
Arden  Hallerne  S/I
Hvarrevej  6-8,  9510  Arden
CVR-nr.  50 42 98 14

Arsrapport  for  2018

Årsrapporten  er  godkendt  på  den

ordinære generalforsamling, d. 2F  = E = 2(:) /  ?

Dirigent

ST  AT  SiAuTOR  I EiER  ET
R E VI SI  0 N S P A R TN  E R S E LS  K A B

gp.:";:=';',:=:":':":'..,.,..t,=,r

[3EIEnH0Lm
VI  S KA  BE  FI BALA  N CE

Hnbro

Smedeve3  1B
95DD Hobro

Tel 9B 52 09 9g

www  beierhalm  dk

CVR-nr  3:  B9 54 68



Arden  Hallerne  S/I

Institutionsoplysninger  m.v.

Ledelsespåtegning

Den  uafhængxge  revxsors  revisionspåtegning

Ledelsesberetning

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgøre1se

Noter

[3EIEnHOLm
VI SKABEFI  BALANCE

Indholdsfortegnelse

5-7

IO - 1l

13  - 21



Arden  Hallerne  S/I

Institutionen

Arden  Hallerne  S/I

Hvarrevej  6-8

9510  Arden

Telefon:  98 56 16 31

Hjemmeside:  www.arden-hallerne.dk

E-mail:  info@arden-ha1lerne.dk

Hjemsted:  Mariagerfjord

CVR-nr.  : 50 42 98 14

Stiftet:  30. juli  1978

Regnskabsår:  Ol.m  - 3'1.12

41. regnskabsår

Centerledelse

Claus  Jacobsen

Bestyrelse

Kent  Nedergaard

Lisbet  Bøss

Marianne  Bjønnes

Simon  Kristensen

Per  Hansen

Jens  Dorph

Allan  Alberg

Revision

Beierholm
Statsauto+ise+et  Revisionspa+tntiisemiab

Pengeinstitutter

Spar  Nord  Bank  A/S

Jutlander  Bank  A/S

[3E1EnH0Lm

Institutionsoplysninger  m.v.



Arden  Hallerne  S/I

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt.  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.18  - 3L12.18  for  Arden  Hallerne

S/I.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og  finansiene  stilling  pr. 31.12.18  og  resultatet  af institutionens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  ef.er  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsarnlingens  godkendelse.

Arden,  den  7. marts  2019

Bestyrelsen

Kå-nt  Ned

Formand

Sim  å Kristensen  Per  Hansen Jens  Dorph
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Arden  Hallerne  S/I

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Arden  Hallerne  S/I

REVISIONSPÅTEGNING  PÅ  ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Arden  Hanerne  S/I 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  binede  af institutionens  aktiver,

passiver  og finansielle  stining  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.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er naermere  beskrevet  1 revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhængige  af institutionen  i overensstemmelse  med  internationale

etiske  regler  for revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der er gaeldende  i

Danmark,  ligesom  vi har opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligi.elser  i henhold  til  disse  regler  og

krav.  Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som

grundlag  for vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  i regnskabet

I strid  med  momsloven  er der i årets  løb ikke  indsendt  momsangivelser  til  SKAT  rettidigt,

hvorved  ledelsen  kan  ifalde  ansvar.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

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

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne

kontrol,  som ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  veesentlig

fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener 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  enten  har  til  hensigt  at likvidere  institutionen,  indstine  driften  eller  ikke

har  andet  realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.

[3EIEnHOLm
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Arden  Hallerne  S/I

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  ener  fejl,  og at afgive  en  revi-

sionspåtegning  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 yderhgere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække

væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  ener  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  eIller samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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,  foretager  v:i faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  v:i risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  1 årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  elIler fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstraekkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  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.

ø Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektivxteten  af institutionens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de regnskabsrnæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbe3de1se  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er veesentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydehg  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  oplysnin-

ger  herom  1 årsregnskabet  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusaon.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan

dog  medføre,  at institutionen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

[3EIEnHOLm
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Arden  Hallerne  S/I

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

@ Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  binede  heraf.

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

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

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

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknyl;ning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at laese ledelsesberetnin-

gen  og  i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med  års-

regnskabet  ener  vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på anden  måde  synes  at indeholde

væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  kraevede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i lede1sesberetningen.

OVERTRÆDELSE  AF  MOMSLOVGIVNINGEN

I strid  med  momsloven  er der  i årets  løb ikke  indsendt  momsangivelser  til  SKAT  rettidigt,

hvorved  ledelsen  kan  ifalde  ansvar.

Hobro,  den  7. marts  2019

Beierholm

Statsautonseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32  89 54 6B

ensen
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Arden  Hallørne  S/I

Ledelsesberetning

Vaesentligste  aktiviteter

Institutionens  aktiviteter  består  i udlejning  af idrætsfaciliteter,  der  omfatter  2 idrætshaner

(tørhaller),  en  svømmehal  samt  tilknyttede  faciliteter.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et  resultat  på  DKK  -145.453  mod  DKK

78.672  for  tiden  01.01.17  - 31.12.17.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  5.843.306.

Ledelsen  finder  årets  resultat  utilfredsstinende.

Der  er i årets  løb modtaget  driftstilskud  på  t.DKK  676.  Årets  resultat  før driftstilskud  og

finansielle  poster  er således  et  underskud  på  t.DKK  813.

Forventet  udvikling

Institutionens  budget  for  2019  udviser  et  positivt  driftsresultat  Eør afskrivninger  og  renter  på

t.DKK  47 for det  kommende  år.  Resultatet  efter  afskrivninger  og renter  er budgetteret

negativt  til  t.DKK  221.

Ledelsen  forventer,  at man  kan  bibeholde  det  nuværende  serviceniveau.  Man  har  ikke

forventninger  til  en højere  belægningsprocent  ud  fra de udmeldinger,  man  har  fået  fra

brugerne.

Det  driftsmæssige  cashflow  for  2019  forventes  at give  et positivt  resultat  på  t.DKK  47, og

efter  afvikling  af  energilån  hos  kommunen  på  t.DKK  230,  vil  der  være  et negativt  cashflow  på

t.DKK  183.

Efterfølgende  begivenheder

Efl;er  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

[3EIEnHOLm
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Arden  Hallerne  S/I

Note

Nettoomsætning

Driftstilskud,  Mariagerf'ord  Kommune

Øvrige  gaver  og  tilskud

Indtægter  i alt

Vareforbrug

Andre  eksterne  omkostninger

Bruttofortjeneste

1 Personaleomkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Af-  og  nedskrivninger  af  immater:iene  og  materiene

anlægsaktiver

Andre  driftsomkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

2 Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

4. 918.978

675.975

135.562

5. 730.515

-378.535

-2.368.664

2.983.316

-2.702.7  45

280.571

3.444.338

610.704

31.995

4.087.037

-143.364

-1 .654.977

2.288.696

-1.908.910

379.786

-317.731

-IOO.OOO

-137.160

-8.293

-8.293

-145.453

-259.069

- 39.116

81.601

-2.929

-2.929

78.672

-145.453

-145.453

78.672

78.672



Arden  Hallerne  S/I

AKTIVER

Note

Grunde  og  bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

3 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Fremstillede  varer  og  handelsvarer

Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Omsaetningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[lEIEnHOLm

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

7.070.754

828.111

7.898.865

7.898.865

27.174

27.174

145.840

26.201

19.177

191.218

867.204

1.085.596

8.984.461

7.350.518

616.402

7.966.920

7.966.920

29.305

29.305

161.732

227.363

o

389.095

657.992

1.076.392

9.043.312
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Arden  Hallerne  S/I

PASSIVER

Note

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

4 Leasingforpligtelser

4 Mariagerfjord  Kommune

4 Periodeafgrænsningsposter

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

4 Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforphgtelser

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

5 Anden  gaeld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

6 Eventua1forpligtelser

7 Pantsætninger  og  sikkerhedsstinelser

[3EIEnHOLm
SKABER  BALAN[.E

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

5.843.306 5.988.759

5.843.306 5.988.759

190.101

950.376

870.932

225.822

1.105.272

880.698

2.011.409 2.211.792

360.399

285.462

483.885

329.241

285.191

228.329

1.129.746 842.761

3.141.155 3.054.553

8.984.461 9.043.312

1l



Arden  Halterne  S/I

Beløbi  DKK

Egenkapita1opgørelse  for  m.01.18  - 31.12.18

Saldo  pr.  01.01.18

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.18

[3EIEnHOLm
!iKABER  HALAN(j;

Egenkapitalopgørelse

Overført

resultat

5.988.759

-145.453

5.843.306

12



Arden  Hallerne  S/I

1.  Personaleomkostninger

Lønomkostninger

Ændring  i skyldig  løn

Salg  af  løntimer

Øvrige  honorarer

Aconto  løn

Ændring  i feriepengeforpligtelse

Løntilskud  og  lønrefusioner

Pensionsbidrag

ATP-bidrag

Rejse-  og  befordringsgodtgørelse

Andre  personaleforsikringer

Kursusomkostninger

Arbejdstøj

Øvrige  personaleomkostninger

I alt

2.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

Renter,  leasingforpligtelser

Ikke-fradragsberettigede  renter  og  procenttillæg

I alt

[3E:1EnH € Lm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

2.263.665

0

-10.880

27.849

16.815

88.000

o

153.086

62.412

5.260

29.932

22.321

16.509

27.77B

2.702.745

1.778.766

1.OOO

- 9.458

-13.358

o

- 9.000

-158.100

111.618

53.104

11.797

19.935

74.804

16.506

31.296

1.908.910

o

8.024

269

8.293

6

2.923

o

2.929
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Arden  Hallerne  S/I

Noter

3. Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Grunde  og

bygninger

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og  inventar

Kostpris  pr.  01.01.18

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.18

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.18

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.18

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.18

33.594.578

0

33.594.578

- 26.244.059

- 279.765

- 26.523.824

7.070.754

654.980

352.926

1.007.906

- 38.577

-141.218

-179.795

828.111

4. Langfristede  gældsforpligtelser

Beløbi  DKK

Afdrag

første  år

Restgæld

efter  5 år

Gæld  i alt

31.12.18

Gæld  i alt

31.12.17

Leasingforpligtelser

Mariagerfjord  Kommune

Periodeafgraensningsposter

I alt

35.721

229.896

94.782

360.399

o

163.792

578.509

742.301

225.822

1. 180.272

965.714

2. 371.808

260.398

1. 320.168

960.467

2. 541.033

[3EN:nH0Lm
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Arden  Hallerne  S/I

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

5.  Anden  gæld

Moms  og  afgifter

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

ATP  og  andre  sociale  ydelser

Feriepenge

Feriepengeforpligi;else  til  funktionaerer

Mariagerfjord  På  Vægten

Mariagerf'ord  Kommune

I alt

54.867

63.878

6.705

21.796

198.000

14.850

123.789

483.885

o

76.123

6.931

18.649

IIO.OOO

16.626

o

228.329

6.  Eventualforpligtelser

Institutionen  har  ingen  eventua1forpligtelser  pr.  31.12.18.

7.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Institutionen  har  udstedt  ejerpantebreve  på  i alt  t.DKK  900, der  giver  pant  i grunde  og

bygninger  med  en  regnskabsmæssig  vaerdi  på  t.DKK  7.071.  Ejerpantebrevene  er deponeret  til

sikkerhed  for  gæld  til  Jutlander  Bank  A/S.  Gælden  udgør  pr.  statusdagen  t.DKK  O.

[3E1Er?HOLm
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Arden  Hallerne  S/I

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  B 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  ø takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdiregu]eringer  af  finansiene  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  hgele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

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

flyde  institutionen,  og  aktivets  vaerdi  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 forphgtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

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

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

LEASINGKONTRAKTER

Leasingkontrakter  vedrørende  aktiver,  hvor  institutionen  har  alle  vaesentlige  fordele  og  risici

forbundet  med  ejendomsretten  over  aktivet  (finansiene  leasingkontrakter),  indregnes  i balan-

cen.  Finansielt  leasede  aktiver  og  dertilhørende  leasingforpligtelser  måles  ved  første  indreg-

ning  tal dagsværdien  af  det  leasede  aktiv  eller  nutidsværdien  af  de  fremtidige  leasingydelser,

hvis  denne  er lavere.  Finansielt  leasede  aktiver  behandles  efterfølgende  som  øvrige  tilsva-

rende  aktiver.

Leasingforpligi.elser  vedrørende  finansielt  leasede  aktiver  indregnes  i  balancen  som

gældsforpligtelser.  Efter  første  indregning  måles  leasingforpligtelser  til  amortiseret  kostpris,

hvorefter  leasingydelsens  rentedel  indregnes  ø resultatopgørelsen  over  leasingperioden.

OFFENTLIGE  TILSKUD

Offentlige  tilskud  indregnes,  når  der  er rimelig  sikkerhed  for,  at  tilskudsbetingelserne  er op-

fyldt,  og  at  tilskuddet  vil  blive  modtaget.
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Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Tilskud  til  dækning  af afholdte  omkostninger  indregnes  forholdsmæssigt  i resultatopgørelsen

over  den  periode,  hvori  de  tilskudsberettigede  omkostninger  omkostningsføres.  Tilskuddene

indregnes  under  andre  driftsindtægter.

Tilskud  modtaget  til  fremstining  ener  opførelse  af  aktiver  indregnes  som  en  periodeafgræns-

ningspost  under  gældsforpligtelser.  For  afskrivningsberettigede  aktiver  indregnes  tilskuddet

i takt  med  afskrivning  af  aktivet.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risiko-

overgang  til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af  regnskabsåret,  og  når  salgsbeløbet  kan

opgøres  pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles  til  dagsværdi  og opgøres

ekskl.  moms  og  afgifter  opkrævet  på  vegne  af  tredjemand  sarnt  med  fradrag  af  rabatter.

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

vedrører.  Nettoomsætningen  måles  til  dagsvaerdi  og  opgøres  ekskl.  moms  og  rabatter.

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsindtægter  omfatter  indtægf.er  af sekundær  karakter  i forhold  til  virksomhedens

aktiviteter,  herunder  driftstilskud  fra  Mariagerfjord  Kommune  og  tilslaid  fra  øvrige  fonde.

Vareforbrug

Vareforbrug  omfatter  årets  vareforbrug  målt  til  kostpris  med  tillæg  af eventuelle  forskydnin-

ger  i lagerbeholdningen,  herunder  nedskr'ivninger  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale

nedskrivninger.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  salgsomkostninger,  lokaleomkostninger  og admini-

strationsomkostninger  samt  øvrige  kapacitetsomkostninger,  herunder  tab  på  debitorer  i det

omfang,  de  ikke  overstiger  normale  nedskrivninger.

[3EIEnH0Lm
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Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på  materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der  foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og  restværdier:

Bygninger

Halgulve,  svømmebassiner  m.v.

Tekniske  installationer

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

IT-udstyr

Rest-

Brugstid,  værdi,

år  procent

50

25

15

3-6

3

Grunde  afskrives  ikke.

Nyanskaffelser  af tekniske  anlaeg  og instanationer  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel  og

inventar  med  kostpris  på under  DKK  20.000  pr.  stk.  indregnes  i resultatopgørelsen  i

anskaffelsesåret.

Afskrivningsgrund1aget  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  driftsomkostninger

Andre  driftsomkostninger  omfatter  omkostninger  af sekundeer  karakter  i forhold  til  virksom-

hedens  aktiviteter,  herunder  tab  ved  salg  af  materielle  anlægsaktiver.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger,  rentedelen  af

finansielle  leasingydelser  m.v.
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8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Skat  af  årets  resultat

Arets  aktuene  og  udskudte  skatter  indregnes  ø resultatopgørelsen  som  skat  af  årets  resultat

med  den  del,  der  kan  henføres  til  årets  resultat,  og  direkte  i egenkapitalen  med  den  del,  der

kan  henføres  til  poster  indregnet  direkte  i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlaegsaktiver  omfatter  grunde  og  bygninger  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel  og

inventar.

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

nedskrivninger.

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.

Materiene  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på  brugstider  og  restværdier,  som  fremgår

af  afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  eller  tab  ved  afhaendelse  af  materiene  anlaegsaktiver  opgøres  som  forskenen  mellem

en  eventuel  salgspris  med  fradrag  af  salgsomkostninger  og  den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  omkostninger  t:il 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,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af  hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af  aktiver.
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8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsvaerdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  vaerdi.

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

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen af aktivet  ener aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tiToageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  laengere  består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles til kostpris  efter  FIFO-princippet.  Der  nedskrives  til  nettorealisa-

tionsvaerdien,  hvis  denne  er  lavere.

Kostpris  for råvarer  og hjælpematerialer  samt  handelsvarer  opgøres  som  købspriser  med  til-

laeg  af  omkostninger  direkte  foranlediget  af  anskaffelsen.

Nettorealisationsværdien  for  varebeholdninger  opgøres  som  salgssum  med  fradrag  af  ftærdig-

gørelsesomkostninger  og omkostrunger,  der  afholdes  for  at effektuere  salget,  og  fastsættes

under  hensyntagen  til  omsættelighed,  ukurans  og  udvikling  i forventet  salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

vaerdi  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  l)å  individuelt  niveau  foreligger  en  objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er  værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.
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8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og  tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af  årets  skat-

tepligtige  indkomst,  reguleret  for  betalte  acontoskatter.

Udskudte  skatteforpligtelser  og  udskudte  skatteaktiver  beregnes  af  ane midlertidige  forskelle

melIlem  regnskabsmæssige  og  skattemæssige  værdier  af  aktiver  og  forpligtelser.  Der  indreg-

nes  dog  ikke  udskudt  skat  af midlertidige  forskelle  vedrørende  skattemæssigt  ikke  afskriv-

ningsberettiget  goodw'n  samt  andre  poster,  hvor  midlertidige  forskelle,  bortset  fra  virksom-

hedsovertagelser,  er opstået  på  anskaffelsestidspunktet  uden  at have  effekt  på  resultat  ener

skattepligtig  indkomst.  I de  tilfælde,  hvor  opgørelse  af  skatteværdien  kan  foretages  efter  for-

skellige  beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på  grundlag  af den  af  ledelsen  planlagte  an-

vendelse  af  aktivet  henholdsvis  afvxkling  af  forpligt.elsen.

Udskudte  skatteaktiver  indregnes  med  den  vaerdi,  de  efter  vurdering  forventes  at  kunne  rea-

liseres  til  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligt.elser  eller  ved  udligning  i skat  af frem-

tidig  indtjerung.

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.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunkt.et  for  stifl;else  af  gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gældsforpligtelserne  måles  herefter  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneomkostninger  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  gæl-

dens  pålydende  veerdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgreensningsposter,  indregnet  under  forpligtelser,  omfatter  modtagne  indbetalinger

vedrørende  indtægter  i de  efterfølgende  regnskabsår.
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