oplysning
om usikkerhed ved indregning og måling" og ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for
forventningerne til en væsentlig forbedret indtjening, der er 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 25. november 2015
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Peter Mikkelsen
Statsautoriseret revisor

25-11-201

2022
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive en fodboldklub.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I regnskabsåret har selskabet prioriteret at få en topplacering i 1. division. Denne prioritering indebar
investeringer i en stærkere og bredere trup af spillere, samt et bedre setup omkring
træningsfaciliteterne og træner- og sundhedsteamet. Resultaterne af prioriteringerne er
tilfredsstillende. Prioriteringen indebar bl.a. større lønomkostninger, som ledelsen havde håbet og
troet på ville kunne hentes ind på øget sponsorindtægter. Selvom omsætningen i regnskabsåret er
steget med ca. 30%, har stigningen ikke været tilstrækkelig til at dække de øgede omkostninger i
regnskabsåret. Årets resultat er derfor utilfredsstillende. En anden væsentlig medvirkende årsag til
årets negative resultat har også været ombygningen af stadion, som dels har medført betydelige
direkte ekstraudgifter for selskabet, dels har medført en række indirekte afledte negative
påvirkninger, bl.a. i henseende til servicering af sponsorer, herunder muligheden for tiltrækning af nye
sponsorer.
Selskabets ledelse betragter det samlede kapitalgrundlag som egenkapital og ansvarlig lån. Selskabets
kapitalgrundlag udgør herved -618 tkr., hvori indgår et skatteaktiv på 1.100 tkr. Ledelsen arbejder
fortsat på en topplacering i 1. division, og dermed en bredere og stærkere trup samt et mere
professionelt setup omkring organisationen, sponsorpleje og afvikling af hjemmekampe. Denne strategi
betyder også et øget behov for sponsorindtægter. Selskabet har udarbejdet en økonomisk prognose for
de kommende 5 år, hvor det forventes, at selskabet med en placering i 1. division kan opnå positive
resultater i størrelsesordenen 300-1.500 tkr. pr. regnskabsår. Som følge heraf forventes egenkapitalen
at blive reetableret. Såfremt selskabet skulle rykke op i superligaen forventer selskabet et væsentligt
højere overskud, som følge af de stigende tv-indtægter og stigende sponsorindtægter. 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 indregningen af
udskudte skatteaktiver altid vil være forbundet med en vis usikkerhed i forhold til at indfri
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. Eksempelvis har man ansat yderligere
ressourcer i salgsafdelingen og i økonomiafdelingen. I perioden efter status er der endvidere startet en
proces omkring optagelse af lån på op i mod 3.000 tkr. På nuværende tidspunkt er der tilsagn for ca.
30% af de 3.000 tkr. Ledelsen vurderer, at lånene nok skal komme på plads i løbet af november og
december 2015. Lånene skal tilbagebetales når en række kriterier om væsentlig forbedringer af de
økonomiske forhold i selskabet er opfyldt, men lånene skal dog tidligst tilbagebetales i juli 2017.
Med ovenstående tiltag viser det samlede likviditetsbudget for 2015/16, 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 2014/15 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 entréindtægter, indtægter fra samarbejdspartnere, tv-rettigheder og
andre indtægter.
Omsætningen indregnes i den periode, som levering 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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. 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, produktionsanlæg og maskiner 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
.............................................................................................................................................
investeringsaktiver
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.
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
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2014/15
kr.

2013/14
tkr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
7.461.804
5.363

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-8.783.533
-6.269
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-54.620
-85

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-1.376.349
-991

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
0
500
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-120.458
-50

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-1.496.807
-541

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-1.496.807
-541
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-1.496.807
-541

I..............................................................................................................................................
ALT
-1.496.807
-541
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2015
kr.

2014
tkr.

Goodwill
..............................................................................................................................................
0
9
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
2
0
9

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
0
155
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
8.919
17
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
8.919
172

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer
50.000
55
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
50.000
55

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
58.919
236

Fremstillede
..............................................................................................................................................
færdigvarer og handelsvarer
36.400
10
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
36.400
10

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
3.382.186
2.714
Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv
1.100.000
1.100
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
17.871
133
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
0
32
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
4.500.057
3.979

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
4.536.457
3.989

AKTIVER
..............................................................................................................................................
4.595.376
4.225
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BALANCE 30. JUNI
PASSIVER

Note

2015
kr.

2014
tkr.

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
4.575.000
4.575
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-5.529.372
-4.033

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
4
-954.372
542

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
336.000
336
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
5
336.000
336

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
984.918
129
Modtagne
..............................................................................................................................................
forudbetalinger
100.000
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
1.360.661
1.269
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
2.354.169
1.679
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
414.000
270
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
5.213.748
3.347

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
5.549.748
3.683

PASSIVER
..............................................................................................................................................
4.595.376
4.225
Eventualposter mv.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
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NOTER
2014/15
kr.

2013/14
tkr.

Note

Personaleomkostninger
1
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
5.957.592
4.464
Pensioner
..............................................................................................................................................
162.684
116
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
363.022
322
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
2.300.235
1.367
8.783.533

6.269

Immaterielle anlægsaktiver

2
Goodwill

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2014
85.188
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2015
85.188

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. juli 2014
76.670
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
8.518
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
30. juni 2015
85.188

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2015
0
Materielle anlægsaktiver

3
Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel og
inventar
bygninger

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2014
317.948
38.225
Afgang
..............................................................................................................................................
-317.948
0
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2015
0
38.225

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. juli 2014
163.102
21.661
Tilbageførsel
..............................................................................................................................................
af afskrivninger på afhændede aktiver
-176.350
0
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
13.248
7.645
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. juni 2015
0
29.306

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2015
0
8.919
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NOTER
Note
Egenkapital

4

Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. juli 2014
4.575.000 -4.032.565
542.435
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-1.496.807 -1.496.807

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2015
4.575.000 -5.529.372 -954.372

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
ved stiftelse 25. juni 2010
200.000
1.
..............................................................................................................................................
december 2010, kapitaludvidelse 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 gældskonvertering
27.500
19.
..............................................................................................................................................
juni 2013, kapitaludvidelse kontant
382.500
26.
..............................................................................................................................................
juni 2013, kapitaludvidelse kontant
215.000

Anpartskapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2015
4.575.000
Langfristede gældsforpligtelser

1/7 2014
gæld i alt

30/6 2015
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

5

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

336.000

0

0

Eventualposter mv.
Selskabet har i alt et udskudt skatteaktiv på 1.470 tkr., hvoraf 1.100 tkr. er indregnet i
balancen. Selskabet har således et udskudt skatteaktiv på 370 tkr., der ikke er indregnet i
balancen.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet transport i tilgodehavende hos DBU samt i fremtidig registreret kapitalindskud.

7

Selskabet har endvidere overfor banken stillet virksomhedspant på 1.000 tkr.
Virksomhedspanten omfatter: Simple fordringer, drivmidler mv., lagerbeholding, immaterielle
rettigheder og driftsinventar.
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Note
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Selskabets ledelse betragter det samlede kapitalgrundlag som egenkapital og ansvarlig lån.
Selskabets kapitalgrundlag udgør herved -618 tkr., hvori indgår et skatteaktiv på 1.100 tkr.
Ledelsen arbejder fortsat på en topplacering i 1. division, og dermed en bredere og stærkere
trup samt et mere professionelt setup omkring organisationen, sponsorpleje og afvikling af
hjemmekampe. Denne strategi betyder også et øget behov for sponsorindtægter. Selskabet
har udarbejdet en økonomisk prognose for de kommende 5 år, hvor det forventes, at
selskabet med en placering i 1. division kan opnå positive resultater i størrelsesordenen 3001.500 tkr. pr. regnskabsår. Såfremt selskabet skulle rykke op i superligaen forventer selskabet
et væsentligt højere overskud, som følge af de stigende tv-indtægter og stigende
sponsorindtægter. 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 indregningen af udskudte skatteaktiver altid vil være forbundet med en vis
usikkerhed i forhold til at indfri 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. Eksempelvis har man ansat
yderligere ressourcer i salgsafdelingen og i økonomiafdelingen. I perioden efter status er der
endvidere startet en proces omkring optagelse af lån på op i mod 3.000 tkr. På nuværende
tidspunkt er der tilsagn for ca. 30% af de 3.000 tkr. Ledelsen vurderer, at lånene nok skal
komme på plads i løbet af november og december 2015. Lånene skal tilbagebetales når en
række kriterier om væsentlig forbedringer af de økonomiske forhold i selskabet er opfyldt,
men lånene skal dog tidligst tilbagebetales i juli 2017.
Med ovenstående tiltag viser det samlede likviditetsbudget for 2015/16, at selskabet har
tilstrækkeligt likviditetsberedskab til den fortsatte drift.
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