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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Fodboldalliancen AC
Horsens A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 1.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 1 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er og pengest rømme f or regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.
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Horsens, den 17. mart s 2022
Direkt ion:

Kristian Nielsen

Best yrelse:

Bo Pinholt
formand

Ole Møller Jespersen
næst formand

Marianne Nymand
Jeppesen

Claus Olsen

Anders Juel Sørensen
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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Fodboldalliancen AC Horsens A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Fodboldalliancen AC Horsens A/ S f or regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse, pengest rømsopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 1 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er og pengest rømme f or regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med Int ernat ional Et hics Standards Board for
Account ant s' int ernat ionale ret ningslinjer for revisorers et iske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
et iske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:

3

Penneo dokumentnøgle: EOLQA-DUK4E-AWLON-ZPQA5-YYBZV-7TFN2

Grundlag for konklusion

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021



Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Horsens, den 17. mart s 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mort en Klarskov Larsen
st at saut . revisor
mne32736
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S
Langmarksvej 61, 3., 8700 Horsens

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

89 94 37 28
16. mart s 1982
Horsens
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.achorsens.dk
achorsens@achorsens.dk

Telefon

75 62 60 20

Best yrelse

Bo Pinholt, f ormand
Ole Møller Jespersen, næst f ormand
Anders Juel Sørensen
Marianne Nymand Jeppesen
Claus Olsen

Direkt ion

Kristian Nielsen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

Bankforbindelse

Sydbank
Søndergade 18-20, 8700 Horsens

Advokat

LRP
Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens
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Ledelsesberet ning

2021

2020

2019

2018

2017

Hovedtal
Net t oomsæt ning
Result at af ordinær primær drift
Finansielle poster
Årets resultat

38.663
3.746
-30
3.715

39.438
6.597
-106
6.491

43.645
-3.777
-6
-3.915

48.944
13.811
59
12.863

36.655
1.993
12
2.405

Balancesum
Selskabskapital
Egenkapital

41.139
3.331
26.454

43.676
3.331
22.739

33.642
3.331
16.248

39.908
3.331
20.163

16.565
3.331
7.630

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Pengest rømme t il invest eringsaktiviteten
Heraf t il invest ering i mat erielle
anlægsakt iver
Pengest rømme f ra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt

-4.194

3.349

-7.994

-3

368

7.834

9.985

4.183

-833

247

-1.229

-396

0

0

-102

268
3.908

-1.251
12.083

1.072
-2.739

339
-497

0
615

-8,7 %
48,3 %
-21,5 %

28,2 %
50,5 %
92,6 %

t.kr.

Nøgletal
Overskudsgrad
Soliditetsgrad
Egenkapit alforrent ning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

9,7 %
64,3 %
15,1 %

55

16,7 %
52,1 %
33,3 %

52

50

44
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Hoved- og nøgletal

5,4 %
46,1 %
37,4 %

37

Der henvises t il def init ioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedakt ivit et en i Fodboldalliancen AC Horsens A/ S er at drive en prof essionel f odboldklub og
dermed beslægt et virksomhed.
Akt ivit et erne omfat t er salg af sponsorat er, ent ré- og t v-indt ægt er samt indt ægt er ved delt agelse i
t urneringer, der er foreskrevet af Dansk Boldspil Union. Herudover omfat t er akt ivit et en køb, salg og
udlejning af spillere samt arbejde med udvikling af t alent er via koncept et Den Gule t råd.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling i AC Horsens A/ S har under hensynt agen t il de sport slige result at er været
t ilfredsst illende. De sportslige result at er er på t idspunkt et f or regnskabsaflæggelsen en smule under
vores f orvent ninger målt op mod vores ambit ion om t op-2 i NordicBet ligaen og oprykning i sæsonen
2021/ 22.
Vi må dog også være realist iske og erkende, at vi gennem en årrække har præst eret over forvent ning
baseret på vores økonomiske formåen. Nedrykningen fra 3F Superligaen har sammen med COVID-19
påvirket vores basisf orret ning meget negat ivt .
Vi har dog gennem spillersalg, faldskærmsbet aling som konsekvens af nedrykning og en t æt st yring af
vores omkost ninger formået at komme samlet set f ornuft igt igennem denne periode, ligesom vi har
været privilegeret af en st or opbakning og loyalit et blandt vores sponsorer, hvilket vi er meget
t aknemmelige f or.
Året s result at udviser et overskud på 3.715 t .kr. og egenkapit alen udgør pr. 31. december 2021
26.454 t .kr. Året s result at er skuff ende, da det reelt dækker over, at vi har været hårdt ramt på vores
basisf orret ning som følge af manglende sportslige result at er. Det t e kompenseres af et engangsbeløb i
form af f aldskærmspenge og et par spillersalg i f orlængelse af nedrykningen.
Virksomhedens nominelle selskabskapit al udgør kr. 3.330.928, hvoraf AC Horsens A/ S selv ejer
7,18%af selskabskapit alen svarende t il 478.347 aktier á nominelt kr. 0,5. AC Horsens A/ S har i
regnskabsåret købt yderligere 8.000 st k. af egne akt ier t il en samlet pris på 1 kr., som sælgerne har
ønsket at sælge t il AC Horsens A/ S.
Det er dog et mant ra i klubben, at vi skal udvikle os langsigt et økonomisk, hvorfor vi alt id vil arbejde
ef t er balance i drif t en. Vi er således i klubben generelt meget st olt e af de sport slige result at er, som vi
har opnået i de senest e år, når man ser på de rammer, som vi har haft .
Vi er samt idig meget bevidst e om, at det også har skabt en helt nat urlig forvent ning f ra omverdenen
og ikke mindst os selv. Derfor var det også en st or skuf felse, at vi rykkede ud af 3F Superligaen og
velvidende at redukt ionen af 3F Superligaen t il 12 klubber alt andet lige ville medføre, at vi som klub
fik et endnu st ørre pres end f ør.
Året s økonomiske result at har været negat ivt påvirket af de manglende sportslige result at er, samt
udgif t er i forbindelse med nedlukningen af vores f orret ning i forbindelse med COVID-19.
Omvendt har vi haft en meget t ilfredsst illende t ransferakt ivit et , og der har fra det off ent lige været
ydet kompensat ioner, som har modsvaret nogle af de udgif t er, som lukningen medførte. Det er endnu
uvist om der kan komme korrekt ioner for de udbet alt e kompensat ioner.
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AC Horsens A/ S st rat egi er at udvikle virksomheden t il en oplevelsesvirksomhed, der når ud t il et
endnu bredere publikum og dermed skaber st ørre synlighed i lokalområdet , regionalt , nat ionalt og
int ernat ionalt og dermed st yrker grundlaget for fremt idig udvikling, ikke mindst på sponsorsiden. På
lang sigt ønsker vi at være så int eressant e for publikum, at vi kan f ylde st adion.

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Ledelsesberet ning
Sportslig udvikling

AC Horsens A/ S st rat egi er at udvikle virksomheden t il en oplevelsesvirksomhed, der når ud t il et
endnu bredere publikum og dermed skaber st ørre synlighed i lokalområdet , regionalt , nat ionalt og
int ernat ionalt og dermed st yrker grundlaget for fremt idig udvikling, ikke mindst på sponsorsiden. I den
sammenhæng vil vores bedst e hold alt id være f lagskibet , som t rækker flest ressourcer i klubben.
For en klub som AC Horsens er det dog ef t er vores opfat t else vigt igt , at vi spiller en markant rolle i
forhold t il at udvikle og f remme nye t alent er, hvilket også gør, at vi glæder os over, hvordan Mads
Juel Andersen og Mads Bech udvikler sig, ligesom vi er meget spændt på at følge Jeppe Kjær.

Begivenheder efter balancedagen

Der har ikke på t idspunkt et f or regnskabsaflæggelsen været væsent lige bet ydningsf ulde begivenheder
ef t er året s udløb.
Forventet udvikling

For det kommende regnskabsår budget t eres der ef t er AC Horsens st andard med et markant underskud
på mellem 5-7 mio. kr. Det t e underskud skal bet ragt es som en kont rolleret invest ering i forsøget på at
indfri vores ambit ion om hurtig t ilbagevenden t il 3F Superligaen.
I t ilfælde af en glippet oprykning t il 3F Superligaen, så ændres de økonomiske f orudsæt ninger
bet ragt eligt . Ledelsen vurderer at en manglende oprykning med det nuværende set up, samlet set , på
længere sigt vil have en negat iv indvirkning på AC Horsens økonomiske st illing, men selskabet vil
kunne løse disse udf ordringer med de nuværende rammer.
AC Horsens vil t il enhver t id søge at iværksæt t e nødvendige t ilt ag, der t ilsikrer, at selskabet s
finansielle st at us ikke f orværres og en konsekvens heraf vil være f orret ningsmæssige t ilpasninger.
Den sportslige målsæt ning f or 2021/ 22 er oprykning t il 3F Superligaen. Hvis det t e ikke lykkes, vil
klubben f ort sæt t e det langsigt ede arbejde f or at et ablere os mere permanent i t op-10 af danske
klubber.
På ungdomssiden er målsæt ningen f or akademiet at f ast holde vores høje niveau ved at opnå 3½
st jerne. Derudover ønsker AC Horsens at gøre en f ort sat st ørre indsats f or børnefodbolden hos vores
25 samarbejdsklubber.
I en klub som AC Horsens med væsent lige værdier af spillere i balancen og ikke mindst
t ilgodehavender fra salg af spillere, kan vi nat urligvis blive negat ivt påvirket , hvis COVID-19 eller
udviklingen i Ukraine medfører væsent lige konkurser inden f or f odboldverdenen.
På nuværende t idspunkt vurderes denne risiko f or meget lille, men vi er meget bevidst e om, at
t ingene kan ændre sig meget hurt igt . Vi synes dog net op at COVID-19 og udviklingen i Ukraine har
vist , hvor vigt igt det er, at vi st adig har noget at samles om, når t ingene bliver vanskelige.
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Vi vil nemlig gerne udvikle hele vores bidrag t il t alent udviklingen i dansk fodbold, men vi er også helt
bevist e om, at der kan komme et t idspunkt , hvor vores t alent er måske skal videre.

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar –31. december

Note

kr.

2021

2020

Nettoomsætning
2 Andre driftsindtægter
Eksterne omkostninger

38.663.212
5.369.189
-14.120.422

39.438.180
3.536.383
-13.213.406

Bruttoresultat
4 Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

29.911.979
-29.477.149
-792.173
-5.308

29.761.157
-33.368.380
-683.339
0

-362.651
4.108.201

-4.290.562
10.887.837

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3.745.550
52.241
-82.726

6.597.275
419
-106.872

Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

3.715.065
0

6.490.822
0

Årets resultat

3.715.065

6.490.822

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapitalreserver

3.715.065

6.490.822

3.715.065

6.490.822

Resultat før transferaktiviteter m.v.
3 Transferaktiviteter
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Resultatopgørelse

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

5

6

kr.

2021

2020

4.344.040
0

4.863.083
0

4.344.040

4.863.083

2.344.539

1.912.874

2.344.539

1.912.874

6.688.579

6.775.957

156.470

152.761

156.470

152.761

11.424.243
0
1.100.508
995.484

16.316.199
0
2.834.376
715.880

13.520.235

19.866.455

78.583

92.776

Likvide beholdninger

20.695.287

16.787.654

Omsætningsaktiver i alt

34.450.575

36.899.646

AKTIVER I ALT

41.139.154

43.675.603

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Transf erret t igheder
Brugsret t igheder
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Handelsvarer

7

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Udskudt e skat teakt iver
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er

Værdipapirer og kapitalandele
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Balance

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

8

10

kr.

2021

2020

3.330.928
23.123.265

3.330.928
19.408.201

26.454.193

22.739.129

757.763

489.945

757.763

489.945

4.046.143
5.516.745
4.364.310

3.936.188
10.046.067
6.464.274

13.927.198

20.446.529

Gældsforpligtelser i alt

14.684.961

20.936.474

PASSIVER I ALT

41.139.154

43.675.603

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapit al
Overført result at
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningspost er

1
2
9
12
13

Anvendt regnskabspraksis
Særlige post er
Egne kapit alandele
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Event ualakt iver
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Balance

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2020
Overført via result at disponering

3.330.928
0

12.917.379
6.490.822

16.248.307
6.490.822

Egenkapital 1. januar 20 21
Overført via result at disponering
Køb af egne kapit alandele

3.330.928
0
0

19.408.201
3.715.065
-1

22.739.129
3.715.065
-1

Egenkapital 31 . december 2 02 1

3.330.928

23.123.265

26.454.193
Penneo dokumentnøgle: EOLQA-DUK4E-AWLON-ZPQA5-YYBZV-7TFN2

Selskabskapital

kr.

12

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

2021

2020

14

Året s result at
Reguleringer

3.715.065
-3.280.236

6.490.822
-10.098.045

15

Pengest rømme f ra primær drif t før ændring i drif t skapit al
Ændring i drif t skapit al

434.829
-4.570.625

-3.607.223
7.061.072

Pengest rømme f ra primær drif t
Rent eindbet alinger m.v.
Rent eudbet alinger m.v.

-4.135.796
24.767
-82.726

3.453.849
419
-104.858

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-4.193.755

3.349.410

Køb af immat erielle anlægsakt iver
Salg af immat erielle anlægsakt iver
Køb af mat erielle anlægsakt iver
Salg af værdipapirer
Køb af værdipapirer

-1.605.045
10.626.095
-1.229.146
41.667
0

-2.937.222
13.324.563
-396.006
0
-5.952

7.833.571

9.985.383

Opt agelse/ afdrag af langf rist ede gældsforpligt elser
Køb af egne kapit alandele
Feriepenge t il indefrysning (ændring)

267.818
-1
0

-282.930
0
-967.664

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

267.817

-1.250.594

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar

3.907.633
16.787.654

12.084.199
4.703.455

Likvider 31 . december

20.695.287

16.787.654

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengest rømsopgørelsen kan ikke direkt e udledes af årsregnskabet s øvrige best anddele.
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Pengestrømsopgørelse

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Fodboldalliancen AC Horsens A/ S f or 2021 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af egenkapit alopgørelse og
pengest rømsopgørelse jf . best emmelser f or klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Valutaomregning

Transaktioner i f remmed valut a omregnes ved f ørst e indregning t il t ransaktionsdagens kurs. Valut akursdif ferencer, der opst år mellem t ransaktionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i
result at opgørelsen som en f inansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a omregnes t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på t idspunkt et f or t ilgodehavendet s eller
gældsf orpligt elsens opst åen eller indregning i senest e årsregnskab indregnes i result at opgørelsen
under finansielle indt ægt er og omkost ninger.
Offentlige tilskud

Of fent lige t ilskud modt aget t il dækning af omkost ninger indregnes i result at opgørelsen, når det er
sandsynligt , at alle bet ingelser f or opnåelse af t ilskuddet er opfyldt . Tilskud, der skal t ilbagebet ales
under visse omst ændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke f orvent es t ilbagebet alt .

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or indregning af omsæt ning valgt IAS 11/ IAS18.
Indt ægter f ra salg af handelsvarer og t jenest eydelser, hvilket omf att er ent réindt ægt er, indt ægt er fra
t v-aft aler, sponsoraft aler og udleje af spillere, indregnes i net t oomsæt ningen, når overgang af de
væsent ligst e f ordele og risici t il køber har fundet st ed, indt ægten kan opgøres pålideligt og bet aling
forvent es modt aget .
Indt ægter f ra sæsonkort , sponsoraft aler, t v-aft aler, udleje m.v. indregnes i result at opgørelsen over
den periode, som indt ægterne vedrører.
Net t oomsæt ning måles t il dagsværdien af det aft alt e vederlag ekskl. moms og afgift er opkrævet på
vegne af t redjepart. Alle former for afgivne rabat t er indregnes i net t oomsæt ningen.
Andre driftsindtægter og -omkostninger

Transf erindt ægter omfat t er andel af t ransfersummer for solgt e t ransferret t igheder frat rukket
salgsomkost ninger samt rest værdier ved salg af t ransferret t igheder m.v.
Af - og nedskrivninger på t ransferret t igheder omf att er af- og nedskrivninger på anskaffelsessummer i
forbindelse med køb af t ransf erret t igheder. Transf erret t igheder afskrives lineært over
kont rakt perioden, henholdsvis kont rakt periodens rest løbet id. Transf erret t ighederne afskrives over
den kont rakt lige løbet id, som t ypisk er 2-4 år. Hver kont rakt vurderes individuelt .
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1

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Eksterne omkostninger

Ekst erne omkost ninger omfat t er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et , der er
afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il administ ration, salg og markedsf øring m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, leje af spillere,
samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere. I personaleomkost ninger er frat rukket modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

3-5 år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indeholder rent er, kursgevinst er og -t ab vedrørende
værdipapirer, gæld og t ransaktioner i f remmed valut a, amortisering af finansielle akt iver og
forpligt elser samt t illæg og godt gørelser under acont oskat teordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
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1

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Transf erret t igheder
Transf erret t igheder måles t il kost pris inklusiv direkt e købsomkost ninger med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
I enkelt e t ransferret t igheder er der indbygget performancebaserede bet alinger, som indregnes når
bet ingelserne bliver opfyldt og afskrives lineært over kont rakt ernes rest løbet id. Forlænges
t ransf erret t igheder inden udløb af den eksist erende kont rakt , afskrives en event uel t ilgang over den
nye kont rakt periode. Eksist erende ret t igheder afskrives fort sat over den oprindelige periode.
Fortjenest e og t ab ved afhændelse af t ransferret t igheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkost ninger og den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e
eller t ab indregnes i result at opgørelsen under "Transf erakt ivit et er".
Brugsret t igheder
Brugsret t igheder, der best år af brugsret t il kunst græsbane, måles t il kost pris inklusiv direkt e
købsomkost ninger med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Brugsret t igheder afskrives
lineært over den forvent ede brugst id, der er vurderet t il 5 år.
Tilskud t il erhvervelse af brugsret t igheder frat rækkes i akt ivet s kost pris.
Fortjenest e og t ab ved salg af immaterielle anlægsakt iver indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger. Fortjenest e og t ab opgøres som forskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et .
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
Af skrivningsgrundlaget opgøres under hensynt agen t il aktivet s scrapværdi og reduceres med
event uelle nedskrivninger. Scrapværdien f ast sæt t es på anskaffelsest idspunkt et og revurderes årligt .
Overst iger scrapværdien aktivet s regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen f or afskrivninger
fremadret t et som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Fortjenest e eller t ab opgøres som f orskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle akt iver
indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger.
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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Den samlede værdi af t ransferret t igheder t est es samlet for værdif orringelse sammen med de øvrige
akt iver i virksomheden. Der foret ages individuel værdiforringelsest est for skadede og udlejede spillere
samt spillere som langsigt et ikke vurderes at indgå i planerne f or 1. holdst ruppen.
Varebeholdninger

Varebeholdninger, der best år af merchandiseart ikler, måles t il kost pris eft er FIFO-met oden. Er net t orealisationsværdien lavere end kost prisen, nedskrives t il denne lavere værdi.
Kost pris f or handelsvarer omfat t er anskaff elsespris med t illæg af hjemt agelsesomkost ninger.
Net t orealisationsværdien f or varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost ninger og omkost ninger, der afholdes for at ef fekt uere salget , og fast sæt t es under hensynt agen t il omsæt t elighed, ukurans og udvikling i f orvent et salgspris.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or nedskrivninger af finansielle t ilgodehavender valgt IAS
39.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsst illelser. Som diskont eringssats anvendes den eff ekt ive rent e for det enkelt e t ilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapit alandele, der best år af børsnot erede akt ier og obligat ioner, måles t il dagsværdi
(børskurs) på balancedagen. Kapit alandele, der ikke er opt aget t il handel på et akt ivt marked, måles t il
kost pris.

Egenkapital
Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer af egne kapit alandele indregnes direkt e i egenkapit alen under overført result at .
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
Udskudt skat måles eft er den balanceorient erede gældsmet ode af alle midlertidige f orskelle mellem
regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af aktiver og forpligt elser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.
Udskudt e skat teakt iver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt , at der bliver
udnyt t et .

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser måles t il amort iseret kost pris.
Leasingforpligtelser

Virksomheden har alene operationelle leasingforpligtelser.
Leasingydelser vedrørende operat ionelle leasingaft aler indregnes lineært i result at opgørelsen over
leasingperioden.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under forpligt elser, omf att er modt agne bet alinger, som vedrører indt ægt er i ef t erfølgende regnskabsår.

18

Penneo dokumentnøgle: EOLQA-DUK4E-AWLON-ZPQA5-YYBZV-7TFN2

1

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Dagsværdi

Dagsværdiansæt t elsen t ager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksist erer, t ages udgangspunkt i det mest f ordelagt ige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på akt ivet eller forpligt elsen f rat rukket t ransakt ions- og/ eller t ransport omkost ninger.
Alle akt iver og forpligt elser, som måles t il dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret
ef t er dagsværdihierarkiet , som er beskrevet nedenfor:
Niveau 1: Værdi opgjort ud f ra dagsværdien på t ilsvarende akt iver/ forpligt elser på et velf ungerende
marked.
Niveau 2: Værdi opgjort ud f ra anerkendt e værdiansæt t elsesmet oder på baggrund af observerbare
markedsinf ormat ioner.
Niveau 3: Værdi opgjort ud f ra anerkendt e værdiansæt t elsesmet oder og rimelige skøn f oret ages på
baggrund af ikke-observerbare markedsinf ormat ioner.
Pengestrømsopgørelsen

Pengest rømsopgørelsen viser virksomhedens pengest rømme f or året f ordelt på drif t s-, invest eringsog f inansieringsakt ivit et , året s f orskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved året s begyndelse og slutning.
Pengest rømme f ra drif t sakt ivit et opgøres som året s result at reguleret for ikke-kont ant e drif t spost er,
ændring i drif t skapit al og bet alt selskabsskat .
Pengest rømme f ra invest eringsakt ivit et omfat t er bet aling i f orbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivit et er samt køb og salg af immat erielle, mat erielle og f inansielle anlægsakt iver.
Pengest rømme f ra finansieringsakt ivit et omfat t er ændringer i st ørrelse eller sammensæt ning af virksomhedens selskabskapit al og omkost ninger forbundet hermed samt opt agelse af lån, afdrag på rent ebærende gæld og bet aling af udbyt t e t il selskabsdelt agere.
Likvider omfat t er likvide beholdninger.
Nøgletal

De i hoved- og nøglet alsoversigt en anførte nøglet al er beregnet således:
Overskudsgrad

Drift sresult at (EBIT) x 10 0
Net t oomsæt ning

Solidit et sgrad

Egenkapit al ult imo x 100
Passiver i alt , ult imo

Egenkapit alforrent ning

Året s result at ef t er skat x 10 0
Gennemsnit lig egenkapit al
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Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2

Særlige poster

kr.

3

4

Transferaktiviteter
Transf erindt ægter
Afskrivninger

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkost ninger

2021

2020

6.377.659
-2.269.458

13.163.008
-2.275.171

4.108.201

10.887.837

26.083.329
1.336.761
176.274
1.880.785

30.078.659
1.413.474
167.757
1.579.423

29.477.149

33.239.313

Der er pr. 31. december 202 1 i alt 32 kont rakt ansatt e f odboldspillere (2020: 31 kont rakt ansatt e).
Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

5

55

52

Transferrettigheder

Brugsrettigheder

I alt

10.181.058
2.453.302
-5.318.045

2.094.741
0
0

12.275.799
2.453.302
-5.318.045

7.316.315

2.094.741

9.411.056

5.317.975
2.269.458
-4.615.158

2.094.741
0
0

7.412.716
2.269.458
-4.615.158

Af - og nedskrivninger 31. december 202 1

2.972.275

2.094.741

5.067.016

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 1

4.344.040

0

4.344.040

Immaterielle anlægsaktiver
kr.

Kost pris 1. januar 2021
Tilgang
Afgang
Kost pris 31. december 202 1
Af - og nedskrivninger 1. januar 2021
Året s afskrivninger
Afgang
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Særlige post er for året omf att er kompensat ionspakker for løn samt aflysning af st ørre arrangement er,
i alt 5.369 t .kr., der er indregnet under andre drift sindt ægter.

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

kr.

7

Kost pris 1. januar 2021
Tilgang
Afgang

3.727.919
1.229.146
-5.398

Kost pris 31. december 202 1

4.951.667

Af - og nedskrivninger 1. januar 2021
Året s afskrivninger
Afgang

1.815.045
792.173
-90

Af - og nedskrivninger 31. december 202 1

2.607.128

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 1

2.344.539

Udskudte skatteaktiver

Virksomheden har pr. 31. december 2021 et skat t emæssigt underskud t il fremførsel på 5.951 t .kr. og
samlet et udskudt skat t eaktiv på 2.843 t .kr., der ef t er nedskrivning med 2.843 t .kr., er indregnet med
0 t .kr. (2020: 0 t .kr.).
Værdien af det udskudt e skat t eaktiv er baseret på en vurdering af budget t er for de kommende års
indtjening.
8

Selskabskapital

Virksomhedens selskabskapit al har uændret været 3.330.928 kr. det senest e år.
Akt iekapit alen best år af 6.661.855 akt ier á nominelt 0,5 kr. Ingen aktier er t ildelt særlige ret t igheder.
9

Egne kapitalandele
Andel af
selskabskapital

Antal stk.

Nominel værdi

Saldo 1. januar 20 21
Køb i året s løb

470.347
8.000

235.174
4.000

7,06 %
0,12 %

Saldo 31 . december 202 1

478.347

239.174

7,18 %

kr.

Købs-/
salgssum
kr.

1

Virksomheden kan i henhold t il generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt nom.
499.639 kr. egne aktier (svarende t il 15 %).
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6

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1 0 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfrist ede gældsforpligt elser f orfalder 0 kr. senere end 5 år fra balancedagen.
1 1 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier
Dagsværdioplysninger

Værdipapirer og
kapitalandele

kr.

Dagsværdi, ult imo
Værdireguleringer i result at opgørelsen
Dagsværdiniveau

78.583
27.474
1

1 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser

I forbindelse med køb af t ransf erret t igheder knyt t er der sig i enkelt e t ilfælde bet alinger, der først
ef fekt ueres, når en række bet ingelser er opfyldt . Udgif t erne hert il aktiveres i t akt med, at
bet ingelserne opfyldes.
Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingf orpligt elser i øvrigt :
kr.

Leje- og leasingforpligtelser

2021

2020

2.269.866

2.394.445

Virksomheden lejer/ leaser drif t smat eriel, spillere og lokaler under operat ionelle leje/ leasingkont rakt er. Leje/ -leasingperioden er en periode på mellem 0-5 år med mulighed f or
forlængelse ef t er periodens udløb.
Der er endvidere indgået aft ale omkring st adionleje fra sept ember 2009. Den årlige st adionleje, der
reguleres i henhold t il udvikling i net t oprisindeks, er ligeledes afhængig af klubbens delt agelse i
Superligaen samt ant al t ilskuere.
Af t ale vedrørende st adionleje kan t idligst opsiges med 12 måneders varsel.
Kont rakt lige lønforpligt elser udgør pr. 31. december 2021 nominelt 30.838 t .kr., hvoraf 14.587 t .kr.
forfalder i 2022. Hele lønf orpligt elsen f orfalder t il bet aling indenf or 3,5 år.
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Virksomheden har f ølgende akt iver og gældsf orpligt elser, der måles t il dagsværdi:

Fodboldalliancen AC Horsens A/ S

Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1 3 Eventualaktiver

kr.

1 4 Reguleringer
Af - og nedskrivninger
Transf erakt ivit et er
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Øvrige reguleringer

1 5 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i t ilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v.

2021

2020

792.173
-4.108.201
-52.241
82.726
5.307

683.339
-10.887.837
-419
106.872
0

-3.280.236

-10.098.045

-3.709
2.427.352
-6.994.268

40.902
1.898.225
5.121.945

-4.570.625

7.061.072
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I forbindelse med salg af t ransferret t igheder knyt t er der sig i enkelt e t ilfælde bet alinger, der først
ef fekt ueres, når en række bet ingelser er opfyldt . Indt ægter herfra indregnes i t akt med, at
bet ingelserne opfyldes.
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