Fondsbørsmeddelelse 04.2013 – Viborg Håndbold Klub A/S –
Periodemeddelelse.

Under henvisning til lov om værdipapirhandels §27, stk. 8, skal Viborg Håndbold Klub A/S komme med
følgende periodemeddelelse.
Resultat af tredje kvartal i regnskabsåret 2012/13
I regnskabsperiodens tredje kvartal, som strækker sig over perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 har
koncernen haft en samlet omsætning på kr. 8,8 mio. kr. og et negativt resultat før skat på 1,8 mio. kr. mod
–1,2 mio. før skat i sidste regnskabsår.
Forventninger til 2012/13
I december måned 2012 udmeldte selskabet et forventet resultat mellem -2 mio. kr. til -5 mio. kr.
Udmeldingen i december var baseret på dialog med flere mulige sponsorer omkring nye sponsorater. En
dialog som desværre ikke har givet den forventede effekt i 2012/13, hvilket til dels kan tilskrives de
manglende sportslige resultater. Samtidig er forventningerne til aktiviteterne omkring event ikke blevet
indfriet i løbet af foråret. Disse forhold betyder tilsammen en yderligere negativ afvigelse på ca. 3,5 mio. kr.
i forhold til udmeldingen i december 2012.
I forbindelse med udmeldingen i december 2012 meddelte selskabet, at det fremad rettet ville gennemføre
besparelser på mellem 10-12 mio. kr. i forhold til budget 2012/13 med effekt for regnskabsåret 2013/14.
Disse tiltag er blevet iværksat, hvilket har betydet følgende:





6 administrative medarbejdere i Hospitality, Sports Academy og håndbold er blevet afskediget
Der er gennemført en væsentlig lønreduktion på øvrige administrative medarbejdere med fuld
effekt fra 2013/14
8 medarbejdere i den sportslige sektor er afskediget/afviklet
12 spillerkontrakter, der udløber, bliver ikke forlænget eller nytegnet

Disse tiltag, har sammen med en række øvrige tiltag, betydet at selskabets omkostninger vil blive forøget i
forhold til udmeldingen i december 2012.
Samlet betyder disse forhold at selskabet må korrigere sine forventninger til 2012/13 til at ligge i niveau -10
mio. kr. før skat.
Herrehåndbold
I december udmeldte selskabet følgende strategi for herreholdet:

”Herreafdelingen omlægges til et udviklingsmiljø bestående af unge spillere, primært med tilknytning til
Sports Academy Viborg, på det niveau som et sådant hold vil kunne begå sig på.”
På det sportslige plan, har Viborg HK’s herrehold selv gjort alt, hvad der var muligt og har skaffet sig
fortsat tilstedeværelse i Herreliga Håndbold i Viborg HK. Hen over de seneste måneder, er der
arbejdet hårdt i kulissen for et fortsat økonomisk grundlag for herrehåndbold på liganiveau i Viborg.
Der er afsøgt mange forskellige muligheder, men ingen af disse har imidlertid båret frugt.

Der har således ikke fra hverken lokale eller nationale samarbejdspartnere været tilstrækkelig
økonomisk interesse i at investere i herrehåndbold i Viborg.
Den absolut sidste mulighed for at skaffe et forsvarligt sportsligt og økonomisk niveau for et hold i
Herre Håndbold Ligaen er et partnerskab med Det Brasilianske Håndbold Forbund. Viborg HK har
gennem noget tid været i forhandling med det Brasilianske Håndbold Forbund, der har udvist stor
interesse i at tilknytte en række brasilianske landsholdsspillere til herreholdet i Viborg HK. Det er
Brasiliens chance for at få udviklet endnu flere kvalificerede landsholdsspillere frem mod OL i Rio i
2016, ved at have dem ”på græs” i Viborg og i den danske herreliga. Samtidig vil det skabe såvel det
økonomiske- som det sportslige grundlag for herreligahold i Viborg.
Forhandlingerne med brasilianerne intensiveres nu, og der skal foreligge en endelig afklaring i løbet
af de næste 2 – 3 uger. Vi har også sportslige hensyn at tage til de klubber, der evt. med kort varsel
skal rykke op til h.h.v. ligaen og 1. div.
Bliver det ikke tilfældet med en gruppe brasilianske landsholdsspillere og med kun 4 herrespillere på
kontrakt, hvoraf den ene er langtidsskadet, har bestyrelsen truffet den svære men nødvendig
beslutning at trække holdet fra herreligaen. I stedet starter vi forfra med et talenthold i 2. div.
Beslutningen har desuden basis i, at hovedsponsorerne i Viborg HK alene ønsker at profilere sig
sammen med Viborg HK’s damehold.
Med udgangspunkt i 2. division vil herresiden i endnu højere grad end i dag, komme til at understøtte
vores talentudvikling på Sports Academy Viborg, hvilket forhåbentlig på sigt kan medføre en ny
opblomstring af herrehåndbolden i klubben gennem udvikling af egne talenter. Det er klart målet og
strategien, at vi ad denne vej får udviklet herrehåndbolden i klubben fra bunden, så vi får
muligheden for igen at placere Viborg HK i dansk herreligahåndbold på et senere tidspunkt. Vi
afventer dog fortsat de sidste meldinger fra Brasilien, inden den endelige beslutning bliver
effektueret.

Status for sæson 2013/14
De væsentligste hovedsponsoraftaler for 2013/14 er forhandlet på plads.
Der er gennemført besparelsestiltag på mellem 11 mio. kr. og 12 mio. kr.
Med baggrund heri forventer selskabet et positivt resultat for regnskabsåret 2013/14

Viborg, den 7. maj 2013.
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