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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Esbjerg forenede Bold-
klubber Elitefodbold A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Esbjerg, den 22. marts 2018 
Direktion: 

 

    

Brian Bo Knudsen     

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Kristoffer J. Kristensen  Palle G. Kristensen  Søren Copsø 
formand     

 

 

 

 

Ole Juul Jørgensen  Allan E. Østergaard  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til kapitalejerne i Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no-
ter, 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017 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 beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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 ledel-
sen 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 årsregn-
skabet 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► �Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, 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 usik-
kerhed 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 revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, 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 note-
oplysningerne, 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 hen-
hold 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 fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 22. marts 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Søren Jensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne32733 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 

Navn 
 
Adresse, postnr. by 

Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 
EfB Elite A/S 
Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

15 61 93 76 
18. oktober 1991 
Esbjerg 
1. januar – 31. december 

Bestyrelse Kristoffer J. Kristensen, formand 
Palle G. Kristensen, næstformand 
Søren Copsø 
Ole J. Jørgensen 
Allan E. Østergaard 

Direktion Brian Bo Knudsen 

Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab 
Havnegade 33, 6700 Esbjerg 

 
 

Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes den 18. april 2018  
kl. 19.00 i Carlsberg Loungen på Blue Water Arena. 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

EfB Elite A/S’ (herefter EfB) hovedaktivitet er professionel fodboldvirksomhed. Aktiviteten omfatter fod-
boldmæssige aktiviteter i form af deltagelse i turneringer, der er udskrevet af Dansk Boldspil Union og 
Uefa. Dette gælder på såvel ”voksen-niveau” som på ungdomsniveau i U-17 og U-19. 

EfB driver endvidere relaterede kommercielle aktiviteter omfattende salg af sponsorater, indtægter ved 
kampafvikling, tv-eksponering samt afholdelse af såvel private- som erhvervsfester-, kursus- og konfe-
renceaktiviteter mm i Blue Water Arena. 

Det er fortsat EfB’s målsætning af udvikle fodboldforretningen med EfB som fodboldflagskib for hele re-
gionen, hvilket blandt andet omfatter deltagelse i den bedste fodboldliga i Danmark, udvikling af talenter 
fortrinsvis fra vores samarbejdsklubber i Sydvestdanmark samt køb, salg og ind- og udlejning af spillere. 
Derudover udvikler og udnytter EfB de kommercielle muligheder, der knytter sig til og understøtter fod-
boldforretningen – herunder også konferencedelen 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat blev et underskud på 24, 6 mio. kr. mod et underskud i 2016 på 38,1 mio.kr. Samlet en 
forbedring på 13,5 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende.  

Den positive udvikling i resultatet i forhold til 2016 kan primært henføres til: 

- Nedgang i nettoomsætningen med 10,6 mio.kr. 

- Besparelse personaleomkostninger 12,9 mio. kr. 

- Besparelse kapacitetsomkostninger 4,4 mio. kr.  

EfB startede i sommeren 2016 en omfattende omstrukturering af sportslige organisation. Dette er fort-
sat gennem 2017.  

De sportslige resultatet levede desværre ikke op til forventningerne, hvilket medførte at EfB ved sæson-
afslutningen 2016/17 rykkede ned i Nordic Bet Ligaen (1. division). De skuffende sportslige resultater 
havde desværre også indvirkning på de økonomiske indtægter – specielt sponsor- og TV indtægter. 

Mere end 50 % af selskabskapitalen er tabt, og selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne. Bestyrelsen 
forventer selskabskapitalen reetableret ved fremtidig indtjening, alternativt ved kapitaltilførsel.   

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finan-
sielle stilling. 

Forventninger til fremtiden  

Selskabet vil forfølge sin strategi om at skabe et bæredygtigt økonomisk grundlag. Dette skal ske via sti-
gende indtægter stammende fra bedre sportslige resultater og en tilbagevenden til den bedste danske 
liga sammenholdt med en generel omkostningstilpasning. 

Selskabet forventer et bedre resultat i 2018, men dog stadigvæk et stort underskud. 
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Ledelsesberetning 

EfB’s fortsatte drift 

Der arbejdes konstant på, at sikre EfB’s langsigtede fremtidige kapitalgrundlag ved tilpasninger af drif-
ten, således selskabets samlede aktivitet kan blive økonomisk bæredygtigt. Dette skal ske fortrinsvis 
gennem tilpasning af de samlede omkostninger, stigende sponsorindtægter, højere TV-indtægter samt 
transferindtægter. Derudover skal indtægter på forretningsrelaterede områder herunder konference-
delen udvikles.  

Budgettet for 2018 er baseret på, at EfB fortsat spiller i Nordic Bet Liga og budgettet indeholder natur-
ligt en række usikkerheder – dette specielt på indtægtssiden med indtægterne fra sponsorer, transfer-
indtægter samt TV-indtægter som de største. 

Såfremt EfB i sommeren 2018 rykker op i Superligaen vil der blive udarbejdet et nyt budget. 

Indtil der er realiseret økonomisk bæredygtighed er der behov for finansiering i form af lån, kapitalind-
skud eller salg af aktiver. 

Selskabet har tilsagn om rammer til likviditet og kapital af en størrelse, som gør, at selskabets ledelse 
forventer at likviditetsberedskabet – under de givne budgetforudsætninger - rækker mindst 12 måneder 
frem fra regnskabets start 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note t.kr. 2017 2016   
 Nettoomsætning 55.009 65.607 
 Andre eksterne omkostninger -28.344 -33.529   
 Bruttoresultat 26.665 32.078 

2 Personaleomkostninger -48.457 -56.426 
4+5 Af- og nedskrivninger  -6.830 -11.385   

 Resultat før transferaktiviteter -28.622 -35.733 
 Transfer-, leje- og donationsindtægter 4.632 -791   
 Resultat før finansielle poster -23.990 -36.452 
 Finansielle indtægter 31 21 
 Finansielle omkostninger -674 -349   
 Resultat før skat -24.633 -36.780 

3 Skat af årets resultat 0 -1.294   
 Årets resultat -24.633 -38.074     
    
 Forslag til resultatdisponering   
 Overført resultat -24.633 -38.074   
  -24.633 -38.074     
    



 

 

Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 

Årsrapport 2017 

 

9

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2017 2016   
 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

4 Immaterielle aktiver   
 Kontraktrettigheder 6.984 11.495   
  6.984 11.495   

5 Materielle aktiver   
 Træningsbane på lejet grund 1.110 0 
 Driftsmateriel og inventar 5.270 6.225 
 Indretning af lejede lokaler 946 0   
  7.326 6.225   

6 Finansielle aktiver   
 Deposita 1.200 1.600   
  1.200 1.600   
 Anlægsaktiver i alt 15.510 19.320   
 Omsætningsaktiver   
 Varebeholdninger   
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 624 754   
  624 754   
 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.060 3.681 
 Andre tilgodehavender 3.109 1.281 
 Periodeafgrænsningsposter 1.592 1.358   
  8.761 6.320   
 Værdipapirer 0 38   
 Likvide beholdninger 3.166 6.618   
 Omsætningsaktiver i alt 12.551 13.730   
 AKTIVER I ALT 28.061 33.050     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2017 2016   
 PASSIVER   
 Egenkapital   

7 Aktiekapital 48.806 48.806 
 Overført resultat -65.169 -45.536   
 Egenkapital i alt -16.363 3.270   
    
 Egenkapital og ansvarlig lånekapital 2.837 3.470   
    

8 Langfristede gældsforpligtelser   
 Ansvarlig lånekapital 19.200 200 
 Gæld til kreditinstitutter  797 1.093 
 Anden gæld 1.500 0   
 Langfristede gældsforpligtelser i alt 21.497 1.293   
 Kortfristede gældsforpligtelser   

8 Kortfristet del af øvrige langfristede gældsforpligtelser 296 289 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.938 3.023 
 Mellemregning med EfB-amatørafdeling 1.637 447 
 Anden gæld 11.014 12.925 

9 Udskudt omsætning 8.042 11.803   
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22.927 28.487   
 Gældsforpligtelser i alt 44.424 29.780   
 PASSIVER I ALT 28.061 33.050     

 
 
 

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
12 Likviditetsberedskab 
13 Anvendt regnskabspraksis 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
    

kr. Aktiekapital 
Overført  
resultat I alt  

Egenkapital 1. januar 2017 48.806 -45.536 3.270 
Kapitaltilskud fra virksomhedsdeltagere 0 5.000 5.000 
Overført, jf. resultatdisponering 0 -24.633 -24.633 
 
Egenkapital 31. december 2017 48.806 -65.169 -16.363 
 

   
    
Mere end 50 % af selskabskapitalen er tabt, og selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne. Bestyrel-
sen forventer selskabskapitalen reetableret ved fremtidig indtjening, alternativt ved tilførsel af kapital.   
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Skønsmæssig usikkerhed - ledelsens vurdering 

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn 
og forudsætninger om fremtidige begivenheder. 

De foretagne skøn og forudsætninger er bl.a. baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som 
ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsige-
lige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller om-
stændigheder kan opstå. Som følge af de risici og usikkerheder, som virksomheden er underlagt, kan 
faktiske udfald afvige fra de foretagne skøn. De særlige risici er omtalt foran i ledelsesberetningen. 

Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til 
grund for disse skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. 

Transferrettigheder 

Transferrettigheder er regnskabsmæssigt behandlet som anført under immaterielle aktiver, men da 
værdien for selskabet er afhængig af spillernes præstationer, eventuelle skader m.v., er måling af trans-
ferrettigheder forbundet med en vis usikkerhed. 

 

   
t.kr. 2017 2016  

2 Personaleomkostninger 
Gager og lønninger 46.857 54.679 
Pensioner 1.149 1.293 
Andre omkostninger til social sikring 451 454  
 48.457 56.426    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 60 58    

3 Skat af årets resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst  0 0 
Årets regulering af udskudt skat 0 1.294  
 0 1.294    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   

4 Immaterielle aktiver  
t.kr. Kontrakt-

rettigheder  
Kostpris 1. januar 2017 26.550 
Tilgang 5.453 
Afgang -19.061  
Kostpris 31. december 2017 12.942  
Ned- og afskrivninger 1. januar 2017 15.055 
Ned- og afskrivninger 4.912 
Ned- og afskrivninger på årets afgang -14.009  
Ned- og afskrivninger 31. december 2017 5.958  
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 6.984   
Kontraktrettigheder (transferrettigheder) pr. 31. december 2017 med regnskabsmæssig værdi på 
6.984 t.kr. omfatter i alt 23 spillere. Kontrakterne udløber i perioden 30. juni 2018 - 31. december 
2021. Da værdien for selskabet er afhængig af spillernes præstationer, eventuelle skader m.v., er må-
ling af transferrettigheder forbundet med en vis usikkerhed. 

 

5 Materielle aktiver 

t.kr. 

Trænings-
bane på lejet 

grund 

Drifts-
materiel og 

inventar 
Indretning af 
lejede lokaler  

Kostpris 1. januar 2017 0 16.828 220 
Tilgang 1.137 787 1.096 
Afgang 0 0 0  
Kostpris 31. december 2017 1.137 17.615 1.316  
Afskrivninger 1. januar 2017 0 10.604 220 
Afskrivninger 27 1.741 150  
Afskrivninger 31. december 2017 27 12.345 370  
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 1.110 5.270 946     
I kostpris for træningsbane på lejet grund indgår donation med 4,0 mio. kr., der er betinget af, at EfB 
Elite A/S senest 7 år efter ibrugtagning overdrager anlægget til SEPE/Esbjerg Kommune vederlagsfrit. 
EfB Elite A/S bevarer en eksklusiv brugsret til anlægget vederlagsfrit, så længe selskabet driver profes-
sionel fodbold. Banen er ibrugtaget i oktober 2017 

I driftsmateriel og inventar indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig værdi på 1.246 t.kr. 

6 Finansielle aktiver  
t.kr. Deposita  
Kostpris 1. januar 2017 1.600 
Tilgang 0 
Afgang -400  
Kostpris 31. december 2017 1.200   
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

7 Aktiekapital 
  
Aktiekapitalen består af 195 .225 stk. aktier á 250 kr. med 1 stemme pr. aktie    

 Ændringer i aktiekapitalen indenfor de seneste 5 år kan vises således:  
      
t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013  
Saldo 1. januar 48.806 45.758 45.758 45.758 45.758 
Kapitalforhøjelse 0 3.048 0 0 0  
Saldo 31. december 48.806 48.806 45.758 45.758 45.758       

8 Langfristede gældsforpligtelser 

t.kr. 
Gæld i alt 

31/12 2017 
Afdrag  

næste år 
Langfristet  

andel 
Restgæld  
efter 5 år  

Ansvarlig lånekapital 19.200 0 19.200 0 
Gæld til kreditinstitutter  1.093 296 797 0 
Anden gæld 1.500 0 1.500 0  
Langfristet gældsforpligtelser i alt 21.793 296 21.497 0      
Den ansvarlige lånekapital træder tilbage for alle øvrige kreditorer og forrentes med 4%. 

9 Udskudt omsætning  

Udskudt omsætning omfatter primært sponsorater og sæsonkort. 

 

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.  

Operationelle leje- og leasingforpligtelser 

Leje‐ og leasingforpligtelser omfatter i det væsentligste leje af Blue Water Arena. Nugældende aftale om leje af Blue 
Water Arena løber frem til 1. september 2019. 

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en restløbetid på mellem 8-20 måneder 
med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 211 t.kr., i alt 3.109 t.kr.  

Kontraktlige lønforpligtelser 

Kontraktlige lønforpligtelser udgør pr. 31. december 2017 nominelt 34,1 mio. kr. (2016: 38,2 mio. kr.), 
hvoraf 19,1 mio. kr. forfalder i 2018.  Hele lønforpligtelsen forfalder til betalingen indenfor 5 år.  

 

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Selskabet hæfter for de af kreditinstitut stillede bankgarantier for selskabet, der pr. 31. december 2017 
udgør 431 t.kr. (2016: 431 t.kr.) 

Til sikkerhed for selskabets leje- og leasingforpligtelser er der givet transport i de fremtidige lejeindtæg-
ter fra Skybokse, der årligt udgør ca. 1,3 mio. kr. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

12 Likviditetsberedskab  

Den tilgængelige finansieringsramme dækker det budgetterede likviditetsbehov for 2018. Budgettet in-
deholder en række usikkerheder, herunder markante omkostningstilpasninger, betydelige transferind-
tægter og at niveauet for sponsorindtægter opretholdes. 

Såfremt budgettet for 2018 ikke realiseres som forventet kan der være yderligere behov for tilpasnin-
ger af driften, realisering af aktiver og potentielt yderligere kapital.  

Som følge af ovennævnte anses fortsat drift som rimelig, hvorfor regnskabet er udarbejdet med fortsat 
drift for øje. 

 

13 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for 
klasse C mod tidligere regnskabsklasse mellemstore klasse C-virksomheder.  

Skift af regnskabsklasse fra mellemstore klasse C-virksomheder til klasse B-virksomheder har ikke med-
ført ændringer til de valgte principper for indregning og måling.   Årsregnskabet er således aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år.  

Præsentationsvaluta 

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

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen omfatter indtægter fra deltagelse i nationale og internationale klubturneringer, en-
tré, salg på stadion, sponsoraftaler, tv-aftaler og konferenceaktiviteter. 

Nettoomsætningen indregnes i den periode som levering af tjenesteydelsen relaterer sig til eller ved salg 
af varer ved risikoovergang til køber, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der 
er afholdt i årets løb, herunder salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på opera-
tionelle 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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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter  

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Transfer-, leje- og donationsindtægter 

Transferindtægter omfatter virksomhedens andel af transfersummer for solgte transferrettigheder fra-
trukket salgsomkostninger og eventuelle regnskabsmæssige værdier af afhændede transferrettigheder. 
Transferindtægt indtægtsføres ved overgang til ny klub. 

Lejeindtægter omfatter indtægter ved udleje af spillere. 

Donationsindtægter omfatter donationer, som ikke opfylder kriterierne for indregning direkte på egen-
kapitalen.  

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger, udbytter, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser 
under aconto skatteordningen m.v. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, 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.  

Balance 

Kontraktrettigheder 

Kontraktrettigheder måles til kostpris inklusiv købsomkostninger med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.  

Kontraktrettigheder afskrives lineært over kontraktperioden, og afskrivninger indregnes i 
resultatopgørelsen under afskrivninger. Kontraktrettigheder afskrives over den kontraktlige løbetid, 
som typisk er 2-4 år. Hver kontrakt afskrives individuelt. 

I enkelte kontraktrettigheder er der indbygget performancebaserede betalinger, som indregnes, når det 
er sandsynligt, at betingelserne bliver opfyldt og afskrives over kontrakternes restløbetid. Ved 
forlængelse af en kontrakt i kontraktperioden ændres afskrivningsperioden i overensstemmelse hermed. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen 
med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og 
tab indregnes i resultatopgørelsen under "Transfer- og lejeindtægter". 
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Noter 

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Materielle aktiver 

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. I kostprisen modregnes eventuelt modtagne tilskud. 

Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

  
Træningsbane på lejet grund 7 år 
Driftsmateriel og inventar 5-10 år 
Indretning af lejede lokaler 5 år 
  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab 
indregnes i resultatopgørelsen under "Af- og nedskrivninger". 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation 
af værdiforringelse. 

Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er 
den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapital-
værdi. Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet 
eller den pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet er en del af. 

Værdien af transferrettigheder testes samlet for værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede 
aktiver i virksomheden. Herudover testes kontraktrettigheder, når der foreligger objektiv indikation på 
værdiforringelse på den enkelte kontrakt, f.eks. skadede og udlejede spillere, spillere, som langsigtet 
ikke vurderes at indgå i planerne for 1. holds truppen, eller hvor realiserede salg i perioden efter regn-
skabsårets udløb understøtter, at en værdi på balance tidspunktet er for høj. 

Leasingkontrakter 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dags-
værdi og nutidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som 
selskabets øvrige aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelser-
nes rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øv-
rige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser 
vedrørende operationel leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v. 
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Noter 

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger, der primært består af varer til brug for konference- og stadionsalg, måles til kostpris 
opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, 
der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Børsnoterede aktier indregnes på handelsdatoen til dagsværdi under kortfristede aktiver og måles efterføl-
gende til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle po-
ster. Modtagne udbytter indregnes i finansielle indtægter.  

Egenkapital 

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 

Betalbar 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 og for betalte 
aconto skatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.  

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved 
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 

Ansvarlig lånekapital  

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

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser måles ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte trans-
aktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
ved anvendelse af "den effektive rentes metode", så forskellen mellem provenuet og den nominelle 
værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger over låneperioden. 

Øvrige finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Udskudt omsætning 

Udskudt omsætning indregnet under kortfristede gældsforpligtelser omfatter modtagne betalinger ved-
rørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 


