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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Ringkøbing Håndbold A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 15. oktober 2021

Direktion

Charlotte Kirstine Birk
Christensen
direktør

Bestyrelse

Lars Ørgaard Buhl Søren Ingemann Hansen Peter Byskov Sandsberg
Formand Næstformand

Søren Søe Plougsgaard Tommy Wulff Larsen Charlotte Kirstine Birk
Christensen

Mogens Andreasen
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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 2020 - 30. juni

2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020

- 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere 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 sel-

skabet 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 hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-

ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-

venheder 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 no-

teoplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

cering 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-

den 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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ringkøbing, den 15. oktober 2021

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Ove Iversen
statsautoriseret revisor
mne34480
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Selskabsoplysninger

Selskabet Ringkøbing Håndbold A/S

Kirkevej 26

6950 Ringkøbing

CVR-nr.: 30 60 03 04

Stiftet: 31. maj 2007

Hjemsted: Ringkøbing-Skjern Kommune

Regnskabsår: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Bestyrelse Lars Ørgaard Buhl, Formand

Søren Ingemann Hansen, Næstformand

Peter Byskov Sandsberg

Søren Søe Plougsgaard

Tommy Wulff Larsen

Charlotte Kirstine Birk Christensen

Mogens Andreasen

Direktion Charlotte Kirstine Birk Christensen, direktør

Revision Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab

Birkmosevej 20 A, 1.

6950 Ringkøbing
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål og hovedaktivitet er at drive elitehåndbold på højt niveau i Ringkøbing. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Sportsligt

Sæsonen blev på rigtig mange måder historisk og det overordnede mål om at vinde 1. division, blev en

realitet da Ringkøbing Håndbold søndag d. 4. april vandt med 34-19 i Rødovre. Det er første gang

Ringkøbing Håndbold spiller sig til en plads i Bambusaligaen i selskabets snart 15. årig historie.

Desværre blev sæsonen også historisk, da endnu en sæson blev præget af Covid19. Rigtig mange kampe

blev afviklet uden tilskuere og der blev mistet en del på entreindtægter, specielt i de sidste afgørende

kampe, hvor der kunne forventes en fyldt hal, med masser af sponsorer og fans. Sæsonen blev sluttet af

med en sejr i 16. del finalen i Santander Cup mod Bambusaliga holdet fra Aarhus United, som desværre

også blev uden besøg af sponsorer og fans.

Deltagelsen i Bambusaligaen, bliver med troen på det hold, der er arbejdet med i de sidste 2 sæsoner. Der

er dog kommet lidt mere bredde i truppen, med suppleringer af spillere med ligaerfaring og unge spillere

der vil træne og være en del af holdet. Der er samtidigt forlænget med cheftræner Jesper Holmris i 2 år

og teamet omkring er blevet opgraderet på den fysiske del.

Målet for Ringkøbing Håndbold er at fastholde pladsen i den bedste række og på sigt blive et etableret

ligahold. 

Økonomi

Årets resultat før skat udgør et overskud på kr. 15.309, hvilket er tilfredsstillende. Selskabets økonomiske

målsætning, er altid at levere et positivt resultat. 

Nedgang i omsætning var budgetteret, da Covid19 gennem hele sæsonen har været en risiko for

virksomhedens eksistens.

Nedgangen i omsætningen kan også spejles i manglende aktiviteter og events samt entreindtægter.

Driften er drevet af en stor velvillighed blandt de frivillige i klubben og bestyrelsen. Sponsorernes tro på

selskabet og regeringens hjælpepakker, bidrager til at ramme et resultat omkring balance.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer at deltagelsen i Bambusaligaen skal løfte aktiviteterne og dermed indtægten, dog med

den aktuelle Covid-19 risiko, som en modstander, der står i kulissen. Klubbens sponsorer er det

væsentligste fundament for selskabet og der investeres i tættere kundekontakt samt flere events i

kommende sæson.
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Ledelsesberetning

Organisatorisk

Selskabet har brug for flere timer til drift i forhold til aktiviteterne i Bambusaligaen. Der er lavet aftaler

med konsulenter omkring udvikling, og på sigt skal organisationen drives med fultidsansatte. Der

arbejdes på at kunne opfylde en kommende samarbejdsaftale med divisionsforeningen om 2 årsværk til

drift. Selskabet er dog stadig meget afhængig af frivillige kræfter til drift.

Sportsligt er Jesper Holmris ansat som fuldtids cheftræner på en aftale som udløber 30. juni 2023 og

Nicolas Høstrup er ansat som assistenttræner. Der er lavet en samarbejdsaftale med Fysiodanmark, som

opgradere det fysiske setup med flere behandlingstimer og fokus på den individuelle fysiske træning.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold som væsentligt påvirker selskabets

finansielle situation. 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ringkøbing Håndbold A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at føl-

ge enkelte regler for klasse C-virksomheder. 

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 selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der forekommer, 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 indtjeningen, herunder afskrivninger, nedskrivninger

og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der

tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg, hvilket omfatter salg af sponsorater, entreindtægter og events m.m, 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 nettoomæstningen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens ho-

vedaktiviteter, herunder indtægter fra kompensationsordninger som følge af Covid-19.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og sponsorpleje, lokaler, administration, og

kamp- og event relaterede omkostninger m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under

acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har

valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver,

hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være ind-

truffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdifor-

ringet. 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 nu-

tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-

hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller

portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår. 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-

skatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventu-

elle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2020/21 2019/20

Nettoomsætning 2.751.365 3.452.921

Andre driftsindtægter 185.468 249.679

Andre eksterne omkostninger -1.510.173 -2.131.908

Bruttoresultat 1.426.660 1.570.692

2 Personaleomkostninger -1.399.974 -1.491.575

Driftsresultat 26.686 79.117

Andre finansielle indtægter 0 2

Øvrige finansielle omkostninger -11.377 -6.656

Resultat før skat 15.309 72.463

Skat af årets resultat -4.040 -16.000

Årets resultat 11.269 56.463

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 11.269 56.463

Disponeret i alt 11.269 56.463
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Balance 30. juni

Aktiver

Note 2021 2020

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.500 84.050

Udskudte skatteaktiver 5.960 10.000

Andre tilgodehavender 176.576 87.094

Periodeafgrænsningsposter 31.656 0

Tilgodehavender i alt 216.692 181.144

Likvide beholdninger 937.280 871.265

Omsætningsaktiver i alt 1.153.972 1.052.409

Aktiver i alt 1.153.972 1.052.409
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Balance 30. juni

Passiver

Note 2021 2020

Egenkapital

Virksomhedskapital 625.000 625.000

Overført resultat 150.498 139.230

Egenkapital i alt 775.498 764.230

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 159.963 69.382

Anden gæld 218.511 218.797

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 378.474 288.179

Gældsforpligtelser i alt 378.474 288.179

Passiver i alt 1.153.972 1.052.409

1 Særlige poster

3 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse                     

Virksomheds-
kapital

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2020 625.000 139.229 764.229

Årets overførte overskud eller underskud 0 11.269 11.269

625.000 150.498 775.498
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Noter

1. Særlige poster

Selskabet har i regnskabsåret modtaget kompensation i forbindelse med Covid-19 på i alt 185 t. kr.

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 1.000.620 1.107.160

Andre omkostninger til social sikring 78.125 55.965

Personaleomkostninger i øvrigt 321.229 328.450

1.399.974 1.491.575

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 8 7

3. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået kontraktlig forpligtelse 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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