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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Institutionsoplysninger m.v.

Institutionen

Den selvejende institution Haslev Hallerne
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4690 Haslev
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Hjemsted: Faxe
CVR-nr.: 54 21 19 10
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Forretningsfører

Lars Schlaikjer

Bestyrelse

Jens Juul, formand
Alex Almtoft Andersen, næstformand
Else Jensen
Line Rosendahl
Finn Hansen
Frank Månsson

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitutter

Nordea Bank
Nykredit Bank
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Den selvejende

institution Haslev Hallerne.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 -

31.12.18.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 21. februar 2019

Forretningsføreren

Lars Schlaikjer

Bestyrelsen

Jens Juul
Formand

Alex Almtoft Andersen Else Jensen

Line Rosendahl Finn Hansen Frank Månsson
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den selvejende institution Haslev Hallerne

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Haslev Hallerne for regnskabsåret

01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret

01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen

udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende

voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde” nr. 1251 af 12/12/2011. Vores ansvar

ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar

for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internatio-

nale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-

klusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Institutionen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal

har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke

udtrykker nogen sikkerhed herom. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Bekendtgørelse om støtte

til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde” nr. 1251 af

12/12/2011, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-

gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde” nr. 1251 af 12/12/2011, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover: 

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

heder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-

valtningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i

den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,

produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig

revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte

emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede

aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved

forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 21. februar 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen

Statsaut. revisor
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Resultatopgørelse

2018 2017

Ikke revideret
budget

2018

Ikke revideret
budget

2019

Note DKK DKK DKK DKK

1 Indtægt Faxe Kommune 3.945.391 3.762.344 3.762.000 3.860.000
1 Andre indtægter 636.614 597.104 659.946 744.246
1 Tilskud AP Møller Fonden (Hal D) 3.000.000 0 0 0
1 Tilskud Faxe Kommune (Hal D) 125.000 0 0 0

Indtægter i alt 7.707.005 4.359.448 4.421.946 4.604.246

Ejendomsskat -30.448 -28.374 -28.150 -30.150
Bygningsforsikring -70.882 -123.760 -70.000 -70.800

1 Reparation og vedligeholdelse -3.689.381 -602.118 -761.800 -696.500
1 Varme -396.142 -356.694 -393.568 -397.164
1 El -135.806 -159.602 -155.000 -146.458
1 Forbrugsafgifter -51.264 -63.094 -82.800 -82.800
2 Småanskaffelser / vedligeholdelse -194.044 -313.416 -184.100 -468.000

Bruttoresultat 3.139.038 2.712.390 2.746.528 2.712.374

3 Personaleomkostninger -1.437.241 -1.391.070 -1.454.100 -1.462.970
4 Administrationsomkostninger -221.604 -215.475 -189.460 -191.060

Andre eksterne omkostninger i alt -1.658.845 -1.606.545 -1.643.560 -1.654.030

Resultat før af- og nedskrivninger 1.480.193 1.105.845 1.102.968 1.058.344

5 Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver -626.362 -637.252 -632.200 -632.200

Resultat af primær drift 853.831 468.593 470.768 426.144

Finansielle indtægter 0 0 5.050 5.050
6 Finansielle omkostninger -281.675 -461.108 -301.550 -301.550

Finansielle poster i alt -281.675 -461.108 -296.500 -296.500

Årets resultat 572.156 7.485 174.268 129.644

Forslag til resultatdisponering

Henlagt øvrige reserver 1.000.000 200.000 100.000 100.000
Anvendt øvrige reserver -450.000 -249.000 0 0
Overført resultat 22.156 56.485 74.268 29.644

I alt 572.156 7.485 174.268 129.644
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Balance

AKTIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Grunde og bygninger 14.242.877 14.859.043
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.466 23.663

7 Materielle anlægsaktiver i alt 14.256.343 14.882.706

Anlægsaktiver i alt 14.256.343 14.882.706

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131.521 35.254
Andre tilgodehavender 115.926 193
Periodeafgrænsningsposter 25.706 24.984

Tilgodehavender i alt 273.153 60.431

Indestående i kreditinstitutter 1.645.452 1.192.621

Likvide beholdninger i alt 1.645.452 1.192.621

Omsætningsaktiver i alt 1.918.605 1.253.052

Aktiver i alt 16.174.948 16.135.758
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Balance

PASSIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Øvrige reserver 1.824.619 1.274.619
Overført resultat 3.483.109 3.460.953

Egenkapital i alt 5.307.728 4.735.572

8 Gæld til realkreditinstitutter 10.072.235 10.793.873

Langfristede gældsforpligtelser i alt 10.072.235 10.793.873

Leverandører af varer og tjenesteydelser 507.396 163.059
Deposita 93.400 49.000

9 Anden gæld 194.189 394.254

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 794.985 606.313

Gældsforpligtelser i alt 10.867.220 11.400.186

Passiver i alt 16.174.948 16.135.758

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Øvrige reserver Overført resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17

Saldo pr. 01.01.17 1.323.619 3.404.468
Henlagt øvrige reserver 200.000 0
Anvendt øvrige reserver -249.000 0
Forslag til resultatdisponering 0 56.485

Saldo pr. 31.12.17 1.274.619 3.460.953

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18 1.274.619 3.460.953
Henlagt øvrige reserver 1.000.000 0
Anvendt øvrige reserver -450.000 0
Forslag til resultatdisponering 0 22.156

Saldo pr. 31.12.18 1.824.619 3.483.109
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

1. Drift af ejendomme

Beløb i DKK Hal A Hal BC Hal D Cafeteria
Fitness
Center Klublokaler I alt

Faxe Kommune 2.000.000 1.192.684 752.706 0 0 0 3.945.390
Øvrige indtægter 99.263 65.675 14.920 201.275 136.853 108.458 626.444
Udlejning gymnastik 0 10.170 0 0 0 0 10.170
Tilskud til renovering 0 0 3.125.000 0 0 0 3.125.000

Indtægter i alt 2.099.263 1.268.529 3.892.626 201.275 136.853 108.458 7.707.004

Forbrugsafgifter -9.487 -24.334 -7.070 -10.374 0 0 -51.265
Varme -111.015 -154.722 -60.889 -28.664 -40.853 0 -396.143
El -16.640 -43.933 -11.320 -63.913 0 0 -135.806
Vedligeholdelse -12.361 -18.933 -3.629.406 -3.817 -24.722 -143 -3.689.382

Udgifter i alt -149.503 -241.922 -3.708.685 -106.768 -65.575 -143 -4.272.596

Resultat 1.949.760 1.026.607 183.941 94.507 71.278 108.315 3.434.408
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

2018 2017

Ikke revideret
budget

2018

Ikke revideret
budget

2019
DKK DKK DKK DKK

2. Småanskaffelser / vedligeholdelse

Smaanskaffelser, fælles -91.752 -159.581 -19.500 -307.000
Vedligeholdelse redskaber -8.591 -4.263 -12.600 -9.000
Rengøringsmidler, fælles -37.055 -77.981 -60.000 -60.000
Græsslåning / snerydning -7.525 -4.783 -12.000 -12.000
Udendørsareal og legeplads -20.611 -681 -30.000 -30.000
Vedligholdelse, fælles -28.510 -66.127 -50.000 -50.000

I alt -194.044 -313.416 -184.100 -468.000

3. Personaleomkostninger

Gager og lønninger 1.159.542 1.141.493 1.200.000 1.200.000
Ændring i feriepengeforpligtelse 7.600 3.600 5.500 5.500
Jubilæumsgratiale og

fratrædelsesgodtgørelse 0 0 2.000 2.000
Pensioner 195.395 188.463 186.000 186.000
Rejse- og befordringsgodtgørelse 1.919 1.440 2.000 2.000
Sociale bidrag, ATP mv. 30.433 29.769 24.000 30.300
Andre personaleforsikringer 10.574 4.189 8.000 10.570
Arbejdstøj 1.760 6.278 5.000 5.000
Øvrige personaleomkostninger 30.018 15.838 21.600 21.600

I alt 1.437.241 1.391.070 1.454.100 1.462.970
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

2018 2017

Ikke revideret
budget

2018

Ikke revideret
budget

2019
DKK DKK DKK DKK

4. Administrationsomkostninger

Kontorhold, EDB og porto 31.997 15.318 14.500 14.500
Dataløn / Bluegarden 3.848 3.941 4.200 4.200
Telefon og internet 26.004 18.640 24.000 24.000
Revision og regnskabsmæssigassistance 56.495 63.140 59.000 59.000
Rådgivning 20.000 20.663 0 0
Advokat 0 7.000 10.000 10.000
Forsikringer 5.595 37.044 4.000 5.600
Kontingenter 2.600 0 0 0
Annoncer 595 1.010 2.700 2.700
Kursus- og mødeudgifter 10.406 10.179 15.000 15.000
Honorar bestyrelse 33.750 31.250 47.400 47.400
Tab på debitorer 0 0 5.000 5.000
Diverse 27.519 4.914 1.660 1.660
Repræsentation 2.795 2.376 2.000 2.000

I alt 221.604 215.475 189.460 191.060

5. Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver

Afskrivning på bygninger 616.166 616.166 616.200 616.200
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel

og inventar 10.196 21.086 16.000 16.000

I alt 626.362 637.252 632.200 632.200

6. Finansielle omkostninger

Renter, realkreditinstitutter 275.028 353.770 300.000 300.000
Renter, pengeinstitutter 6.399 12.045 1.000 1.000
Renter, kreditorer 0 0 550 550
Ikke-fradragsberettigede renter og

procenttillæg 248 0 0 0
Låneomkostninger 0 95.293 0 0

I alt 281.675 461.108 301.550 301.550
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og byg-

ninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Kostpris pr. 01.01.18 22.790.305 437.854

Kostpris pr. 31.12.18 22.790.305 437.854

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -7.931.262 -414.192
Afskrivninger i året -616.166 -10.196

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -8.547.428 -424.388

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 14.242.877 13.466

Den offentlig vurdering af grunde og bygninger er pr. 01.10.16 DKK 36.650.000

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

8. Gæld til realkreditinstitutter

Nykredit - DKK 3.859.000 (2,3491% - tilpasning F10 - 13 år) 2.800.821 2.982.987
Nykredit - DKK 3.870.000 (-0,1305% - tilpasning F1 - 9,75 år) 2.387.585 2.635.180
Nykredit - DKK 1.909.580,98 (2,1154% - tilpasning F10 - 14 år) 1.418.844 1.505.045
Nykredit - DKK 3.721.000 (1,6568% - annuitetslån - 15 år) 3.464.985 3.670.661

I alt 10.072.235 10.793.873
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

9. Anden gæld

Moms og afgifter 0 208.351
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 41.115 40.515
ATP og andre sociale ydelser 7.528 7.442
Feriepenge 746 746
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 144.800 137.200

I alt 194.189 394.254

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 10.072 er der givet pant i grunde og bygninger,

hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 14.243.
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Den selvejende institution Haslev Hallerne

Noter

11. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse

A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles

pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver

og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne.

Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet

på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.

Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder reparations-

og vedligeholdelsesomkostninger, ejendomsskatter, forsikringer, fællesomkostninger samt andre

omkostninger.
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Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration,

lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes

forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Bygninger 5 - 50 0 - 50
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 0

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og

restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet

”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes løbende

som finansiel omkostning.

Skat af årets resultat

Institutionen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet, idet

aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplementaren/kommanditisterne

og komplementaren.
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BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ned-

skrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet

er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis

brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af

afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en

eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for

indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis institutionens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, an-

ses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv

henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital-

værdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet

eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter

endt brugstid.
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Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte

tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgode-

havende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-

rørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Deposita, der er indregnet under forpligtelser, omfatter indbetalte deposita fra lejere vedrørende

institutionens lejemål.

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånop-

tagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneom-

kostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af

den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens

pålydende værdi.
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