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Ringkøbing Håndbold A/S
Årsrapport 2016/17

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ringkøbing Håndbold A/S
for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.
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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ringkøbing, den 3. oktober 2017
Direktion:

Henrik Mathiesen

Bestyrelse:

Lars Ørgaard Buhl
formand

Søren Ingemann Hansen

Dorthe Marie Siersbæk

Søren Søe Plougsgaard

Carl Olav Birk Jensen

Henrik Mathiesen

Tommy Ulrich
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Ringkøbing Håndbold A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ringkøbing Håndbold A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni
2017, 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. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017 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 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.



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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


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 konklusion 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 den øverste ledelse om bl.a. 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.
Ringkøbing, den 3. oktober 2017

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Søren H. Andersen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Ringkøbing Håndbold A/S
Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

30 60 03 04
31. maj 2007
Ringkøbing-Skjern Kommune
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Hjemmeside

www.ringkobinghaandbold.dk

Bestyrelse

Lars Ørgaard Buhl, formand
Søren Ingemann Hansen
Dorthe Marie Siersbæk
Søren Søe Plougsgaard
Carl Olav Birk Jensen
Henrik Mathiesen
Tommy Ulrich

Direktion

Henrik Mathiesen

Revision

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkmosevej 20A, 1, 6950 Ringkøbing
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål og hovedaktivitet er at drive elitehåndbold på højt niveau i Ringkøbing.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Økonomi
Årets resultat udgør et overskud på kr. 10.632, hvilket anses som tilfredsstillende.
Dette er første hele regnskabsår med den nye bestyrelse og en ny strategi, der er blevet tilpasset
markedsvilkårene. En strategi der bl.a. indeholder en ny organisationsplan, tilrettet de forventede
indtægter, samt en struktureret plan for overholdelse af spillerbudgettet.
Strategien omfatter herudover også en langsigtet plan for at kunne styrke økonomien yderligere,
således at der på sigt skabes råderum til at øge lønsummen på spillerbudgettet.
Målsætningen om at skabe et bedre økonomisk fundament blev i løbet af regnskabsåret opfyldt. Først
med en forhøjelse af egenkapitalen fra moderselskabet Rindum SU, så virksomheden kunne omdannes
til aktieselskab. Dernæst gennemførtes en aktiemission, hvor private investorer fik mulighed for at
erhverve B-aktier i selskabet. Samlet set øgede disse initiativer egenkapitalen til kr. 750.000 ved
udgangen af regnskabsåret.
Sportsligt
Den primære målsætning før sæsonen var at fastholde pladsen i dameligaen, og sekundært at undgå
nedrykningsspillet.
Et skaderamt hold sluttede grundspillet på en 11. plads, og skulle dermed ud i to kvalifikationskampe
mod nummer to fra 1. division, Hadsten, for at bevare pladsen i ligaen til den kommende sæson. De to
kvalifikationskampe endte uafgjort på hjemmebane og med en overbevisende sejr i Hadsten. Ringkøbing
Håndbold fastholdt dermed pladsen i dameligaen til den kommende sæson.
I løbet af sæsonen nåede Ringkøbing Håndbold dog at sætte lidt aftryk på ligaen, ved at tage point fra
nogle af de forventede slutspilsdeltagere. Bl.a. blev det til en sejr over de efterfølgende danske mestre
fra Nykøbing FH i den første live-tv kamp fra Green Sports Arena. En kamp, der i øvrigt rundede
100.000 seere, da der var flest der så med. Sandsynligvis var dette det største antal tilskuere til en
sportsbegivenhed, med deltagelse af et lokalt hold i Ringkøbing.
Til den kommende sæson er målsætningen uændret. Ringkøbing Håndbold skal undgå
kvalifikationsspillet til 1. division for første gang i selskabets 10-årige historie. Det bliver dog lidt
nemmere at opretholde den målsætning, da det kun er nummer 12, der skal spille kvalifikationsspil i den
kommende sæson. Til gengæld er der to hold mere med i slutspillet, så det fremover er de første otte
hold, der deltager i slutspillet.
Organisatorisk
Selskabet har fastholdt organisationen med én fuldtidsansat på kontoret. Herudover bidrager den
samlede bestyrelse i endnu større omfang med at løse selskabets opgaver.
Der er fortsat mange frivillige, der bidrager til driften af selskabet, og struktureringen af de mange
opgaver er kommet rigtig godt fra start i den nye organisation.
Sportsligt er Mads Brandt ansat som cheftræner på fuld tid, og der er herudover ansat en ny
assistenttræner på deltid samt tilknyttet en fysisk træner. Der arbejdes hårdt på at styrke
træningskulturen i klubben endnu mere, og flere bosiddende spillere bidrager godt til miljøet.
Ligaen udvides fra og med sæsonen 2018/2019 til 14 hold, og der arbejdes allerede nu
på strategiske tiltag, som følge af denne udvidelse.
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Ledelsesberetning
Beretning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som væsentligt påvirker selskabets
finansielle situation.
Forventet udvikling
Loyaliteten blandt selskabets sponsorer er stadig et kæmpe aktiv for selskabet, og de udgør det
væsentligste fundament for selskabet.
Selskabet forventer således et lignende aktivitetsniveau i det kommende år, og med et positivt
driftsresultat.
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Resultatopgørelse
Note

kr.

2016/17

2015/16

5.334.311
-3.160.296

5.397.534
-3.037.222

2.174.015
-2.148.995

2.360.312
-2.399.281

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

25.020
518
-9.906

-38.969
1.625
-991

Resultat før skat
Skat af årets resultat

15.632
-5.000

-38.335
7.490

Årets resultat

10.632

-30.845

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

10.632

-30.845

10.632

-30.845

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
2 Personaleomkostninger
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Balance
Note

kr.

2016/17

2015/16

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

31.025
11.600
5.000
63.027
17.182

81.416
16.600
8.000
104.037
42.043

127.834

252.096

Likvide beholdninger

1.016.075

582.544

Omsætningsaktiver i alt

1.143.909

834.640

AKTIVER I ALT

1.143.909

834.640
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Balance
Note

kr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

2016/17

2015/16

625.000
0
135.942

250.000
0
164.310

760.942

414.310

137.741
245.226
0

105.976
308.104
6.250

382.967

420.330

382.967

420.330

1.143.909

834.640

1 Anvendt regnskabspraksis
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital

Overkurs ved
emission

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. juli 2015
Overført, jf. resultatdisponering

250.000
0

0
0

195.155
-30.845

445.155
-30.845

Egenkapital 1. juli 2016
Kapitalforhøjelse
Fondsaktier
Overført, jf. resultatdisponering
Overført fra overkurs ved
emission

250.000
211.000
164.000
0

0
125.000
0
0

164.310
0
-164.000
10.632

414.310
336.000
0
10.632

0

-125.000

125.000

0

Egenkapital 30. juni 2017

625.000

0

135.942

760.942

kr.
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Ringkøbing Håndbold A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra salg, hvilket omfatter salg af sponsorater, entreindtægte og events m.v., indregnes i
resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget.
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.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og sponsorpleje, lokaler, administration,
og kamp- og event relaterede omkostninger m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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 nedskrivning
på individuelt niveau.
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 tilgodehavende
eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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 kontorejendomme 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 fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
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Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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Ringkøbing Håndbold A/S
Årsrapport 2016/17

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Noter
kr.

2

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

3

2016/17

2015/16

1.662.514
8.000
51.733
426.748

2.048.616
0
52.146
298.519

2.148.995

2.399.281

7

7

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået kontraktlig forligtelse omkring licens til at spille professionel håndbold.
Kontrakten er uopsigelig.
Selskabet har indgået kontraktlige forpligtelser med spillere og trænere m.v. med op til 2 års
uopsigelighed.
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