Samlet oversigt over selskabets politikker
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse
NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse,
der omhandler aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets
forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar,
bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, risikostyring samt revision.
Som børsnoteret selskab skal Viborg Håndbold Klub A/S enten følge disse anbefalinger eller
forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges.
Viborg Håndbold Klub A/S’ retningslinier for god selskabsledelse, herunder fravigelser til
anbefalingerne, fremgår af selskabets hjemmeside på følgende adresse:
http://www.vhk.dk/Investor/God-selskabsledelse/Meddelser-2014.aspx
Interessenterne og Viborg Håndbold Klub A/S
Viborg Håndbold Klub A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine
interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv indflydelse på
selskabets udvikling.
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 årligt selskabets organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige
områder. Herunder vurderes specifik på direktion, salg-, Sports Academy Viborg-, hospitality- og
økonomiledelse.

Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politiker, procedurer og
kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Grundlaget herfor er en
klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, autorisations- og attestationsprocedurer og
funktionsadskillelse.
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 formel månedlig rapporteringsproces bestående af resultatopgørelse,
likviditetsoversigt og kommentarer.
Herudover modtager bestyrelsen kopi af ledelsens regnskabserklæring til revisor, og der sker
gennemgang og underskrift af revisionsprotokollat.
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.

