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BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Herning Svæveflyvecenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 6. februar 2016

Bestyrelse

________________________
Helmuth Egsgaard Nielsen
Formand

________________________
Svend K. Andersen
Kasserer

________________________
Karl Kristian Lindholm
Sekretær

________________________
Henning Henriksen
Bestyrelsesmedlem

________________________
Bent Henriksen
Idrætsrådet
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne i Herning Svæveflyvecenter

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyvecenter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Der er for årsregnskabet 2015 ikke foretaget revision af de anførte budgettal for 2015 samt budgettal
for 2016.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for centrets
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af centrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yder-
ligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Herning, den 6. februar 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Kirsten Østergaard
Statsautoriseret revisor
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DEN INTERNE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne i Herning Svæveflyvecenter

Jeg har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyvecenter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 omfattende resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Den interne revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført
min revision i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen af årsregnskabet har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de
i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger, samt en vurdering af den anvendte regnskabspraksis og
væsentlige regnskabsmæssige skøn, som bestyrelsen har udøvet. Endvidere er der foretaget en
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af centrets aktiviteter.

Herning, den 6. februar 2016

Rasmus Ørskov
Intern revisor, cand.merc.aud.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller 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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
centret, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
centret og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Lejeindtægter fra Herning Svæveflyveklub indregnes i resultatopgørelsen.

Direkte omkostninger
De direkte eksterne omkostninger omfatter omkostninger til centerdrift og lokaler mv.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Klubhus, hangarer og jordvarmeanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 afskrivninger.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Budget Regnskab Budget Regnskab
2016 2015 2015 2014

Indtægter:
Lejeindtægt Herning Svæveflyveklub 220.000 219.000 219.000 218.000
Ekstraordinær husleje 0 0 0 0
Husleje I alt 220.000 219.000 218.000 218.000

Udgifter:
Skorstensfejning og renovation -5.000 -4.851 -5.000 -4.979
Forsikring -17.000 -16.808 -16.700 -16.558
Regnskabsassistance m.v. -3.500 -3.400 -3.400 -3.400
Udvendig vedligeholdelse -60.000 -22.194 -40.000 -66.024
Vedligeholdelse vej -5.000 -79.712 -20.000 0
Diverse udgifter -10.000 -1.660 -17.000 -13.875
Miljø tilsyn -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Udgifter ialt -103.500 -131.625 -105.100 -107.836

Resultat før renter, henlæggelser
og afskrivninger 116.500 87.375 112.900 110.164

Henlæggelse til vedligeholdelse 0 0 0 0
Anvendt hensættelse 0 40.000 0 0
Prioritetsrenter -5.500 -11.283 -12.900 -17.012

Resultat før afskrivninger 111.000 116.092 100.000 93.152

Afskrivninger -111.000 -116.092 -100.000 -93.152

Årets resultat 0 0 0 0

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december



Aktiver
Anlægsaktiver
Klubhus og hangarer primo 651.150 744.302
Årets afskrivninger -116.092 -93.152
Klubhus og hangarer ultimo 535.058 651.150
Aktiver ialt 535.058 651.150

Passiver
Skyldig Herning Svæveflyveklub 91.143 18.519
Handelsbanken, lån 7640 022 1248 139.323 248.039
Gældsbrev til Herning Svæveflyveklub 200.000 240.000
Gæld ialt 430.466 506.558

Henlæggelse til vedligeholdelse 40.000 40.000
Anvendt henlæggelse -40.000
Formue:
Saldo ved årets begyndelse 104.592 104.592
Årets resultat 0 0
Egenkapital ialt 104.592 104.592
Passiver ialt 535.058 651.150

Centerets ejendomme er pr. 1. oktober 2013 vurderet til 1.450.000 kr.
Der er tinglyst ejerpantebrev 400.000 kr. med pant i ejendommen til sikkerhed for banklån.
Selvskyldnerkaution stillet overfor engagement med banken af Herning Svæveflyveklub.

2015 2014

Balance 31. december

Balance Balance
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