Fondsbørsmeddelelse nr. 01.2009 Viborg Håndbold Klub A/S

Nedjustering af forventningerne til årsresultatet for regnskabsåret 2008/09.
I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2007/08 offentliggjorde selskabet følgende
forventninger til årsresultatet for regnskabsåret 2008/2009:
”Der forventes en omsætning på ca. 57 mio. kr. og et resultat før skat, på mellem kr. -1 mio. kr. til + 1 mio.
kr.”
Selskabet nedjusterer forventningerne til en omsætning på ca. 51 mio. kr. og et resultat efter skat, på
mellem - 2,5 mio. kr. og - 3,5 mio. kr. Årsagen til nedjusteringen skal findes i flere af selskabets segmenter.
Indenfor hovedforretningen håndbold er selskabet påvirket af følgende forhold:


Selskabet opnår ikke den tidligere forventede sponsoromsætning

Indenfor Viborg HK Udvikling forventes følgende forhold at påvirke selskabet negativt:



Viborg HK LifeCare har ikke nået et tilstrækkeligt aktivitetsniveau og vil derfor blive lukket.
For at sikre fortsat klubtræning og klubkampe for eleverne på Viborg HK College har det været
nødvendigt væsentligt at øge selskabets tilskud til Foreningen Viborg Håndbold i forhold til den
oprindelige aftale.

Sport Direct vil ikke nå den tidligere budgetterede omsætning, men fortsætter den positive udvikling.
Reduktion af omkostninger
Der er allerede iværksat konkrete besparelser på en lang række områder, med henblik på at reducere de
faste omkostninger, herunder en tilpasning af medarbejderstaben i Selskabet.

Dispositioner med indvirkning på fremtidige forhold.
Den konstaterede nedjustering, der er stærkt utilfredsstillende, har bevirket, at selskabet endnu en gang
har vurderet forudsætninger og indhold i fremtidige aktiviteter i selskabet med henblik på at sikre en
positiv udvikling i de fremtidige resultater.
I forhold til hovedforretningen håndbold må det endnu en gang fastslås, at herrehåndbold er meget dyr at
drive for selskabet. Allerede ved fondsbørsmeddelelse nr. 35/2008 annoncerede selskabet, at
herrehåndbold var økonomisk belastende. Findes der ikke en løsning omkring herreholdets økonomi, vil
denne del af selskabets aktivitet, isoleret set, være voldsomt underskudsgivende i størrelsesordenen 4
millioner kroner pr. sæson.
Som tidligere annonceret har selskabet ment, at den økonomiske udfordring kunne løses ved etablering af
et regionalt storhold på herresiden. Der er anvendt betydelige ressourcer på at undersøge muligheden for
at skabe et sådant hold i samarbejde med andre parter. Det må imidlertid nu konstateres, at det ikke i

øjeblikket er muligt at tilvejebringe forudsætningerne for et regionalt storhold og dermed med tilstrækkelig
sikkerhed skabe væsentlig forbedret økonomi for herrehåndbolden. Dette skyldes både juridiske og
økonomiske forhold.
Det er fortsat selskabets opfattelse, at et regionalt storhold vil være en løsningsmodel i forhold til den
økonomiske situation omkring herreholdet, men da forudsætningerne for etablering af et sådant ikke er til
stede i øjeblikket, må tanken foreløbig opgives.
Dette medfører, at selskabet i stedet må iværksætte tiltag, der tilpasser omkostningerne omkring
herreholdet i selskabet, sådan at indtægter og udgifter står bedre mål med hinanden. Disse tilretninger og
handlinger iværksættes således, at de får virkning for aktiviteter og økonomi efter 1.7.2009.
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