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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 
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Revisor 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Den uafhængige rev isors erk læringer 

Til kapitalejerne i Øster Starup / Vester Nebel Hallen

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Øster Starup / Vester Nebel Hallen for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egen-

kapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

melse 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. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang 

i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske 

revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og 

udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet 

og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sik-

kerhed for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor 

det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supple-

rende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Konklusion 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktivi-

teter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Institutionens primære aktiviteter består i udlejning af hallen inkl. Servicerum og cafeteriet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat på (77.010) kr. betegnes som utilfredsstillende, men også som forventet under hensyn-

tagen til niveauet af det kommunale tilskud og de afholdte vedligeholdelsesomkostninger i 2017 og 

igangsættelse af bygningsafskrivninger. 

Årets resultat på (77.010) kr. er positivt påvirket af andre driftsindtægter på 95.177 kr. Andre drifts-

indtægter vedrører midler indsamlet til en planlagt ombygning/udvidelse af hallen på 71.626 kr. samt 

overskud fra Christmas Party 2017 på 23.551 kr. Årets resultat er negativt påvirket af tyveri på 23.642 

kr. 

Med dette års indsamling på 71.626 kr. er der nu over 4 år indsamlet i alt 460.238 kr. Med årets forbrug 

til driftsaktiviteter på 107.062 kr. udgør indestående på indsamlingskonto 216.845 kr. 

I 2018 budgetteres der med et underskud af ordinære aktiviteter på 92.000 kr. efter bygningsafskriv-

ninger på 92.000 kr. 

Resultatet for 2018 vil afhænge af hvor stort tilskuddet fra Vejle Kommune reelt bliver. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

kr.

2016

kr.

Nettoomsætning 754.311 827.010 

Andre driftsindtægter 95.177 111.569 

Andre eksterne omkostninger (533.882) (707.980)

Bruttoresultat 315.606 230.599 

Personaleomkostninger 1 (248.000) (260.000)

Af- og nedskrivninger 2 (120.000) (8.700)

Andre driftsomkostninger (23.642) 0 

Driftsresultat (76.036) (38.101)

Andre finansielle indtægter 3 77 245 

Andre finansielle omkostninger 4 (1.051) (1.054)

Årets resultat (77.010) (38.910)

Forslag til resultatdisponering 

Henlagt til fremtidige uddelinger (35.436) 0 

Overført resultat (41.574) (38.910)

(77.010) (38.910)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

kr.

2016

kr.

Grunde og bygninger 5.980.000 6.100.000 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 

Materielle anlægsaktiver 5 5.980.000 6.100.000 

Anlægsaktiver 5.980.000 6.100.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 80.025 39.550 

Andre tilgodehavender 209.078 89.819 

Tilgodehavender 289.103 129.369 

Likvide beholdninger 679.567 515.518 

Omsætningsaktiver 968.670 644.887 

Aktiver 6.948.670 6.744.887 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

kr.

2016

kr.

Virksomhedskapital 6.320.004 6.320.004 

Henlagt til uddelinger 216.845 252.281 

Overført overskud eller underskud (332.765) (291.191)

Egenkapital 6.204.084 6.281.094 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 63.947 52.661 

Anden gæld 130.000 102.132 

Periodeafgrænsningsposter 6 550.639 309.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 744.586 463.793 

Gældsforpligtelser 744.586 463.793 

Passiver 6.948.670 6.744.887 

Eventualforpligtelser 7
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

kr.

Henlagt til 

uddelinger

kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

kr.

I alt

kr.

Egenkapital 

primo 
6.320.004 252.281 (291.191) 6.281.094 

Årets resultat 0 (35.436) (41.574) (77.010)

Egenkapital 

ultimo 
6.320.004 216.845 (332.765) 6.204.084 
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Noter 
Noter 

2017

kr.

2016

kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 248.000 260.000 

248.000 260.000 

Antal ansatte pr. balancedagen 1 1 

2017

kr.

2016

kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 120.000 8.700 

120.000 8.700 

2017

kr.

2016

kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 77 245 

77 245 

2017

kr.

2016

kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 0 64 

Øvrige finansielle omkostninger 1.051 990 

1.051 1.054 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

kr.

5. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 9.200.000 43.500 

Kostpris ultimo 9.200.000 43.500 

Af- og nedskrivninger primo (3.100.000) (43.500)

Årets afskrivninger (120.000) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (3.220.000) (43.500)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 5.980.000 0 

6. Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter  består af forudmodtaget tilskud fra Vejle Kommune. 

7. Eventualforpligtelser 

Der er indgået servicekontrakt for varmestyringsanlægget. 

Bestyrelsen oplyser, at institutionen ikke har påtaget sig eventualforpligtelser, kautionsforpligtelser eller 

andre forpligtelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og 

risikoovergang til køber har fundet sted. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedakti-

vitet. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 

herunder lokaleomkostninger og kontorholdsomkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger 

af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

virksomhedens medarbejdere. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort 

ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskriv-

ningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens ho-

vedaktivitet. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Ejendommen måles til ejendomsværdi med fradrag af foretagne af og nedskrivninger. Den faktiske anskaf-

felsessum på ca. 9,2 mio.kr. kendes ikke nøjagtigt. De foretagne afskrivninger udgør 2%, svarende til 

afskrivning over 50 år når scrapværdi udgør 4.600.000 kr. 

Inventar mv. hvor anskaffelsen overstiger 50.000 kr., måles til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne 

afskrivninger, der udgør 20%. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 








