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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar - 
31. december 2016 for Den Selvejende Institution Valsgårdhallen. 

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Valsgård, den 6. juni 2017 

Direktion: 
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Peter Mølgaard 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

Til ledelsen i Den Selvejende Institution Valsgårdhallen 

Konklusion 
Vi har revideret det interne årsregnskab for Den Selvejende Institution Valsgårdhallen for regnskabsår 
et 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regn 
skabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2016 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab". Vi 
er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 konklusion. 

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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, 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 forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af det interne årsregnskab. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, 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 væsentlig 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 fondens 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSpATEGNING 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om fondens 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 det interne 
årsregnskab 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 begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af det interne årsregnskab, 
herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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 ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin 
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne 
årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hobro, den 6. juni 2017 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20222670 

~~ Thomas Nielsen 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets væsentligste aktiviteter er udlejning af fast ejendom. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat på 167 tkr. anses for tilfredsstillende. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
selskabets finansielle stilling. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Andre driftsindtægter............................. 2 

DÆKNINGSBIDRAG .. 

Personaleomkostninger . .. .. 3 
Ejendomsomkostninger. 4 
Administrationsomkostninger.. 5 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. . 

Af- og nedskrivninger..................................................... 6 

DRIFTSRESULTAT . 

Andre finansielle omkostninger......................................... 7 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat . 

I ALT . 

8 

2016 2015 
kr. kr. 

1.036.269 1.079.594 

65.700 66.400 

1.101.969 1.145.994 

-400.462 -394.469 
-337.973 -406.168 
-55.343 -98.090 

308.191 247.267 

-138.460 -119.749 

169.731 127.518 

-2.604 -3.703 

167.127 123.815 

167.127 123.815 

167.127 123.815 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Idrætshaller . 
Inventar og driftsmateriel. . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 8 

Indskud i Låenhus . 
Finansielle anlægsaktiver.............................................. 9 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavender fra saLg og tjenesteydeLser......................... 10 
Tilgodehavender . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

Likvide beholdninger.................................................... 11 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Selskabs kapital , . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

Anden gæLd. . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af Langfristet gæLd . 
GæLd til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydeLser . 
Anden gæLd . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Specifikation af aktivitetsområder 

9 

2016 2015 
kr. kr. 

2.616.934 2.496.067 
130.915 157.098 

2.747.849 2.653.165 

2.750 2.750 
2.750 2.750 

2.750.599 2.655.915 

332.859 119.372 
332.859 119.372 

46.423 132.955 

379.282 252.327 

3.129.881 2.908.242 

51.043 51.043 
2.479.566 2.312.439 

12 2.530.609 2.363.482 

216.104 216.104 
13 216.104 216.104 

13 30.872 30.872 
14 165.989 764 

47.632 78.039 
15 138.675 155.044 

O 63.937 
383.168 328.656 

599.272 544.760 

3.129.881 2.908.242 

16 

17 



NOTER 

Nettoomsætning 
Kommunalt driftstilskud . 
Halleje Foreninger (Folkeoplysning) . 
Halleje Foreninger (øvrige) . 
Halleje Skoler (ind. privatskoler) . 
Halleje øvrige . 

Andre driftsindtægter 
Reklameindtægter . 

Personaleomkostninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2015: 1) 

Løn og gager . 
Pensioner . 
Andre omkostninger til social sikring . 

Ejendomsomkostninger 
Forsikringer og ejendomsskat. ..........•............................... 
El. . 
Gas ........................................................••••............... 
Vand . 
Renovation . 
Rengøring og renovation . 
Reparation og vedligeholdelse . 
Måtteservice . 

2016 
kr. 

255.748 
383.102 
45.768 
284.479 
67.172 

1.036.269 

65.700 

65.700 

10 

2015 Note 
kr. 

1 
255.796 
343.040 
73.122 
345.630 
62.006 

1.079.594 

2 
66.400 

66.400 

3 

393.577 387.233 
4.082 2.916 
2.803 4.320 

400.462 394.469 

4 
46.139 45.503 
143.707 159.984 
54.682 69.089 
18.810 27.403 
4.987 10.947 
24.911 23.747 
34.282 58.140 
10.455 11.355 

337.973 406.168 



NOTER 

Administrationsomkostninger 
Kontorhold. . 
Telefon og internet . 
Regnskabsmæssig assistance . 
Bankgebyrer . 
Hjemmeside . 
Edb-omkostninger . 
Fragt og porto .. 
TV og radio . 
Mindre nyanskaffelser . 
Møder . 
Jubilæumsgave . 
Tab på debitorer . 

Af- og nedskrivninger 
Idrætshaller . 
Inventar og driftsmateriel. . 

Andre finansielle omkostninger 
Kassekredit . 
Rentetillæg selskabsskat . 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2016 . 
Tilgang , 
Kostpris 31. december 2016 ,. 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 .. 
Tilskud til tilgang modregnet årets tilgang . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2016 .. 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 . 

11 

2016 2015 Note 
kr. kr. 

5 
3.326 7.308 
5.531 7.834 

21.875 19.625 
4.597 1.818 
9.539 2.838 
3.120 3.124 

O 10 
4.508 11.291 
983 704 
864 5.030 

1.000 O 
O 38.508 

55.343 98.090 

6 
112.277 105.186 
26.183 14.563 

138.460 119.749 

7 
2.602 3.703 

2 O 

2.604 3.703 

8 

Inventar og 
Idrætshaller driftsmateriel 

6.581.119 819.584 
350.116 O 

6.931.235 819.584 

4.085.051 662.486 
116.973 O 
112.277 26.183 

4.314.301 688.669 

2.616.934 130.915 
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NOTER 

Note 

Finansielle anlægsaktiver 9 
Indskud i Låenhus 

Kostpris 1 . januar 2016 .. 
Kostpris 31. december 2016 . 

2.750 
2.750 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 .. 2.750 

2016 2015 
kr. kr. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ......................... 332.859 157.880 
Nedskrivning på debitorer ............................................... O -38.508 

332.859 119.372 

Likvide beholdninger 11 
Andelskassen, Kombiløn 59848726630 ................................. 39.747 132.955 
Danske Bank, MobilePay 3409489052 .................................. 6.676 O 

46.423 132.955 

Egenkapital 12 

Selskabs- Overført 
kapital overskud I alt 

Egenkapital 1. januar 2016 ...................................... 51.043 2.312.439 2.363.482 
Forslag til årets resultatdisponering ........................... 167.127 167.127 

Egenkapital 31. december 2016 .............................. 51.043 2.479.566 2.530.609 

Langfristede gældsforpligtelser 13 
1/1 2016 31/12 2016 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Anden gæld ............................. 246.976 246.976 30.872 92.616 

246.976 246.976 30.872 92.616 

2016 2015 
kr. kr. 

Gæld til pengeinstitutter 14 
Andelskassen, Erhvervskonto, kreditmax 200.000 kr ............... 165.989 764 

165.989 764 



NOTER 

Anden gæld 
A-skat og AM-bidrag . 
ATP og sociale omkostninger .. 
Feriepengeforpligtelse . 
Beskattede feriepenge . 
Krumtappen, byfestkonto . 
Borgerlån . 
Skattekonto . 

Eventualposter mv. 

Der påhviler ingen eventualforpligtelser. 

13 

2016 2015 Note 
kr. kr. 

15 
16.161 12.315 
1.475 986 

39.000 39.000 
1.387 1.389 

74.321 95.226 
6.129 6.128 
202 O 

138.675 155.044 

16 



NOTER 

Specifikation af aktivitetsområder 

Sportshaller 

Idrætslige 
Nettoomsætning 
Kommunalt driftstilskud...... 255.748 
Halleje Foreninger (Folkeoplysning)...................... 383.102 
Halleje Foreninger (øvrige)..... 45.768 
Halleje Skoler................................................. 284.479 
Halleje øvrige. 58.246 
Nettoomsætning i alt....................................... 1.027.343 

Andre driftsindtægter 
Reklameindtægter........................................... O 
Andre driftsindtægter i alt................................ O 

Indtægter i alt............................................... 1.027.343 

Omkostninger 
Personaleomkostninger 
Lønninger . 
ATP-/Barsel-/AER m.v . 
Personaleomkostninger i alt .. 

Forbrugsudgifter 
El. . 
Vand . 
Varme / Gas / Olie .. 
Forbrugsudgifter i alt . 

Ejendomsomkostninger 
Vedligeholdelse . 
Forsikringer . 
Renovation . 
Rengøring eksternt firma . 
Rengøringsartikler . 
Ejendomsomkostninger i alt . 

393.577 
6.885 

400.462 

143.707 
18.810 
54.682 

217.199 

14 

2016 Note 
kr. 

17 
Kommer- 

cielle I alt 

O 255.748 
O 383.102 
O 45.768 
O 284.479 

8.926 67.172 
8.926 1.036.269 

65.700 65.700 
65.700 65.700 

74.626 1.101.969 

O 
O 
O 

393.577 
6.885 

400.462 

O 
O 
O 
O 

143.707 
18.810 
54.682 

217.199 

34.282 O 34.282 
46.139 O 46.139 
4.987 O 4.987 
10.455 O 10.455 
24.911 O 24.911 

120.774 O 120.774 



NOTER 

Spedfikation af aktivitetsområder (fortsat) 

Sportshaller 

Driftsomkostninger 
Nyanskaffelser . 
Driftsomkostninger i alt . 

Administrationsomkostninger 
Kontorhold . 
IT . 
TLF / Internet . 
Revision . 
Tab på debitorer . 
Administrationsomkostninger i alt . 

Omkostninger i alt .............•............................ 

Driftsresu Itat ........•........................................ 

Afskrivninger 
Afskrivninger . 

Resultat efter afskrivninger . 

Finansielle udgifter . 

Årets resultat . 

15 

2016 Note 
kr. 

17 
Kommer- 

Idrætslige delle I alt 

983 
983 

O 
O 

983 
983 

14.298 O 14.298 
3.120 O 3.120 
15.067 O 15.067 
21.875 O 21.875 

O O O 
54.360 O 54.360 

793.778 O 793.778 

233.565 74.626 308.191 

138.460 O 138.460 

95.105 74.626 169.731 

2.604 O 2.604 

92.501 74.626 167.127 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Den Selvejende Institution Valsgårdhallen for 2016 er aflagt i overensstemmelse med 
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler 
fra regnskabsklasse C tilpasset den af Mariagerfjord Kommune fastlagte regnskabspraksis. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen periodiseret i overensstemmelse med lejeaftaler indenfor 
regnskabsåret. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktivi 
teter. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer mv. 

Persona leomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger mv. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop 
gørelsen 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 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner 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 den skønnede 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 : 

Brugstid Restværdi 

Idrætshaller . 
Tennisanlæg . 
Inventar og driftsmateriel. . 
Halgulve mv . 

50 år 
15 år 

6 - 15 år 
25 år 

0% 
0% 
0% 
0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke må 
les til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved 
afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Ti lgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. 

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 underskud, 
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem 
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte 
enhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som 
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på 
egenkapitalen. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarerende til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter , passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 


