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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Lemvig - Thyborøn Håndbold
A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 22. august 2016

Direktion

Flemming Gade Nielsen

Bestyrelse

Tommy Bomholt Gay Henning Sørensen Jens Ole Mehl
Formand

Bodil Kejser Henning Nielsen Jakob Kristensen

Johnny Madsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30.
juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-
skab, 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 selskabets interne kon-
trol. 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.

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S · Årsrapport for 2015/16 2



Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015
- 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Lemvig, den 22. august 2016

Vestjysk Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12 29 25 11

Henrik Bjerre
statsautoriseret revisor

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S · Årsrapport for 2015/16 3



Selskabsoplysninger

Selskabet Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S
Christinelystvej 8
7620 Lemvig

Hjemmeside: www.lemvighaandbold.dk

CVR-nr.: 29 84 54 76
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse Tommy Bomholt Gay, Formand
Henning Sørensen
Jens Ole Mehl
Bodil Kejser
Henning Nielsen
Jakob Kristensen
Johnny Madsen

Direktion Flemming Gade Nielsen

Revision Vestjysk Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Andrupsgade 7
7620 Lemvig
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i at udøve håndbold på eliteplan. 

Den sportslige udvikling 
Målsætningen for sæsonen var at slutte i top 3 og dermed komme med i oprykningsspillet til
Håndboldligaen. Spillermaterialet var til det, og det var derfor skuffende, at vi måtte nøjes med en
placering som nr. seks, fem point fra at komme med i oprykningsspillet. Vi var undervejs i sæsonen hårdt
ramt af skader, og især skulderskaden på den spillende assistenttræner Heino Holm Knudsen, der opstod i
en træningskamp før sæsonen, gjorde ondt. 

Der var dog lyspunkter undervejs med gode og spændende kampe i Vestjyskbank Arena.
Begejstringen var f. eks. stor, da Matias Damgaard i den sidste kamp mod Skovbakken med hele 16 mål
sikrede sig topscorerværdigheden i rækken. Der var også senere store smil fremme, da Matias Damgaard
efter sæsonen blev kåret til 1. divisions bedste spiller.
  
Til den kommende sæson stiller vi med et meget ungt hold, og en placering midt i rækken vil være et
tilfredsstilende sportsligt resultat. Vi har dog før set, at træner Arne Damgaard på rekordtid har udviklet
unge talenter, og fået dem til at blomstre før forventet. Men vi har i 2016/17 et udviklingshold, som vi
gerne skulle kunne holde sammen på i nogle år, og dermed i 2017/18 være stærke nok til, at kunne spille
med om oprykning til Håndboldligaen. 

Den økonomiske udvikling
Resultatet for regnskabsåret blev et overskud på kr. 33.760 mod et budgetteret resultat på kr. 39.500. I
betragtning af, at det var året efter nedrykning fra Håndboldligaen, og det i et sådant år altid er svært at
tilpasse omkostninger til en lavere omsætning, vurderes resultatet til at være tilfredsstillende. 

Den negative egenkapital blev formindsket med overskuddet, og andrager nu kr. – 109.023. Der er stadig
en ansvarlig lånekapital på kr. 340.000,-, og dermed et samlet kapitalgrundlag på kr. 230.977. Det er
tilstrækkelig til at leve op til DHF’s skærpede krav til tegning af spillerkontrakter til den kommende
sæson, men set i et fremtidig perspektiv, skal kapitalgrundlaget øges markant, og der budgetteres da også
for 2016/17 med et overskud på kr. 292.000,-. 

Det positive resultat er fremkommet ved en meget flot opbakning og stor loyalitet fra erhvervslivet, god
opbakning til events og øvrige aktiviteter fra lokalbefolkningen samt stor fokus på stram omkostnings-
styring.
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Ledelsesberetning

Forventninger til fremtiden
I starten af regnskabsåret - efter opsigelsen fra direktør Troels Banggaard - valgte bestyrelsen at
omorganisere arbejdsopgaverne. Birte Ahle og Jeppe Lindholt blev pr. 1.10.2015 ansat som hhv.
administrativ leder og sponsorsælger, medens Flemming Gade Nielsen pr. 15.10.2015 i et deltidsjob
tiltrådte som direktør. Endvidere blev Andreas Kejser ansat som ungarbejder bl.a. med ansvar for
klubbens hjemmeside.  Med disse medarbejdere og en arbejdende bestyrelse, er klubben på det
organisatoriske plan godt rustet til fremtiden.

Vi stiller med et ungt hold til sæson 2016/17, og en placering midt i rækken vil være et tilfredsstillende
sportsligt resultat. Måtte muligheden for at komme med i oprykningsspillet til Håndboldligaen imidlertid
opstå, tager vi gerne imod den. Vi betragter os dog stadig som et udviklingshold, der kan skabe et godt
træningsmiljø for unge talenter kombineret med enkelte erfarne spillere.

Det er også en stor ambition at kunne udvikle egne talenter, og det er et område der i fremtiden skal
sættes mere fokus på, idet vi må konstatere at tilgangen til 1. divisionsholdet af spillere fra egne rækker
de senere år, ikke har været tilfredsstillende. 

Det er også væsentlig for klubben, at der fortsat kan skabes masser af gode oplevelser for erhvervslivet
og den lokale befolkning samt at Lemvig Kommune kan blive markedsført i hele Danmark.

Økonomisk vil der fortsat blive udvist ansvarlighed. Etableringen af Lemvig Fitness og det efterfølgende
køb af Form R Fit pr. 1.9.2016 betragtes som en stor mulighed for på sigt at styrke indtjeningen og
kapitalgrundlaget.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Udover det som er beskrevet her, er der ikke indtruffet andre forhold eller begivenheder, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.    

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S · Årsrapport for 2015/16 6



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indeholder sponsorindtægter, reklamer, annoncesalg, entreindtægter, samt diverse
indtægter. 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, i takt med ydelsernens levering og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg- og markedsføring, lokaleomkostninger,
administration og kontorhold m.v 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt øvrige lønafhængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S · Årsrapport for 2015/16 7



Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin-
ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvil-
ket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at
imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld måles til amortiseret kost-
pris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2015/16 2014/15

Bruttofortjeneste 2.508.265 2.304.769

1 Personaleomkostninger -2.466.828 -2.196.848
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -7.677 -7.038

Resultat før finansielle poster 33.760 100.883

Andre finansielle indtægter 0 245
Andre finansielle omkostninger 0 -442

Resultat før skat 33.760 100.686

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 33.760 100.686

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 33.760 100.686

Disponeret i alt 33.760 100.686
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Balance 30. juni

Aktiver
Note 2016 2015

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8.317 15.994
Materielle anlægsaktiver i alt 8.317 15.994

Anlægsaktiver i alt 8.317 15.994

Omsætningsaktiver

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 44.205 46.728
Varebeholdninger i alt 44.205 46.728

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 332.569 299.094
Andre tilgodehavender 75.840 22.611
Tilgodehavender i alt 408.409 321.705

Likvide beholdninger 588.113 256.283

Omsætningsaktiver i alt 1.040.727 624.716

Aktiver i alt 1.049.044 640.710
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Balance 30. juni

Passiver
Note 2016 2015

Egenkapital

2 Aktiekapital 1.000.000 1.000.000
3 Overført resultat -1.109.023 -1.142.783

Egenkapital i alt -109.023 -142.783

Gældsforpligtelser

4 Ansvarlig lånekapital 340.000 340.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 340.000 340.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 39.116
Anden gæld 815.649 404.377
Periodeafgrænsningsposter 2.418 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 818.067 443.493

Gældsforpligtelser i alt 1.158.067 783.493

Passiver i alt 1.049.044 640.710

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
6 Eventualposter
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Noter

2015/16 2014/15

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 2.242.764 2.027.969
Pensioner 18.282 0
Andre omkostninger til social sikring 13.698 8.591
Personaleomkostninger i øvrigt 192.084 160.288

2.466.828 2.196.848

2. Aktiekapital

Aktiekapital primo 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

Aktiekapitalen består af 2.000 aktier a 500 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på aktiekapitalen:

Kapitalforhøjelse 2011/12, kr. 500.000

3. Overført resultat

Overført resultat primo -1.142.783 -1.243.469
Årets overførte overskud eller underskud 33.760 100.686

-1.109.023 -1.142.783
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Noter

30/6 2016 30/6 2015

4. Ansvarlig lånekapital
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30/6 2016

Gæld i alt
30/6 2015

Ansvarlig lånekapital 0 0 340.000 340.000

0 0 340.000 340.000

Den ansvarlige kapital er ydet afdragsfrit samt uopsigligt fra långivers side frem til forfaldstids-
punktet.

Af overstående saldo forfalder kr. 340.000 pr. 1. juli 2019

Lånet træder tilbage for alle almindelige kreditorer

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

6. Eventualposter

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på kr. 483.800 vedrørende fremført underskud. Aktivet er ikke
indregnet på grund af usikkerhed om tidspunktet for skatteaktivets udnyttelse.
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