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Ledelsesberetning
Selskabsmeddelelse nr. 10 - 2019
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 23. august 2019 behandlet og godkendt del-årsrapporten for
perioden 1. januar – 30. juni 2019. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.
Resume
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2019 et resultat efter skat på -3.074
tkr. (1. januar – 30. juni 2018: 2.675 tkr.). Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2019 udgjorde 74.498 tkr.
(30. juni 2018: 87.960 tkr.).
De øgede administrationsomkostninger på i alt 3.069 tkr., mod 731 tkr. i førstehalvår 2018 kan
hovedsageligt henføres til ekstraordinære omkostninger relateret til frasalget af selskabets aktiviteter på
Madeira, hvor en del omkostninger, der tidligere har været afholdt i datterselskabet i det første halvår, i
2019 er blevet afholdt af Blue Vision. Der er fsva 2.049 tkr. tale om engangsomkostninger.
Fremadrettet er det ledelsens forventning at driften af Blue Vision frem mod ultimo 2020 vil udgøre
1.000 tkr. per halvår.
Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.
Hovedpunkter (1. halvår 2019)
Blue Vision eneste aktivitet består i at forvalte et tilgodehavende fra salget af Portinho S.A. Portinho
S.A. blev frasolgt ultimo 2018. Selskabet modtog første afdrag i form af EUR 500t tilbage i april 2019.
Blue Vision A/S har i første halvår 2019 arbejdet på at udarbejde og implementere ny forretningsstrategi
inden for rammerne af de eksisterende vedtægter, således at selskabet kan foretage såvel
ejendomsrelaterede investeringer som investeringer i obligationer, aktier, pantebreve og andre aktiver
med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip om
risikospredning.
I fortsættelse af den nævnte tilretning af forretningsstrategi og implementering af samme, forventes både
bestyrelse og direktion at blive tilpasset tilsvarende således at ledelsen fremadrettet vil blive tilført
yderligere kompetencer.
Resultatforventningerne er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5 af den 29. marts 2019, ligesom de er
beskrevet i den offentliggjorte selskabspræsentation. Der er ingen ændringer til tidligere udmeldinger
og ledelsen forventer således en positiv udvikling.
Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag
Blue Vision A/S gennemførte ultimo 2018 et salg af selskabets kapitalandele og tilgodehavender i
Portinho S.A. for samlet beløb på EUR 11,0 mio. Betaling herfor forfalder således, at køber i 2019
betaler EUR 1,0 mio. ad to omgange. Beløbet vil kunne dække samtlige forventede driftsomkostninger
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i regnskabsårene 2019 og 2020, og det forventes derfor at Blue Vision A/S har et fornødent finansielt
beredskab frem til, at den sidste betaling på EUR 10,0 mio. forfalder ultimo 2020.
Begivenheder efter del-årsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter del-årsperiodens udløb.
København, den 23. august 2019
Blue Vision A/S
Direktion:

Henning Borg
Direktør
Bestyrelse:
Nicolai Dines Kærgaard
Formand

Claus Abildstrøm

Henning Borg

Kontaktperson – Investor Relations
På Blue Vision A/S' hjemmeside www.blue-vision.dk findes yderligere informationer og samtlige
offentliggjorte meddelelser.
Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til:
Henning Borg
Telefon: +45 4075 4434
E-mail: hb@bluevision.dk
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Ledelsesberetning fort.
Hoved- og nøgletal for selskabet
1. halvår
2019

1. halvår
2018

2018

-3.069
-5
-3.074

-731
3.407
-2.676

-1.673
5.211
-7.713

Langfristede aktiver
Aktiver i alt
Aktiekapital
Egenkapital
Kortfristede gældsforpligtelser

71.520
77.087
119.092
74.498
2.589

0
90.297
119.092
87.960
2.337

71.520
80.838
119.092
77.572
3.266

Pengestrømme fra driften
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme i alt

-15
0
-15

-288
194
-94

-1.579
1.485
-148

96,6
-0,03
-0,03

97,4
0,02
0,02

96,0
-0,06
-0,06

119.092.270
119.092.270
119.092.270

119.092.270
118.683.945
118.683.945

119.092.270
119.082.270
119.092.270

0,63
0,37
0,59

0,86
0,37
0,43

0,65
0,34
0,52

tkr.
Hovedtal
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Totalindkomst

Nøgletal
Soliditetsgrad
Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr.
Udvandet resultat pr. aktie (EPS D), kr.
Antal aktier (angivet i stk.)
Udestående antal aktier ultimo
Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo
Gns. antal udestående aktier ekskl. egne aktier
Pr. aktie á nom. 100 kr. (angivet i kr.)
Indre værdi pr. aktie
Børskurs (seneste handel)
Børskurs / indre værdi

Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet
i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".
Delårsregnskaberne er ikke revideret, og der er ikke foretaget review.
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Ledelsesberetning fort.
Selskabets udvikling
Periodens aktiviteter og resultatudvikling
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2019 et resultat efter skat på -3.074
tkr. (1. januar – 30. juni 2018: 2.675 tkr.). Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2019 udgjorde 74.498 tkr.
(30. juni 2018: 87.960 tkr.).
De øgede administrationsomkostningerne på i alt 3.069 tkr., mod 731 tkr. i førstehalvår 2018 kan
hovedsageligt henføres til ekstraordinære omkostninger relateret til frasalget af selskabets aktiviteter på
Madeira, hvor en del omkostninger, der tidligere har været afholdt i datterselskabet i det første halvår, i
2019 er blevet afholdt af Blue Vision. Der er fsva 2.049 tkr. tale om engangsomkostninger.
Fremadrettet er det ledelsens forventning at driften af Blue Vision frem mod ultimo 2020 vil udgøre
1.000 tkr. per halvår.
Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.
Hovedpunkter (1. halvår 2019)
Blue Vision eneste aktivitet består i at forvalte et tilgodehavende fra salget af Portinho S.A. Portinho
S.A. blev frasolgt ultimo 2018. Selskabet modtog første afdrag i form af EUR 500t tilbage i april 2019.
Blue Vision A/S har i første halvår 2019 arbejdet på at udarbejde og implementerer ny forretningsstrategi
inden for rammerne af de eksisterende vedtægter, som er tostrengede, således at selskabet kan foretage
såvel ejendomsrelaterede investeringer som investeringer i obligationer, aktier, pantebreve og andre
aktiver med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip
om risikospredning.
I fortsættelse af den nævnte til tilretning af forretningsstrategi og implementering af samme, forventes
både bestyrelse og direktion at blive tilpasset tilsvarende således at ledelsen fremadrettet vil blive tilført
yderligere kompetencer.
Resultatforventningerne er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5 af den 29. marts 2019, ligesom den er
beskrevet i den offentliggjorte selskabspræsentation. Der er ingen ændringer til tidligere udmeldinger
og ledelsen forventer således en positiv udvikling.

Begivenheder efter del-årsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter del-årsperiodens udløb.
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Ledelsesberetning fortsat
Udsendte selskabsmeddelelser i del-årsperioden
Blue Vision A/S har i 1. halvår 2019 udsendt følgende selskabsmeddelelser:
10. januar

Overdragelsesaftale vedrørende Portinho S.A.

5. februar

Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

26. februar

Beslutning om godkendelse af endeligt salg af aktier i Portinho S.A.

28. februar

Frist for indlevering af emner, som ønskes optaget på dagsorden for ordinær
generalforsamling den 26. april 2019

29. marts

Resumé af årsrapport 2018

29. marts

Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling

5. april

Storaktionærmeddelelse iht. § 29 i lov om værdipapirhandel m.v.

11. april

Storaktionærmeddelelse iht. § 29 i lov om værdipapirhandel m.v.

26. april

Referat af ordinær generalforsamling

Der er ikke udsendt selskabsmeddelelser efter del-årsrapporteringens udløb.
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Ledelsespåtegning fortsat
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30.
juni 2019 for Blue Vision A/S.
Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse
med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for
børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
perioden 1. januar – 30. juni 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens
finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
koncernen står overfor.
København, den 23. august 2019

Direktion:

Henning Borg
Direktør
Bestyrelse:
Nicolai Dines Kærgaard
Formand

Claus Abildstrøm

Henning Borg
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Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
RESULTATOPGØRELSE
tkr.

Note

1. halvår
2019

1. halvår
2018

Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af periodens resultat
Periodens resultat/totalindkomst

-3.069
-3.069
0
-5
-3.074
0
-3.074

-731
-731
3.530
-123
2.676
0
2.675

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS Basic)
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)

-0,03
-0,03

0,02
0,02

Side 9 af 16
Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2019

Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
BALANCE
tkr.

Note

30/6
2019

31/12
2018

30/6
2018

AKTIVER
Langfristede aktiver
Tilgodehavender

71.520

71.520

0

Langfristede aktiver i alt

71.520

71.520

0

Kortfristede aktiver
Tilgodehavender hos dattervirksomhed
Tilgodehavender
Finansielle aktiver
Likvide beholdninger

0
3.839
1.723
5

0
7.594
1.723
1

13.801
141
1.723
1

Aktiver bestemt for salg

5.567
0

9.318
0

15.666
74.631

Kortfristede aktiver i alt

5.567

9.318

90.297

77.087

80.838

90.297

Aktiver i alt
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Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
BALANCE
tkr.

Note

30/6
2019

31/12
2018

30/6
2018

119.092
0
-44.594

119.092
0
-41.520

119.092
-340
-30.792

74.498

77.572

87.960

168
832
1.589

149
1.337
1.780

120
1.300
917

2.589
5
2.589

3.266

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Reserve for egne aktier
Overført resultat
Egenkapital i alt
Forpligtelser
Kortfristede forpligtelser
Gæld til pengeinstitutter gældsforpligtelser
Gæld til kapitalejere
Leverandørgæld
Kortfristede forpligtelser i alt
Forpligtelser i alt
Passiver i alt

5

77.087

5

3.266
80.838

5

2.337
2.3375
90.297
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Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
EGENKAPITALOPGØRELSE

tkr.
Egenkapital 1/1 2018

Egenkapital
i alt

Overført
resultat

119.092

-534

-33.467

85.091

0

0

2.675

2.675

0

194

0

194

0

194

2.675

2.869

119.092

-340

-30.792

87.960

Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 2018
Periodens totalindkomst
Transaktioner med kapitalejere
Egne kapitalandele
Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 2018 i alt
Egenkapital 30/6 2018

Reserve
for egne
aktier

Aktiekapital

tkr.
Aktiekapital

Overført
resultat

Egenkapital
i alt

119.092

-41.520

77.572

Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 2019
Periodens totalindkomst

0

-3.074

-3.074

Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 2019 i alt

0

-3.074

-3.074

119.092

-44.594

74.498

Egenkapital 1/1 2019

Egenkapital 30/6 2019
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Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
PENGESTRØMSOPGØRELSE
tkr.

Note

1. halvår
2019

1. halvår
2018

2018

-3.074

2.675

-7.713

0
0
5
3.059

0
-3.530
123
567

11.251
-5.336
125
219

Pengestrømme vedrørende primær driftsaktivitet
Betalt finansielle omkostninger

-10
-5

-165
-123

-1.454
-125

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital

-15

-288

-1.579

Lånoptagelse kapitalejere
Køb/salg egne aktier

0
0

0
194

1.291
194

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0

194

1.485

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar

-15
-148

-94
-54

-94
-54

Likvider ultimo perioden

-163

-148

-148

Likvider i balance specificeres således:
Likvide beholdninger
Træk på kreditfaciliteter

5
-168

1
-149

1
-149

Likvider ultimo perioden

-163

-148

-148

Periodens resultat/total indkomst
Nettoresultat salg af aktiver bestemt for salg
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Ændring i driftskapital
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Regnskab 1. januar - 30. juni 2019
NOTER
1.

Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2017, hvortil
der henvises.
Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2018 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

2.

Skøn og estimater
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som
påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og
omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den
væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsregnskabet pr. 31. december 2018.

3.

Risici
Finansielle risici og risikostyringspolitikker er uændrede i forhold til regnskab og årsregnskab for 2018
(note 16), hvortil der henvises.
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Regnskab 1. januar – 30. juni 2019
NOTER
4.

Nærtstående parter
Koncernens nærtstående parter omfatter Blue Vision A/S' bestyrelse og direktion samt en række større
aktionærer.
Blue Vision A/S har registreret følgende aktionærer med 5 % eller mere af aktiekapitalen:
Jeanette Gyldstoff Borg
Rubis A/S
Selskabets transaktioner med nærtstående parter
Selskabet har i regnskabsperioden ikke haft transaktioner med nærtstående parter udover mellemregning
med selskabet. Gæld til kapitalejere er ikke forrentet.

5. Begivenheder efter del-årsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter del-årsperiodens udløb.
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Selskabsoplysninger
Blue Vision A/S
Rosenvængets Hovedvej 14, 2.
2100 København Ø
Danmark

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:
CVR-nr.:
Stiftet:
Regnskabsår:
Hjemstedskommune:

+45 4075 4434
www.blue-vision.dk
info@blue-vision.dk
26 79 14 13
20. september 2002
1. januar - 31. december
Københavns Kommune

Bestyrelse
Nicolai Dines Kærgaard (formand)
Claus Abildstrøm
Henning Borg
Direktion
Henning Borg, adm. Direktør

Revision
Baker Tilly Denmark
Godkendt revisionspartnerselskab
Paul Bundgaard Vej 1, 1
2500 Valby
v. Statsautoriseret revisor
Morten Søndergaard Schwensen
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