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Nordic Blue Invest A/S

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
juli 2015 - 30. juni 2016 for Nordic Blue Invest A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som
godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. juni 2016, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finansielle stilling som
helhed, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden står
over for.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hellerup, den 29. juli 2016

Direktion

Jesper Gotfredsen
Direktør

Bestyrelse
Torben Jensen
Formand

Robin Heino Eriksen
Næstformand

Jesper Gotfredsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Nordic Blue Invest A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Blue Invest A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016,
der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for Selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. 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.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af Selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 2 i årsregnskabet, hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om Selskabets evne til at fortsætte driften. Usikkerheden henføres til, at Selskabets egenkapital er negativ, og at den aktuelle likviditetsbuffer er beskeden. Ledelsen forventer under hensyntagen til den indgåede kreditfacilitet med hovedaktionæren
Hellerup Finans Holding A/S, der er afhængig af hovedaktionærens igangværende udbud af obligationer og aktier, samt det forventede provenu fra den af Selskabet planlagte kapitaludvidelse i efteråret
2016, at Selskabet vil kunne opretholde driften som planlagt. Ledelsen aflægger i overensstemmelse
hermed årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Opfyldes de nævnte forudsætninger ikke, eller opfyldes de kun delvist, er der væsentlig usikkerhed knyttet til virksomhedens
evne til at fortsætte driften, og virksomheden vil derfor muligvis være ude af stand til at indfri sine
forpligtelser, som de forfalder.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 29. juli 2016

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Henrik Barner Christiansen
statsautoriseret revisor

Thomas Bruun Kofoed
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Selskabets hoved- og nøgletal
2015/16
_______

2014/15
_______

2013/14
_______

2012/13
_______

2011/12
_______

0

0

0

31.739

30.381

(9.632)

(8.155)

Hovedtal (t.kr.)
Nettoomsætning
Driftsresultat (EBIT)
Resultat af finansielle poster
Årets resultat af fortsættende aktiviteter

(1.180)
(9)

6

(921)
24

(349)
(9.981)

225

(1.239)

(897)

218

(6.477)

(7.072)

Totalindkomst

(971)

(7.716)

(7.969)

(9.981)

(7.930)

Egenkapital

(704)

267

4.983

12.952

22.933

Balancesum

483

4.069

25.540

36.986

36.609

Investeringer i materielle aktiver

0

0

359

14.868

14.903

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

0

31

40

56

51

EBITA-margin (%)

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Afkast af investeret kapital (%)

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Egenkapitalforrentning (%)

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

aktiviteter (kr.)

(1)

(13)

(14)

(17)

(14)

Resultat pr. aktie fortsættende aktiviter (kr.)

(2)

(2)

(2)

-

-

0

0

0

0

0

neg.

0,4

8

22

39

701.908

582.237

586.908

586.908

586.908

Årets resultat af ophørende aktiviteter

(1.189)

(1.245)

-

(7.930)
-

Regnskabsrelaterede nøgletal

Aktierelaterede nøgletal
Resultat pr. aktie fortsættende og ophørte

Udbytte pr. aktie (kr.)
Indre værdi pr. aktie (kr.)
Gennemsnitligt antal aktier

Nøgletallene for henholdsvis 2015/16, 2014/15 og 2013/14 er tilpasset, så der er sket opdeling mellem
ophørende og fortsættende aktiviteter. For de sidste 2 regnskabsår er der ikke sket opdeling mellem
ophørende og fortsættende aktiviteter.
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
Resultat pr. aktie (basis og udvandet) er beregnet i overensstemmelse med IAS 33.
Hovedtal og øvrige nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens
”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.
Nøgletal

Beregningsformel

Bemærkninger

EBITA-margin (%)

EBITA * 100
Nettoomsætning

Nøgletallet er udtryk for en virksomheds
driftsmæssige rentabilitet forstået som
virksomhedens evne til at skabe
overskud af de driftsmæssige aktiviteter.

Egenkapitalforrentning (%)

Årets resultat *100
Gns. egenkapital

Nøgletallet er udtryk for en virksomheds
evne til at generere et afkast til
Selskabets aktionærer, når der tages
højde for virksomhedens kapitalgrund
lag.

Afkast af investeret kapital

EBITA *100
Gns. investeret kapital

Nøgletallet er udtryk for en virksomheds
evne til at generere et afkast af investorernes midler gennem de driftsmæssige
aktiviteter.

Indre værdi pr. aktie

Egenkapital
Antal aktier ultimo

Nøgletallet er udtryk for værdien af
egenkapital pr. aktie iflg. Selskabets årsregnskab.

Beregning af resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er specificeret i note 9.
EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat (EBIT) tillagt
årets af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver.

Nordic Blue Invest A/S
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Ledelsesberetning
Årets aktivitet
Ledelsen har i regnskabsåret arbejdet på at klargøre Selskabet til ny aktivitet. Som led heri har Selskabet ændret navn i løbet af året fra Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S til Hellerup
Consulting Group A/S og endelig til det nuværende Nordic Blue Invest A/S. Herudover er Selskabets
hjemsted ændret fra Viborg til Gentofte Kommune.
Selskabet har nu en erklæret strategi om at investere i lange- og mellemlange investeringsobjekter
inden for ejendomme og vedvarende energi, med hovedfokus på Norden og Tyskland. Investering i
andre lande er dog ikke udelukket.
Ledelsen forventer, at Selskabet i september 2016 påbegynder en kapitaludvidelse på basis af et
Finanstilsyns godkendt prospekt. Derved vil også detailinvestorer få mulighed for at investere i Selskabet. Det er Selskabets forventning, at den fremtidige strategi vil medføre, at Selskabet fremadrettet
vil blive anset for en alternativ investeringsfond (”AIF”) i henhold til lov om Forvaltere af Alternative
investeringsfonde (”FAIF-loven”), og i den forbindelse påtænker Selskabet at indgå en forvaltningsaftale med Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S.

Udvikling i økonomiske forhold
Siden 1. juli 2015 har den eneste aktivitet i Selskabet været leasing af driftsmidler og omkostninger
forbundet med at være børsnoteret. Herudover udgør omkostninger til revision og rådgivning samt
forsikring og administration en væsentlig del af Selskabets driftsomkostninger.
Selskabets resultat af fortsættende aktiviteter blev for 2015/16 -1.189 t.kr. mod -1.239 t.kr. i 2014/15.
Selskabets ledelse betragter resultatet som værende som forventet.
Selskabets bestyrelse foreslår, at årets underskud overføres til egenkapitalen.
Selskabets aktiver omfatter fortrinsvis likvide beholdninger. Egenkapitalen er negativ med 704 t.kr. pr.
30. juni 2016.
Selskabet har i 2015/16 realiseret negative pengestrømme med 1.743 t.kr., hvilket primært kan henføres til det negative resultat samt afvikling af tidligere aktiviteter. Pengestrømmene er dækket ved
træk på de likvide beholdninger.

Nordic Blue Invest A/S
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Ledelsesberetning
Ophørende aktiviteter
Selskabet har med overtagelsesdag 1. juli 2015 frasolgt sine driftsaktiviteter til New Beginning Viborg
HK ApS (nu Viborg HK ApS) og er således uden driftsaktivitet.
Selskabets resultat af ophørte aktiviteter udgjorde i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 et overskud
på 218 t.kr. Resultatet er påvirket af en gevinst ved salget på 100 t.kr., samt tilbageførsler på tidligere
nedskrevne debitorer med 109 t.kr.

Usikkerheder og usædvanlige forhold
Usikkerhed vedrørende fortsat drift
Selskabet har siden 1. juli 2015 været et selskab uden driftsaktivitet.
Pr. 30. juni 2016 udgør Selskabets egenkapital DKK -0,7 mio. bestående af aktiekapital på DKK 3,5
mio. og overført resultat på DKK -4,2 mio.
Selskabets kapital er dermed tabt, og Selskabet er således afhængig af adgang til yderligere kapital
og likviditet for at kunne gennemføre planlagte aktiviteter og for at kunne fortsætte driften.
Ledelsen forventer et månedligt, gennemsnitligt likviditetstræk på DKK 0,1 mio. for regnskabsåret
2016/17.
Ledelsen vurderer, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med Selskabets fremtidige kapitalberedskab, der kan rejse tvivl om Selskabets mulighed for at fortsætte driften, og at Selskabet derfor kan
blive ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
Selskabet har pr. 28. juli 2016 indgået en finansieringaftale (”Kreditfaciliteten”) på 1,5 mio.kr. med
Hellerup Finans Holding A/S (”Kreditgiver”), hvorigennem Nordic Blue Invest A/S får stillet en kreditfacilitet til rådighed til dækning af Selskabets drift. Kreditfaciliteten er uopsigelig fra Kreditgivers side,
indtil 30. september 2017, hvor kreditten skal indfries i sin helhed.
Kreditgiver har et igangværende udbud af erhvervsobligationer på op til 60 mio. kr. Der er pr. regnskabsafslutningsdatoen udstedt obligationer for 32,6 mio. kr., hvoraf 22,7 mio. kr. hidrører fra investorers ombytning af obligationer i et nu nedlukket investeringsprojekt. Kreditgiver har ligeledes startet et
udbud af beholdning af egne aktier på 7,4 mio. kr.
Ledelsen vurderer, at manglende eller begrænset tegning af erhvervsobligationerne hos Kreditgiver
vil kunne influere negativt på Kreditgivers evne til at opfylde Kreditfaciliteten, hvilket igen vil have en
væsentlig negativ indflydelse på Selskabets evne til at forsætte driften.

Nordic Blue Invest A/S
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Ledelsesberetning
Som omtalt i afsnittet ”Årets aktivitet” forventer ledelsen at påbegynde investeringer i ejendomme og
vedvarende energi, såfremt der kan opnås ny kapital. Ledelsen forventer, at der i regnskabsåret
2016/17 vil blive søgt gennemført en kapitaludvidelse med tilgang af egenkapital og andre likviditetsgivende aktiviteter.
Der er risiko for, at det ikke lykkes at erhverve nye aktiviteter, og at Selskabet derfor må opløses enten
ved en solvent likvidation eller konkursbehandling.
Ledelsen vurderer, at der på balancedagen er væsentlige usikkerheder om selskabets fortsatte drift.
Som følge af Kreditfaciliteten og den forventede kapitaludvidelse, aflægger ledelsen årsregnskabet
under forudsætning om going concern. Der henvises til oplysningerne i note 2, hvoraf det fremgår, at
Selskabets fortsatte drift er betinget af tilgang af egenkapital og andre likviditetsgivende aktiviteter.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Ledelsen vurderer, som følge af de senere års underskud og usikkerheden forbundet med de kommende års resultater, at forudsætningerne for indregning af skatteaktivet fortsat ikke er til stede, hvorfor skatteaktivet ikke er indregnet pr. 30. juni 2016. Skatteaktivet udgør pr. 30. juni 2016 14.920 t.kr.
mod 14.707 t.kr. sidste år.

Usædvanlige forhold
Der er ikke i regnskabsåret i øvrigt konstateret usædvanlige forhold, der har påvirket drift mv.

Nordic Blue Invest A/S
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Ledelsesberetning
Risici
Branchespecifikke risikofaktorer
Som følge af den manglende aktivitet, vurderes der pt. ikke at være branchespecifikke risikofaktorer.

Virksomhedens videnressourcer
Selskabet har efter frasalget af driftsaktiviteterne sidste år ikke længere ansatte medarbejdere, bortset
fra direktør Jesper Gotfredsen, som i februar 2016 erstattede den tidligere direktør. Selskabet vil måske ikke være i stand til at tiltrække og fastholde et tilstrækkeligt antal kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Selskabets fremtidige konkurrencedygtighed afhænger til dels af evnen til
at tiltrække, oplære og fastholde medarbejdere, samt at kunne tiltrække kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Manglende evne til at tiltrække, oplære og fastholde det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere, samt at tiltrække kvalificerede bestyrelsesmedlemmer kan få væsentlig negativ indvirkning
på Selskabets fremtidige virksomhed, resultater og finansielle stilling.

Finansielle risici herunder risici knyttet til ændringer i valutakurser
Selskabet styrer de finansielle risici centralt og koordinerer Selskabets likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Som følge af Selskabets begrænsede drift og
finansiering, er dette ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser og / eller renteniveau.

Renterisici
Selskabet har ingen rentebærende nettogæld, opgjort som bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, og Selskabets kreditfacilitet etableret efter regnskabsårets udløb
med Hellerup Finans Holding A/S er fastforrentet i hele kredittens løbetid, hvorfor Selskabets renterisici er begrænset.

Kreditrisici
Selskabet har ingen væsentlige tilgodehavender og dermed ingen væsentlige kreditrisici pr. 30. juni
2016.
Den maksimale kreditrisiko for finansielle aktiver er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier, der
indgår i balancen.

Nordic Blue Invest A/S
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Ledelsesberetning
Likviditet
Omfanget af Selskabets likviditetsberedskab vurderes løbende af Selskabets ledelse.
Selskabet har i 2016/17 opnået en kreditfacilitet på op til DKK 1,5 mio. fra hovedaktionæren Hellerup
Finans Holding A/S, jf. afsnittet foran, side 8, ”Usikkerhed vedrørende fortsat drift”. Bortset fra misligholdelse indestår kreditfacilitetten uopsigelig fra Kreditgivers side indtil 30. september 2017, hvor hele
faciliteten forfalder til betaling. Den til enhver tid værende restgæld forrentes med 6% p.a.
Herudover har Selskabet ingen kredit- eller lånefaciliteter pr. 30. juni 2016.
Selskabets primære anvendelse af likviditet vedrører leasing af driftsmidler og omkostninger ved at
være børsnoteret. Herudover udgør omkostninger til revision og rådgivning samt forsikring og administration en væsentlig del af Selskabets driftsmæssige omkostninger. Endelig er der, jf. også note 17 i
årsregnskabet, risiko for, at Selskabet får yderligere udgifter i forbindelse med eventualforpligtelser.
Selskabets kilde til fremtidig likviditet er, bortset fra ovennævnte Kreditfacilitet, begrænset til Selskabets likvide beholdninger, idet driftsaktiviteten blev frasolgt den 1. juli 2015.
Den fremtidige aktivitet vil blive søgt finansieret ved en kapitaludvidelse, der forventes påbegyndt i
september 2016.
Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Usikkerhed vedrørende fortsat drift”, side 8, hvor ledelsen har redegjort for Selskabets likviditetsmæssige stilling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 21. juli 2016, har Selskabet foretaget en kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Selskabets nominelle egenkapital blev således nedsat med
DKK 2.827.632 fra DKK 3.534.540 til nominelt DKK 706.908. Nedsættelsen blev gennemført ved, at
stykstørrelsen blev nedsat fra DKK 5 til DKK 1.
Selskabet har pr. 28. juli 2016 indgået en finansieringaftale (”Kreditfaciliteten”) på 1,5 mio.kr. med
Hellerup Finans Holding A/S. Der henvises til omtalen i afsnittet ”Usikkerhed vedrørende fortsat drift”,
side 8.
Derudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
Selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Ledelsesberetning
Forventet fremtidig udvikling
Selskabet søger ny aktivitet, hvorfor Selskabet ikke udmelder resultatforventninger for regnskabsåret
2016/17.

Corporate Governance
Aktieinformation
Fondsbørs

Nasdaq Copenhagen

Aktiekapital

3.534.540 kr. (fra 21. juli 2016: 706.908)

Nominel stykstørrelse

5 kr. (fra 21. juli 2016: 1 kr.)

Antal aktier

706.908 stk.

Aktieklasser

En

Antal stemmer pr. aktie

En

Ihændehaverpapir

Ja

Stemmeretsbegrænsning

Nej

Begrænsninger i omsættelighed

Nej

Fondskode

DK0016017171

Nasdaq Copenhagen har meddelt Selskabet, at Selskabet skal opfylde noteringsbetingelserne senest
den 31. december 2016, herunder skal der være aktivitet i Selskabet, ligesom Selskabet skal have en
tilfredsstillende likviditet i aktien. Dette forventer Selskabet at opfylde.
Selskabet har pr. 30. juni 2016 registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Ejerandel
%
_______

Andel af
stemmerettigheder
%
_______

Hellerup Finans A/S, Gentofte, direkte eller indirekte

32,07

32,30

Bach Gruppen A/S, Viborg

13,50

13,60

Bilhuset Ribe ApS, Esbjerg

7,17

7,22

Graves Lauridsen, Varde

5,66

5,70

Nordic Blue Invest A/S
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Politik for egne aktier
Selskabet besidder pr. 30. juni 2016 5.000 egne aktier, svarende til 0,7% af selskabskapitalen. Selskabet har ikke erhvervet eller afhændet egne aktier i regnskabsåret. Selskabet forventer ikke, at beholdningen afhændes i det kommende regnskabsår.
Ledelsen sikrer løbende bemyndigelse fra generalforsamlingen til muligt opkøb af egne aktier.

Særlige begrænsninger knyttet til aktier i Selskabet
Der er ikke knyttet særlige begrænsninger eller forpligtelser til Selskabets aktier.

Særlige regler for valg af bestyrelsesmedlemmer
Selskabets vedtægters § 12, stk. 1, angiver, at ”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer”.
Selskabets vedtægters § 11, stk. 1, angiver, at beslutninger på generalforsamlinger vedtages med
simpelt stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter.

Vedtægtsændringer
I Selskabets vedtægters § 11, stk. 4, fremgår følgende vedrørende vedtægtsændringsforhold:
”Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at
forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.”

Særlig kompetence til bestyrelsen
Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad én eller flere
gange med op til samlet 200.000.000 nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling eller indskud
af værdier.

Væsentlige aftaler
Selskabet har ikke indgået væsentlige aftaler, som afhænger af kontrollen med Selskabet.

Nordic Blue Invest A/S
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Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. ÅRL § 107b
Komiteen for God Selskabsledelse har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, der omhandler
Selskabets kommunikation og samspil med Selskabets investorer og øvrige interessenter, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og organisering, ledelsens vederlag og regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision.
Som børsnoteret selskab skal Nordic Blue Invest A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare,
hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges.
Nordic Blue Invest A/S’ retningslinier for god selskabsledelse, herunder fravigelser fra anbefalingerne,
fremgår af Selskabets hjemmeside på følgende adresse:
http://invsel.dk/assets/god_selskabsledelse_15_16.pdf
Nordic Blue Invest A/S tilstræber at følge alle anbefalinger om god selskabsledelse, men der er dog
identificeret følgende områder, hvor Corporate Governance for Nordic Blue Invest A/S afviger fra anbefalingerne:
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser
respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom. Grundet Selskabets størrelse og nærhed med interessenterne har Selskabets bestyrelse valgt ikke at udarbejde politikker for området.
 Anbefalingerne foreskriver, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Selskabet afgiver kvartalsvise periodemeddelelser til fondsbørsen, da bestyrelsen har vurderet, at kvartalsrapporter
ikke vil medføre en forøget informationsværdi for Selskabets interessenter.
 Anbefalingerne foreskriver, at Selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg. Bestyrelsen har ikke etableret en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, henset til
Selskabets begrænsede størrelse og aktiviteter.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.
Nordic Blue Invest A/S ønsker at leve op til lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund,
hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar
som en del af Selskabets strategi og aktiviteter. Derfor afgives ikke en særskilt redegørelse
om samfundsansvar.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen årligt redegør for, hvilke kompetencer bestyrelsen
skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, sammensætningen af bestyrelsen, samt de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Bestyrelsen vurderer årligt, om de
nødvendige kompetencer er tilstede, men der sker ikke offentliggørelse af kompetencebeskrivelser m.v., da det vurderes ikke at ville medføre en forøget informationsværdi for Selskabets
interessenter.

Nordic Blue Invest A/S
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 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen
gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den
samlede bestyrelse. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater
skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til
bl.a. alder, international erfaring og køn. Bestyrelsen vurderer årligt herpå. Henset til Selskabets størrelse er processen ikke så transparent og formel, som anbefalingen lægger op til.
 Anbefalingerne foreskriver, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til
bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse
af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder. Selskabet oplyser om de enkelte medlemmers ledelseserhverv i årsrapporten. Der vurderes ikke at være behov for yderligere oplysninger, da det ikke vurderes at
ville medføre en forøget informationsværdi for Selskabets interessenter.
 Anbefalingerne foreskriver, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen. Selskabet vurderer, at alder ikke skal diskvalificere et bestyrelsesmedlem.
 Anbefalingerne foreskriver, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. I en
periode hvor Selskabet arbejder med strategien for Selskabets fremtidige drift og aktivitet, vurderes det at være vigtigt med en tæt tilknytning til aktionærerne. Bestyrelsen er dog opmærksom på betydningen af uafhængighed.
 Anbefalingerne foreskriver, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen fastlagte indeholder specifikke oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen. Aktiebeholdning m.v. oplyses
kun, såfremt at det enkelte medlem besidder mere end 5% af aktierne. Begrundelsen herfor
er, at det ikke anses for nødvendigt at oplyse det øverste ledelsesorgans antal aktier m.v.,
medmindre det efter Selskabsloven skal offentliggøres, da det vurderes ikke at have nogen
informationsværdi for Selskabets interessenter. Bestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for
at oplyse alder, køn og tidspunktet for indtræden i bestyrelsen. Såfremt et medlem ikke er
uafhængigt, så oplyses det i ledelsesberetningen.
 Anbefalingerne foreskriver, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør: ledelsesudvalgenes kommissorier, udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert
udvalg, samt navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes
formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. Grundet Selskabets størrelse arbejdes der ikke med faste
udvalg. I særlige tilfælde nedsættes der arbejdsgrupper, hvor enkelte medlemmer af bestyrelsen deltager. Disse arbejdsgrupper refererer tilbage til bestyrelsen. Der sker ikke offentliggørelse omkring disse arbejdsgrupper, da det ikke vurderes at ville medføre forøget information
for Selskabets interessenter.
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 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg. Selskabet har
valgt at bruge bestemmelsen i RL § 31, stk. 5 og at lade revisionsudvalgets funktioner udøve
af et udvalg bestående af Selskabets samlede bestyrelse.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg. Grundet Selskabets
størrelse og manglende aktivitet nedsættes der ikke et nomineringsudvalg.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg. Grundet Selskabets
størrelse er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit
arbejde. Mindre justeringer af direktions vederlag kan foretages af formanden for bestyrelsen,
mens større justeringer af direktionens vederlag forelægges den samlede bestyrelse.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med
direktionen årligt evalueres. Resultatet offentliggøres ikke i årsrapporten, da det vurderes ikke
at have nogen informationsværdi for Selskabets interessenter.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for
bestyrelsen og direktionen. Der er ikke vedtaget en vederlagspolitik. Direktionen og bestyrelsen er ulønnede i Selskabet. Ingen medarbejdere har variable lønandele. Aktionærerne har
mulighed for at spørge til vederlag.
 Anbefalingerne foreskriver, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert
enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet. Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen og direktionen, men Selskabet oplyser et, samlet vederlag for de 2 ledelsesgrupper.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering
af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Der er ikke indført en sådan ordning, idet Selskabet for nuværende ingen medarbejdere har.
 Anbefalingerne foreskriver, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen. Selskabet har ikke nedsat et revisionsudvalg.Bestyrelsen
eller revisor kan når de måtte finde behov for det, rette kontakt til hinanden.
 Anbefalingerne foreskriver, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem
bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Revisionshonoraret
forhandles af direktion eller af en af denne udpeget medarbejder, idet Selskabet ikke har et
egentligt revisionsudvalg.

Nordic Blue Invest A/S
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Hovedelementer i Selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Selskabets risikostyring og interne kontrol
i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og
anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen.
Selskabets risikostyrings- og interne kontrolsystemer vurderes alene at skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen undgås.
Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med
Selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsen.

Kontrolmiljø
Bestyrelsen vurderer mindst årligt eller når væsentlige begivenheder måtte betinge det, Selskabets
organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder.
Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politiker, procedurer og kontroller
på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets lille organisation giver
en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, og simple autorisations- og attestationsprocedurer mens det indenfor området funktionsadskillelse, ikke er muligt med adskillelse af funktioner, da
Selskabet alene har én ansat.

Revisionsudvalg
Bestyrelsen har valgt at lade revisionsudvalgets funktion varetages af Selskabets samlede bestyrelse.
Udvalgets aktivitet i løbet af regnskabsåret 2015/16 har blandt indeholdt:
 Gennemgang af centrale områder indenfor regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder bogføringsprocedure og fuldmagtsforhold
 Gennemgang af centrale områder indenfor virksomhedens interne kontrolsystem, herunder behandling af intern viden
 Gennemgang af centrale områder indenfor den lovpligtige revision af årsregnskabet, herunder
de udøvede skøn i regnskabet
 Status og kontrol af revisors uafhængighed.

Nordic Blue Invest A/S
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Risikovurdering
Bestyrelsen foretager en gang årligt samt ved større ændringer i Selskabet en overordnet vurdering
af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder risikoen for besvigelser, misbrug af aktiver
samt risikoen for tilsidesættelse af kontroller.

Kontrolaktivitet
Selskabet har en løbende rapporteringsproces der tager højde for Selskabets begrænsede niveau af
driftsaktivitet, men som stadigvæk muliggør en løbende overvågning af Selskabets resultatopgørelse,
likviditet og udvikling.
Herudover modtager bestyrelsen kopi af ledelsens regnskabserklæring til revisor, og der sker gennemgang og underskrift af revisionsprotokollat.
Selskabets kontrolprocedurer tilpasses til det enhver tid værende aktivitetsniveau og vurderes kontinuerligt.

Overvågning
Bestyrelsen overvåger, at direktionen reagerer effektivt på eventuelle svagheder og mangler, og at
aftalte tiltag i relation til styrkelse af risikostyring og interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsen implementeres som planlagt.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
Nordic Blue Invest A/S ønsker at leve op til lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund, hvor der
opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en
del af Selskabets strategi og aktiviteter. Derfor afgives ikke en særskilt redegørelse om samfundsansvar, herunder menneskerettigheder og klimapåvirkning.
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Lovpligtig politik for underrepræsenteret køn
Selskabets lovpligtige politik for underrepræsenteret køn og tilknyttede måltal findes på Selskabets
hjemmeside på følgende adresse:
http://invsel.dk/assets/ligeværdighedspolitik_nordic_blue_invest_15_16.pdf

Finanskalender 2016/17
29. juli 2016

Offentliggørelse af årsrapport 2015/16

27. september 2016

Forventet dato for generalforsamling

24. februar 2017

Delårsrapport for 2016/17

27. september 2017

Offentliggørelse af årsrapport for 2016/17

Kontaktperson
Direktør Jesper Gotfredsen – tlf. nr. 3173 0033
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Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv
Torben Jensen, formand
Anses ikke for uafhængig.
Direktionsposter
 Hellerup Finans Holding A/S
 YVC Holding ApS
 Hellerup Gruppen (fuldt ansvarlig deltager)

Bestyrelsesposter
 Rovsing Business Academy A/S (Formand)
 Rovsing Innovation A/S (Formand)
 Hellerup Finans A/S (Formand)
 Lyngby Boldklub A/S (Formand)
 Cembrane A/S
 Mainz Invest A/S

 Komplementarselskabet Vindinvest 20
ApS (ejer)
 German Property Company A/S
 Mainz Invest A/S
 Venere Invest A/S

 Hellerup Finans Holding A/S
 Injecto A/S
 Forvaltningsselskabet Hellerup Finans
A/S
 Just Sold A/S
 Venere Invest A/S
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Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv (fortsat)
Jesper Gotfredsen, direktør og bestyrelsesmedlem
Anses ikke for uafhængig.
Direktionsposter
 JAG Consulting ApS
 DNCC ApS
 Hellerup Finans A/S
 Energipension ApS
 AC Ejendomme af 2012 ApS
 Active Capital ApS
Bestyrelsesposter
 Forvaltningsselskabet Hellerup Finans
A/S (Formand)
 Rovsing Business Academy A/S
 Hellerup Finans Ventures I A/S
 HF Homburg Invest A/S
 HF Tax A/S








Energipension Finans ApS
Property Company A/S
HG Sports Management ApS
HF Tax A/S
Rovsing Business Academy A/S
Rovsing Innovation A/S







K/S Energipension Italy I
K/S Energipension Italy II
HF Leipzig Invest A/S
Property Company A/S
Rovsing Innovation A/S
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Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv (fortsat)
Robin Heino Eriksen, næstformand
Anses ikke for uafhængig.
Direktionsposter
 Forvaltningsselskabet Hellerup Finans
A/S
 HF Homburg Invest A/S
 HF Leipzig Invest A/S
 Komplementarselskabet Energipension
Neustadt ApS
 Komplementarselskabet Energipension
Italy IV ApS
 Komplementarselskabet Energipension
Italy V ApS
 Komplementarselskabet Energipension
Italy VI ApS

 Komplementarselskabet Energipension
Italy VII ApS
 Komplentarselskabet
Energipension
Brandenburg ApS
 Komplementar Solar Energy Company
ApS
 Solar Energy Company I P/S
 Solar Energy Company II P/S
 Solar Energy Company III P/S
 Solar Energy Company IV P/S
 Solar Energy Company V P/S
 Solar Energy Company VI P/S

Bestyrelsesposter
 German Property Company A/S
 HF Leipzig Invest A/S
 K/S Energipension Brandenburg
 K/S Energipension Italy II
 K/S Energipension Italy I
 K/S Energipension Italy V
 K/S Energipension Italy VII
 K/S Energipension Neustadt
 Mainz Invest A/S
 Solar Energy Company I P/S












Solar Energy Company II P/S
Solar Energy Company III P/S
Solar Energy Company IV P/S
Solar Energy Company V P/S
Solar Energy Company VI P/S
Venere Invest A/S
Hellerup Finans Ventures I A/S
HF Homburg Invest A/S
Property Company A/S
HF Tax A/S
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Totalindkomstopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Note
____

2015/16
t.kr.
_______

5,6,7

(1.180) _______
(1.245)
_______

Driftsresultat (EBIT)

(1.180)

Finansielle indtægter

0

Finansielle omkostninger

(1.189)
8

Årets resultat af fortsættende aktiviteter
Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter

(1.245)
6

(9) _______
0
_______

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter
Skat af fortsættende aktiviteter

2014/15
t.kr.
_______

0
_______
(1.189)

4

Årets resultat

218
_______
(971)

(1.239)
0
_______
(1.239)
(6.477)
_______
(7.716)

Anden totalindkomst

0
_______

0
_______

Totalindkomst i alt

(971) _______
(7.716)
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(971) _______
(7.716)
_______

I alt

(971) _______
(7.716)
_______

Resultat pr. aktie (EPS)

9

Resultat pr. aktie (basis og udvandet), kr.

(1)

(13)

Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (basis og udvandet), kr.

(2)

(2)

1

(11)

Resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie (basis og udvandet), kr.
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Balance pr. 30.06
2016
t.kr.
_______

2015
t.kr.
_______

Andre værdipapirer og kapitalandele

0
_______

5
_______

Finansielle aktiver

0
_______

5
_______

Langfristede aktiver

0
_______

5
_______

0

475

14

322

Periodeafgrænsningsposter

43
_______

175
_______

Tilgodehavender

57
_______

972
_______

19

426
_______

2.169
_______

4

0
_______

923
_______

Kortfristede aktiver

483
_______

4.064
_______

Aktiver

483
_______

4.069
_______

Note
____

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

10

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger
Aktiver bestemt for salg
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Balance pr. 30.06

Selskabskapital

Note
____

2016
t.kr.
_______

2015
t.kr.
_______

13

3.536

17.674

Overført resultat

(4.240) _______
(17.407)
_______

Egenkapital

(704) _______
267
_______

Anden gæld

14

Langfristede forpligtelser

85
_______

255
_______

85
_______

255
_______

Hensatte forpligtelser

15

610

285

Leverandørgæld

16

0

857

Anden gæld

14

492
_______

1.468
_______

1.102
_______

2.610
_______

0
_______

937
_______

Forpligtelser

1.187
_______

3.802
_______

Passiver

483
_______

4.069
_______

Kortfristede forpligtelser
Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg

Øvrige noter

4

17-25
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Egenkapitalopgørelse
EgenSelskabs- Overført
kapital
kapital
resultat
i alt
t.kr.
t.kr.
t.kr.
_______
_______
_______
Egenkapital 01.07.2014

14.674
_______

(9.691) _______
4.983
_______

Årets resultat 2014/15

0
_______

(7.716) _______
(7.716)
_______

Totalindkomst i alt for perioden

0
_______

(7.716) _______
(7.716)
_______

Transaktioner med ejere
Kapitaludvidelse juni 2015

3.000
_______

0
_______

Egenkapital 30.06.2015

17.674
_______

(17.407) _______
267
_______

Egenkapital 01.07.2015

17.674
_______

(17.407) _______
267
_______

Årets resultat 2015/16

0
_______

(971) _______
(971)
_______

Totalindkomst i alt for peroiden

0
_______

(971) _______
(971)
_______

Transaktioner med ejere
Kapitalnedsættelse oktober 2015

(14.138) _______
14.138
_______

Egenkapital 30.06.2016

3.536
_______

3.000
_______

0
_______

(4.240) _______
(704)
_______

Kostprisen, 2.493 t.kr., for erhvervelse af 5.000 stk. egne aktier er modregnet i ”Overført resultat”.
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Pengestrømsopgørelse
Note
____
Resultat af primær drift fra fortsættende aktiviter (EBIT)
Resultat af primær drift fra ophørende aktiviter (EBIT)

4

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

(1.180)

(1.245)

218
_______
(962)

Af- og nedskrivninger
Tilbageførsel af gevinst ved salg af aktiviteter
Ændring i nettoarbejdskapital

0
4
18

Pengestrømme vedrørende primær drift

(100)

(7.132)
1.323
0

(1.122) _______
(3.772)
_______
(2.184)

Modtagne finansielle indtægter

(5.887)
_______

0

(9.581)
6

Betalte finansielle omkostninger

(9) _______
(590)
_______

Pengestrømme vedrørende drift

(9) _______
(10.165)
_______

Salg af immaterielle aktiver

4

100

0

Salg af materielle aktiver

4

350
_______

20.762
_______

450
_______

20.762
_______

0

3.000

Pengestrømme vedrørende investeringer
Provenu ved kapitaludvidelse
Afdrag prioritetsgæld

0
_______

(12.458)
_______

Pengestrømme vedrørende finansiering

0
_______

(9.458)
_______

Ændring i likvider

(1.743)

Likvider 01.07.

Likvider 30.06.

19

1.139

2.169
_______

1.030
_______

426
_______

2.169
_______

Nordic Blue Invest A/S

28

Noteoversigt
Side
1. Anvendt regnskabspraksis

29

2. Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

36

3. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

37

4. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg

38

5. Andre eksterne omkostninger

39

6. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

40

7. Personaleomkostninger

41

8. Skat af årets resultat

42

9. Resultat pr. aktie

43

10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

43

11. Immaterielle aktiver

44

12. Materielle aktiver

45

13. Selskabskapital

46

14. Anden gæld

47

15. Hensatte forpligtelser

47

16. Leverandørgæld

47

17. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige

48

forpligtelser

48

18. Ændring i nettoarbejdskapital

48

19. Likvide beholdninger og bankgæld

48

20. Finansielle risici

49

21. Finansielle instrumenter

50

22. Nærtstående parter

51

23. Aktionærforhold

52

24. Begivenheder efter balancedagen

52

25. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

52

Nordic Blue Invest A/S

29

Noter
1. Anvendt regnskabspraksis
Selskabet har til og med 30. juni 2015 drevet virksomhed med driftsaktiviteterne: Håndbold, Sports
Academy, Hospitality samt Viborg Sport og Event. Akviteten blev overdraget til New Beginning Viborg
HK A/S pr. 1. juli 2015, og er i årsregnskabet præsenteret som ophørt aktivitet. Efterfølgende har
Selskabets aktiviteter omfattet administration af det børsnoterede selskab.
Den anvendt regnskabspraksis dækker såvel den ophørte aktivitet som administrationen af det børsnoterede selskab.
Årsregnskabet for 2015/16 for Nordic Blue Invest A/S aflægges i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for regnskabsklasse D,
jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.
Regnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er den funktionelle valuta for Selskabets aktiviteter.
Regnskabet aflægges på basis af historiske kostpriser.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er sket reklassifikation af 285
t.kr. mellem ”Hensatte forpligtelser” og ”Anden gæld” for 2014/15.
Ændring af anvendt regnskabspraksis
Implementeringen af ikrafttrådte nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft
På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede
standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i
Selskabets årsregnskab. Det er ledelsens vurdering, at disse med den nuværende aktivitet i Selskabet
ikke vil få væsentlig indvirkning på indregning og måling for Selskabet.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Totalindkomstopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter sponsorindtægter, entre- og TV-indtægter, salg af merchandise, Sports
Academy samt Café og Lounge mv.
Sponsorindtægter indregnes lineært over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler indholdet af den enkelte aftale.
Entreindtægter indregnes ved gennemførelse af den pågældende begivenhed. TV-indtægter indregnes forholdsmæssigt baseret på indholdet af de indgåede kontrakter og under hensyntagen til de parametre, der indgår i opgørelsen af TV-indtægterne. Som udgangspunkt indregnes TV-indtægterne
lineært over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler aftalens indhold. Salg af
merchandise, Sports Academy samt Café og Lounge mv. indregnes, når levering og risikoovergang
til køber har fundet sted.
Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter og lign., der opkræves på vegne af tredjemand samt rabatter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter
set i forhold til Selskabets hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle langfristede aktiver, herunder kontraktrettigheder.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes til at tilbagediskontere de
forventede fremtidige betalinger, som er knyttet til det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse,
for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af henholdsvis aktivet og forpligtelsen.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.
Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra eventuel udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved
første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige
resultat eller den skattepligtige indkomst.
Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte
aktiv og afviklingen af den enkelte forpligtelse.
Udskudt skat måles ved at anvende de skattesatser og -regler, der – baseret på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen – forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst
som aktuel skat.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive
frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Balancen
Immaterielle aktiver
Software består af omkostninger til etablering af hjemmeside afskrives over 5 år.
Immaterielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenfor.
Materielle aktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger
til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket restværdien. Restværdien er det forventede beløb, som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter fradrag af salgsomkostninger, hvis aktivet
allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet forventes at være i efter afsluttet brugstid.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

15-50 år
2-10 år
5 år

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenfor.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver
De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider gennemgås på balancedagen for at fastsætte, om der er indikationer på værdiforringelse. Hvis
dette er tilfældet, skønnes aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for eventuel nedskrivning og omfanget heraf.
Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, skønnes genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.
Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien.
Hvis henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi skønnes
at være lavere end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien, idet det enkelte aktiv dog ikke nedskrives til en værdi, der er lavere end dets
dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor
denne er lavere.
Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
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 individuelt tilgodehavende er værdiforringet. De objektive indikatorer er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de
forventede pengestrømme. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente, som er anvendt på
tidspunktet for første indregning, for det enkelte tilgodehavende.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egne aktier
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.
Leasingforpligtelser
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatet over leasingperioden.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter omkostninger til krav mod Selskabet afledt af tvister m.v. Hensatte
forpligtelser indregnes, når Selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af Selskabets
økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi. Hvis
opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen til
dagsværdi.
Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser, herunder prioritetsgæld, leverandørgæld og anden gæld, måles ved første
indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved at anvende
den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Præsentation af ophørte aktiviteter
Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af Selskabet, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt
og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for et år i henhold til en
formel plan.
Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpasning
af sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den
ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte
linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne.
Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i
en note.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved regnskabsårets begyndelse og ved regnskabsårets slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som
driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt finansielle indtægter og omkostninger, fratrukket den i regnskabsåret betalte selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg
af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og
materielle aktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i Selskabets aktiekapital og
omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld,
køb af egne aktier samt udbetaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket bankgæld.
Segmentoplysninger
Selskabet består for nuværende kun af et segment indeholdende udgifter i forbindelse med administration, herunder børsnoteringen, leasingkontrakter på kopimaskiner, samt en kautionsforpligtigelse
overfor Nykredit.
Med baggrund i at der kun foreligger et enkelt segment er der ikke udarbejdet segmentoplysninger i
nærværende årsregnskab.
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Noter
2. Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
Selskabet er afhængig af adgang til yderligere kapital og likviditet for at kunne opretholde administrationen af Selskabet samt gennemføre igangsatte og planlagte tiltag for at udvikle ny driftsaktivitet.
Selskabet har fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016 haft negative pengestrømme på 1.743 t.kr. Pengestrømmene er dækket ved træk på likvide beholdninger. Pr. 30. juni 2016 udgør Selskabets likvide beholdninger 426 t.kr., og egenkapitalen er negativ med 704 t.kr. Ledelsen forventer et månedligt, gennemsnitligt likviditetstræk på ca. 100 t.kr. for regnskabsåret 2016/17.
Ledelsen forventer, at der i regnskabsåret 2016/17 vil blive søgt gennemført en kapitaludvidelse med
tilgang af egenkapital og andre likviditetsgivende aktiviteter. Selskabet har en erklæret strategi om
fremadrettet at investere i lange- og mellemlange investeringsobjekter inden for ejendomme og vedvarende energi, med hovedfokus på Norden og Tyskland. Ledelsen forventer, at Selskabet i september 2016 påbegynder en kapitaludvidelse på basis af et Finanstilsyns godkendt prospekt.
Selskabet har pr. 28. juli 2016 indgået en finansieringaftale (”Kreditfaciliteten”) på 1,5 mio.kr. med
Hellerup Finans Holding A/S (”Kreditgiver”), hvorigennem Nordic Blue Invest A/S får stillet en kreditfacilitet til rådighed til dækning af Selskabets drift. Kreditfaciliteten er uopsigelig fra Kreditgivers side,
indtil 30. september 2017, hvor kreditten skal indfries i sin helhed.
Kreditgiver har et igangværende udbud af erhvervsobligationer på op til 60 mio. kr. Der er pr. regnskabsafslutningsdatoen udstedt obligationer for 32,6 mio. kr., hvoraf 22,7 mio. kr. hidrører fra investorers ombytning af obligationer i et nu nedlukket investeringsprojekt. Kreditgiver har ligeledes startet et
udbud af beholdning af egne aktier på 7,4 mio. kr.
Ledelsen forventer under hensyntagen til den indgåede kreditfacilitet med hovedaktionæren Hellerup
Finans Holding A/S, der er afhængig af hovedaktionærens igangværende udbud af obligationer og
aktier, samt det forventede provenu fra den af selskabet planlagte kapitaludvidelse i efteråret 2016, at
Selskabet vil kunne opretholde driften som planlagt.
Ledelsen vurderer, at manglende eller begrænset tegning af erhvervsobligationerne hos Kreditgiver,
vil kunne influere negativt på Kreditgivers evne til at opfylde den indgåede finansieringsaftale, hvilket
igen vil have en væsentlig negativ indflydelse på Selskabets evne til at forsætte driften.
Der er risiko for, at det ikke lykkes at igangsætte nye driftsaktiviteter, og at Selskabet derfor må opløses enten ved en solvent likvidation eller konkursbehandling.
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Noter
2. Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift (forsat)
Opfyldes de nævnte forudsætninger ikke, eller opfyldes de kun delvist, er der væsentlig usikkerhed
knyttet til virksomhedens evne til at fortsætte driften, og virksomheden vil derfor muligvis være ude af
stand til at indfri sine forpligtelser, som de forfalder.
Baseret på Kreditfaciliteten og den forventede kapitaludvidelse i 2. halvår 2016, aflægger ledelsen
årsregnskabet under forudsætning om Selskabets fortsatte drift.

3. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over,
hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.
Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved præsentation af ophørte aktiviteter, og opgørelsen af måling af udskudt skatteaktiv samt eventualforpligtelser.
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i
sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige,
og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt
risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn.
Selskabet frasolgte al driftsaktivitet til New Beginning Viborg HK ApS med overtagelsesdag pr. 1. juli
2015. Selskabet er således pr. 1. juli 2015 et selskab uden driftsaktivitet, Selskabet er i færd med at
anskaffe ny driftsaktivitet.
Selskabets ledelse vurderer som følge af de senere års underskud og usikkerheden forbundet med
de kommende års resultater, at forudsætningerne for indregning af skatteaktiv fortsat ikke er til stede,
hvorfor skatteaktivet ikke er indregnet pr. 30. juni 2016. Skatteaktivet udgør pr. 30. juni 2016 14.920
t.kr. mod 14.707 t.kr. sidste år.
Selskabet kan blive mødt af krav fra tidligere medarbejdere, jf. note 17. Der er ved regnskabets aflæggelse ikke rejst beløbsangivne krav. Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages hensættelse til
sådanne tvister, kræver, at der drages slutninger om forskellige faktuelle og juridiske forhold, som
ligger uden for Selskabets kontrol. Blandt de faktorer, som der tages stilling til i forbindelse med en
afgørelse om en forpligtelse, er kravets art, juridiske rådgiveres anbefalinger samt ledelsens beslutning om, hvordan Selskabet vil reagere på kravet.
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4. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg
Selskabet har til og med 30. juni 2015 drevet virksomhed ved driftsaktiviteterne: Håndbold, Sports
Academy, Hospitality og Viborg Sport og Event. Hospitality aktiviteten bestod af Selskabets ejendomme, leje af Viborg Stadion Hal med tilknyttet cafe, hvor Selskabet har drevet resturantdrift m.v.
Ultimo december 2014 blev Selskabets bygninger solgt og restaurantdriften blev overdraget til Tinghallen ved udgangen af februar måned 2015. Hospitality bestod herefter kun af udlejning af Stadion
Hal. Denne aktivitet blev som led i aktivoverdragelsesaftalen overdraget til New Beginning Viborg HK
A/S pr. 1. juli 2015.
Håndbold, Sports Academy og Viborg Sport og Event aktiviteterne blev ligeledes overdraget til New
Beginnings Viborg HK ApS som led i aktivoverdragelsesaftalen.
Som beskrevet i fondsbørsmeddelelse 24.2015 blev aktivoverdragelsen gennemført med virkning fra
1. juli 2015.
Salgsprisen udgjorde 86 t.kr., hvilket svarede til den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2015 af de
overdragne nettoaktiver med tillæg af goodwill på 100 t.kr. Gevinsten er indtægtsført under ”Andre
driftsindtægter”. Der er ikke indregnet skat af gevinsten som følge af Selskabets skattemæssige underskud.
Resultat af ophørte aktiviteter
2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

Nettoomsætning

0

20.490

Vareforbrug

0

Driftsresultat og påvirkning af årets resultat,netto:
(16)

Andre driftsindtægter

100

Andre eksterne omkostninger

340

(10.867)

(222)

(14.263)

Personaleomkostninger

92

Af- og nedskrivninger

0
_______

(1.323)
_______

Driftsresultat (EBIT)

218

(5.887)

0
_______

(590)
_______

218

(6.477)

Finansielle omkostninger
Årets resultat før skat af ophørte aktiviteter
Skat

0
_______

0
_______

Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter

218
_______

(6.477)
_______
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4. Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg (fortsat)
Den ophørte aktivitet har i regnskabsåret påvirket pengestrømsopgørelsen
således:
2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

(246)

(4.689)

Pengestrøm verørende investering

450

20.762

Pengestrøm verørende finansiering

0
_______

(12.458)
_______

204
_______

3.615
_______

Immaterielle aktiver

0

0

Materielle aktiver

0

350

Varebeholdninger

0

42

Andre tilgodehavender

0

232

Periodeafgrænsningsposter

0
_______

299
_______

Aktiver bestemt for salg i alt

0
_______

923
_______

0

674

Periodeafgrænsningsposter

0
_______

263
_______

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg i alt

0
_______

937
_______

Pengestrøm verørende drift

Aktiver bestemt for salg kan specificeres således:

Anden gæld

Der er ingen akkumulerede indtægter og omkostninger indregnet i anden totalindkomst, der vedrører
aktiver bestemt for salg.

5. Andre eksterne omkostninger

Administrationsomkostninger

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

1.180
_______

1.245
_______

1.180
_______

1.245
_______
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2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

Revision

0

125

Andre erklæringer

0

67

70

227

8
_______

10
_______

78
_______

429
_______

125

0

0

0

25

0

0
_______

0
_______

150
_______

0
_______

6. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Honorar til Selskabets generalforsamlingsvalgte
revisorer, Deloitte (2014/15) kan specificeres således:

Andre ydelser end revision
Skatterådgivning

Honorar til Selskabets generalforsamlingsvalgte
revisorer, EY (2015/16) kan specificeres således:
Revision
Andre erklæringer
Andre ydelser end revision
Skatterådgivning

BDO, som var Selskabets revisor for perioden
oktober til december 2015, har ikke modtaget
honorar fra Selskabet.
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7. Personaleomkostninger
Alle medarbejdere i Selskabet blev overdraget til New Beginning Viborg HK ApS pr. 1. juli 2015,
hvorefter der ikke har været medarbejdere i de fortsættende aktiviteter.
Bestyrelse

Vederlag til ledelsesmedlemmer
Bestyrelseshonorar
Løn og gager

Direktion

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

0
0
_______

0
0
_______

0
0
_______

0
791
_______

0
_______

0
_______

0
_______

791
_______

Bestyrelse og direktion er ikke aflønnet i Selskabet for regnskabsåret 2015/16. Selskabets hovedaktionær har valgt at afholde ledelsesvederlaget. Der henvises til note 22.
Selskabet har i indeværende regnskabsår ikke haft pensionsordninger. I regnskabsåret 2014/15 har
Selskabet alene indgået bidragsbaserede ordninger.

42

Nordic Blue Invest A/S

Noter
8. Skat af årets resultat
Årets skat kan opdeles således:
2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter

0

0

Skat vedrørende ophørte aktiviteter

0

0

0
_______

0
_______

0
_______

0
_______

0

0

0
_______

0
_______

0
_______

0
_______

Skat af anden totalindkomst

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter
fremkommer således:
Aktuel skat
Udskudt skat

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter
kan foreklares således:
Beregnet 22,0 % (23,5 % i 2014/15) skat af resultat
før skat af fortsættende aktiviteter

(262)

(291)

Skatteeffekt af:
Ikke-indregnet skatteaktiv

262
_______

291
_______

0
_______

0
_______

Immaterielle aktiver

0

835

Materielle aktiver

0

1.298

Tilgodehavender

0

10

134

0

14.786
_______

12.565
_______

14.920

14.707

Udskudt skat vedrører:

Hensatte forpligtelser
Skattemæssige underskud
Total
Heraf nedskrevet

(14.920) _______
(14.707)
_______

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni

0
_______

0
_______

I lighed med sidste regnskabsår har ledelsen vurderet, at forudsætningerne ikke er tilstede for at,
indregne skatteaktiv med baggrund i Selskabets historiske negative resultater og forventningerne til
de kommende år.
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2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

9. Resultat pr. aktie
Beregning af resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag:
Resultat til Selskabets aktionærer anvendt ved beregning
af resultat pr. aktie

(971) _______
(7.716)
_______

Gennemsnitligt antal udstedte aktier

706.908

Gennemsnitligt antal egne aktier

(5.000) _______
(5.000)
_______

Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie

701.908
_______

582.237
_______

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

0

670

587.237

Der er ikke potentielle aktier med udvandingseffekt.

10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Der foretages nedskrivninger af tilgodehavender, hvis værdien ud fra en
individuel vurdering af de enkelte debitorers betalingsevne er forringet,
fx ved betalingsstandsning, konkurs e.l. Nedskrivninger foretages til
opgjort nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender før nedskrivning
Nedskrivning

0
_______

(195)
_______

0
_______

475
_______

Saldo på ikke nedskrevne uforfaldne tilgodehavender

0
_______

263
_______

Saldo på ikke nedskrevne forfaldne tilgodehavender

0
_______

103
_______
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10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (fortsat)
Der anvendes en nedskrivningskonto til at reducere den regnskabsmæssige værdi af øvrige tilgodehavender, hvis værdi er forringet
grundet tabsrisiko. Baseret på historiske erfaringer indregnes beløb
på nedskrivningskontoen, når tilgodehavender har været forfaldne i
mere end 2 – 3 måneder.

Nedskrivningskonto 01.07.

2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

195

50

Regulering af nedskrivninger

(195) _______
145
_______

Nedskrivningskonto 30.06.

0
_______

195
_______

Der har ikke været tab som følge af kreditrisici (2014/15: 145 t.kr.).
Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender vurderes at svare til dagsværdien.
Software
t.kr.
_______

11. Immaterielle aktiver
Kostpris 01.07.2014

782

Overført til aktiver bestemt for salg

(782)
_______

Kostpris 30.06.2015

0
_______

Af- og nedskrivninger 01.07.2014
Årets af- og nedskrivninger

743
39

Overført til aktiver bestemt for salg

(782)
_______

Af- og nedskrivninger 30.06.2015

0
_______

Regnskabsmæssig værdi 30.06.2015

0
_______
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Andre
Grunde og anlæg
bygninger
mv.
t.kr.
t.kr.
________
_______

Indretning
lejede
lokaler
t.kr.
_______

12. Materielle aktiver
Kostpris 01.07.2014
Afgang

21.628
(21.628)

3.175
(510)

210
(0)

Overført til aktiver bestemt for salg

(0) _______
(2.665) _______
(210)
________

Kostpris 30.06.2015

0
________

0
_______

0
_______

Af- og nedskrivninger 01.07.2014

843

1.773

0

Årets af- og nedskrivninger

196

1.039

50

Afgang

(1.039)

(337)

0

Overført til aktiver bestemt for salg

(0) _______
(2.475) _______
(50)
________

Af- og nedskrivninger 30.06.2015

0
________

0
_______

0
_______

Regnskabsmæssig værdi 30.06.2015

0
________

0
_______

0
_______
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t.kr.
_______

13. Selskabskapital
Selskabskapital 01.07.2010

58.692

Kapitalnedsættelse oktober 2011 til dækning af underskud

(23.476)

Kapitalnedsættelse oktober 2013 til dækning af underskud

(20.542)

Kapitalforhøjelse juni 2015

3.000

Kapitalnedsættelse oktober 2015 til dækning af underskud

(14.138)
_______

Selskabskapital 30.06.2016

3.536
_______

Selskabskapitalen består af 706.908 aktier á 5 kr. Aktierne er fuldt indbetalte.
Selskabskapitalen pr. 30.06.2016 fordeler sig således:
1 stemme pr. 5 kr. aktie, 706.908 stk. a 5 kr.
Selskabet besidder pr. 30.06.2016, 5.000 stk. egne aktier, svarende til 0,7% af selskabskapitalen.
Aktierne har en pålydende værdi på 5 kr. pr.stk. eller i alt 25.000 kr.
På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 21. juli 2016 har selskabet foretaget en kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Den nominelle selskabskapital blev således nedsat med DKK
2.827.632 fra DKK 3.534.540 til nominelt DKK 706.908. Nedsættelsen blev gennemført ved, at stykstørrelsen blev nedsat fra DKK 5 til DKK 1.
Der er ikke købt eller solgt egne aktier i regnskabsåret.
Selskabets ledelse foretager løbende overvågning af Selskabets kapitalberedskab. Selskabets kapitalstruktur omfatter udstedt aktiekapital og overført resultat. Der henvises til omtalen i note 2.
Selskabet er ikke underlagt eksterne kapitalkrav.
Nasdaq Copenhagen har meddelt Selskabet, at Selskabet skal opfylde noteringsbetingelserne senest den 31. december 2016, herunder skal der være aktivitet i Selskabet, ligesom Selskabet skal
have en tilfredsstillende likviditet i aktien. Dette forventer Selskabet at opfylde.
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2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

Skyldig løn, feriepenge, A-skat, sociale bidrag m.m.

0

20

Ferieforpligtelser o.l.

0

107

577
_______

1.596
_______

577
_______

1.723
_______

85

255

492
_______

1.468
_______

577
_______

1.723
_______

610
_______

285
_______

610
_______

285
_______

0

0

610
_______

285
_______

610
_______

285
_______

0
_______

857
_______

14. Anden gæld

Andre skyldige omkostninger

Forpligtelserne fordeler sig som følger:
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster vedrørende A-skat,
sociale bidrag, feriepenge o.l., moms og afgifter samt andre skyldige
omkostninger svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

15. Hensatte forpligtelser
Krav afledt af tvister m.v.

Forpligtelserne fordeler sig som følger:
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser

16. Leverandørgæld
Gæld til leverandører
Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.
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17. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige
forpligtelser
Eventualforpligtelser
Selskabet har kautioneret for Viborg Håndboldklubs Venner ApS’ prioritetsgæld overfor Nykredit.
Restgælden, som der er kautioneret for, udgør 2.527 t.kr. pr. 31. december 2015. Lånene er oplyst til
ikke at være i restance.
Selskabet har som led i overdragelsen af Selskabets tidligere driftsaktivitet påtaget sig, hvad ledelsen vurderer er sædvanlige forpligtelser, hvad der vedrører tiden før overdragelsen.
Selskabet kan risikere at blive part i en eller flere foreløbig uafklaret sag(er), der vedrører manglende
indeholdelse af korrekt A-skat og AM-bidrag for en række medarbejdere ansat i perioden før 1. juli
2015. Der er ved regnskabets aflæggelse ikke rejst beløbsangivne krav.
Afviklingen af eventualforpligtelser forventes ikke at påføre Selskabet økonomiske tab udover de i
balancen allerede indregnede forpligtelser.
2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

42

58

1.446

466

18. Ændring i nettoarbejdskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

(2.610) _______
(4.296)
_______
(1.122) _______
(3.772)
_______

19. Likvide beholdninger og bankgæld
Kontanter og bankindestående

426
_______

2.169
_______

426
_______

2.169
_______
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20. Finansielle risici
Selskabet styrer de finansielle risici centralt og koordinerer Selskabets likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Som følge af Selskabets begrænsede drift og
finansiering, er Selskabet ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser og / eller renteniveau.
Renterisici
Selskabet har ingen rentebærende nettogæld, opgjort som bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, og Selskabets kreditfacilitet etableret efter regnskabsårets udløb
med Hellerup Finans Holding A/S er fastforrentet i hele kredittens løbetid, hvorfor Selskabets renterisici er begrænset.
Kreditrisici
Selskabet har ingen væsentlige tilgodehavender og dermed ingen væsentlige kreditrisici pr. 30. juni
2016.
Den maksimale kreditrisiko for finansielle aktiver er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier, der
indgår i balancen uden hensyntagen til modtagne sikkerheder.
Likviditetsrisici
Selskabets likvider er placeret i danske pengeinstitutter, hvor der frit kan disponeres over alle midlerne fra dag til dag. Ændring i rentesatser vil have en ubetydelig indvirkning på Selskabets resultat
og egenkapital.
Selskabet har pr. 28. juli 2016 indgået en finansieringaftale (”Kreditfaciliteten”) på 1,5 mio.kr. med
Hellerup Finans Holding A/S (”Kreditgiver”), hvorigennem Nordic Blue Invest A/S får stillet en kreditfacilitet til rådighed til dækning af Selskabets drift. Kreditfaciliteten er uopsigelig fra Kreditgivers side,
indtil 30. september 2017, hvor kreditten skal indfries i sin helhed.
Kreditgiver har et igangværende udbud af erhvervsobligationer på op til 60 mio. kr. Der er pr. regnskabsafslutningsdatoen udstedt obligationer for 32,6 mio. kr., hvoraf 22,7 mio. kr. hidrører fra investorers ombytning af obligationer i et nu nedlukket investeringsprojekt. Kreditgiver har ligeledes startet et
udbud af beholdning af egne aktier på 7,4 mio. kr.
Ledelsen vurderer, at manglende eller begrænset tegning af erhvervsobligationerne hos Kreditgiver,
vil kunne influere negativt på Kreditgivers evne til at opfylde den indgåede finansieringsaftale, hvilket
igen vil have en væsentlig negativ indflydelse på Selskabets evne til at forsætte driften.
Der henvises i øvrigt til note 2, Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift.
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2015/16
t.kr.
_______

2014/15
t.kr.
_______

0

475

14

322

Likvide beholdninger

426
_______

2.169
_______

Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris

440
_______

2.966
_______

Andre værdipapirer og kapitalandele

0
_______

5
_______

Finansielle aktiver disponible for salg

0
_______

5
_______

0

857

Anden gæld

577
_______

1.723
_______

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris

577
_______

2.580
_______

21. Finansielle instrumenter
Kategorier af finansielle instrumenter
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Leverandørgæld

Ingen finansielle instrumenter måles til dagsværdi.
Bortset fra anden gæld på 85 t.kr. (2015: 255 t.kr.) vurderes de finansielle aktiver og finansielle forpligtelser at forfalde til betaling inden 12 måneder efter balancedagen. Kontraktlige pengestrømme
vurderes at svare til de regnskabsmæssige værdier.
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22. Nærtstående parter
Nærtstående parter med betydelig indflydelse
Hellerup Finans A/S har en ejerandel på 32,07 % i Selskabet og en andel på 32,30 % af stemmerettighederne. Den samlede bestyrelse og direktion i Selskabet består af ledelsesmedlemmer i selskaber
i Hellerup Finans Holding A/S koncernen.
På baggrund af sammensætningen og spredningen af Selskabets aktionærkreds er det Selskabets
ledelses vurdering, at Hellerup Finans A/S ikke har kontrol, men betydelig indflydelse i Selskabet.
Transaktioner med nærtstående parter
Selskabet har i regnskabsåret ikke haft transaktioner med nærtstående parter, ud over nedenstående
transaktioner:
Administrationen af Selskabet har siden 1. juli 2015 været outsourcet til virksomheder indenfor Hellerup Finans Holding A/S koncernen. Der er ikke sket betaling herfor.
Selskabets Bestyrelse og Direktion er stillet til rådighed for Selskabet af Selskabets hovedaktionær
Hellerup Finans A/S. Der er ikke sket betaling herfor.
Vederlag mv. til bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere
Bestyrelse og direktion er ikke aflønnet i Selskabet.
Direktionen har ansættelse i såvel Selskabet som i henholdsvis Hellerup Finans A/S og Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S. Vederlaget, som Hellerup Finans A/S og Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S har afholdt vedrørende Selskabet, udgør i niveauet 300 t.kr. for regnskabsåret 2015/16.
De to medlemmer af bestyrelsen, som ikke samtidig er direktion i Selskabet, har ansættelse i såvel
Selskabet som i Hellerup Finans A/S og Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S. Vederlaget, som
Hellerup Finans A/S og Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S har afholdt vedrørende Selskabet,
udgør i niveauet 170 t.kr. for regnskabsåret 2015/16.
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23. Aktionærforhold
Selskabet har per 30. juni 2016 registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Ejerandel
%
_______

Andel af
stemmerettigheder
%
_______

Hellerup Finans A/S, Gentofte, direkte eller indirekte

32,07

32,30

Bach Gruppen A/S, Viborg

13,50

13,60

Bilhuset Ribe ApS, Esbjerg

7,17

7,22

Graves Lauridsen, Varde

5,66

5,70

24. Begivenheder efter balancedagen
På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 21. juli 2016 har selskabet foretaget en kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Den nominelle selskabskapital blev således nedsat med DKK
2.827.632 fra DKK 3.534.540 til nominelt DKK 706.908. Nedsættelsen blev gennemført ved, at stykstørrelsen blev nedsat fra DKK 5 til DKK 1.
Selskabet har pr. 28. juli 2016 indgået en finansieringaftale (”Kreditfaciliteten”) på 1,5 mio.kr. med
Hellerup Finans Holding A/S. Der henvises til omtalen i note 2 ”Væsentlig usikkerheder vedrørende
fortsat drift”.
Derudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
Selskabets finansielle stilling væsentligt.

25. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 29. juli 2016 godkendt denne årsrapport til offentliggørelse.
Årsrapporten forelægges Selskabets aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling
den 27. september 2016.

