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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2017 - 30. juni 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hjørring, den 30. november 2018
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejeren i Vendsyssel FF ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vendsyssel FF ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på noten "Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling" i
årsregnskabet, der beskriver den usikkerhed, der er forbundet med det indregnede skatteaktiv på 1,1
mio. kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING






Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke
længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Hjørring, den 30. november 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Peter Mikkelsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33196

30-11-201

2022

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive en fodboldklub.
Usædvanlige forhold
Der er foretaget rettelse af en fejl i tidligere års regnskaber, hvor indtægter fra sponsorater er
indtægtsført på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad for de enkelte kontrakter. Efter afgørelse af
en sag i Erhvervsankenævnet om periodisering af sponsorindtægter, er det vurderet, at den metode
selskabet hidtil har anvendt ikke opfylder årsregnskabslovens betingelser for indregning af indtægter
og selskabet har derfor med virkning for regnskabsåret 2017/18 ændret indregningsmetoden, så
indtægter fra sponsorkontrakter indtægtsføres under omsætning i den periode den enkelte kontrakt
løber. I denne forbindelse er der opgjort en fejl i form af for meget indregnede indtægter pr. 30. juni
2017 på 3.609 tkr. Fejlen er korrigeret ved indregning af korrektionen direkte på egenkapitalen 1. juli
2017. Korrektionen reducerer egenkapitalen pr. 30. juni 2017 med 3.609 tkr. og øger
gældsforpligtelser pr. 30. juni 2017 med 2.417 tkr. og reducere tilgodehavender 1.192 tkr. Som følge
af allerede foretaget nedskrivning af selskabets skatteaktiv, har korrektionen ingen skatteeffekt. Det
er skønnet, at ændringen ikke væsentligt påvirker sammenligningstal i resultatopgørelsen.
Udviklingen 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, da selskabets fodboldhold rykkede op i Superligaen.
Årets resultat er også påvirket af bonusomkostninger til spillere, trænere og samarbejdsklubber i
forbindelse med oprykningen til landets bedste række. Korrigeres årets resultat for bonusudbetalinger
samt effekten af periodiseringer af sponsorater, jf. afsnittet ovenfor, har selskabet realiseret et
positivt driftsresultat, hvorfor årets resultat anses for tilfredsstillende.
For at sikre det fremtidige kapitalgrundlag og den fortsatte udvikling af Vendsyssel FF er der imellem
aktionærerne i selskabet aftalt, at der gennemføres en kapitalforhøjelse samt lån til selskabet i
december 2018 på samlet 4.000-5.000 tkr. Kapitalforhøjelsen skal primært imødekomme de øgede til
finansiering af arbejdskapitalen.
Selskabets samlede egenkapital udgør ultimo regnskabsåret -2.318 tkr. Egenkapitalen er i indeværende
regnskabsår blevet reduceret med 3.609 tkr., qua ændring i indregningsmetoden for sponsorater.
Ledelsen forventer at fastholde sin position som Superligaklub og forventer ligeledes at etablere sig
som en del af top 10 i Superligaen indenfor de næste 5 år. Selskabet har udarbejdet en økonomisk
prognose for de kommende 5 år, hvor det forventes, at selskabet opnår positive resultater i
størrelsesordenen 1.000-5.000 tkr. pr. regnskabsår. Selskabet har derfor indregnet et skatteaktiv på
1.100 tkr. 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 ikke usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da selskabet vil gennemføre en
kapitalforhøjelse og lån til selskabet i december 2018 på samlet 4.000-5.000 tkr., således selskabet
har
det nødvendige kapitalberedskab og likviditet til at fortsætte driften.
Med ovenstående tiltag viser det samlede likviditetsbudget for 2018/19, at selskabet har tilstrækkeligt
likviditetsberedskab til den fortsatte drift.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2017/18
kr.

2016/17
tkr.

BRUTTOFORTJENESTE
............................................................................................................................................
11.527.725
7.213

Personaleomkostninger
............................................................................................................................................
1
-12.947.285
-10.950
Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-261.341
-14

DRIFTSRESULTAT
............................................................................................................................................
-1.680.901
-3.751

Indt.
............................................................................................................................................
af værdipapirer mv., der er anlægsaktiver
0
2
Andre
............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
2
-78.801
-189

RESULTAT
............................................................................................................................................
FØR SKAT
-1.759.702
-3.938

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

ÅRETS
............................................................................................................................................
RESULTAT
-1.759.702
-3.938
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
............................................................................................................................................
resultat
-1.759.702
-3.938

I............................................................................................................................................
ALT
-1.759.702
-3.938
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2018
kr.

2017
tkr.

Kontraktrettigheder
............................................................................................................................................
889.759
0
Immaterielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
889.759
0

Andre
............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
48.924
41
Materielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
48.924
41

Andre
............................................................................................................................................
værdipapirer
50.000
50
Finansielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
50.000
50

ANLÆGSAKTIVER
............................................................................................................................................
988.683
91

Fremstillede
............................................................................................................................................
færdigvarer og handelsvarer
20.000
20
Varebeholdninger
............................................................................................................................................
20.000
20

Tilgodehavender
............................................................................................................................................
fra salg
2.432.106
1.731
Tilgodehavende
............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
237.026
0
Udskudt
............................................................................................................................................
skatteaktiv
1.100.000
1.100
Andre
............................................................................................................................................
tilgodehavender
239.221
59
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
0
14
Tilgodehavender
............................................................................................................................................
4.008.353
2.904

Likvide
............................................................................................................................................
beholdninger
733.721
1.096

OMSÆTNINGSAKTIVER
............................................................................................................................................
4.762.074
4.020

AKTIVER
............................................................................................................................................
5.750.757
4.111
PASSIVER

Anpartskapital
............................................................................................................................................
500.000
4.997
Overført
............................................................................................................................................
resultat
-2.817.703
-10.255

EGENKAPITAL
............................................................................................................................................
6
-2.317.703
-5.258

Leverandører
............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
2.299.015
782
Gæld
............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
514.521
280
Anden
............................................................................................................................................
gæld
1.862.647
5.478
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
3.392.277
2.829
Kortfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
8.068.460
9.369

GÆLDSFORPLIGTELSER
............................................................................................................................................
8.068.460
9.369

PASSIVER
............................................................................................................................................
5.750.757
4.111
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
2017/18
kr.

2016/17
tkr.

Årets
............................................................................................................................................
resultat
-1.759.702
-3.938

Årets
............................................................................................................................................
afskrivninger tilbageført
261.341
14
Ændring
............................................................................................................................................
i varebeholdninger
0
25
Ændring
............................................................................................................................................
i tilgodehavender
-1.103.124
1.896
Ændring
............................................................................................................................................
i kortfristet gæld (ekskl. bank og skat)
-1.301.040
-22

PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA DRIFTSAKTIVITET
-3.902.525
-2.025

Køb
............................................................................................................................................
af immaterielle anlægsaktiver
-1.125.000
0
Køb
............................................................................................................................................
af materielle anlægsaktiver
-34.400
-20

PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA INVESTERINGSAKTIVITET
-1.159.400
-20

Kapitalforhøjelse
............................................................................................................................................
4.000.000
4.500
Koncerntilskud
............................................................................................................................................
700.000
0

PENGESTRØMME
............................................................................................................................................
FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
4.700.000
4.500

ÆNDRING
............................................................................................................................................
I LIKVIDER
-361.925
2.455

Likvider
............................................................................................................................................
1. juli
1.095.646
-1.359

LIKVIDER
............................................................................................................................................
30. JUNI
733.721
1.096

Likvider 30. juni specificeres således:
Likvide
............................................................................................................................................
beholdninger
733.721
1.096

LIKVIDER,
............................................................................................................................................
INDESTÅENDE
733.721
1.096

11

NOTER
2017/18
kr.

2016/17
tkr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
26 (2016/17: 20)

Note
1

Løn
............................................................................................................................................
og gager
10.098.255
8.462
Pensioner
............................................................................................................................................
631.550
769
Andre
............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
608.177
499
Andre
............................................................................................................................................
personaleomkostninger
1.609.303
1.220
12.947.285

10.950

Andre finansielle omkostninger
2
Tilknyttede
............................................................................................................................................
virksomheder
21.308
0
Finansielle
............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
57.493
189
78.801

189

Immaterielle anlægsaktiver

3
Kontraktrettigheder

Tilgang
............................................................................................................................................
1.125.000
Kostpris
............................................................................................................................................
30. juni 2018
1.125.000

Årets
............................................................................................................................................
afskrivninger
235.241
Afskrivninger
............................................................................................................................................
30. juni 2018
235.241

Regnskabsmæssig
............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2018
889.759
Materielle anlægsaktiver

4
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris
............................................................................................................................................
1. juli 2017
94.725
Tilgang
............................................................................................................................................
34.400
Kostpris
............................................................................................................................................
30. juni 2018
129.125

Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. juli 2017
54.101
Årets
............................................................................................................................................
afskrivninger
26.100
Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. juni 2018
80.201

Regnskabsmæssig
............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2018
48.924
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

5
Andre
værdipapirer

Kostpris
............................................................................................................................................
1. juli 2017
50.000
Kostpris
............................................................................................................................................
30. juni 2018
50.000

Regnskabsmæssig
............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2018
50.000

Egenkapital

6

Anpartskapital

Overkurs ved
emission

Overført
resultat

I alt

Egenkapital
...........................................................................................................................................
30. juni 2017
4.997.500
0 -6.646.192 -1.648.692
Ændring af egenkapital som korrektion af
fejl
...........................................................................................................................................
-3.609.309 -3.609.309
Korrigeret
...........................................................................................................................................
egenkapital 1. juli 2017
4.997.500
0-10.255.501 -5.258.001
Kapitalforhøjelse
...........................................................................................................................................
500.000 3.500.000
4.000.000
Kapitalnedsættelse
...........................................................................................................................................
-4.997.500
4.997.500
Koncerntilskud
...........................................................................................................................................
700.000
700.000
Overførsel
...........................................................................................................................................
til/fra andre poster
-3.500.000 3.500.000
Forslag
...........................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-1.759.702 -1.759.702

Egenkapital
...........................................................................................................................................
30. juni 2018
500.000
0 -2.817.703 -2.317.703
Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Selskabet har i alt et udskudt skatteaktiv på 3.065 tkr., hvoraf 1.100 tkr. er indregnet i
balancen. Selskabet har således et udskudt skatteaktiv på 1.965 tkr., der ikke er indregnet i
balancen.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 7.259 tkr. i
uopsigelighedsperioden, som udløber 31. december 2029.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle
kildeskatter såsom udbytteskat mv.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for VFF Holding
ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
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NOTER
Note
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut har virksomheden stillet virksomhedspant på
nominelt 1.000 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige
værdi på balancedagen udgør (tkr.):

8

Kontraktrettigheder
............................................................................................................................................
890
Andre
............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
49
Fremstillede
............................................................................................................................................
færdigvarer og handelsvarer
20
Tilgodehavender
............................................................................................................................................
fra salg
2.432
Yderligere er der til sikkerhed for engagement med pengeinstitut afgivet transport i
tilgodehavender hos DBU, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2018 dog udgør 0 kr.
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Selskabets samlede kapitalgrundlag udgør ultimo regnskabsåret -2.318 tkr., hvori indgår et
skatteaktiv på 1.100 tkr. Ledelsen arbejder fortsat på en fastholdelse i superligaen, 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 superligaen kan opnå
positive resultater i størrelsesordenen 800-1.600 tkr. pr. regnskabsår. Selskabet har derfor
indregnet et skatteaktiv på 1.100 tkr., svarende til et forventet overskud i størrelsesordenen
5.300 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 ikke usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da selskabet vil
gennemføre en kapitalforhøjelse og lån til selskabet i december 2018 på samlet 4.000-5.000
tkr., således selskabet har det nødvendige kapitalberedskab og likviditet til at fortsætte
driften.
Med ovenstående tiltag viser det samlede likviditetsbudget for 2018/19, at selskabet har
tilstrækkeligt likviditetsberedskab til den fortsatte drift.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vendsyssel FF ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse
true
C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Ændring som følge af væsentlige fejl
Der er foretaget rettelse af en fejl i tidligere års regnskaber, hvor indtægter fra sponsorater er
indtægtsført på grundlag af en opgjort færdiggørelsesgrad for de enkelte kontrakter. Efter afgørelse af
en sag i Erhvervsankenævnet om periodisering af sponsorindtægter, er det vurderet, at den metode
selskabet hidtil har anvendt ikke opfylder årsregnskabslovens betingelser for indregning af indtægter
og selskabet har derfor med virkning for regnskabsåret 2017/18 ændret indregningsmetoden, så
indtægter fra sponsorkontrakter indtægtsføres under omsætning i den periode den enkelte kontrakt
løber. I denne forbindelse er der opgjort en fejl i form af for meget indregnede indtægter pr. 30. juni
2017 på 3.609 tkr. Fejlen er korrigeret ved indregning af korrektionen direkte på egenkapitalen 1. juli
2017. Korrektionen reducerer egenkapitalen pr. 30. juni 2017 med 3.609 tkr. og øger
gældsforpligtelser pr. 30. juni 2017 med 2.417 tkr. og reducere tilgodehavender 1.192 tkr. Som følge
af allerede foretaget nedskrivning af selskabets skatteaktiv, har korrektionen ingen skatteeffekt. Det
er skønnet, at ændringen ikke væsentligt påvirker sammenligningstal i resultatopgørelsen.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag
af rabatter i forbindelse med salget.
Nettoomsætning fra salg af ydelser omfatter entreindtægter, indtægter fra sponsorater og tvrettigheder samt andre ydelser. Nettoomsætning fra salg af tjenesteydelser indregnes i under
omsætning i takt med levering af ydelsen eller over den periode, som ydelsen anses leveret over.
Nettotransferindtægter
omfatter
selskabets
nettoandel
af
transfersummer
kontraktrettigheder, herunder efterfølgende performancebetingede vederlag.

for

solgte

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til servicering af samarbejdspartnere, kamp- og
spilleromkostninger, administration, lokaleomkostninger og markedsføringsomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser.
Indtægter af andre værdipapirer
Indtægter af andre værdipapirer indeholder udbytter.
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.
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.
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BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Kontraktrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Kontraktrettigheder afskrives lineært over kontraktperioden, der udgør 3 år. Kontrakter eller
rettigheder med ubestemt brugstid, afskrives kontrakten over den vurderede brugstid, der fastsættes
under hensyn til markedsmæssige forhold og selskabets forventede anvendelse af rettigheden.
Tidsubestemte rettigheder afskrives over 3-5 år.
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
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.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Andre
...........................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg 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.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som
udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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.
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Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis
omsætningsaktiver og gæld.
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
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld
og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

