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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 for Viborg F.F. Prof.

Fodbold A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.20 og resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.19 - 30.06.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 24. september 2020

Direktionen

Morten Jensen

Bestyrelsen

Kim Nielsen
Formand

Kim Nielsen Henrik Korsgaard Eriksen

Michael Døssing Claus Anker Christensen Kim Ricken Jørgensen

Niels Rauff Hansen Martin Bech Jacobsen
Pedersen
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S for regnskabsåret  01.07.19 -

30.06.20, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.20 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.19 - 30.06.20 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.

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 for 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 revi-

sionspåtegning 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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 reak-

tion 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 forår-

saget 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.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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.
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-

under 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 ledelsesberetnin-

gen 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 24. september 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jørgen Jakobsen

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne26713
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive professionel fodbold og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.19 -  30.06.20 er følgende usikkerhed om indregning

og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskab-

et indregnede aktiver og forpligtelser:

Der er beregnet et skatteaktiv på t.DKK 7.581, hvoraf t.DKK 4.446 er indregnet i årsrapporten.

Der er således et eventualaktiv på t.DKK 3.135, der ikke er indregnet. 

Det er ledelsens forventning, at selskabet i løbet af en 5-årig periode kan udnytte det ind-

regnede skatteaktiv på grund af en væsentlig forbedret indtjening. Ledelsen forventer en for-

bedret indtjening på grund af en forbedret TV-aftale, og af de strategiske tiltag, som ledelsen

planlægger at gennemføre i den nærmeste fremtid.

Ledelsen gør opmærksom på, at indregning af udskudte skatteaktiver altid vil være forbundet

med risici.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Den økonomiske udvikling i Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S (herefter VFF) har været tilfreds-

stillende under de vilkår som klubben har været underlagt i løbet af regnskabsåret. COVID-

19-udviklingen har sat sit tydelig præg på den økonomiske udvikling og været årsagen til

den manglende vækst i selskabet. Ligeledes har det været selskabets ambition at indfri mål-

sætningen om en oprykning til 3F Superligaen, men kom aldrig rigtig tæt på Vejle Boldklub

som tog den ene oprykningsplads og dermed sluttede VFF på en sikker 2. plads, som

desværre ikke giver en oprykning i år. 

Årets resultat efter skat på t.DKK 244 betragter vi som tilfredsstillende.

Af væsentlige begivenheder i årets løb skal nævnes:

 TV-indtægter: Som følge af ændringen af tuneringsstrukturen i 2020/21, hvor 3F

Superligaen reduceres fra 14 til 12 hold var der kun én oprykker og tre nedrykkere i inde-

værende sæson i 3F Superligaen. Som kompensation for at 2. pladsen ikke rykkede op,

var der en bonus på ekstra t.DKK 4.000 udover de TV-midler, som VFF havde optjent

igennem sæsonen 2019/20. Dette er årsagen til, at TV-indtægterne er steget i forhold til

sidste år. VFF havde budgetteret med ekstra t.DKK 2.000, som en 3. plads udløste i bo-

nus. 
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Ledelsesberetning

 TV-indtægter - fortsat: Grundet COVID-19-omstændighederne sluttede sæsonen 2019/20

først den 25.07.20, hvorfor t.DKK 1.166 af TV-indtægterne for sæsonen 2019/20 vedrører

regnskabsåret 2020/21.

 Entréindtægterne og salg på stadion: Salget har været faldende som følge af COVID-19-

pandemi. Det har ikke været muligt at have betalende tilskuere fra marts til juni 2020 på

grund af COVID-19.

 Kommercielle indtægter: VFF var i marts til juni 2020 markant negativt påvirket af

COVID-19-pandemien. De kommercielle indtægter faldt i forhold til sidste år med t.DKK

615. Årsagen til faldet skyldes primært, at det ikke var muligt at afholde VFF Spinning ar-

rangementet i foråret 2020, som sidste år indbragte tæt på t.DKK 2.600. Ligeledes har

klubben, af respekt for den pressede situation der var på BtB-markedet, undladt at op-

søge salg  hos klubbens samarbejdspartnere. Det er dog lykkes at sælge støttepakker for

over t.DKK 1.000 kr. til klubbens fans, hvilket har medvirket til at faldet i kommercielle

indtægter ikke har været større.

 Transfer- og lejeindtægter: Med henblik på fortsat udvikling af professionel fodbold i VFF,

har klubben besluttet at sælge en andel af de fremtidige nettotransferindtægter frem til

og med 31. august 2022. Klubben har pr. 30.06.20 solgt 24,10% af sine rettigheder til

lokale investorer.

 Generelle omkostninger: 1. Division blev suspenderet i marts måned, hvor selskabet hur-

tigt tilpassede omkostningsniveauet for at imødekomme de mulige effekter af COVID-19

i en uvis fremtid. Selskabet har søgt lønkompensation for de to måneder, som de ansatte

var hjemsendt. Det har hele tiden været ambitionen at bibeholde det samme sportslige

setup som sidste år, og dermed gøre betingelserne for en oprykning til 3F Superligaen så

gode som muligt.

 Egenkapitalforhold: Sidste år vedtog generalforsamlingen en kapitalnedsættelse. Kapital-

nedsættelsen er anvendt til dækning af underskud fra tidligere år, og selskabet befinder

sig derved ikke længere i en kapitaltabssituation. Bestyrelsen har i årets løb benyttet sig

af den fornyede bemyndigelse fra generalforsamlingen til at tegne nye aktier. Dette har

resulteret i en samlet kapitalforhøjelse på t.DKK 200 med tillæg af overkurs på t.DKK 200. 

Forventet udvikling

Der er stadig store usikkerheder forbundet med COVID-19-pandemien og vi afventer stadig

eventuelle COVID-19-relaterede påbud og restriktioner i forbindelse med kampafviklingen i

efterårssæsonen, som i år først påbegyndes i september måned samt omfanget af eventuelle

nye kompensationsordninger. Som det ser ud lige nu, så kommer vi til at spille alle efterårets

kampe med begrænset tilskuerekapacitet, hvilket har en negativ påvirkning på selskabet

økonomiske situation.
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Ledelsesberetning

Vi er af den overbevisning, at med opbakning fra vores gode samarbejdspartnere, så kommer

vi forstærket ud af denne kritiske situation, som COVID-19 har medført.  Fundamentet i

vores forretning er stadig vores mange samarbejdspartnere, som vi håber og forventer, at

kunne fastholde og udbygge endnu stærkere.

Vores allerstørste ønske er, at vi til næste år igen er at finde på sportens øverste hylde. Vi ved

godt, at det kræver udvikling, øget kapitaltilførsel og innovation på mange fronter for at nå

målet. Vi er som bestyrelse 100% enige i, at vi fortsat ønsker at være en fodboldklub ejet af

lokale og regionale investorer med et hjerte for lokalområdet og dets udvikling. 

I de snart 125 år som VFF har eksisteret har vi præget lokalområdet, og de i samme 125 år

har lokalområdet præget klubben. Det er vi glade for og stolte over og vi glæder os til fortsat

at være en del af byens lange historie sammen med vores gode samarbejdspartnere fra

erhvervslivet, aktionærer, fans, samarbejdsklubber og Viborg Kommune.

Vi ved godt, at 1. Division aldrig har været stærkere, men på det sportslige område er det

vores forventning, at vi kan spille med om at rykke op i 3F Superligaen og efterfølgende være

en fast bestanddel af 3F Superligaen.

Klubben forventer et overskud i det kommende regnskabsår.

Den sportslige udvikling

Efter en skuffelse over at tabe to playoff-kampe mod Hobro IK om oprykningen til 3F

Superligaen, valgte ledelsen at skabe et nyt sportsligt setup og ansatte Jacob Neestrup som

cheftræner. Målet er at skabe et bæredygtigt sportsligt projekt, med ny og innovativ ledelse,

som er afgørende for den sportslige udvikling. Målet er oprykning til 3F Superligaen senest i

sæsonen 2020/2021, men allerede i 2019/20 var målsætningen, at holdet skulle gøre sig

gældende i toppen af 1. Division. Klubben er bevidste om, at det vil tage tid at indføre ny

spillestil med en væsentlig yngre spillertrup. 

Vi fik en fin start på sæsonen, hvor især tre hold skilte sig ud fra toppen, FC Fredericia, Vejle

Boldklub og VFF. Efter en skidt afslutning på efterårssæsonen mistede vi terræn i forhold til

Vejle Boldblub som vi aldrig, trods et flot forår, indhentede igen og dermed måtte nøjes med

2. pladsen med 7 points ned til FC Fredericia på 3. pladsen. 

I løbet af året har klubben investeret i følgende spillere:

Lars Kramer kom fra FC Groningen, Christian Sørensen fra FC Fredericia, Alassana Jatta blev

købt fri fra Paide Linnameeskond, Mads Aaquist kom fra FC Nordsjælland, Albion Avdijaj fra

Grasshopper Club Zürich, mens Ellery Balcombe kom på en lejekontrakt fra Brentford F.C. og

Shelove Achelus fra AC Ajaccio, I vinterpausen kom Frans Putros fra Hobro IK og Brandon

Austin blev lejet i Tottenham Hotspur F.C.
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Ledelsesberetning

Casper Gandrup blev udlejet til Århus Fremad Fodbold i foråret 2020. 

Alexander Fischer, Tobias Bech, Shelove Achelus og Sofus Berger har forlænget deres aftaler

med VFF i løbet af året. 

Klubben har skrevet kontrakt med Mads Søndergaard og Simon Søndergaard fra VFF Talent,

mens Marcus Jørgensen har forlænget sin kontrakt. Alle spiller kommer fra eget talentmiljø. 

Efterfølgende begivenheder

Sportsligt er vi kommet godt i gang med den nye sæson, og der er bygget videre på det

sportslige fundament, som Jesper Fredberg og Jacob Neestrup har igangsat sidste år.

Følgende spillere er kommet til klubben efter året udgang:

Mads Lauritsen er lejet i Vejle Boldklub, Sebastian Grønning er kommet til fra Skive IK,

Younes Bakiz fra FC Roskilde, Lorenzo Gordinho fra Bidvest Wits FC og ligeledes har klubben

lejet målmand Patrik Gunnarsson fra Brentford F.C. indtil udgangen af året.

Klubben har indgået en 3-årig kontrakt med Mads Søndergaard som kommer fra eget talent-

miljø, og som nu er indlemmet i A-truppen.

Egne kapitalandele

Egne kapitalandele består af:

Antal

Pålydende
værdi i alt

DKK
Procent af

kapital

Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.07.19 541 135.250 %1,53
Årets afgang -29 -7.250 %-0,10

Beholdning af egne kapitalandele pr. 30.06.20 512 128.000 %1,43

Årsagen til at selskabet har en mindre beholdning af egne kapitalandele, er for at imødekom-

me salg til nye samarbejdspartnere, der samtidig ønsker at være kapitalejere.
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Resultatopgørelse

2019/20 2018/19

Note DKK DKK

Nettoomsætning 27.622.438 27.014.490

Andre driftsindtægter 3.778.719 986.599
Vareforbrug -9.132.752 -10.526.932
Andre eksterne omkostninger -1.638.674 -1.810.075

Bruttofortjeneste 20.629.731 15.664.082

3 Personaleomkostninger -18.619.377 -17.249.391

Resultat før af- og nedskrivninger 2.010.354 -1.585.309

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægs-
aktiver -1.678.483 -2.660.576

Resultat før finansielle poster 331.871 -4.245.885

Finansielle indtægter 0 241
Finansielle omkostninger -87.924 -27.646

Årets resultat 243.947 -4.273.290

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 243.947 -4.273.290

I alt 243.947 -4.273.290
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Balance

AKTIVER

30.06.20 30.06.19

Note DKK DKK

Erhvervede rettigheder 1.362.984 1.040.296

4 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.362.984 1.040.296

Grunde og bygninger 1.642.032 1.652.764
Indretning af lejede lokaler 514.759 626.572
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 451.386 680.295

5 Materielle anlægsaktiver i alt 2.608.177 2.959.631

6 Andre værdipapirer og kapitalandele 668 680
7 Deposita 62.431 17.960

Finansielle anlægsaktiver i alt 63.099 18.640

Anlægsaktiver i alt 4.034.260 4.018.567

Fremstillede varer og handelsvarer 239.582 130.600

Varebeholdninger i alt 239.582 130.600

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.705.985 3.557.289
Udskudt skatteaktiv 4.446.000 4.446.000
Andre tilgodehavender 23.898 31.811
Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og ledelse 5.837 0
Periodeafgrænsningsposter 318.008 311.563

Tilgodehavender i alt 10.499.728 8.346.663

Likvide beholdninger 3.622.480 1.002.675

Omsætningsaktiver i alt 14.361.790 9.479.938

Aktiver i alt 18.396.050 13.498.505
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Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Balance

PASSIVER

30.06.20 30.06.19

Note DKK DKK

8 Selskabskapital 9.048.500 17.697.000
Overført resultat -1.917.137 -11.227.859

Egenkapital i alt 7.131.363 6.469.141

9 Gæld til realkreditinstitutter 947.858 991.750
9 Anden gæld 1.222.834 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.170.692 991.750

9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 44.000 43.000
Gæld til øvrige kreditinstitutter 12.093 51.409
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.019.052 1.318.684
Anden gæld 7.808.582 4.368.955
Periodeafgrænsningsposter 210.268 255.566

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.093.995 6.037.614

Gældsforpligtelser i alt 11.264.687 7.029.364

Passiver i alt 18.396.050 13.498.505

10 Eventualforpligtelser
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Selskabskapital
Overkurs ved

emission
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.07.18 - 30.06.19

Saldo pr. 01.07.18 17.697.000 0 -6.980.819
Salg af egne kapitalandele 0 0 26.250
Forslag til resultatdisponering 0 0 -4.273.290

Saldo pr. 30.06.19 17.697.000 0 -11.227.859

Egenkapitalopgørelse for 01.07.19 - 30.06.20

Saldo pr. 01.07.19 17.697.000 0 -11.227.859
Kapitalforhøjelse 200.000 200.000 0
Kapitalnedsættelse til dækning af

underskud -8.848.500 0 8.848.500
Salg af egne kapitalandele 0 0 18.275
Overførsler til/fra andre reserver 0 -200.000 200.000
Forslag til resultatdisponering 0 0 243.947

Saldo pr. 30.06.20 9.048.500 0 -1.917.137
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Noter

1. Usikkerhed ved indregning og måling

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 er følgende usikkerhed om indregning

og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnska-

bet indregnede aktiver og forpligtelser:

Der er beregnet et skatteaktiv på t.DKK 7.581, hvoraf t.DKK 4.446 er indregnet i årsregnskab-

et. Der er således et eventualaktiv på t.DKK 3.135, der ikke er indregnet. 

Det er ledelsens forventning, at selskabet i løbet af en 5-årig periode kan udnytte det ind-

regnede skatteaktiv på grund af en væsentlig forbedret indtjening. Ledelsen forventer en for-

bedret indtjening på grund af en forbedret TV-aftale, og af de strategiske tiltag, som ledelsen

planlægger at gennemføre i den nærmeste fremtid.

Ledelsen gør opmærksom på, at indregning af udskudte skatteaktiver altid vil være forbundet

med risici.

2. Særlige poster

Særlige poster er indtægter og omkostninger, der er særlige på grund af deres størrelse og

art. Der har i regnskabsåret været følgende særlige poster:

Særlige poster:
Indregnet i
resultatopgørelsen under:

2019/20
DKK

2018/19
DKK

Lønkompensation Andre driftsindtægter -1.749.875 0
COVID-19-testomkostninger Vareforbrug 246.028 0

I alt -1.503.847 0
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Noter

2019/20 2018/19
DKK DKK

3. Personaleomkostninger

Lønninger 15.671.913 14.408.500
Pensioner 1.256.586 1.159.554
Andre omkostninger til social sikring 150.907 136.621
Andre personaleomkostninger 1.539.971 1.544.716

I alt 18.619.377 17.249.391

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 44 40

4. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Erhvervede
rettigheder

Kostpris pr. 01.07.19 2.741.740
Tilgang i året 1.563.911
Afgang i året -1.011.945

Kostpris pr. 30.06.20 3.293.706

Af- og nedskrivninger pr. 01.07.19 -1.701.444
Afskrivninger i året -1.241.223
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 1.011.945

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.20 -1.930.722

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.20 1.362.984
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Noter

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger

Indretning af
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.07.19 1.717.156 1.173.080 5.626.937
Tilgang i året 0 0 85.480
Afgang i året 0 -54.974 -3.716.336

Kostpris pr. 30.06.20 1.717.156 1.118.106 1.996.081

Af- og nedskrivninger pr. 01.07.19 -64.392 -546.508 -4.946.316
Afskrivninger i året -10.732 -111.813 -314.715
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på af-

hændede aktiver 0 54.974 3.716.336

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.20 -75.124 -603.347 -1.544.695

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.20 1.642.032 514.759 451.386

6. Andre værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK

Andre værdipa-
pirer og kapital-

andele

Kostpris pr. 01.07.19 2.500

Kostpris pr. 30.06.20 2.500

Opskrivninger pr. 01.07.19 -1.820
Opskrivninger i året -12

Opskrivninger pr. 30.06.20 -1.832

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.20 668

18



 

 

 

Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

Noter

7. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt

Beløb i DKK Deposita

Kostpris pr. 01.07.19 17.960
Tilgang i året 45.471
Afgang i året -1.000

Kostpris pr. 30.06.20 62.431

8. Selskabskapital

Selskabskapitalen består af:

Antal

Pålydende
værdi i alt

DKK

Kapitalandele 36.194 9.048.500

Kapitalforhøjelse i regnskabsåret 800 200.000

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt på balancedagen.

Egne kapitalandele består af:

Antal

Pålydende
værdi i alt

DKK
Procent af

kapital

Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.07.19 541 135.250 %1,53
Årets afgang -29 -7.250 %-0,10

Beholdning af egne kapitalandele pr. 30.06.20 512 128.000 %1,43

Årsagen til at selskabet har en mindre beholdning af egne kapitalandele, er for at imødekom-
me salg til nye samarbejdspartnere, der samtidig ønsker at være kapitalejere.
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Noter

9. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30.06.20

Gæld i alt
30.06.19

Gæld til realkreditinstitutter 44.000 736.000 991.858 1.034.750
Anden gæld 0 0 1.222.834 0

I alt 44.000 736.000 2.214.692 1.034.750

10. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået uopsigelige leje- og leasingkontrakter frem til 31.12.49 for i alt t.DKK

27.093. Af leje- og leasingforpligtelserne forfalder t.DKK 1.930 til betaling i løbet af regnskabs-

året 2020/21. 

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftale med en kreds af investorer om overdragelse af 3,50% af de frem-

tidige nettotransferindtægter ved salg fra den samlede spillertrup, som er på kontrakt i perio-

den 15.01.19 - 31.12.20 op til DKK 5 mio. Overstiger nettotransferindtægterne DKK 5 mio. op-

gøres grundlaget for investorernes andel heraf ud fra en aftalt fordelingsnøgle.

Selskabet har indgået aftale med en kreds af investorer om overdragelse af 20,60% af de

fremtidige nettotransferindtægter ved salg fra den samlede spillertrup, som er på kontrakt i

perioden 15.02.20 - 31.08.22 op til DKK 10 mio. Overstiger nettotransferindtægterne DKK 10

mio. opgøres grundlaget for investorernes andel heraf ud fra en aftalt fordelingsnøgle.

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 992, er der givet pant i grunde og byg-

ninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 1.642.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 650, der giver pant i grunde og bygning-

er, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 1.642.
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Noter

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  -  fortsat  -

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 12, er der givet virksomhedspant omfat-

tende goodwill, immaterielle rettigheder, motorkøretøjer, andre anlæg, driftsmateriel og in-

ventar, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Den samlede regn-

skabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 7.760.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 12, er der stillet sikkerhed i værdipapirde-

pot med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 1.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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 ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-

dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligt-

elser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller

gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport  indregnes i resultatopgør-

elsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og

andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valu-

takurser.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgø-

relsen over leasingperioden.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan op-

gøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres

ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjeneste-

ydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms

og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Regnskabsposten indeholder endvidere lejeindtægter på udlejede spillere og opgøres ekskl.

moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter- og omkostninger

Andre driftsindtægter- og omkostninger omfatter resultatet af selskabets transferaktiviteter,

herunder transferindtægter og -omkostninger samt gevinst og tab ved salg af immaterielle

anlægsaktiver (netto), i form af kontraktrettigheder, samt materielle anlægsaktiver.

Transferindtægterne omfatter selskabets andel af transfersummer (salgspris) for solgte kon-

traktrettigheder samt efterfølgende performancebaserede betalinger med fradrag af solidari-

tetsbetalinger til spillerens tidligere klubber. 

Transferomkostninger omfatter salgsomkostninger og restværdier ved salg af kontraktrettig-

heder samt omkostninger, der relaterer sig til transfers, herunder udgifter til besigtigelse,

scouting og andre kontraktomkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg af eventuelle forskydnin-

ger i lagerbeholdningen.

Regnskabsposten indeholder endvidere lejeomkostninger på lejede spillere målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og reklame, administration,

lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og immaterielle og materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der

sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Erhvervede rettigheder 1-4 0
Bygninger 40 75
Indretning af lejede lokaler 10 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 0

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet

brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.

Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt

regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valu-

takursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta m.v.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes

løbende som finansiel omkostning.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder

Erhvervede rettigheder består af kontraktrettigheder og indregnes til kostpris. svarende til

betaling til sælgende klub, agenthonorar mv. og måles efterfølgende med fradrag af akkumu-

lerede af- og nedskrivninger.

Rettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne, og afskrivningerne indgår i selskab-

ets ordinære driftsresultat under af- og nedskrivninger.

Gevinster og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgs-

prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-

punktet. Gevinster eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter hen-

holdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler samt

andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i

kostprisen.

Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis

brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisa-

tionsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med til-

læg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende

selskabets indgåede lejeaftaler.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes

direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.  I de tilfælde,

hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles ud-

skudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af frem-

tidig indtjening.
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Noter

12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

28


	Resultatopgørelse
	Resultatopgørelse
	Personaleomkostninger
	Immaterielle anlægsaktiver
	Materielle anlægsaktiver
	Finansielle anlægsaktiver
	Finansielle anlægsaktiver
	Virksomhedskapital
	Gældsforpligtelser

