Fondsbørsmeddelelse 28.2008 – Viborg Håndbold Klub A/S – årsrapport 2007/08.
På bestyrelsesmøde den 28. august 2008 har bestyrelsen behandlet og godkendt årsrapporten for 2007/2008
(periode 01.07.2007 – 30.06.2008).
Indledningsvis bemærkes det, at regnskabet nu aflægges efter reglerne i IFRS, henset til at selskabet er en
koncern, og sammenligningstal er tilrettet i denne forbindelse.
Koncernresultatet blev en omsætning på kr. 53,3 mio. inklusive omsætningen fra Sport Direct Viborg, mod
kr. 38,6 mio. sidste år. Årets resultat før skat blev på kr. – 1,3 mio. Efter skat blev resultatet kr. -996.206.
I forbindelse med delårsrapporten blev der udmeldt et resultat før skat på mellem kr. +1 mio. og -1 mio.
At årsresultat ligger i den lave ende af denne udmelding skyldes i væsentlighed følgende indtrufne
begivenheder i foråret 2008.
 Dameholdet nåede ikke som forventet Champions League semifinalen, hvilket har kostet
bonuspenge og entreindtægter.
 I forbindelse med sæsonafslutningen er herreholdet blevet justeret. Viborg HK har ophævet to
spilleres kontrakter før tid, hvilket har givet ekstra omkostninger.
Ses der på hele året, har regnskabsåret ikke levet op til forventningerne, hvilket skyldes flere forhold.
På hovedforretningen håndbold har det blandt andet påvirket årsresultatet negativt, at projektet omkring at
beholde herreholdet i Viborg, ikke har givet de forventede indtægter.
Viborg HK udvikling gav desuden et for året utilfredsstillende resultat, hvilket primært hænger sammen
med, at omkostningerne i forbindelse med driften af Viborg HK College er steget væsentligt.
Modsat har datterselskabet Sport Direct Viborg A/S gennemlevet en flot positiv udvikling og bidrager
positivt til koncernen resultat.
Selskabet har med succes gennemført en kapitaludvidelse i juni 2008 på kr. 54,5 mio., som skal anvendes til
at udvikle Viborg Håndbold Klubs forretningsgrundlag i fremtiden. Aktieudvidelsen gør det således muligt
at gå videre med de i prospektet beskrevne projekter omkring Arenabyggeri samt etablering af eget
kollegiehotel. Aktieudvidelsen påvirker ikke driftsresultatet 2007/2008.

For yderligere oplysninger:
Direktør Peter Cassøe, tlf. 22 70 09 40 eller 86 62 91 06.
Nedenstående fremgår årsrapporten i sin helhed som den er godkendt af bestyrelsen den 28. August 2008.
Årsrapporten forelægges moderselskabets aktionærer til endelig godkendelse på den ordinære
generalforsamling, der finder sted den 1. oktober 2008.

