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SELSKABSOPLYSNINGER 
 
 
Selskabet Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S 
 Søholthuset, Ansvej 110 
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 E-mail: sif@sif-support.dk 
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Bestyrelse Kent Madsen, formand 
 Ole Hansen 
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 Morten Bruun 
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 Erik Isager 
 Frederik Lysholt Hansen 
 Jørgen Overgaard 
 
 
Direktion Ole Hansen 
 Orla Madsen 
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 Deloitte 
 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 Papirfabrikken 22 
 8600 Silkeborg 
 
 
Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes  17. marts 2004, kl. 16,00 på  

selskabets adresse. 
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SELSKABETS HOVED- OG NØGLETAL FOR 5 ÅR (TKR.) 
 
 
  2003 2002 2001 2000 1999
 
RESULTATOPGØRELSE 
Sponsor- og samarbejdsaftaler .............  17.229 17.332 18.669 14.159 12.753
Entré- og TV-indtægter........................  3.675 5.655 7.706 5.218 5.151
Transfer- og lejeindtægter ....................  1.375 3.835 8.553 270 1.027
Præmier, UEFA m.v. ...........................  0 12 616 251 8
Andre driftsindtægter ...........................  1.678 1.158 3.158 21.088 619
Nettoomsætning i alt ..........................  23.957 27.992 38.702 40.986 19.558
Personaleomkostninger ........................  -13.156 -17.793 -24.098 -20.616 -19.856
Transfer- og lejeomkostninger .............  -3.303 -3.465 -4.955 -5.935 -5.860
Andre driftsomkostninger ....................  -7.189 -13.647 -14.230 -12.078 -9.465
Resultat før finansielle poster............  309 -6.913 -4.581 2.357 -15.623
Finansielle poster, netto .......................  -554 -2.722 -2.397 -394 46
Årets resultat før minoritetsandele ...  -245 -9.635 -6.978 1.963 -15.577
Minoritetsaktionærernes andel .............  0 0 96 0 0
Årets resultat......................................  -245 -9.635 -6.882 1.963 -15.577
 
BALANCE 
Kontraktrettigheder..............................  2.994 5.797 6.991 7.394 11.837
Øvrige anlægsaktiver ...........................  28.112 31.906 33.663 34.200 7.756
Omsætningsaktiver ..............................  4.813 4.285 11.098 20.739 11.635
Aktiver................................................  35.919 41.988 51.752 62.333 31.228
 
Egenkapital..........................................  19.291 2.536 12.171 19.053 17.090
Hensatte forpligtelser ...........................  0 320 0 0 0
Gældsforpligtelser................................  16.628 39.132 39.581 43.280 14.138
Passiver...............................................  35.919 41.988 51.752 62.333 31.228
 
NØGLETAL  
 
Resultat pr. aktie (kr.) ..........................  -0,1 -36,3 -25,9 7,4 -58,7
Egenkapitalandel soliditet (%) .............  54 6 23 30 54
Udbytte pr. aktie (kr.)...........................  0 0 0 0 0
Antal medarbejdere..............................  29 34 39 37 37
 
Investeringer i (tkr.): 
 
Kontraktrettigheder..............................  350 1.750 1.300 1.300 6.729
Materielle anlægsaktiver ......................  300 614 840 27.238 3.803
 
Ovennævnte nøgletal er beregnet i  
overensstemmelse med  
Finansanalytikerforeningens  
anbefalinger. 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for Silkeborg Idrætsforening 
Fodbold Support A/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejlednin-
ger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede 
selskaber. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvi-
sende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Silkeborg, den 26. februar 2004 
 
 
Direktion:   
   
   
________________________ 
Ole Hansen 

________________________ 
Orla Madsen 

 

   
   
Bestyrelse:   
   
   
________________________ 
Kent Madsen 
Formand 

________________________ 
Ole Hansen 

________________________ 
Orla Madsen 

   
   
________________________ 
Morten Bruun 

________________________ 
Karsten Dahl 

________________________ 
Erik Isager 

   
   
________________________ 
Frederik Lysholt Hansen 

________________________ 
Jørgen Overgaard 
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REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til aktionærerne i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S 
 
 
Vi har revideret årsrapporten for Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2003. 
 
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at ud-
trykke en konklusion om årsrapporten. 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder 
kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis 
undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Re-
visionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de 
væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrap-
porten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven og danske regnskabsvejledninger. 
 
 
Silkeborg, den 26. februar 2004 
 
 
B D O  S c a n R e v i s i o n     D e l o i t t e  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab   Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
Lars Kruse Niels Enevoldsen Hans Trærup Ole E. Mortensen 
Statsautoriseret Statsautoriseret Statsautoriseret Statsautoriseret 
revisor revisor revisor revisor 
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LEDELSESBERETNING 
 
For Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S blev 2003 et helt specielt år. Det blev 
året hvor selskabets økonomiske situation blev markant forbedret, men det blev også året 
hvor nedrykning til landets næstbedste fodboldrække blev en realitet, efter 15 års uafbrudt 
ophold i den bedste række. 
 
Hovedaktivitet 
 
Selskabets hovedaktivitet er at drive professionel fodbold, og anden dermed beslægtet virksom-
hed. 
 
Økonomisk udvikling 
 
Der er realiseret en omsætning på ca. kr. 24 mio., hvilket er ca. kr. 1 mio. mindre end budgetteret 
– afvigelsen skyldes helt primært at nedrykningen til 1. division har medført et fald i virksomhe-
dens TV-indtægter på ca. kr. 2 mio., i forhold til det forudgående år. 
 
Årets resultat svarer stort set til ledelsens forventninger i Fondsbørsmeddelelsen af 22. december 
2003, hvor det estimerede resultat var et underskud på 500 – 1.000 tkr. 
 
Der er realiseret et underskud på tkr. 245. Der var forud for regnskabsåret budgetteret med et re-
sultat på ca. kr. 0, under forudsætning af forbliven i landets bedste fodboldrække, hvilket des-
værre ikke lykkedes. 
 
På den baggrund betragter ledelsen årets resultat som acceptabelt, selvom det naturligvis ikke er 
tilfredsstillende at realisere underskud. 
 
Egenkapitalen udgør tkr. 19.291, svarende til 54% af selskabets aktivmasse, på tkr. 36.919, hvil-
ket er en markant styrkelse af selskabets egenkapitalandel, i forhold til det forudgående regn-
skabsår hvor den udgjorde 6%. 
 
Virksomheden har efter nedrykningen til 1. division, konstateret en meget stor opbakning fra så-
vel tilskuere samt fra virksomhedens sponsor-samarbejdspartnere, og det er derfor stort set lyk-
kes, at opretholde niveauet for entreindtægter og sponsorindtægter, fra det forudgående år, hvil-
ket selvsagt er meget tilfredsstillende. 
 
Sidst på året forlængede virksomheden aftalen med Investeringsselskabet af 21. december 2001 
A/S, om dette selskabs ret til 50% af virksomhedens eventuelle transferindtægter, med 2 år, mod 
et vederlag på tkr.1.250. Aftalen gælder således i perioden frem til den 28. december 2012. 
 
Virksomheden indgik i maj måned ny hovedsponsoraftale med Jyske Bank Koncernen, gældende 
i 5 år, fra 1. januar 2004. Aftalen, der er uafhængig af ligastatus har stort set samme økonomiske 
værdi som den hidtidige aftale med TDC.  Det er en del af den nye hovedsponsoraftale, at virk-
somhedens anlægslån i Jyske Bank, som blev optaget i forbindelse med opførelse af Jyske Bank 
Tribunen på Silkeborg Stadion, skal nedbringes til kr. 0, indenfor kontraktperioden på 5 år. 
 
Det er således ledelsens mål, at virksomheden om 5 år, skal være helt uafhængig af fremmedfi-
nansiering. 
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LEDELSESBERETNING 
 
Det er værd at fremhæve at selskabets omkostninger er reduceret med ca. 32% i forhold til 2002, 
ligesom selskabets likviditetsmæssige situation er markant forbedret.  
 
Det er ligeledes glædeligt at selskabets andel af forsikringsindtægter, i det forløbne år, har ud-
gjort tkr. 500, hvilket har medført at der bliver udbetalt tkr. 125, til de medarbejdere, der er om-
fattet af rekonstruktionsaftalen fra 2002. 
 
Den sportslige udvikling 
 
På trods af en, isoleret set, fornuftig indsats i 1. halvår 2003, med en meget pæn pointhøst til føl-
ge, lykkedes det som bekendt ikke at bevare pladsen i SAS-ligaen, hvilket naturligvis var en me-
get stor skuffelse for alle i virksomheden,  for virksomhedens samarbejdspartnere og naturligvis 
for klubbens trofaste tilhængere. 
 
Indsatsen i 2. halvår 2003, har ligeledes været fornuftig. Efter halvdelen af 2003/04 sæsonens 
kampe er spillet, ligger holdet på en 3. plads, kun 1 point fra den oprykningsgivende 2. plads, og 
holdet har spillet 11 turneringskampe i træk, uden nederlag. 
 
Endvidere har holdet med to overbevisende sejre over henholdsvis Vejle og Herfølge, kvalifice-
ret sig til ottendedelsfinalen i DONG CUP, som spilles den 24. marts på Silkeborg Stadion mod 
Nykøbing Falster. 
 
På trods af nedrykningen til 1. division, har virksomheden valgt at opretholde fuldtidsprofessio-
nelle tilstande, med den klare målsætning at sikre oprykning til SAS-ligaen igen, allerede til 
sommer. 
 
Spiller- og Trænertrup 
 
Under cheftræner Viggo Jensen´s ledelse er der i det forløbne år gennemført et omfattende 
generationsskifte, hvilket har medført, at en række spillere har forladt klubben, dels i forbindelse 
med kontraktudløb, dels gennem aftaler om fratrædelse i kontraktperioden, mod betaling af 
økonomisk kompensation. 
 
Afviklingen af disse spillere har givet virksomheden mulighed for i stedet at tegne kontrakt med 
en række nye talentfulde spillere, og det er således ledelsens opfattelse, at virksomheden går det 
nye år i møde med en stærkere trup, indeholdende et væsentligt større udviklingspotentiale end 
for ét år siden. 
 
I forbindelse med indgåelse af nye kontrakter er der taget højde for usikkerheden omkring liga-
status, således at lønniveauet er forskelligt, afhængig af om klubben befinder sig i 1. division el-
ler igen rykker op i SAS Ligaen. 
 
Virksomheden er i forbindelse med årsskiftet indtrådt i DBU´s I.T.U. – samarbejde (integreret 
talentudvikling), for yderligere at styrke talentudviklingen i klubben, hvilket i sammenhæng med 
Silkeborg Fodbold College anses som værende af afgørende betydning for at sikre en fremtidig 
positiv sportslig udvikling. 
I den forbindelse har det været meget glædeligt at klubbens hold, i såvel juniorligaen som yng-
lingeligaen, i den forløbne sæson begge blev placeret på en meget flot 2. plads. 
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LEDELSESBERETNING 
 
Øvrige aktiviteter 
 
Alle aktiviteter i dattervirksomheden Unitsupport A/S og den associerede virksomhed Top Per-
formance Support A/S er nu afviklet. Afviklingen har ikke givet yderligere udgifter i det forløb-
ne år, da disse var fuldt afholdte eller hensatte i det forudgående regnskabsår. 
 
Der er ikke planer om at indgå i andre aktiviteter. 
 
I henhold til den afgivne bemyndigelse til bestyrelsen, vedtaget på den ekstraordinære general-
forsamling den 3. december 2002, har selskabet anmodet Københavns Fondsbørs om accept af, 
at noteringen af selskabets aktier overføres fra Københavns Fondsbørs til Dansk Autoriseret 
Markedsplads. Anmodningen blev afvist af Københavns Fondsbørs, dog med bemærkning om, at 
anmodningen kunne forventes imødekommet, såfremt der blev afgivet indfrielsestilbud til sel-
skabets små aktionærer i forbindelse med overførslen.  
Dette ønsker bestyrelsen ikke, da selskabets små aktionærer vurderes som en meget vigtig del af 
den kultur, der er skabt omkring fodboldvirksomheden. 
 
Derfor blev Fondsbørsens afslag anket til Fondsrådet, som imidlertid afviste at behandle anken, 
og i stedet henviste selskabet til at anlægge en civil retssag ved domstolene. Dette ønsker besty-
relsen ikke at anvende ressourcer på, og derfor er planerne om afnotering fra Københavns 
Fondsbørs skrinlagt indtil videre. 
 
Årets egenkapitaludvikling 
Egenkapital 1. januar 2003 ..................................................................................  2,5 mio.
Kapitaludvidelse 11. februar 2003.......................................................................  17,0 mio.
Underskud for 2003.............................................................................................   0,2 mio.
 
Egenkapital 31. december 2003 ........................................................................  19,3 mio.
 
Pengestrømme 
 
Pengestrømme fra driften er positiv med kr. 3,6 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2002, 
hvor pengestrømme fra driften var negativ med kr. 8,1 mio. Pengestrømme fra investeringsakti-
vitet udgør kr. 3,4 mio., pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør kr. 5,5 mio., og den sam-
lede ændring i virksomhedens likvider har således været positiv med kr. 12,5 mio. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
Der er fra ballancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
årsrapporten. 
 
Fremtiden 
 
For 2004 arbejdes med to økonomiske scenarier, nemlig alternativ 1 med oprykning til SAS-
ligaen og alternativ 2 med forbliven i 1. division. 
 
Under forudsætning af oprykning til SAS-ligaen, forventes virksomhedens omsætning at udgøre 
ca. kr. 22 mio., med et resultat på ca. kr. 0. 
 



9 

 

LEDELSESBERETNING 
 
Fremtiden fortsat 
 
Under forudsætning af forbliven i 1. division forventes virksomhedens omsætning af udgøre  
ca. kr. 18 mio., med et underskud på ca. kr. -3,0 mio. 
 
Det er således af afgørende betydning for virksomheden at sikre oprykning til SAS-ligaen, i 
2004, og såfremt det ikke lykkes, vil der skulle gennemføres en yderligere tilpasning af virksom-
hedens omkostninger. 
 
Såfremt oprykningen lykkes, hvilket ledelsen mener, der er gode muligheder for, vil virksomhe-
den være særdeles godt rustet, til at bringe sig tilbage i toppen af dansk fodbold, samt til at skabe 
en rentabel fodboldvirksomhed med en fornuftig forrentning af selskabets egenkapital.  
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BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV 
 
 
Selskabets bestyrelse udgøres af: 
 
Direktør Kent Madsen (formand) 
Adm. direktør i Henton Group A/S 
 
Bestyrelsesformand i:    Henton Børsmæglerselskab A/S 
   Henton Ejendomme A/S 
   Hotel Louisiana A/S 
 
Bestyrelsesmedlem i:  Bio Silkeborg A/S 
   Henton Group A/S og datterselskaber 
   Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S 
   ITH Industriinvest A/S 
   Jægersborg Invest A/S 
   Leda A/S 
   Kent Madsen Holding A/S 
   Oluf A/S 
   Pollux Invest A/S 
   Radio Silkeborg af 1997 A/S 
   Silkeborg Udviklingsselskab A/S 
   Silkom A/S 
   Østergaard Dahl A/S 
   Silkeborg Fodbold Holding A/S 
 
 
Direktør Orla Madsen 
Markedsdirektør i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S 
 
Bestyrelsesmedlem i:  Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S 
   Silkeborg Udviklingsselskab A/S 
   Radio Silkeborg af 1997 A/S 
   Cutrin Danmark A/S 
   Silkom A/S 
   Ottensten A/S 
  Hotel Louisiana A/S 
   Alp Pant 2 A/S 
   Silkeborg Fodbold Holding A/S 
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BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV 
 
 
Direktør Ole Hansen 
Direktør i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S 
 
Bestyrelsesmedlem i:  Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S 
   Hotel Louisiana A/S 
   Silkom A/S 
   Silkeborg Fodbold Holding A/S 
 
 
Frederik Lysholt Hansen 
Direktør i Gustav Hansen & Søn A/S 
 
Bestyrelsesmedlem i:  Gustav Hansen & Søn Holding A/S 
   Gustav Hansen & Søn A/S 
     Mønsterdal Skov A/S 
   Oluf A/S 
   Silkeborg Fodbold Holding A/S 
 
 
Morten Bruun 
Pressechef 
 
Varetager ikke andre ledelseshverv end hvervet i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S. 
 
Jørgen Overgaard 
Tidligere afdelingsdirektør  
 
Varetager ikke andre ledelseshverv end hvervet i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S. 
 
Erik Isager 
Afdelingsdirektør 
 
Varetager ikke andre ledelseshverv end hvervet i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S. 
 
Karsten Dahl 
Uddannelsesleder 
 
Varetager ikke andre ledelseshverv end hvervet i Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Generelt 
Årsrapporten for Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S for 2003 er aflagt i overens-
stemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse D-virksomheder 
og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskabers regnskabsaf-
læggelse, herunder gældende danske regnskabsvejledninger. Resultatopgørelsen og opstillings-
formen er tilpasset selskabets særlige aktivitet. 
 
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før. 
 
For hovedtallene i 5 års oversigten er anvendt koncerntal for 2001. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for 
at afgøre, om der er indikation af værdiforringelser udover det, som udtrykkes ved normal af-
skrivning. Hvis dette er tilfældet foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser, såfremt levering og risi-
koovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning omfatter sponsorind-
tægter, entre- og TV-indtægter, transfer- og lejeindtægter, salg af SIF-produkter m.v. samt andre 
driftsindtægter. Transferindtægter udgør selskabets andel af transfersummer for solgte spillere.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter omkostninger til fodboldkampe, salg, reklame, administration, lokaler, 
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Andre omkostninger er i resultatopgø-
relsen opdelt i kamp- og spilleomkostninger, salgs- og administrationsomkostninger samt trans-
fer- og lejeomkostninger. 
 
Transferomkostninger består af den regnskabsmæssige værdi af solgte spillere på salgstidspunk-
tet med tillæg af handelsomkostninger samt afskrivning på kontraktrettigheder. 
 
Finansielle poster i øvrigt 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle 
omkostninger vedrørende finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab ved-
rørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver 
og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtæg-
ter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører 
fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, som ikke forventes 
at være af tilbagevendende karakter og som er uden for virksomhedens kontrol. 
 
Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den 
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
 
 
BALANCEN 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Erhvervede kontraktrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Afskrivningerne foretages lineært over kontraktperioden. Kontraktrettigheder består af betalte 
transfers til andre klubber og til spilleragenter samt sign-on-fees til spillerne. Kontraktrettigheder 
under tkr. 100 pr. spiller indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, ombygning på lejet grund, indretning af lejede lokaler, samt andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Der afskrives ikke på grunde. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider og restværdi herefter: 



14 

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 Brugstid Restværdi
  
Ombygning på lejet grund ............................................................. 30 år 0%
Indretning af lejede lokaler............................................................ 10 år 0%
Driftsmateriel og inventar.............................................................. 5 år 0%
 
Småanskaffelser under 10 tkr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelses-
året. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris (med fradrag af salgsomkostninger) og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
 
Leasingkontrakter 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. 
Aktiverne måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller 
(hvis lavere) nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien an-
vendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for den-
ne. Finansielt leasede aktiver afskrives som selskabets tilsvarende materielle anlægsaktiver. 
 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og lea-
singydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 
 
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med 
operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. 
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under 
eventualposter m.v. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles i moderselskabets 
balance efter den indre værdis metode. 
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den 
forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moder-
selskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og 
tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter 
overtagelsesmetoden. 
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder over-
føres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det 
omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivnin-
ger på goodwill. 
 
Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre 
værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med mo-
derselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det 
resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller 
faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. 
 
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdi-
papirer. Disse måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børs-
kurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi el-
ler anden anerkendt måling. 
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger består af indkøbte handelsvarer (SIF merchandise), og måles til gennemsnitlig 
kostpris. Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-
kostninger. 
 
I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere 
værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af om-
kostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelig-
hed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efter-
følgende regnskabsår. Beløbet vedrører primært forudbetalte omkostninger. 
 
Egenkapital og udbytte 
Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en særskilt post under egenkapital. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger vedrørende afviklingen af datterselska-
bet samt udskudt skat. Som følge af selskabets tidligere års underskud påhviler der dog ikke sel-
skabet udskudt skat, jf. efterfølgende afsnit. 
 
Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt for betalte acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af 
aktiver og forpligtelser. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-
skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme ju-
ridiske skatteenhed. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indevæ-
rende år er anvendt en skattesats på 30%, idet det dog bemærkes, at selskabet ikke forventes at 
kunne udnytte selskabets fremførte underskud inden for en overskuelig tid, hvorfor værdien her-
af er indregnet til kr. 0. 
 
Gældsforpligtelser 
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag 
af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forplig-
telser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effekti-
ve rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatop-
gørelsen over låneperioden. 
 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld 
og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontant-
værdi på låneoptagelsestidspunktet. 
 
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle 
leasingkontrakter. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virk-
somheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket for disse poster sædvanligvis 
svarer til nominel værdi. 
 
Under periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under passiver, indgår modtagne betalinger 
vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Beløbet vedrører primært sponsorindtægter. 
 
Omregning af beløb i fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørel-
sen som en finansiel post. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på ba-
lancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og 
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen 
under finansielle indtægter og omkostninger. 
 
Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investe-
ringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved 
årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftspo-
ster, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af imma-
terielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
aktiekapital, optagelse af og afdrag på langfristet gæld samt udbytte til aktionærerne. 
 
Likvider 
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
 
 
 Note 2003 2002
 kr. tkr.
 
Sponsor- og samarbejdsaftaler.........................................  17.228.868 17.332
Entré- og TV-indtægter ...................................................  3.674.947 5.655
Transfer- og lejeindtægter ...............................................  1.375.000 3.835
Præmier, UEFA m.v........................................................  0 12
Andre driftsindtægter ......................................................  1.678.452 1.158
Nettoomsætning i alt ...............................................................  23.957.267 27.992
 
Personaleomkostninger ...................................................  1 -13.155.899 -17.793
Kamp- og spilleomkostninger .........................................  -2.627.528 -3.443
Salgs- og administrationsomkostninger ...........................  -3.078.577 -6.484
Transfer- og lejeomkostninger.........................................  -3.303.196 -3.465
Afskrivninger, driftsmidler, lokaler og bygninger............  -1.482.906 -1.720
Hensættelse forsikringserstatning ....................................  0 -2.000
Omkostninger og afskrivninger i alt......................................  -23.648.106 -34.905
 
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..............  309.161 -6.913
 
Resultat af tilknyttet virksomhed før skat ........................  0 -419
Resultat af associerede virksomheder før skat .................  0 -418
Renteindtægter m.v. ........................................................  2 42.411 39
Renteudgifter m.v. ..........................................................  3 -596.997 -1.924
 -554.586 -2.722
   
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ...........................  -245.425 -9.635
 
Skat af årets resultat ........................................................  4 0 0
 
ÅRETS RESULTAT .....................................................  -245.425 -9.635
  
  
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   

Modregnet i overført resultat ...........................................  -245.425 -9.635
  
I ALT .............................................................................  -245.425 -9.635
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
 
AKTIVER Note 2003 2002
 kr. tkr.
 
Kontraktrettigheder .........................................................   2.993.908 5.797
Immaterielle anlægsaktiver ..........................................  5 2.993.908 5.797
 
Grunde og bygninger.......................................................   0 2.550
Ombygning på lejet grund...............................................   26.827.447 27.883
Driftsmateriel og inventar................................................   1.034.430 1.235
Indretning af lejede lokaler..............................................   78.174 92
Materielle anlægsaktiver...............................................  6 27.940.051 31.760
 
Andre værdipapirer .........................................................   171.873 146
Finansielle anlægsaktiver..............................................  7 171.873 146
 
ANLÆGSAKTIVER ....................................................  31.105.832 37.703
 
Handelsvarer...................................................................   94.410 157
Varebeholdninger..........................................................   94.410 157
 
Tilgodehavender .............................................................  2.622.652 3.974
Periodeafgrænsningsposter..............................................   307.400 30
Tilgodehavender............................................................   2.930.052 4.004
 
Kassebeholdning.............................................................   16.699 20
Indestående i pengeinstitutter ..........................................   1.771.564 104
Likvide beholdninger ....................................................   1.788.263 124
 
OMSÆTNINGSAKTIVER ..........................................  4.812.725 4.285
 
AKTIVER .....................................................................  35.918.557 41.988
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
 
PASSIVER Note 2003 2002
 kr. tkr.
 
Aktiekapital ....................................................................  8 19.815.980 2.816
Overført resultat..............................................................   -525.087 -280
 
EGENKAPITAL ...........................................................   19.290.893 2.536
 
Hensatte forpligtelser ......................................................  9 0 320
 
HENSATTE FORPLIGTELSER.................................  0 320
 
Langfristet gæld ..............................................................   9.507.751 23.122
Langfristede gældsforpligtelser ....................................  10 9.507.751 23.122
 
Kortfristet del af langfristet gæld.....................................  10 2.653.444 525
Gæld til pengeinstitutter ..................................................   0 10.890
Leverandørgæld og skyldige omkostninger .....................  1.915.637 2.050
Anden gæld.....................................................................  2.039.462 2.341
Periodeafgrænsningsposter..............................................   511.370 204
Kortfristede gældsforpligtelser.....................................   7.119.913 16.010
 
GÆLDSFORPLIGTELSER ........................................  16.627.664 39.132
 
PASSIVER ....................................................................  35.918.557 41.988
 
 
Eventualforpligtelser 11
    
Sikkerhedsstillelser 12
   
Nærtstående parter 13  
   
Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer 14  
   
Rentericisi 15  
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
 
 
 Overført  
 Aktiekapital resultat I alt
  
Egenkapital 1. januar 2002 .......................................... 28.159.800 -15.988.418 12.171.382
Kapitalnedsættelse – marts 2002 ................................ -14.079.900 14.079.900 0
Kapitalnedsættelse – december 2002 ......................... -11.263.920 11.263.920 0
Forslag til årets resultatfordeling ................................ -9.635.064 -9.635.064
  
Egenkapital 31. december 2002 ............................... 2.815.980 -279.662 2.536.318
  
Egenkapital 1. januar 2003 ..................................... 2.815.980 -279.662 2.536.318
Kapitalforhøjelse – februar 2003 ............................ 17.000.000  17.000.000
Forslag til årets resultatfordeling ............................ -245.425 -245.425
  
Egenkapital 31. december 2003 ........................... 19.815.980 -525.087 19.290.893
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
 
 2003 2002
 tkr. tkr.
 
Resultat før finansielle poster ........................................................  309 -6.913
   
Afskrivninger indeholdt i resultatet ...............................................  4.637 4.664
Transferindtægter og salg af transferrettigheder indeholdt i resulta-
tet..................................................................................................  -1.250 -3.835
Ændring i tilgodehavende hos tilknyttede og associerede virksom-
heder.............................................................................................  0 -730
Tab på tilknyttede og associerede virksomheder............................  -320 0
Ændring i varebeholdninger ..........................................................  63 21
Ændring i tilgodehavender ............................................................  846 2.675
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser.......................................  -128 -2.122
 
Pengestrømme fra drift før renter..............................................  4.157 -6.240
Renteindbetalinger ........................................................................  16 16
Renteudbetalinger .........................................................................  -597 -1.925
   
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.................  3.576 -8.149
   
Investering i kontraktrettigheder....................................................  -350 -1.750
Investering i øvrige materielle anlægsaktiver.................................  -300 -614
Indbetalt ved salg af transfer samt transferrettigheder....................  1.478 5.761
Salg af materielle anlægsaktiver ....................................................  2.636 271
   
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET .......  3.464 3.668
   
Provenu ved aktieudvidelse ...........................................................  17.000 0
Afdrag på langfristet gæld .............................................................  -11.786 -1.201
Provenu ved langfristet låneoptagelse............................................  300 0
   
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET......  5.514 -1.201
 
ÆNDRING I LIKVIDER ...........................................................  12.554 -5.682
   
Likvide beholdninger og kassekredit primo...................................  -10.766 -5.084
   
Likvide beholdninger og kassekredit ultimo ..............................  1.788 -10.766
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NOTER 
 
 
 2003 2002 Note
 kr. tkr.
 
Personaleomkostninger  1
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.............................  29 34
Heraf kontraktspillere......................................................  21 23
  
De samlede personaleomkostninger udgør:  
Lønninger incl. feriepengeregulering...................................  13.672.648 18.009
Refusioner.......................................................................  -339.277 -358
Andre udgifter til social sikring .......................................  122.528 142
Løntilskud.......................................................................  -300.000 0
   
 13.155.899 17.793 
  
Vederlag til bestyrelse og direktion:  
Direktion ..................................................................................  0 0
Bestyrelse.................................................................................  0 0
  
 
Renteindtægter m.v.  2
Renteindtægt pengeinstitutter ..........................................  12.274 0
Renteindtægt øvrige ........................................................  1.088 10
Udbytte ...........................................................................  2.654 3
Kursgevinst værdipapirer ................................................  171 3
Kursregulering værdipapirer............................................  26.224 23
  
 42.411 39
  
  
Renteudgifter m.v.  3
Renteudgift pengeinstitutter ............................................  177.302 420
Rentedel leasingaktiver ...................................................  16.529 30
Renteudgift - anlægslån...................................................  394.585 1.114
Rentegodtgørelse vedr. kapitaltilførsel ............................  -132.650 0
Prioritetsrenter ................................................................  102.147 156
Renter Investeringsselskabet af 28. december 2000 A/S ..  0 62
Øvrige renteudgifter ........................................................  1.256 94
Gebyrer...........................................................................  37.828 48
  
  596.997 1.924
  
  
Skat af årets resultat  4
Skat af årets resultat - moderselskab................................  0 0
Skat af årets resultat - tilknyttet virksomhed....................  0 0
Skat af årets resultat - associeret virksomhed...................  0 0
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NOTER 
 
 
 2003 2002 Note
 kr. tkr.
 
Skat af årets resultat (fortsat)  4
Årets effektive skatteprocent  
Selskabsskatteprocent i Danmark ....................................  30,0 30,0
Skatteværdi af ikke aktiverede underskud .......................  -30,0 -30,0
 
Årets effektive skatteprocent ........................................  0,0 0,0
 
Det akkumulerede skattemæssige underskud forventes ikke udnyttet inden for overskue-
lig tid, hvorfor værdien heraf er opgjort til kr. 0  

 

 
 
Immaterielle anlægsaktiver  5
   
 Kontrakt-
 rettigheder
 
Kostpris 1. januar 2003 ..........................................................................  15.686.500
Tilgang ..................................................................................................  350.000
Afgang...................................................................................................  -7.805.000
Kostpris 31. december 2003 ...................................................................  8.231.500
  
Afskrivninger 1. januar 2003..................................................................  9.889.396
Årets afskrivninger ................................................................................  2.135.562
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede rettigheder.........................  -6.787.366
Afskrivninger 31. december 2003...........................................................  5.237.592
 
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2003.......................................  2.993.908
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NOTER 
 
 
 Note
 
Materielle anlægsaktiver   6
 
 Ombygning Drifts- Indretning
 Grunde og på lejet materiel af lejede
 bygninger grund og inventar lokaler
 
Kostpris 1. januar 2003 ...... 2.758.375 31.664.496 2.596.006 140.379
Tilgang .............................. 0 0 300.000 0
Afgang............................... -2.758.375 0 -67.009 0
Kostpris 31. december 2003 0 31.664.496 2.828.997 140.379
 
Afskrivninger 1. januar 2003 208.056 3.781.566 1.361.421 48.168
Årets afskrivninger ............ 36.522 1.055.483 484.155 14.037
Tilbageførsel af afskrivnin-
ger på afhændede aktiver.... -244.578 0 -51.009 0
Afskrivninger 31. december 
2003................................... 0 4.837.049 1.794.567 62.205
 
Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2003 ............ 0 26.827.447 1.034.430 78.174
 
Heraf finansielle leasingak-
tiver ................................... 324.539
 
I den regnskabsmæssige værdi for bygninger på lejet grund er der aktiveret  
anlægslånsrenter for i alt kr. 559.955. 
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NOTER 
 
 
 Note
 
Finansielle anlægsaktiver   7
 
 Andre
 værdi-
 papirer 
 
Anskaffelsessum 1. januar 2003 .............................................................  112.183
Anskaffelsessum 31. december 2003......................................................  112.183
 
Op- og nedskrivninger primo .................................................................  33.466
Årets op- og nedskrivninger ...................................................................   26.224
Op- og nedskrivninger 31. december 2003 .............................................  59.690
 
Bogført værdi 31. december 2003........................................................    171.873
 
 
Aktiekapital 8
For hver A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens én B-aktie 
giver ret til én stemme. Aktierne har i perioden været ud-
stedt i følgende stykstørrelser: 
Frem til 24. maj 2002:               100 kr.'s aktier 
24. maj til 3. december 2002:      50 kr.'s aktier 
Fra 3. december 2002:                 10 kr.'s aktier 

  

 
 
 2003 2002 2001 2000 1999
 
A-aktier (stk.) .................. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
B-aktier (stk.)................... 1.963.598 263.598 263.598 263.598 263.598
 
 1.965.398 265.398 265.398 265.398 265.398
 
 
 
A-aktier (nominel) .......... 180.000 180.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
B-aktier (nominel) .......... 19.635.980 2.635.980 26.359.800 26.359.800 26.359.800
 
 19.815.980 2.815.980 28.159.800 28.159.800 28.159.800
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NOTER 
 
 2003 2002 Note
 kr. tkr.
 
Hensatte forpligtelser 9
Hensættelse vedr. associerede og tilknyttede virksom-
heder 1. januar.........................................................................  320.000 167
Anvendt i året ..........................................................................  -320.000 -167
Hensat for året .........................................................................  0 320
Hensættelse 31. december ...................................................  0 320
 
 
Langfristede gældsforpligtelser 10
 
 1/1 2003 31/12 2003 Afdrag Restgæld
 Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år
 
Prioritetsgæld........................  2.306.474 0 0 0
Anlægslån, pengeinstitut.....  21.000.000 7.200.000 2.445.000 0
Pengemarkedslån .................  0 4.503.933 0 0
Øvrig langfristet gæld..........  341.013 457.262 208.444 0
 
 23.647.487 12.161.195 2.653.444 0
 
 
 
Eventualforpligtelser 11
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S har i perioden frem til den 28. december 
2012 indgået en aftale med Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S om over-
dragelse af rettigheder til 50% af de fremtidige transferindtægter/forsikringserstatninger 
ved salg af nuværende og kommende kontraktspillere til andre klubber.  
 
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S har indgået en tidsbegrænset lejeaftale 
med Silkeborg Kommune om benyttelse af stadion. Lejeaftalen løber indtil 2030, hvor-
efter Silkeborg Kommune vederlagsfrit kan overtage de af Silkeborg Idrætsforening 
Fodbold Support A/S foretagne ombygninger af stadion.  
 
Sikkerhedsstillelser 12
Til sikkerhed for langfristet gæld er der udstedt løsøreejerpantebrev på kr. 5.000.000 
med sikkerhed i lejerettigheder, driftsinventar og -materiel samt goodwill der pr. 31.  
december 2003 har en regnskabsmæssig værdi på henholdsvis på kr. 0, kr. 1,0 mio. og
kr. 0.  
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NOTER 
 
 2003 2002 Note
 
Nærtstående parter 13
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 
 
Bestemmende indflydelse 
Silkeborg Fodbold Holding A/S, Papirfabrikken 34, Silkeborg, der ejer 50,4% af sel-
skabskapitalen svarende til 46,7% af stemmerne. 
 
Selskabets ejerkreds består af: 
- Kent Madsen Holding A/S, der er 100% ejet af bestyrelsesformand Kent Madsen, 
- OM Consultancy ApS, der er 100% ejet af markedsdirektør Orla Madsen, 
- Emilan ApS, der er 100% ejet af direktør Ole Hansen og 
- Gustav Hansen & Søn Holding A/S, der er ejet af bestyrelsesmedlem Frederik Lysholt
 Hansen med 50% og af Poul Lysholt Hansen med 50%.  
 
Silkeborg Fodbold Holding A/S har den 11. februar 2003 foretaget en nytegning af ak-
tiekapital med nom. kr. 10 mio. til kurs 100. 
 
Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med 
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S' nærtstående parter med betydelig ind-
flydelse omfatter selskabets bestyrelse og direktion og ledende medarbejdere samt disse 
personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selska-
ber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. 
Nærtstående parter omfatter tillige Jyske Bank der ejer 38% af aktiekapitalen. 
Desuden omfatter nærtstående parter Investeringsselskabet af  21. december 2001 A/S. 
 
Transaktioner med nærtstående parter 
Jyske Bank har den 11. februar 2003 foretaget en nytegning af aktiekapitalen med nom.
kr. 7 mio. til kurs 100. 
Med Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S er der indgået aftale om, at dette 
selskab i en periode på 9 år skal modtage en andel af fremtidige transferindtægter  
 
Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S har i 2003 modtaget et vederlag på kr. 
1,25 mio. for at forlænge aftalen med Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S i
yderligere 2 år. 
 
Med spillerstaben er der indgået aftale om, at spillerne som led i en aftale i efteråret
2002 om lønreduktion, fremover i en 5-årig periode skal have en andel af klubbens 
overskud før skat, og andel i fremtidige transferindtægter og forsikringsudbetalinger, 
dog maksimalt en andel svarende til den accepterede lønreduktion. 
 
Der er i 2002 og 2003 indgået sponsoraftaler med selskaber, hvor hidtidige og nuvæ-
rende medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse har en betydelig indflydelse. Af-
talerne er indgået på markedsmæssige vilkår. 
 
Med Jyske Bank er der som led i hovedsponsoraftalen indgået aftale om nedbringelse af
selskabets anlægslån i kontraktperioden. Desuden er der med Jyske Bank indgået kre-
ditaftale på normale markedsvilkår. 
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NOTER 
 Note
 
Nærtstående parter (fortsat) 13
 
Herudover har der alene været transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter af
vurderet uvæsentlig betydning mellem selskabet og dets nærtstående parter.  
 
Alle transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter er sket på normale markeds-
vilkår. 
 
Ejerforhold 
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum
5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapital: 
 
 % af % af
 stemmer kapital
 
Jyske Bank......................................................................  34,91% 37,77%
Silkeborg Fodbold Holding A/S ......................................  46,65% 50,46%
Silkeborg Idrætsforening af 1917 ....................................  9,01% 0,91%
 
Honorarer til generalforsamlingsvalgte revisorer 
De samlede honorarer til de generalforsamlingsvalgte re-
visorer udgør: 

14

 
 
 2003 2002
 kr. tkr.
 
BDO ScanRevision Statsautoriseret revisions- 
aktieselskab 

 

Lovpligtig revision..........................................................  90.000 90
Andre ydelser end revision..............................................  25.100 145
  
 115.100 235
Deloitte Statsautoriseret Revisions- 
aktieselskab 

 

Lovpligtig revision..........................................................  65.000 65
Andre ydelser end revision..............................................  0 259
  
 65.000 324
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NOTER 
 
  Note

Rentericisi  15
Selskabets renterisiko er knyttet til nedenstående poster, 
hvor seneste forfald er anført. 

   

 
 Større end Effektiv rente
 0-1 år 1-5 år end 5 år i procent
 
Anlægslån pengeinstitut......  2.445.000 4.755.000 0 5%
Pengemarkedslån ............... 0 4.503.933 0 5%
 2.445.000 9.258.933 0
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FONDSBØRSMEDDELELSER 
 
 
Selskabet har siden 1. januar 2003 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 
 
27/1 2003 Finanskalender 
11/2 2003 Rettet emission - udvidet aktiekapitalen 
11/2 2003 Tilbageførsel fra observationslisten den 11. februar 2003 
20/2 2003 Indkaldelse ordinær generalforsamling 12. marts 2003 
21/2 2003 Storaktionærmeddelelse (§ 129) fra Jyske Bank 
25/2 2003 Årsrapport 2002 
12/3 2003 Forløb ordinær generalforsamling 12. marts 2003 
15/5 2003 Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser fra den 15. maj 2003 
10/6 2003 Ny hovedsponsor i SIF Fodbold Support A/S 
13/8 2003 Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 
29/8 2003 Halvårsrapport 2003 
14/10 2003 Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 
22/12 2003 Forlænger aftale med Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S 
26/01 2004 Finanskalender 
 
 
FINANSKALENDER 
 
26/2 2004 Regnskabsmeddelelse for året 2003 
17/3 2004 Ordinær generalforsamling 
30/8 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2004 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


