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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Vejle Boldklub
Elitefodbold A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 21. maj 2007

Direktion:

________________________
Henrik Normann Tønder

Bestyrelse:

________________________ ________________________ ________________________
Lars Skou
Jørgen G. Pedersen
Johnny R. Kristiansen
Formand
Næstformand
Næstformand

________________________ ________________________ ________________________
Tage Schmidt
Klaus S. Eskildsen
Bent Jensen Krogh

________________________ ________________________ ________________________
Kaj Kohave
Lars Jensen
Anders Kirk Johansen

________________________ ________________________
Jesper Bech Sørensen
Jacob Andersen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til aktionærerne i Vejle Boldklub Elitefodbold A/S
Vi har revideret årsrapporten for Vejle Boldklub Elitefodbold A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering
og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen
af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede,
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af
den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Vejle, den 21. maj 2007
BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Svend Alkærsig
Statsautoriseret revisor

Kurt Kristoffersen
Statsautoriseret revisor
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HOVED- OG NØGLETAL

2006
(tkr.)

2005
(tkr.)

2004
(tkr.)

2003
(tkr.)

2002
(tkr.)

Resultatopgørelse
Nettoomsætning ......................................
Driftsresultat.........................................
Årets resultat........................................

27.427
-4.229
-3.697

19.279
-665
-1.031

10.640
-1.826
1.102

6.342
-3.100
-3.092

15.036
316
206

Balance
Anlægsaktiver.......................................
Omsætningsaktiver...............................
Aktiver..................................................
Egenkapital...........................................
Hensatte forpligtelser...........................
Langfristede gældsforpligtelser............
Kortfristede gældsforpligtelser.............
Gældsforpligtelser................................

4.480
19.322
23.802
18.488
0
0
5.314
5.314

3.130
11.277
14.407
9.233
0
0
5.174
5.174

1.802
8.306
10.108
7.628
0
0
2.480
2.480

257
853
1.110
-691
0
0
1.801
1.801

503
2.834
3.337
2.401
0
0
936
936

Nøgletal i %
Egenkapitalens forrentning....................

neg.

neg.

neg.

neg.

6,0

77,7

64,1

75,5

neg.

72,0

35

24

20

12

15

(resultat før skat i % af gns. egenkapital)

Soliditetsgrad...........................................
(egenkapital i % af aktiver ultimo)

Antal medarbejdere.................................
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktiviteter er drift af den del af Vejle Boldklubs virksomhed, der vedrører
professionel fodbold, herunder salg af samtlige sponsorater og driften af følgende hold:
1. senior
2. senior
U-21
1. ynglinge
1. junior
Fodboldskolen
Varetagelse af ITU-aktiviteter.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i regnskabsåret fortsat sin ekspansive udvikling af sponsorer og sponsorindtægter
samt udvidet sin aktionærkreds, hvilket har betydet, at målsætningen for virksomhedens
økonomiske resultater er opnået. Dette betyder, at klubben er funderet således, at den vil kunne
holde samme sportslige niveau, hvis en nedrykning til Viasat Divisionen bliver en realitet,
hvilket alt tyder på ved årets afslutning. Det har været essentielt for selskabet, at drive en
forretning, som er uafhængig af sportslige resultater, og dette mål har samarbejdspartnerne
tilsikret kunne opfyldes.
Med hensyn til KUV-samarbejdet og ikke mindst opbygning af egen talentfabrik blev der i
efteråret 2006 sat fuld fokus på dette, og der arbejdes nu målrettet for at opnå de ønskede
resultater, nemlig at bringe Vejle Boldklub tilbage som en af de førende klubber i Danmark
inden for dette område, og dermed på lang sigt igen selv producere spillere med stort potentiale.
Der er blevet taget initiativ til, at der forhåbentlig opstartes en idrætsefterskole i 2007, samt at
klubben har markeret sig klart i dansk fodbold med Coerver initiativet, som er helt unikt for
ungdomstræning.
Sidst på året opsagde sportsdirektør Flemming Serritslev sin kontrakt. Bestyrelsen valgte
herefter at revurdere hele den sportslige organisation. Dette udmundede i at man har fået
fuldstændig defineret, hvilke krav man stiller til den sportslige afdeling, herunder værdier,
målsætninger og visioner. Der sikres, at der ved personaleændringer ikke ændres kurs, men at
det Vejle Boldklub står for hele tiden forbliver den røde tråd.
Det nye Vejle Stadion fik taget det første spadestik efter 2. licitation og selskabet glæder sig
meget til nu at få faciliteter, der matcher vores konkurrenters idet dette anses som et must for at
forblive attraktive og bibeholde det store netværk, som er basis for hele forretningen.
Et hovedsponsorat - Champions Club - så dagens lys. En genial ide fra vores ledelse, som
betyder at et antal sponsorer har indgået langvarig aftale. Sponsorerne bliver ikke profileret, men
ønsker at være med til at markedsføre og gøre opmærksom på vigtigt støttearbejde så som Red
Barnet, Ønskefonden, etc. Det er en flot og uselvisk holdning fra vores mange nye sponsorer.
Som tidligere år fortsætter, som det kan ses i regnskabet, fastholdelsen af den økonomiske linie.
Dette betyder, at aktiekapitalen ikke udhules, men det er klart, at et selskab/klub som er ved at
etablere sig som kommende SAS-ligaklub selvfølgelig må udnytte alle de økonomiske
ressourcer, der er til rådighed herunder overkurs ved aktiesalg og emissioner.
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Set i lyset af ovenstående betragter bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende, ikke mindst fordi
man ved årets afslutning også har fået ryddet op i spillertruppen og skåret til benet, således at
truppen nu har en korrekt størrelse.
Den forventede udvikling
Med hensyn til udvidelsen af erhvervsklubmedlemskaber, reklamer og sponsorkontrakter ser det
ud til at tendensen vil fortsætte, og derfor forventes en stigning i omsætningen for året 2007.
Stigningens størrelse vil dog afhænge af om det fra sommeren hedder SAS-liga eller Viasat
Division.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Ove Christensen er blevet ansat som cheftræner med det hovedformål at sikre generobring af
vores SAS-ligaplads sommeren 2008 for så vidt nedrykning bliver en realitet.
Kim Poulsen fratrådte samtidig efter at have ydet en stor indsats for at bringe os i SAS-ligaen i
foråret 2006, men det var desværre nødvendigt at få nye indgangsvinkler tilført.
Der arbejdes kraftigt på en ny selskabsstruktur som på bestyrelses- og ledelsesniveau skal sikre
at der også på dette område fortsat skabes innovation samt ekspansion og at der også her tilføres
nye kræfter og nyt blod til gavn for videreudvikling af selskabet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vejle Boldklub Elitefodbold A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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
fragå 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 indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for
at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I sponsor- og reklameindtægter indgår indtægter vedrørende indgåede sponsoraftaler m.v. og de
indregnes i resultatopgørelsen således:
Sponsorater og ydelser, der indeholder både indtægter og omkostninger for selskabet,
periodiseres over de enkelte regnskabsår, de vedrører.
Sponsorrater, som primært omfatter deltagelse i sponsorarrangementer, hvis hovedformål er
etablering af netværk med andre erhvervsfolk samt giver adgang til selskabets afholdte
fodboldkampe, indtægtsføres på det tidspunkt, der er indgået bindende aftale.
Sponsoraftaler af denne karakter, der løber mere end et år, periodiseres for at give et retvisende
billede.
Indtægterne måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kampafvikling, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed
valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede kontraktrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Kontraktrettigheder afskrives over
kontraktperioden.
Materielle anlægsaktiver
Indretning lokaler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet
brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugs-tider og restværdi herefter:

Indretning lokaler.............................................................
Driftsmateriel og inventar................................................

Brugstid

Restværdi

10 år
5 år

0%
0%

Aktiver med en kostpris på under 11 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en gældsforpligtelse.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat
af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgiv-ning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For
indeværende år er anvendt en skattesats på 28%.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.
Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

2006
kr.

2005
tkr.

1

27.426.560

19.279

-1.114.823
104.000
-19.940.959
-8.799.796

-401
-495
-10.964
-7.186

-2.325.018

233

-1.903.576

-898

DRIFTSRESULTAT...........................................................

-4.228.594

-665

Indtægter af værdipapirer......................................................
Finansielle indtægter.............................................................
Finansielle omkostninger......................................................

40.766
58.632
-28.755

19
24
-14

RESULTAT FØR SKAT....................................................

-4.157.951

-636

461.000

-395

-3.696.951

-1.031

Anvendt af tidligere års overskud..........................................

-3.696.951

-1.031

I ALT.....................................................................................

-3.696.951

-1.031

NETTOOMSÆTNING.......................................................
Kampudgifter.........................................................................
Transfer- og lejeudgifter........................................................
Personaleomkostninger.........................................................
Andre eksterne omkostninger................................................

2

BRUTTORESULTAT.........................................................
Afskrivninger........................................................................

Skat af årets resultat..............................................................
ÅRETS RESULTAT...........................................................

3

4

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER

2006
kr.

2005
tkr.

5

3.494.297
3.494.297

2.737
2.737

6

55.541
530.382
585.923

49
135
184

Lejedepositum.......................................................................
Andre værdipapirer...............................................................
Udlån.....................................................................................
Finansielle anlægsaktiver...................................................

237.824
122.304
40.000
400.128

118
46
45
209

ANLÆGSAKTIVER...........................................................

4.480.348

3.130

Tilgodehavender fra salg.......................................................
Andre tilgodehavender..........................................................
Udskudt skatteaktiv...............................................................
Periodeafgrænsningsposter....................................................
Tilgodehavender..................................................................

12.858.548
375.463
2.904.000
395.783
16.533.794

8.598
0
2.443
184
11.225

Likvider.................................................................................
Likvide beholdninger..........................................................

2.787.698
2.787.698

52
52

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................

19.321.492

11.277

AKTIVER............................................................................

23.801.840

14.407

AKTIVER

Kontraktrettigheder...............................................................
Immaterielle anlægsaktiver................................................
Indretning af lejede lokaler...................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................
Materielle anlægsaktiver....................................................

Note

7
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BALANCE 31. DECEMBER

2006
kr.

2005
tkr.

17.125.645
1.362.292

8.400
833

18.487.937

9.233

Gæld til pengeinstitutter........................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser..............................
Anden gæld...........................................................................
Periodeafgrænsningsposter....................................................
Kortfristede gældsforpligtelser..........................................

0
914.507
3.949.396
450.000
5.313.903

1.673
1.219
2.041
241
5.174

GÆLDSFORPLIGTELSER..............................................

5.313.903

5.174

PASSIVER...........................................................................

23.801.840

14.407

PASSIVER

Note

Aktiekapital...........................................................................
Overført overskud.................................................................
EGENKAPITAL.................................................................

Eventualposter mv.

8

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10

Nærtstående parter

11

16

PENGESTRØMSOPGØRELSE

2006
tkr.

2005

Årets resultat.......................................................................................

-3.697

-1.031

Afskrivninger indeholdt i resultatet....................................................
Finansielle indtægter...........................................................................
Finansielle omkostninger....................................................................
Skat af årets resultat............................................................................
Ændring i tilgodehavender..................................................................
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser...........................................

1.904
-99
29
-461
-4.847
1.813

899
-43
14
395
-4.018
1.275

Pengestrømme fra drift før renter...................................................
Renteindbetalinger..............................................................................
Renteudbetalinger................................................................................

-5.358
59
-29

-2.509
24
-14

Pengestrømme fra ordinær drift......................................................
Ekstraordinære omkostninger.............................................................
Betalt selskabsskat...............................................................................

-5.328
0
0

-2.499
0
0

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....................

-5.328

-2.499

Investering i immaterielle anlægsaktiver............................................
Køb af materielle anlægsaktiver..........................................................
Køb af finansielle anlægsaktiver.........................................................

-2.524
-540
-151

-2.100
-39
-68

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET...........

-3.215

-2.207

Kapitalindskud....................................................................................

12.952

2.636

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.........

12.952

2.636

ÆNDRING I LIKVIDER.................................................................

4.409

-2.070

Likvide beholdninger og kassekredit primo........................................

-1.621

449

LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT ULTIMO...

2.788

-1.621

tkr.
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NOTER

Nettoomsætning
Kampindtægter......................................................................
Reklame og sponsorer...........................................................
Radio- og TV-indtægter........................................................
Transferindtægter..................................................................
Øvrige indtægter og erstatninger...........................................

2006
kr.

2005
tkr.

1.609.504
22.603.742
2.793.792
0
419.522

446
17.607
705
0
521

27.426.560

19.279

1

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit..............................

35

24

De samlede personaleomkostninger udgør:
Løn og gager..........................................................................
ATP, pensioner og andre sociale udgifter.............................

18.302.229
1.638.730

10.480
484

19.940.959

10.964

1.766.370
22.807
114.399

814
22
62

1.903.576

898

0
-461.000
0

0
206
189

-461.000

395

Afskrivninger
Kontraktrettigheder...............................................................
Indretning af lejede lokaler...................................................
Andre anlæg og inventar.......................................................

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst......................
Regulering af udskudt skat....................................................
Regulering af udskudt skat som følge af ændret skattesats...

Note

2

3

4
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NOTER

Note
Immaterielle anlægsaktiver

5
Kontraktrettigheder

Kostpris 1. januar 2006........................................................................................
Tilgang ...................................................................................................................
Afgang....................................................................................................................
Kostpris 31. december 2006.............................................................................

3.790.000
2.523.567
0
6.313.567

Afskrivninger 1. januar 2006..............................................................................
Årets afskrivninger ..............................................................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver......................................
Afskrivninger 31. december 2006...................................................................

1.052.900
1.766.370
0
2.819.270

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 ...............................................

3.494.297

Materielle anlægsaktiver

6

Lejede
lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris 1. januar 2006..............................................................
Tilgang .........................................................................................
Afgang..........................................................................................
Kostpris 31. december 2006...................................................

474.183
29.815
0
503.998

1.324.246
510.022
0
1.834.268

Afskrivninger 1. januar 2006....................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver............
Årets afskrivninger ....................................................................
Afskrivninger 31. december 2006.........................................

425.650
0
22.807
448.457

1.189.487
0
114.399
1.303.886

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 .....................

55.541

530.382

Tilgodehavender
Heraf forfalder til betaling mere end 1 år efter
regnskabsårets udløb.............................................................

7
1.500.000

2.250.000
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NOTER

Note
Egenkapital

8
Aktiekapital

Egenkapital 1. januar 2006...............................
Forslag til årets resultatdisponering................
Kapitalforhøjelse til kurs 150...........................
Omkostninger ved kapitaludvidelse................

8.399.817

Egenkapital 31. december 2006....................

17.125.645

8.725.828

Aktiekapital
Aktiekapital er fordelt således:
Aktier, 17.125.645 stk. á 1 kr................................................

Overført
overskud

I alt

833.415
-3.696.951
4.362.914
-137.086

9.233.232
-3.696.951
13.088.742
-137.086

1.362.292

18.487.937

2006
kr.

2005
tkr.

17.125.645

8.400

Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser
Selskabet har ydet ansvarligt udlån på 80.000 kr. til Pitstop Vejle ApS. Lånet træder
tilbage for selskabets øvrige kreditorer.
Leasing-årlige ydelser 53.000 kr., den samlede forpligtelse udgør 156.000 - restløbetid i
måneder 35.
Operationel leasing
Operationel leasingaftale om leje af automobiler indtil 30. november 2008
med årlig leje på 106.000 kr.

9
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NOTER

Note
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har via pengeinstitut stillet garanti på 200.000 kr. i forbindelse med køb af
spillerrettigheder.

10
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Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum
5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
R2 Group A/S, Odinsvej 25, 8722 Hedensted
Techno Vision ApS, Skjoldborgsvej 1, 8723 Løsning
JO-KRI A/S, Rosas Minde Vej 46, 7120 Vejle Øst
Sole Minkfoder A/S, Kærvej 45, Gl. Sole, 8722 Hedensted
Hanssen Holding A/S, Brummersvej 10, 7100 Vejle
Anders Kirk Johansen, Rohdenvej 4, Rohden, 7140 Stouby
Mogens Johansen, Nederager 16, 7120 Vejle Øst

