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BLUE VISION A/S – Årsrapport 2013.
Årets resultat for Blue Vision koncernen for 2013 blev -141,8 mio. kr. (2012: -43,3 mio. kr.).
Resultatet skal ses i lyset af det fortsatte negative danske ejendomsmarked og de finansielle markeder. I de
oprindeligt stillede forventninger til 2013 var der som udgangspunkt taget højde for denne udvikling.
Årets resultat er påvirket af dagsværdireguleringer af investeringsejendomme med -118,6 mio. kr. og dagsværdiregulering af finansielle gældsforpligtelser med -0,2 mio. kr. Årets resultat er endvidere negativt
påvirket af regulering af udskudt skat med 6,5 mio. kr. som følge af, at der på regnskabsaflæggelsestidspunktet er usikkerhed om, hvorvidt skatteaktivet kan anvendes til modregning i positive indkomster
inden for en overskuelig fremtid.
Årets resultat af primær drift udgør 1,4 mio. kr. mod forventningen om et resultat i størrelsesorden 0 kr. ved
offentliggørelse af delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2013.
Resultatet for 2013 er ikke tilfredsstillende.
Koncernens egenkapital pr. 31. december 2013 udgør -105,4 mio. kr. (2012: 36,4 mio. kr.).

Forventninger til 2014.
Blue Vision A/S har tabt hele aktiekapitalen. Bestyrelsen har siden medio 2013 haft løbende drøftelser med
toneangivende aktionærer i selskabet med henblik på reetablering af koncernens egenkapital og fastlæggelse
af den fremtidige finansieringsstruktur. Disse drøftelser fortsætter under hensyntagen til at Kiwi Deposit
Holdings A/S under konkurs og ALMC hf. ønsker at afsøge mulighederne for at overdrage deres aktieposter
i selskabet i forbindelse med en samtidig konvertering/overdragelse til tredjemand af de af selskaberne til
Blue Vision A/S ydede lånefaciliteter.
De 2 aktionærers aktieposter udgør samlet mere end 50 % af selskabets nominelle aktiekapital, og begge
aktionærer har ydet væsentlige lån til Blue Vision A/S til finansiering af selskabets hidtidige drifts- og anlægsinvesteringer.
Usikkerhed om fortsat drift
Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.
På baggrund af usikkerheden om den fremtidige finansiering af Blue Vision A/S har selskabets ledelse i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen overvejet og vurderet, hvorvidt årsrapporten kan aflægges under forudsætning om fortsat drift.
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På tidspunktet for aflæggelse af koncernregnskabet og årsregnskabet er det usikkert om den igangsatte
proces fører til en løsning, der sikrer et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for koncernens aktiviteter. På
tidspunktet for regnskabsaflæggelsen kan ledelsen ikke vurdere med sikkerhed, hvorvidt den igangsatte
proces vil føre til et tilfredsstillende resultat, men forventer at få en afklaring heraf senest ved udgangen af
april 2014.
Ovennævnte forhold har medført, at Blue Vision A/S på tidspunktet for aflæggelse af koncernregnskabet og
årsregnskabet ikke har kunnet tilvejebringe dokumentation for Blue Vision A/S' evne til at fortsætte driften i
2014. Blue Vision A/S' revisor har derfor i en afkræftende konklusion taget forbehold for, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.
Hvis der ikke opnås en tilfredsstillende løsning i relation til styrkelse af kapitalgrundlaget, vil det i høj grad
være op til koncernens finansielle kreditorer at træffe afgørelse om Blue Vision A/S' fremtid, herunder at
afklare om der mellem de involverede parter er opbakning til at skabe en løsning, som sikrer koncernens fortsatte drift.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling den 30. april 2014.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
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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:
Vilhelm Boas Telefon: +45 28 30 52 14 Telefax: +45 36 94 40 10 E-mail: info@blue-vision.dk
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