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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i VB Alliancen A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for VB Alliancen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2020 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". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen 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 udar-
bejde 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlin-
formationer 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 beslut-
ninger, 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 profes-
sionel 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 sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af professionel fodboldklub.
Selskabets væsentligste målsætning er at drive en sund og innovativ forretning med det formål at
støtte op om følgende:

Forretningsmæssige resultater
Sportslige resultater
Forretningsmæssige netværk
Talentmiljø
Topfodbold i regionen

Selskabet har en ejerandel på 65 % i datterselskabet VB Plus ApS. VB Plus ApS driver netværksgrupper
for virksomheder i regionen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vejle Boldklub gik optimistiske ind i 2020. Klubben var trods sin nedrykning til Danmarks 2. bedste
fodboldrække Nordic Bet Liga godt i gænge ved udgangen af 2019.

Ejerne af Vejle Boldklub Andrei Zolotko og Klaus Eskildsen besluttede ved nedrykningen fra 3F
Superligaen, at det setup, som Vejle Boldklub havde kørt med, skulle fortsætte nedrykningen til trods.

Det var derfor et Vejle Boldklub med én eneste målsætning for første halvdel af 2020, nemlig
oprykning, da de gik ind i året på den oprykningsgivende førsteplads i Nordic Bet Ligaen. I øvrigt i en
sæson, hvor der grundet strukturændringerne i dansk fodbold kun var én oprykningsplads til 3F
Superligaen.

Det lykkedes Vejle Boldklub at opnå oprykning til Danmarks bedste fodboldrække 3F Superligaen
gennem et ustabilt forår, der vil skrive sig ind i historiebøgerne for Covid-19s indtog både globalt,
nationalt og lokalt.

Dette påvirkede alle områder af Vejle Boldklubs forretning. Dette betød også, at spillertruppen – for en
periode – blev hjemsendt på statslig lønkompensation, da fodbolden i Danmark blev suspenderet. Vejle
Boldklub har søgt og modtaget 3.610 t.kr. i lønkompensation igennem statens hjælpepakker. Beløbet
er indregnet i posten "bruttofortjeneste".

Vejle Boldklub oplevede som en konsekvens af Covid-19 et helt budgetår- altså 2020, hvor
stadionkapaciteten i forhold til tilskuere og matchday-indtægter forsvandt fra stort set den ene dag til
den anden.

Vejle Boldklub har søgt om 6.337 t.kr. i kompensation for aflyste arrangementer igennem statens
hjælpepakker, dækkende 2020. Beløbet er indregnet i posten "bruttofortjeneste".

Klubben i Nørreskoven oplevede efterfølgende en både stærk og markant lokal og regional opbakning
til klubben og dennes sponsornetværk under nedlukningen.
Klubben gik ud med en støttekampagne, der havde til formål at aktivere klubbens interessenter til at
handle, støtte og vise opbakning til alle dem, der gennem deres sponsorat bakker op om professionel
fodbold i Nørreskoven.

Vejle Boldklub iværksatte også en mosaikkampagne, hvor fodboldglade vejlensere i alle aldre og
uagtet niveau af fodboldminder kunne blive en del af udsmykningen på Vejle Stadion. Tæt på 4000
købte deres navn i mosaikken og støttede på denne måde klubben aktivt, og samtidig bidrog disse til
den imponerende udsmykning af hovedindgangen ved Vejle Stadion.
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Ledelsesberetning

Da Vejle Boldklub rykkede op i 3F Superligaen, besluttede ejerkredsen således at investere ekstra
økonomi i at sikre den første overlevelse i Danmarks bedste fodboldrække de sidste 20 år.
Det betød tilgangen af spillere op til premieren i 3F Superligaen fra øverste hylde, og en bevidst
fastholdelse og et fravalg af salg af klubbens største salgsobjekter, til trods for en stor interesse i
markedet for disse.

Vejle Boldklub oplevede også et historisk salg af sæsonkort til trods for den usikkerhed, som Covid-
19 stadigvæk udsatte fodboldtilhængere i hele kongeriget for. Der skete en fordobling af salget af
sæsonkort til 2.000 stk. Et tal, som Vejle Boldklub ikke tidligere har været i nærheden af, og
således også et tegn på den opbakning, som klubben nyder godt af lokalt og regionalt.

Inden 2020 skiftede til 2021, kunne Vejle Boldklub også meddele, at klubbens landsdækkende
hovedsponsor og vel den mest markante af slagsen i den danske fodboldverden, Arbejdernes
Landsbank og Al-finans, forlængede og øgede hovedsponsoratet for de kommende tre år.
Dette understøtter også klubbens strategiske arbejde med sponsorerne og det løft af kompetencer
og udvikling af aktivering, som stabiliteten i det nye ejerskab har bragt med sig.

Vejle Boldklub og ejerkredsen har i 2020 aktivt valgt en strategi, der har til formål at øge
kapitaliseringen af sportslig succes og udvikling af spillerpotentiale i jagten på overlevelse i 3F
Superligaen, og deraf en etablering som fast bestanddel blandt de 12 bedste hold i dansk fodbold.
Til trods for de udfordringer som 2020 bragte med sig som en konsekvens af Covid-19 og en
general usikkerhed, så lykkedes Vejle Boldklub med at skabe en vækst på sine samarbejdspartnere,
og dermed er klubben nu på sit højeste niveau siden 2016.
Det betyder også, at ejerkredsen accepterer årets resultat, der udviser et underskud på 7.315 t.kr.,
som et element i den valgte strategi og ud fra forventningen om, at der allerede næste år ved
overlevelse i 3F Superligaen kan kapitaliseres af den valgte langsigtede strategi til gavn for Vejle
Boldklubs bedste.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin kapital. Ledelsen er opmærksom på kapital-
tabsbestemmelserne i selskabsloven. Det er ledelsens forventning, at selskabets egenkapital
reetableres ved egen drift de kommende år.

Sportsligt

I vinterpausen 2019-20 skete der kun justeringer af Vejle Boldklubs spillertrup som ved
vinterpausen indtog førstepladsen i NordicBet LIGA. Leonel Montano blev hentet i 2.
divisionsklubben B.93, og stortalentet Wahid Faghir blev rykket permanent op fra
ungdomsafdelingen til A-truppen. En række unge spillere blev udlejet i jagten på at opnå mere
spilletid end der var udsigt til i VB. Det var Adama Fofana (Helsinki IFK), João ”Vitinho” Souza
(Helsinki IFK), Jonas Andersen (VSK Aarhus) og Thais Damgaard Nielsen (Middelfart). Vladis
Emmersón vendte hjem fra lejeopholdet i R&F i Hong Kong, men blev senere udlejet til FK Armavir i
Rusland. Mathias Hebo Rasmussen, der i efteråret 2019 havde spillet på leje i Silkeborg, blev solgt
til Lyngby i Superligaen. Derudover fik Brenner Alves Sabino og Fabricio Costa deres kontrakter
ophævet. VB skrev også kontrakt med brasilianeren Luis Henrique, der dog fortsatte i Helsinki IFK
på en lejeaftale. Efter transfervinduets lukning mellem den 31. januar og den 1. februar skete der
yderligere justeringer af truppen. VB skrev den 18. februar 2020 kontrakt med Arlind Ajeti, der var
klubløs. I begyndelsen af marts blev kontrakten med Wang Zhenao ophævet, og den 3. juni blev
Magnus Grødem udlejet til Sandnes Ulf.

Efter sommerens oprykning til 3F Superligaen skrev VB kontrakter med seks nye spillere. Det var
Alexander Brunst (fra FC Magdeburg), Alexander Miloševic (klubløs), Kevin Yamga (Desportivo
Aves), Matthew Briggs (Dartford FC), Raphael Dwamena (Levante UD) og Saeid Ezatolahi (FK
Rostov). Derudover vendte Allan Sousa tilbage efter et lejeophold i belgiske Sint-Truiden VV. Aidan
Liu blev rykket op fra ungdomsafdelingen, og Luis Henrique kom til klubben efter at have været
udlejet til Helsinki IFK i årets første seks måneder.
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Ledelsesberetning
På afgangssiden udlejede VB Adam Jakobsen (til Kolding IF), Aidan Liu (FC Sydvest 05 Tønder),
Foday Manneh (Helsinki IFK), Lucas From (Aarhus Fremad), Mads Lauritsen (Viborg FF), Thomas
Hagelskjær (Aarhus Fremad), Thais Damgaard Nielsen (VSK Aarhus) og Tobias Sommer (ÍF Grótta).
Kontrakterne med Arlind Ajeti, Jonas Andersen, Kjartan Finnbogason, Sergiy Gryn og Vladis
Emmersón blev ophævet. Tre spillere forlod VB ved kontraktudløb. Det var Kerim Memija, Nicolas
Gianini Dantas og Gianluca Zanette.
Magnus Grødem var udlejet til Sandnes Ulf for hele kalenderåret 2020, men i sommerpausen blev
lejeaftalen afbrudt, og den norske klub købte Magnus Grødem.

I Sydbank Pokalen 2020-21 nåede Vejle Boldklub fem kampe inden kvartfinalen blev endestationen.
Det blev 3-0 over Hobro i 1. runde, 6-4 efter straffesparkskonkurrence over Brabrand i 2. runde og
3-2 over Hvidovre i 3. runde. VB trak Randers FC i kvartfinalen. Kampene blev afviklet i februar og
marts 2021, og Randers FC vandt samlet med 3-1.

VB havde en række spillere udtaget til landsholdsaktiviteter i 2020. Viljormur Davidsen (Færøerne),
Ylber Ramadani (Albanien), Kjartan Finnbogason (Island), Juhani Ojala (Finland) og Saeid Ezatolahi
(Iran) spillede alle A-landskampe, mens Arbnor Mucolli (Albanien U21), Mathias Voss (Danmark U18
og U19), Wahid Faghir (Danmark U18 og U19), Thomas Gundelund (Danmark U19) og Oliver
Provstgaard (Danmark U17 og U18) alle repræsenterede VB på ungdomslandshold.

Talentudvikling:

Vejle Boldklubs ungdomshold i U17- og U19-Ligaen blev placeret forskelligt i sæsonen 2019-20
som aldrig blev spillet helt færdigt. Som følge af coronapausen i dansk fodbold i foråret 2020, blev
U19-Ligaen færdigspillet i et slutspil med de syv bedste hold. VB endte på en 6. plads. U17-Ligaen
blev ikke genoptaget og her sluttede VB på 11. pladsen af de 13 hold.
VB fik i foråret 2020 klubbens A-licens fornyet. DBU benyttede for anden gang en ny licenstildeling,
og VB scorede igen de ønskede tal på en lang række parametre. Det betyder, at Vejle Boldklubs
indrangering som Ligahold i U17- U19-Ligaen i sæsonen 2020-21 er den 13. sæson i træk blandt
landets bedste talentudviklingsklubber. VB er fortsat Trekantregionens førende hold, når det
kommer til talentudvikling.

På trænersiden blev der rokeret i opstarten til sæsonen 2020-21. Kim Leth Andersen skiftede fra
VB’s U17-Ligahold til AaB’s U19-Ligahold. Det ledige trænersæde blev overtaget af Morten
Bisgaard, der hidtil havde været i trænerstaben omkring VB’s A-trup. Steffen Kielstrup står fortsat i
spidsen for U19-Ligaholdet. I marts 2021 sagde Keld Bordinggaard, Head of Coaching i
ungdomsafdelingen siden sommeren 2019, op, da han havde fået et tilbud fra tyske Bayer
Leverkusen.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2020 2019

Bruttofortjeneste 36.409 56.908
3 Personaleomkostninger -41.521 -39.892

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -2.664 -5.624

Resultat før finansielle poster -7.776 11.392
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 462 348

4 Finansielle omkostninger -142 -220

Resultat før skat -7.456 11.520
Skat af årets resultat 141 -210

Årets resultat -7.315 11.310

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 31
Overført resultat -7.315 11.279

-7.315 11.310
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2020 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver

5 Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede lignende rettigheder 1.016 3.114

1.016 3.114

6 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.195 1.108
Indretning af lejede lokaler 1.673 1.807

2.868 2.915

7 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 519 402
Andre værdipapirer og kapitalandele 42 0
Deposita, finansielle anlægsaktiver 540 403

1.101 805

Anlægsaktiver i alt 4.985 6.834

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 175 73

175 73

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.213 13.161
Andre tilgodehavender 6.350 13

8.563 13.174

Likvide beholdninger 6.428 10.904

Omsætningsaktiver i alt 15.166 24.151

AKTIVER I ALT 20.151 30.985
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2020 2019

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 1.000 1.000
Reserve for nettoopskrivning 31 31
Overført resultat -6.922 73

Egenkapital i alt -5.891 1.104
Gældsforpligtelser

8 Langfristede gældsforpligtelser
Ansvarlig lånekapital 9.300 9.300
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 656 413
Anden gæld 3.348 1.316

13.304 11.029
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.152 7.486
Gæld til tilknyttede virksomheder 67 51
Skyldig selskabsskat 0 311
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 320
Anden gæld 5.549 4.042
Periodeafgrænsningsposter 4.970 6.642

12.738 18.852

Gældsforpligtelser i alt 26.042 29.881

PASSIVER I ALT 20.151 30.985

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Særlige poster
9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr. Aktiekapital

Reserve for
netto-

opskrivning Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2019 1.000 0 -11.206 -10.206
Overført via resultatdisponering 0 31 11.279 11.310

Egenkapital 1. januar 2020 1.000 31 73 1.104
Overført via resultatdisponering 0 0 -7.315 -7.315
Gældseftergivelse 0 0 320 320

Egenkapital
31. december 2020 1.000 31 -6.922 -5.891
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for VB Alliancen A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksom-
hedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet
krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud modtaget til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er
sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales
under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS18.

Salg af varer og tjenesteydelser, hvilket omfatter entreindtægter, indtægter fra tv-aftaler,
sponsoraftaler og spillersalg indregnes i omsætningen, hvis risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Indtægter fra sæsonkort, tv-aftaler og sponsoraftaler m.v. indregnes i resultatopgørelsen over den
periode, som indtægterne vedrører.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvis-
ning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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VB Alliancen A/S
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede lignende rettigheder 1-4 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-5 år
Indretning af lejede lokaler 25 år

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmæssig andel af resultat efter skat i de underlig-
gende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder præsenteres
i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld elimi-
nering af koncerninterne avancer/tab.

Skat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i
konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet
anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt
skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der
kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Transferrettigheder måles til kostpris inklusiv direkte købsomkostninger med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Transferrettigheder afskrives lineært over kontraktperioden og afskrivninger
indregnes i resultatopgørelsen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost-
prisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.

Ved første indregning måles kapitalandele i dattervirksomheder til kostpris, dvs. med tillæg af transak-
tionsomkostninger. Kostprisen allokeres i overensstemmelse med overtagelsesmetoden, jf. anvendt
regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger.

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab.

Konstaterede merværdier og eventuel goodwill i forhold til den underliggende virksomheds regnskabs-
mæssige indre værdi amortiseres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for de aktiver og
forpligtelser, som de kan henføres til. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om
nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelse.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i datter-
virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-
prisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og
andre omkostninger direkte forbundet med købet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS
39.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages ned-
skrivning på individuelt niveau.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne base-
res primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risi-
kostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på histo-
riske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehaven-
de eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger af kapitalande-
le i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved
underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke ind-
regnes med et negativt beløb.

Selskabsskat

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 betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kon-
torejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I
de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af frem-
tidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Som administrationsselskab i sambeskatningskredsen overtages hæftelsen for dattervirksomhedernes
selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambe-
skatningsbidrag. Skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgo-
dehavende skat eller skyldig selskabsskat.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ansvarlig lånekapital

Gældsforpligtelser, hvor kreditor har tilkendegivet at træde tilbage til fordel for alle virksomhedens
andre kreditorer, præsenteres som ansvarlig lånekapital. Indregningen foretages efter samme metode
som gældsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrø-
rer indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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Noter

2 Særlige poster

Som omtalt i ledelsesberetningen har selskabet i regnskabsåret indregnet 9.947 t.kr. vedørende
kompensation for lønomkostninger og aflysning af større arrangementer.
Beløbet er indregnet i bruttorfortjensten.

t.kr. 2020 2019

3 Personaleomkostninger
Lønninger 38.110 37.070
Pensioner 2.954 2.239
Andre omkostninger til social sikring 457 583

41.521 39.892

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 62 65

4 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 142 220

142 220

5 Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.

Erhvervede
lignende

rettigheder

Kostpris 1. januar 2020 6.632
Afgange -2.537

Kostpris 31. december 2020 4.095

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 3.518
Afskrivninger 2.098
Tilbageførsel af akkumulerede af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -2.537

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 3.079

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 1.016
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6 Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar
Indretning af
lejede lokaler I alt

Kostpris 1. januar 2020 7.799 3.378 11.177
Tilgange 519 0 519

Kostpris 31. december 2020 8.318 3.378 11.696

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 6.691 1.571 8.262
Afskrivninger 432 134 566

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 7.123 1.705 8.828

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 1.195 1.673 2.868

Afskrives over 5-8 år 25 år

7 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Kapitalandele i
tilknyttede

virksomheder

Andre
værdipapirer og

kapitalandele

Deposita,
finansielle

anlægsaktiver I alt

Kostpris 1. januar 2020 46 0 403 449
Tilgange 0 42 225 267
Afgange 0 0 -88 -88

Kostpris 31. december 2020 46 42 540 628

Værdireguleringer
1. januar 2020 356 0 0 356

Modtaget udbytte -325 0 0 -325
Årets resultat 442 0 0 442

Værdireguleringer
31. december 2020 473 0 0 473

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2020 519 42 540 1.101

Navn Retsform Hjemsted Ejerandel

Dattervirksomheder
VB Plus ApS ApS Vejle  %65,00
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8 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 13.304 t.kr. senere end 5 år fra balancedagen.

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som administrationsselskab
hæfter selskabet ubegrænset og solidatisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske
selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De
sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og
kildeskatter på udbytte, renter og royalties udgør 0 t.kr. pr. 31. december 2020. Eventuelle senere
korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse
udgør et større beløb.

Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeforpligtelse med i alt 14.167 t.kr. i uopsigelige
huslejekontrakter med en resterende kontraktsperiode på 1-12 år.

20


