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  Gribskov Kommune    
 
 

1 Formål med notatet 
 
 

BDO ønsker med dette notat at give et overordnet overblik over den økonomiske situation i 4 
selvejende haller i Gribskov Kommune. 

Med udgangspunkt i de respektive selvejende hallers regnskaber for 2012, har BDO udarbejdet 
nærværende notat. Notatet giver et overordnet indblik i hallernes økonomi. BDO har haft fo-
kus på den situation hallerne befinder sig i pt. 

 
 

2 Metode 
 
 

I den økonomiske kortlægning tages der udgangspunkt i regnskaberne fra 2012. Tallene i kort-
lægningen er ikke nødvendigvis direkte til at aflæse i regnskaberne, da der, for at kunne give 
et så retvisende billede af hallernes ståsted som muligt, er lagt ensartede regnskabstekniske 
principper til grund for tallene angivet i denne fremstilling. 

Disse principper er ikke nødvendigvis de samme som de respektive hallers regnskabsprincip-
per f.eks.  

•  Indtægterne vil være angivet som finansielle indtægter og kommunale driftstilskud i vo-
res angivelser, mens indtægter i visse regnskaber er angivet uden disse. 

•  Derudover er der i regnskaberne forskellig praksis for, hvad man opfører som kommu-
nalt tilskud, og hvordan man opfører disse i regnskaberne.  

•  Den samme forskellighed gør sig gældende, når man ser på afskrivningspraksis. 

 
I denne fremstilling har vi derfor justeret nøgletallene således, at Gribskov Kommune kan få 
et mere præcist billede af de respektive hallers reelle økonomiske ståsted og muligheder. 

 
For at kunne sammenligne de respektive hallers nøgletal, har BDO justeret regnskabstallene 
efter nogle på forhånd fastlagte principper. Såvel indtægter, kommunale tilskud, afskrivninger 
og resultat er angivet, som det er noteret i de respektive regnskaber, men derudover er der 
også angivet justerede indtægter, justeret tilskud, justerede afskrivninger, justerede omkost-
ninger samt justeret resultat. De justeringer BDO har foretaget, er sket på baggrund af prin-
cipper om ensartethed og god regnskabsmæssig praksis. 

 
Tilskud: 

 
BDO har efter aftale med Gribskov Kommune valgt at opgøre det, i regnskaberne opgjorte 
”Lokaletilskud/halleje” og ”Timeleje skole”, som ”Tilskud”. Gribskov Kommune er op-
mærksomme på, at der er nuanceforskelle fra hal til hal i forhold til de modydelser, der 
leveres fra hallerne.  
Tilskud til Idrætsværested er derimod ikke medtaget som tilskud. 
  
Helsingehallen og Ramløsehallen 
Det skal ligeledes noteres, at det er oplyst, at timeleje vedrørende skoler til Helsinge-
hallen og Ramløsehallen afregnes efter timeopgørelse. 
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Gribskovhallen 
Gribskovhallen er delt i 2 haller, hvoraf hal 2 er opført som en kommunal hal. Gribskov 
Hallen modtager tilskud til rengøring og indvendig vedligeholdelse af den kommunale 
hal, idet de har ansvaret herfor.  

 
Et overordnet princip for de justerede tilskud er, at alle anlægstilskud og engangstilskud er 
trukket fra, da man ikke ønsker at have engangstilskud med i denne fremstilling.  

 
Afskrivningspraksis: 

 
De 4 haller har ikke en ensartet afskrivningspraksis, og BDO har i denne opgørelse valgt at 
sætte afskrivning på bygninger til 50 år, og de steder, hvor hallernes regnskaber afviger 
fra dette, vil det afspejle sig i opstillingen. 

 
Da afskrivningspraksis influerer på årsresultatet, har BDO ligeledes valgt at angive et juste-
ret årsresultat, hvor der er taget højde for de justerede afskrivninger. 

 
Ud fra disse forudsætninger er det i hallernes drift og resultater i dette notat forudsat, 
at hallerne selv kan finansiere en genopførelse af bygningerne efter 50 år. 

 
Særligt vedrørende Gribskovhallen 

Det skal bemærkes, at forudsætningerne for Gribskovhallen, hal 2, er forskellige fra de øvrige 
haller, da Gribskovhallen ikke selv ejer dette anlæg. Gribskovhallen forventes, i modsætning 
til de øvrige haller, ikke selv at skulle finansiere en genopførelse af hallen efter 50 år. Derfor 
er resultatopgørelsen for Gribskovhallen ikke belastet af afskrivninger til den oprindelige byg-
ning, hal 2. 

 
 
 

Generelle anbefalinger 
 

Vi anbefaler, at det overvejes at ensarte institutionernes regnskabspraksis til brug for løbende 
indsigt i hallernes regnskaber. 

Derudover bemærkes det, at der ikke er sket en teknisk vurdering af vedligeholdelsesstandar-
den i de enkelte haller. En sådan vurdering vil kunne have indflydelse på vurdering af det 
økonomiske ståsted for de enkelte haller og for disses muligheder for dels at videre føre drif-
ten, dels at ”tåle” forandringer i forudsætningerne. 

BDO anbefaler derfor, at det overvejes at foretage en sådan teknisk vurdering 
af vedligeholdelsesstandarden. 

 
 

3 Nøgletalsoversigt 
 
 

Den økonomiske kortlægning viser, at der er forholdsvis store forskelle på institutionernes 
økonomiske ståsted. Forskellene har udgangspunkt i den virkelighed, den enkelte institution 
befinder sig i mht. indtægtsmuligheder og omkostningsstruktur. Dette kommer blandt andet 
til udtryk i form af et meget forskelligartet indtægts- og omkostningsniveau. På indtægtssiden 
er der fx stor forskel på, hvor store tilskud de respektive haller/institutioner modtager fra 
Gribskov Kommune. Tilskuddets sammensætning er desuden ofte baseret på historiske kends-
gerninger end en egentlig sammenlignelig model for tildelingen heraf. Dette skyldes bl.a., at 
der ikke er blevet foretaget en tilpasning i forbindelse med sammenlægning af Græsted-
Gilleleje og Helsinge Kommuner.  
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Forskellene i indtægtsniveau og kommunale tilskud er synliggjort i tabellen nedenfor. 

 

 
 

 
Tabel 1: Indtægter 

     Indtægter   Helsinge Hallen Gribskovhallen Ramløse Hallen Gilleleje Hallen 
Indtægter i alt 
 

  7.995.168 4.011.444 3.774.769 3.739.074 

Tilskud (diverse udbetaling fra 
kommunen) 

  6.450.112 3.367.294 2.308.304 2.049.858 

Indtægter ex. tilskud   1.545.056 644.150 1.466.465 1.689.216 

Indtægter ex. Tilskud i procent 
af indtægter i alt 

 19,32 % 16,06 % 38,85 % 45,18 % 

       

 
Også på omkostningsstrukturen er der store forskelle hallerne i mellem, ligesom resultatet for 
2012 varierer meget fra hal til hal – specielt efter de regnskabstekniske justeringer af nøgletal-
lene. 

 
 
 

Tabel 2: Omkostninger og resultat 
      

Omkostninger   
Helsinge Hal-
len Gribskovhallen Ramløse Hallen 

Gilleleje 
Hallen 

 Omkostninger inkl. afskrivninger   7.025.238 4.007.875 3.872.135 3.648.158 
 Afskrivninger   1.107.216 15.893 506.641 0 
 Finansielle omkostninger   853.165 4.652 198.785 128.032 
 Regnskabsresultat (- = underskud)   116.765 -1.083 -296.151 -37.116 
             
 Justerede afskrivninger   1.010.572 167.174 286.003 59.883 
 

Justerede omkostninger inkl. juste-
rede afskrivninger   6.928.594 3.584.845 3.791.472 3.708.041 

 Finansielle omkostninger   853.165 303.650 198.785 128.032 
 Justeret årsresultat (- = underskud)   213.409 122.949 -215.488 -96.999 
 

       
       Noter til tabel 2: 

      
Der er kun sket justeringer på bygningerne, da øvrige afskrivningsperioder i al væsentlighed findes sammenlignelige. 

Regulering af omkostninger kan hovedsageligt henføres til ændring i afskrivningsperioden til 50 år, som er valgt af hensyn til  
sammenligningsgrundlag, og ud fra den betragtning af der via denne afskrivningsperiode skulle blive mulighed for, at den enkelte 
selvejende hal kunne opspare til opførelse af ny hal m.v.  
 
 
Vi har ikke foretaget en nærmere vurdering af omkostningsniveauet, herunder om der var muligheder 
for indregning af besparelser m.v., således at man via dette kunne forbedre resultatet.  
 
For at få en indikation af hallernes robusthed mht. at imødekomme fremtidige betalings-
forpligtigelser, er der udover resultatopgørelsens nøgletal, ligeledes udarbejdet nøgletal 
med udgangspunkt i regnskabernes balancer. 
 
Her er der primært fokus på soliditet, egenkapital, gæld og omsætningsaktiver i forhold til 
samlede aktiver. 
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Soliditet viser, om hallen er i stand til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. 
 
Omsætningsaktiver svarer til årsregnskabslovens bestemmelser om aktiver, der let kan 
omsættes, eksempel likvider og kortfristede tilgodehavender.  
 

Tabel 3. Balance - aktiver 
      

Indtægter   Helsinge Hallen 
Gribskov Hal-
len Ramløse Hallen 

Gilleleje Hal-
len 

 Samlet Aktiv/Passiv sum   36.162.932 5.574.222 11.542.533 8.419.727 
 

Justeret samlet Ak-
tiv/Passiv sum   26.120.301 3.727.335 10.882.875 2.874.908 

 Anlægsaktiver 1)   35.625.982 5.500.370 10.637.573 7.900.000 
 Justerede anlægsaktiver   25.583.351 3.653.483 9.977.915 2.355.181 
 

Justerede anlægsaktiver i 
% af justerede aktiver   97,94 % 98,02 % 91,68 % 81,92 % 

 Omsætningsaktiver 2)   536.950 73.852 904.960 519.727 
 

Omsætningsaktiver i % af 
justerede aktiver   2,06 % 1,98 % 8,32 % 18,08 % 

 

        

 
 
Tabel 4. Egenkapital, soliditetsgrad og gæld 

 
    

Helsinge 
Hallen Gribskov Hallen 

Ramløse Hal-
len 

Gilleleje Hal-
len 

Egenkapital   8.966.860 -599.217 2.244.036 5.982.706 

Justeret egenkapital   -760.258 -2.446.104 1.584.378 437.887 

Egenkapital i % af passiver 
(soliditetsgrad)   24,80 % -10,75 % 19,44 % 71,06 % 

Egenkapital i % af passiver - 
justeret   -2,91 % -65,63 % 14,56 % 15,23 % 

Gæld   26.730.559 6.173.439 9.188.271 2.437.021 
Gæld i % af justerede passi-
ver   102,34 % 165,63 % 84,43 % 84,77 % 

       
 

1 Anlægsaktiver består i haller typisk af grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar og er således udtryk for aktiver, som ikke kan realiseres på kort sigt. 

 
2 Omsætningsaktiver består i haller typisk af varelagre, tilgodehavender, værdipapirer og likvider og er således 
udtryk for de på kort sigt omsættelige aktiver. 
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Af nøgletallene fra hallernes balancer fremgår det, at visse haller har relativt få omsætningsak-
tiver i forhold til de samlede aktiver, samtidig med at de har en lav soliditet. Sammenholdes 
dette med driftsresultaterne, får man en indikation af, hvilke haller, der er sårbare overfor 
fremtidige kortsigtede betalingsforpligtigelser og udsving i driften. 

Der er således en risiko for, at visse haller ikke vil være i stand til at imødegå fremtidige  
betalingsforpligtelser, samt foretage vedligeholdelse og opsparing til genopførelse af anlægget 
under de nuværende forudsætninger. 

Nedenfor har vi foretaget en vurdering af de enkelte haller gældsprofil: 

 

Tabel 5 - gældsprofil 
     

    
Helsinge Hal-
len 

Gribskov Hal-
len 

Ramløse 
Hallen 

Gilleleje 
Hallen 

Langfristet gæld (prioritetsgæld)   24.226.181 5.211.401 7.887.212 1.595.976 

Kortfristet andel af lang gæld   809.943 130.000 495.000 93.000 

Leverandører og anden kort gæld   1.694.435 832.038 806.059 748.045 

Kort gæld i alt   2.504.378 962.038 1.301.059 841.045 

Finansielle omkostninger   853.165 303.650 198.785 128.032 

Samlede justerede omkostninger   7.781.407 3.888.495 3.990.257 3.880.073 
Finansielle omkostninger i % af de 
samlede udgifter   10,96 % 7,81 % 4,98 % 3,30 % 

 
 
 
 

3.1 Vurdering 
 

Nedenfor vil BDO på et overordnet niveau vurdere hallernes økonomiske ståsted. Det er vigtigt 
at holde sig for øje, at oversigten udelukkende er udarbejdet på baggrund af data tilgængelig i 
årsregnskaberne for 2012. Det er væsentligt at bemærke, at BDO’s vurdering udelukkende ba-
seres på regnskaberne for 2012, og at der i vurderingerne vil være et element af skøn involve-
ret. 
 
Generelt 
Generelt henlægger de enkelte haller ikke til vedligeholdelsesarbejder eller til renovering af 
hallerne.  
Der er alene foretaget henlæggelser i følgende haller: 
 

• Helsinge Hallen, hensættelse til etablering af springvand, 150.000 kr. ultimo 2012 

• Helsinge Hallen, hensættelser til vedligeholdelse, 315.513 kr. ultimo 2012 

• Ramløse Hallen, hensat til vedligeholdelseskonto, 110.025 kr. ultimo 2012 
 
Afskrivning på bygningerne er i nedenstående haller afskrevet i takt med afdrag på prioritets-
gæld. Dette princip burde alt andet lige også sikre, at der kunne optages nye lån til renovering 
m.v., alternativ opsamling i form af henlæggelser til nyt tag m.v., når lånet var tilbagebetalt.   
 

• Helsinge Hallen 

• Gribskov Hallen 

• Ramløse Hallen 
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Helsingehallen: 
Helsingehallen genererer ca. 1.500.000 kr. i indtægter (når tilskud er trukket fra). Disse ind-
tægter kan især henføres til: 

• Forpagtning af Bistro, ca. 126.000 kr.  

• Salg af reklamepladser, ca. 124.000 kr. 

• Udlejning hal, skoler, ca. 92.000 kr. 

• Udlejning hal, andre, ca. 101.000 kr.  

• Udlejning i øvrigt, ca. 489.000 kr. 

• Forsikringserstatninger, ca. 55.000 kr. 

• Diverse tilskud, ca. 434.000 kr.  

• Lønrefusion, ca. 124.000 kr. 

 

Hallens soliditet er forinden reguleringer fornuftig, hvilket hovedsageligt kan henføres til op-
skrivningshenlæggelser og fusionshenlæggelser vedrørende Helsingebadet. Efter foretagne re-
guleringer, herunder regulering for fusionshenlæggelsen vedrørende Helsingebadet, er solidi-
tet dog negativ.  
Omsætningsaktiver udgør ca. 537.000 kr., hvilket gør, at hallen alene kan imødekomme en lil-
le del af de kortsigtede gældsforpligtigelser, som udgør ca. 2.504.000 kr.  
I omsætningsaktiver indgår ligeledes et tilgodehavende i Helsingebadet med ca. 206.000 kr.  
 
Helsinge Hallen har et positivt årsresultat på over 200.000 kr., (efter justerede afskriv-
ninger). Hallen har en gæld på ca. 26.731.000 kr.  
 
BDO har justeret Helsinge Hallens aktiver og egenkapital i nedadgående retning, jf. afsnit 
vedrørende soliditet, som følge af ændring i afskrivningsperioden, samt nedskrivning af 
indregnede finansielle anlægsaktiver, hvor der var indarbejdet en værdi af Helsingeba-
det på ca. 3.712.000, som er meget usikker, idet den fremtidige anvendelse af Helsinge-
badet, som er lukket, er uafklaret.  Der er desuden foretaget en teknisk afskrivning i re-
sultatet, hvilket påvirker årsresultatet negativt. 
 
Resultatet efter de foretagne reguleringer, samt for den foretagne opskrivning til ejen-
domsværdien af de haller som stort set er afskrevet, vil Helsingehallen dog have en ne-
gativ egenkapital.  
 
Helsingehallen har en høj gæld, ligesom de finansielle udgifter udgør en stor del af de 
samlede udgifter (over 10 %).  
 
Det er samlet vores vurdering, at Helsinge Hallens økonomi er kritisk, såfremt der ikke 
findes en afklaring vedrørende Helsingebadet.  
 
En eventuel udbygning af hallen med nye aktiviteter medfører ikke nødvendigvis en for-
øget egenkapital. 
 
Såfremt opskrivningen på grunde og bygninger på 8.125.164 kr. kan fastholdes, og vær-
dien af Helsingebadet i form af den indregnede fusionshenlæggelse på 3.712.492 kan 
modregnes i tilhørende gæld, vil der dog fortsat være en positiv egenkapital. 
  
I særskilt regnskab for den selvejende institution, Helsingebadet, er der i note 13 rede- 
gjort for Going concern, hvoraf fremgår, at bestyrelsen forhandler med Gribskov Kom-
mune omkring fremtidig anvendelse af Helsigebadet.  
 
Ligeledes fremgår, at det er bestyrelsens forventning, at Gribskov Kommune dækker 
driftsudgifterne for 2013, ligesom Gribskov Kommune har tilkendegivet at dække likvidi-
tetsunderskud ved lukningen.  
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Gribskov Hallen:  
Gribskov Hallen genererer ca. 644.000 kr. i indtægter (når tilskud er trukket fra). Indtæg-
terne kan henføres til følgende: 
 

• Indtægter ved cafeteriets drift ca. 475.000 kr.  

• Udlejning af mødelokaler ca. 117.000 kr. 

• Udlejning af reklameplads ca. 52.000 kr.  

 
Hallens soliditet er kritisk, der er alene ca. 74.000 kr. i omsætningsaktiver, hvilket gør, at 
hallen ikke kan imødekomme udsving i kortsigtede gældsforpligtigelser. 

 
BDO har justeret Gribskov Hallens aktiver og egenkapital i nedadgående retning, da termins-
renter og afdrag er indregnet i ejendommens drift, hvorefter der reelt ikke er foretaget regn-
skabsmæssig afskrivning på bygningerne. Der er desuden foretaget en teknisk afskrivning i re-
sultatet, hvilket påvirker årsresultatet negativt. Gribskov Hallen har et resultat tæt på 0 kr. 
sammenholdt med en gæld på ca. 832.000. kr. 
 
Gribskov Hallen har en forholdsvis høj gæld i forhold til aktivernes værdi, også set i betragt-
ning af, at det rente- og afdragsfrie lån til Gribskov Kommune på 775.000 kr. ikke er optaget 
i Gribskov Hallens balance, men alene omtalt i regnskabet som en forpligtelse. 
 
Det rente- og afdragsfrie lån til Gribskov Kommune på 775.000 kr. er ikke optaget som gæld i 
regnskabet, da dette er rente- og afdragsfrit så længe ejendommen er ejet af Den selvejende 
institut Gribskovhallen, og benyttes som idrætshal. En indregning ville have haft indflydelse på 
nøgletallene i tabel 4.  
 
De finansielle udgifter udgør ca. 8 % af de samlede udgifter. 
 
Samlet vil vi betegne Gribskov Hallens økonomiske ståsted som værende usikkert. Soliditeten 
er ligeledes negativ, såvel før som efter de foretagne reguleringer af egenkapitalen.  
 

 

Ramløse Hallen: 
Ramløse Hallen genererer ca. 1.466.000 kr. i indtægter (når tilskud er trukket fra).  

Indtægterne kan henføres til følgende: 

• Varesalg cafeteria ca. 1.138.000 kr.  

• Udlejning af hal, skoler ca. 189.000 kr. (er i Gribskovhallen og Gilleleje Hallen 
indregnet i tilskudsdelen) 

• Udlejning hal, andre ca. 75.000 kr. 

• Udlejning af reklameplads ca. 66.000 kr.  

 

Hallens soliditet er rimelig, og der er ca. 905.000 kr. i omsætningsaktiver, hvilket gør, at hal-
len kan imødekomme visse kortsigtede gældsforpligtigelser. Den kortfristede gæld er på ca. 
1.300.000 kr. (inkl. andel af langfristet gæld som forfalder inden for 1 år og udgør 495.000 
kr.).  

 
BDO har justeret Ramløse Hallens aktiver og egenkapital i nedadgående retning, der er dog ikke 
tale om nogen væsentlig nedjustering. 
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Det justerede resultat går fra et negativt årsresultat på ca. 296.000 til ca. 215.000 kr.  
 
Gælden er forholdsvis høj, men skal dog ses i sammenhæng med, at der er foretaget store renove-
ringsarbejdet inden for de seneste år. (hovedsageligt nyt tag). 
 
I modsætning til Gribskov Hallen er rente- og afdragsfrie lån til Gribskov Kommune, i alt 1.115.687 
kr. indregnet i balancen, hvilket også medfører en højere langfristet gæld sammenlignet med ek-
sempelvis Gribskov Hallen. 
 
Samlet vurderer vi, på trods af den rimelige soliditet, at hallens økonomiske ståsted er usik-
kert/svagt. 
 
 

   Gilleleje Hallen: 
Gilleleje Hallen genererer ca. 1.690.000 kr. i indtægter (når tilskud er trukket fra). 

Indtægterne kan henføres til følgende: 

• Udlejning af køkken inkl. forbrug, ca. 89.000 kr. 

• Udlejning af lokaler Møllegården, ca. 398.000 kr.  

• Andre lejeindtægter, ca. 136.000 kr. 

• Udlejning af reklameplads, ca. 33.000 kr. 

• Tilskud fra støtteforening (GHV), ca. 269.000 kr. 

• Udført arbejde, ca. 65.000 kr. 

• Overskud julemarked, ca. 40.000 kr.  

• Underskud andre arrangementer, ca. -180.000 kr. 

• Omsætning kiosk, ca. 820.000 kr.   

 

Som det fremgår ovenfor er flere af arrangementerne medtaget med et nettobeløb (over- eller 
underskud.) 

 

Hallens soliditet er god før de af BDO foretagne justeringer vedrørende aktivernes værdi.  

Efter denne justering er der en soliditet på 15 %. Årsagen til reguleringerne er hovedsageligt, 
at der ikke har været foretaget afskrivninger i Gilleleje Hallens regnskab. 

 

Der er ca. 520.000 kr. i omsætningsaktiver. Gilleleje Hallen har dog ikke likviditet til at imøde-
komme kortsigtede gældsforpligtigelser, som udgør 841.000 kr. inkl. 93.000 kr. i kortfristet an-
del af lån. Gilleleje Hallen har desuden et positivt årsresultat og en relativt lille gæld. 

 
Samlet vil BDO dog betegne Gilleleje Hallens økonomiske ståsted som risikofuld, idet de inden 
for en tidshorisont på 1 år umiddelbart vil mangle likviditet, jf. ovenstående under omsætningsaktiver 
sammenholdt med de kortfristede gældsforpligtelser. 

 
 
 

 

Sammenfattende vurdering 
 
Det er BDO opfattelse, at det bør nærmere analyseres om de enkelte hallers ejer struk-
tur er optimal, idet flere af hallernes muligheder for at skabe øget aktivitet, og hermed  
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grundlaget for selvstændigheden, umiddelbart begrænses i de aftaler der p.t. er indgået 
med Gribskov Kommune i form af lejeaftaler om benyttelse af hallerne til skoleformål,  
 
idrætsformål m.v., som modsvarer den aftalte lejepris m.v. Denne lejepris er ligeledes i 
mange tilfælde historisk bestemt og reguleret i forbindelse med diverse tiltag. 
 
Generelt skal det ligeledes anføres, at de enkelte hallers økonomi ikke giver plads til 
hensættelser til sikring af hallernes vedligeholdelse i takt med de foretagne afskrivnin-
ger.    
 
Vi har som aftalt ikke foretaget en kapacitetsvurdering, men skal anbefale en sådan gen-
nemføres, inden der træffes beslutning om en eventuel ændret tilskudsmodel m.v.  
 
 

 
 
4 Forslag til fremtidig kontering 
 
Formål: 
 
Formålet med den fælles regnskabsopstilling er at skabe overblik over hallernes økonomi og penge-
strøm.  

Det er samtidig et ønske, at regnskaberne opstilles, så der kan skelnes mellem de aktiviteter, som 
Gribskov Kommune støtter ved leje af hallerne til idrætsformål og skoleformål, og de mere kommer-
cielle aktiviteter.  
De enkelte hallers aktiviteter er ret forskellige, og det skal derfor foreslås, at regnskaberne opdeles 
i udendørs idræt, idrætshaller med tilstødende lokaler, cafeteria/kiosk, og lokaler, som ikke er 
i tilknytning til traditionelle idrætshaller.  
 
Den fælles regnskabsopstilling skal give et entydigt billede af, til hvilke aktiviteter Gribskov Kommune 
lejer/ yder driftstilskud, og det skal være muligt at foretage sammenligninger mellem de enkelte haller. 
 
Til brug for den fælles regnskabsopstilling er der udarbejdet et modelregnskab, som er anvendeligt 
og lever op til de revisionsmæssige krav. Modelregnskabet giver Gribskov Kommune mulighed 
for at drage de, for kommunen, nødvendige sammenligninger af hallernes økonomi. 
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Ledelsespåtegning:  
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 200x for den selvejende institution/hal XXXXX 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens Model A/B, jf. afsnittet om  
anvendt regnskabspraksis. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et  
retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

x-by, den   /   200x 

 
 
 
 
 

(navn og evt. titel) 
 
 
 

 (navn og evt. titel) 
 

 (navn og evt. titel) 
 

(navn og evt. titel) 
 
 
 
 

 (navn og evt. titel) 
 

 (navn og evt. titel) 
 

(navn og evt. titel)  (navn og evt. titel) 
 

 (navn og evt. titel) 
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Revisionspåtegning 
 
 
……… 
 

Den udførte Revision 
 
…….. 
 

Konklusion 
 
……… 
 
 
 
 
Datering 
Revisionsfirmaets navn 
 
 
 
 

(navn og evt. titel)  (navn og evt. titel) 
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Institutionsoplysninger 
 
Institutionen Navn 
 Adresse 
 Postnr. og by 
 
 Telefon:  xxxx xxxx 
 Telefax: xxxx xxxx 
 Hjemmeside www.xxxxxx.dk 
 E-mail: xxxxxx@xxx.dk 
 
 CVR-nr: xxxx xxxx 
 Oprettet: dato og årstal 
 Hjemsted: Gribskov kommune 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december  
 
Centerleder Navn 
 
Bestyrelse Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 Navn og evt. bestyrelsespost 
 
Revision Navn på revisionsfirma 
 Adresse 
 Postnr. og by 
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Ledelsesberetning 
 
 

Vejledning 

En Institution/hal som aflægger årsrapport efter denne vejledning kan som minimum udarbejde en ledelsesbe-
retning, der beskriver følgende: 

Hovedaktiviteter 

Beskriv institutionens/hallens hovedaktiviteter. 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Beskriv eventuel usikkerhed ved indregning eller måling af aktiver og passiver, så vidt muligt med angivelse af 
beløb. 

Usædvanlige forhold 

Beskriv usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse 
af beløb. 

Udviklingen i aktiver og økonomiske forhold 

Redegør for udviklingen i institutionens/hallens aktiviteter og økonomiske forhold. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Omtal betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsrapporten for 200x er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslovens bestemmelser for 
klasse A/B-virksomheder. (Hvis der i øvrigt er forhold på enkelte områder, der opfylder Model B eller C, næv-
nes det her). 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. (I overgangsåret skal man være op-
mærksom på, om anvendelsen af den nye årsregnskabslovs principper kan medføre ændringer i regnskabsprak-
sis). 

Det bør oplyses, om årsrapporten omfatter hele institutioner/hallen eller eventuelt kun en del heraf. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

 

Resultatopgørelsen 

Der udarbejdes en samlet resultatopgørelse for den selvejende hal/institutions aktivitetsområder på overord-
net niveau, samt noter med resultatopgørelser for hvert af den selvejende hal/institutions aktivitetsområder.  

Den samlede resultatopgørelse udarbejdes efter følgende principper.  

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til 
køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter 
i forbindelse med salget, såfremt der er tale om momspligtig aktivitet og ellers inkl. moms. 

Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil Gribskov Kommune bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. 

 

Andre driftsindtægter  

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til institutionens/hallens 
hovedaktivitet. 

 

Personaleomkostninger: 
Omfatter alle udgifter vedrørende personale, der er ansat og får udbetal løn fra institutionen/hallen. 

Eventuel lønrefusion medtages under personaleomkostninger. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, ejendomsomkostninger,  
tab på debitorer m.v. 

Eventuelle forsikringserstatninger medtages under andre omkostninger 
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Noter - Resultatopgørelse for hvert aktivitetsområde 

Resultatopgørelserne for de enkelte aktivitetsområder udarbejdes på et noget mere detaljeret niveau end den 
samlede opgørelse og er specificeres til et minimumsniveau, der er sat af hensyn til muligheden for at sam-
menligne hallerne, og synligheder af, hvad tilskuddet/lejen fra kommunen anvendes til.  

(se side xx til s. xx ) 

Desuden skal årets udgifter og indtægter opdeles i to kolonner, så det tydeligt fremgår, hvilke poster der 
knytter sig til idrætslige aktiviteter (1. kolonne), og hvilke der knytter sig til mere forretningspræge-
de/kommercielle aktiviteter (2. kolonne). 

Resultatopgørelserne for de enkelte aktivitetsområder vil skulle indeholde udgifter /indtægter, der er direkte 
knyttet til aktiviteten, samt en andel af udgifter der føres fælles for den selvejende institution/hal.  

Eksempel på udgifter der skal deles på de enkelte aktivitetsområder: 

• Personaleomkostninger 

• Administrationsomkostninger 

• Forbrugsafgifter 

• Osv. 

På områder, hvor en væsentlig del af aktiviteten vedrører kommercielle formål, indregnes en del af oven-
nævnte fællesudgifter i 2. kolonne for mere forretningsprægede/kommercielle aktiviteter. 

Der er områder, hvor denne specificerede opdeling på de enkelte aktivitetsområder, samt opdelingen af 
idrætslige, kontra mere kommercielle aktiviteter, kan være svær at opgøre, hvis der ikke foretages eks. 
timeregnskaber for personale, opsættes bi målere på forbrugsafgifter o.l. 

Det understreges, at den fælles regnskabsopstilling ikke skal resulterer i meget omfattende og tidskræ-
vende registreringer hos de enkelte haller, men at udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de 
enkelte aktiviteter, løbene registreres i overensstemmelse hermed. For de øvrige poster kan indlægges en 
skønsmæssig fordeling (f.eks. for forbrugsafgifter, lønomkostninger, administrationsomkostninger o.l.).  

Skønnet kan eventuelt kvalificeres ved stikprøver.  

Der skal udarbejdes særskilte noter/resultatopgørelser ved følgende aktiviteter: 

1 a-x) Noter til hal aktiviteter (hal xx + xx + xx) 

2 a-x) Noter til Cafeteria 

3 a-x) Noter til Møde/festlokaler 

4 a-x) Noter til Udendørsaktiviteter 

5 a-x) Noter til motionscenter m.v.  

6 a-x) Noter til idrætsværested 

7 a-x) Noter til Øvrige  

Se yderligere for specifikationsgrad på siderne xx til xx.
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Balance 
 

Anlægsaktiver 

Anlægsaktiver opdeles i følgende kategorier: 

• Grunde og bygninger 

• Grus- og kunstgræsbaner 

• Bygninger på lejet grund 

• Driftsmidler 

• IT-udstyr 

 
Grunde og bygninger 
 
Omfatter grunde, bygninger og faste installationer f.eks. varmeanlæg, der ejes af den selvejende instituti-
on/hal. Såfremt der er bygninger, som er opført på lejet grund, optages disse særskilt. 
 
Værdien af fast ejendom vises i balancen som værdien iflg. den seneste offentlige ejendomsvurdering med 
tillæg/fradrag af forbedringer/nedrivning foretaget efter seneste vurdering. 
 
Begrundelsen for at anvende denne værdi er, at det er det eneste ensartede vurderingsgrundlag, der vurderes 
at kunne give et ensartet grundlag, idet værdien i dag er opgjort efter forskellige principper. For de selvejen-
de institutioner/haller, hvor overgangen til dette princip medfører højere værdi i forhold til tidligere anvendt 
regnskabsprincip, vil der blive tale om en opskrivning som tilsvarende forøger egenkapitalen. 
 
Ved indførelse af dette princip ses der bort fra, at mange bygninger har en alder, som indebærer, at de ved 
kontinuerlig afskrivning fra opførelsestidspunktet ville være fuldt ud afskrevet. Værdien af disse bygninger 
ville derfor regnskabsmæssigt skulle optages til nedrivningsværdi. Formålet med disse fælles retningslinjer for 
afskrivninger, er at skabe en opsparing til renovering/vedligeholdelse, hvorfor en tilbagediskontering til an-
skaffelsestidspunktet ikke vil blive foretaget. 
 
Afskrivninger vises som summen af akkumulerede afskrivninger ved årets begyndelse og årets afskrivninger. 
 
Den årlige afskrivning beregnes med 2 pct. af den del af den seneste offentlige ejendomsvurdering, der kan 
henføres til bygninger. 
 
Endvidere vises den seneste offentlige ejendomsvurdering med samlet ejendomsværdi og værdi af grund. 
 
 
Bygninger på lejet grund 
 
Værdien af fast ejendom vises i balancen som værdien iflg. den seneste offentlige ejendomsvurdering med 
tillæg/fradrag af forbedringer/nedrivning foretaget efter seneste vurdering. 
 
Afskrivninger vises som summen af akkumulerede afskrivninger ved årets begyndelse og årets afskrivninger. 
 
Den årlige afskrivning beregnes med 2 pct. af anskaffelsesværdien. 
 
 
Driftsmidler 
 
Omfatter maskiner, inventar, biler mv., som har en anskaffelsessum på over 15.000 kr., og som ikke kan hen-
regnes til fast ejendom eller IT-udstyr.  
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1)Grænsen kunne evt. forhøjes til 30.000 kr., men er valgt som den højeste af de grænser som an-
vendes i dag.  

 
Driftsmidler vises i balancen til kostpris med tillæg for årets tilkøb og fradrag af årets afgang. Årets afgang 
fradrages med salgsprisen. Skrotning sidestilles med salg for 0 kr. Hvis driftsmidlernes samlede værdi ved årets  
udgang er negativ, overføres det negative beløb til resultatopgørelsen, og afskrivning kan ikke foretages. 
 
Afskrivninger vises som akkumulerede afskrivninger ved årets begyndelse og årets afskrivninger. Den årlige 
lineære afskrivning beregnes med 10 pct. af den opgjorte værdi af driftsmidler ved årets udgang.  
 
Et leaset driftsmiddel kan kun afskrives, hvis det ejes af den selvejende institution/hal. Hvis ejerskabet over-
går til leasingtager efter en leasingperiode, aktiveres driftsmidlet til afskrivning på grundlag af restkøbesum-
men ved ejerskiftet. I leasingperioden sidestilles leasingforholdet med leje. 
 
Leasing, hvor ejerskabet overgår til leasingtager ved leasingperiodens begyndelse, sidestilles med lånefinan-
sieret køb, og driftsmidlet afskrives på grundlag af anskaffelsessummen, jf. leasingkontrakt.  
 
Ved indførelse af dette afskrivningsprincip, optages allerede anskaffede driftsmidler til afskrivning med rest-
værdien pr. 1. januar 2014, hvis den oprindelige anskaffelsessum for det enkelte driftsmiddel er over 15.000. 
kr. Driftsmidler, der oprindeligt er anskaffet for mindre end 15.000 kr., udgiftsføres med restværdien. 
 
IT-udstyr 
 
Omfatter servere, og udstyr til netværk mv.  
 
Værdien af IT-udstyr og afskrivninger vises i balancen på samme måde som driftsmidler. 
 
Den årlige lineære afskrivning beregnes med 20 pct. af den opgjorte værdi af driftsmidler ved årets udgang. 

 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 

Kostprisen omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Vurderes alene at være relevant i de 
tilfælde, hvor der er cafeteriafunktioner. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af tab på baggrund af individuel vurdering. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. F.eks. forudbetalt husleje, forudbetalte kontingenter mv. 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi. 

18 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 
 

http://www.bdo.dk/


  Gribskov Kommune    
 

Finansiel leasing 

Umiddelbart anvendes dette ikke, men hvis det anvendes, skal der noget med her. 

 

 
Samlet resultatopgørelse 

1.1.20xx til 31.12.20xx 

   20xx  20xx-1  

       

       

 Driftsindtægter      

1 Netto omsætning  xxx  xxx  

2 Andre driftsindtægter  xxx  xxx  

       

 I alt  xxx   Xxx  

       

 Driftsudgifter      

 3 Personaleomkostninger  xxx  Xxx  

 4 Driftsomkostninger  xxx  Xxx  

       

 I alt  xxx   Xxx  

       

 Driftsresultat   xxx   Xxx  

       

5 Afskrivninger  xxx  Xxx  

       

 Resultat efter afskrivninger  xxx  Xxx  

       

 Netto rente udgifter og indtægter  xxx  xxx  

       

 Årets resultat   xxx   xxx  
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Balance 31. december 
 

Aktiver 
Note  200x 

kr. 
200x -1 

tkr. 

    
    
 Grunde og bygninger x.xxx.xxx x.xxx 

 Grus- og kunstgræsbaner xxx.xxx xxx 

 Bygninger på lejet grund xxx.xxx xxx 

 Driftsmidler xxx.xxx xxx 

 IT-udstyr xx.xxx xx 

    

    5 Materielle anlægsaktiver xxx.xxx xxx 

    

 Finansielle anlægsaktiver x.xxx.xxx x.xxx 

    

 Anlægsaktiver  x.xxx.xxx x.xxx 

    

 Varebeholdninger xx.xxx xx 

    

 Tilgodehavender fra salg xxx.xxx xxx 

 Mellemregning med XX xx.xxx xx 

 Andre tilgodehavender xx.xxx xx 

 Periodeafgrænsningsposter x.xxx x 

    
 Tilgodehavender i alt xxx.xxx xxx 

    

 Værdipapirer xx.xxx xx 

    

 Likvide beholdninger xxx.xxx xxx 

    
 Omsætningsaktiver xxx.xxx xxx 

 Aktiver i alt x.xxx.xxx x.xxx 
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Balance 31. december 

Passiver 
Note  200x 

kr. 
200x -1 

tkr. 

    
 Egenkapital primo x.xxx.xxx xxx 

 Overført resultat xx.xxx xxx 

    
6 Egenkapital x.xxx.xxx x.xxx 

    

 Hensatte forpligtelser xxx.xxx xx.xxx 

    

 Gæld til realkreditinstitutter xxx.xxx xxx 

 Leasingforpligtelser xx.xxx xx 

    
7 Langfristede gældsforpligtelser xxx.xxx xxx 

    

7 Kortfristet del af langfristet gæld xx.xxx xx 

 Gæld til pengeinstitutter xxx.xxx xxx 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser xxx.xxx xxx 

 Mellemregning med XX xxx.xxx xxx 

   8 Anden gæld xx.xxx xx 

 Periodeafgrænsningsposter xxx.xxx xxx 

    
 Kortfristede gældsforpligtelser xxx.xxx xxx 

    
 Gældsforpligtelser xxx.xxx xxx 

    

 Passiver i alt x.xxx.xxx x.xxx 

    

    

9 Eventualposter mv.   

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
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Noter: 
Resultatopgørelser for hver af den selvejende institutions aktivitetsområder: 
 
  HAL 1 (2+3+4+5)  01.01.xx  -  31.12.xx  sidste regnskabsår 

    

Idræts-  
aktivite-
ter 

 Kommerci-
elle aktivi-
teter  I alt  

Idræts-  
aktivi-
teter 

Kommer-
cielle 
aktivite-
ter  I alt 

  Indtægter         

1 
1.
a Netto omsætning         

  
Kommunalt Le-
je/driftstilskud  xx xx xx  xx xx xx 

  
Halleje Foreninger m. 
tilskud  xx xx xx  xx xx xx 

  
Halleje Foreninger u. til-
skud  xx xx xx  xx xx xx 

  
Halleje Sko-
ler/driftstilskud  xx xx xx  xx xx xx 

  Halleje Øvrige  xx xx xx  xx xx xx 
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 

2 
1.
b Andre driftsindtægter         

  Reklame  xx xx xx  xx xx xx 

  
Gaver / beløb fra støttefor-
eninger xx xx xx  xx xx xx 

    xx xx xx  xx xx xx 

  
 Andre driftsindtægter i 
alt  xx xx xx  xx xx xx 

  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         

3 
1.
c  Personaleomkostninger         

  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 

  
 Personaleomkostninger i 
alt  xx xx xx  xx xx xx 

4 
1.
d Driftsomkostninger         

  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 

 
1.
e Forbrugsafgifter         

  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 

 
1.
f Ejendomsomkostninger         

  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 
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Rengøring (ikke ansat per-
sona)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 

  
 Ejendomsomkostninger i 
alt  xx xx xx  xx xx xx 

 
1.
g 

Administrationsomkost-
ninger         

  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 

  
 Administrationsomkostn. I 
alt  xx xx xx  xx xx xx 

  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Resultat efter afskrivnin-
ger   xx xx xx  xx xx xx 

           

  
Netto rente udgifter og ind-
tægter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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  Cafeteria  
01.01.xx  -  31.12.xx 

 
sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
  Indtægter         
1 2.a Omsætning   xx xx xx  xx xx xx 
2 2.b Øvrige indtægter  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 2c Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 2d Driftsomkostninger         
  Varekøb  xx xx xx  xx xx xx 
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 2e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 2f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 2g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
   Administrationsomkostn. I alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
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5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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Udendørs anlæg (tennis, 
kunstgræs m.v)  

01.01.xx  -  31.12.xx 
 

sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
1 3.a Nettoomsætning         

  

Kommunalt driftstilskud (be-
taling for pasning af arealer-
ne)  xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger m. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger u. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  Andre udlejningsindtægter         
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 
2 3.b Andre driftsindægter  xx xx xx  xx xx xx 
  ..         
   Andre driftsindtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 3.c  Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 3.d Driftsomkostninger         
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 3.e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 3.f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 3.g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
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  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf/internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
   Administrationsomkostn. I alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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  Møde / Festlokaler  
01.01.xx  -  31.12.xx 

 
sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
1 4.a Nettoomsætning         
  Kommunalt driftstilskud  xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger m. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger u. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  Andre udlejningsindtægter         
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 
2 4.b Andre driftsindtægter  xx xx xx  xx xx xx 
  ..         
   Andre driftsindtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 4.c  Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 4.d Driftsomkostninger         
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 4.e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 4.f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 4.g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
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   Administrationsomkostn. I alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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  Motionscenter m.v.  
01.01.xx  -  31.12.xx 

 
sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
1 5.a Nettoomsætning         
  Kommunalt driftstilskud  xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger m. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger u. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  Salg af kort         
  . . .         
  Andre udlejningsindtægter         
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 
2 5.b Andre driftsindægter  xx xx xx  xx xx xx 
  ..         
   Andre driftsindtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 5.c  Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 5.d Driftsomkostninger         
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 5.e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 5.f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 5.g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
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  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
   Administrationsomkostn. i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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  Idrætsværested  
01.01.xx  -  31.12.xx 

 
sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
1 6.a Nettoomsætning         
  Kommunalt driftstilskud  xx xx xx  xx xx xx 
           
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 
2 6.b Andre driftsindægter  xx xx xx  xx xx xx 
           
   Andre driftsindtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 6.c  Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 6.d Driftsomkostninger         
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 6.e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 6.f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 6.g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
   Administrationsomkostn. i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
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  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
 
 
 

33 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 
 

http://www.bdo.dk/


  Gribskov Kommune    
 
 

  Øvrige  
01.01.xx  -  31.12.xx 

 
sidste regnskabsår 

    
Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt  

Idræts  
aktiviteter 

Kommercielle 
aktiviteter 

I 
alt 

  Indtægter         
1 7.a Nettoomsætning         
  Udlejning Køkken  xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger m. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  
Indtægter fra Foreninger u. 
tilskud xx xx xx  xx xx xx 

  Andre udlejningsindtægter         
   Netto omsætning i alt  xx xx xx  xx xx xx 
2 7.b Andre driftsindtægter  xx xx xx  xx xx xx 
           
   Andre driftsindtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Indtægter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Udgifter         
3 7.c  Personaleomkostninger         
  Løn  xx xx xx  xx xx xx 
  ATP/AUD/AER  xx xx xx  xx xx xx 
  Personaleforsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Beklædning  xx xx xx  xx xx xx 
  Kurser  xx xx xx  xx xx xx 
   Personaleomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
4 7.d Driftsomkostninger         
  Inventar  xx xx xx  xx xx xx 
  Nyanskaffelser  xx xx xx  xx xx xx 
   Driftsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 7.e Forbrugsafgifter         
  El  xx xx xx  xx xx xx 
  Vand  xx xx xx  xx xx xx 
  Varme / gas / Olie  xx xx xx  xx xx xx 
   Forbrugsafgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 7.f Ejendomsomkostninger         
  Vedligeholdelse  xx xx xx  xx xx xx 
  Forsikringer  xx xx xx  xx xx xx 
  Falck/Tyverisikring/Alarm  xx xx xx  xx xx xx 
  Renovation  xx xx xx  xx xx xx 

  
Rengøring (ikke ansat perso-
na)  xx xx xx  xx xx xx 

  Rengøringsartikler  xx xx xx  xx xx xx 
  Ejendomsskat  xx xx xx  xx xx xx 
   Ejendomsomkostninger i alt  xx xx xx  xx xx xx 
 7.g Administrationsomkostninger         
  Kontorhold  xx xx xx  xx xx xx 
  Edb  xx xx xx  xx xx xx 
  Tlf./internet  xx xx xx  xx xx xx 
  Annoncer og tryksager  xx xx xx  xx xx xx 
  Revision  xx xx xx  xx xx xx 
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   Administrationsomkostn. i alt  xx xx xx  xx xx xx 
  Udgifter i alt  xx xx xx  xx xx xx 
           
  Driftsresultat   xx xx xx  xx xx xx 
           
5  Afskrivninger xx xx xx  xx xx xx 
           
  Resultat efter afskrivninger   xx xx xx  xx xx xx 
           

  
Netto rente udgifter og indtæg-
ter xx xx xx  xx xx xx 

           
  Årets resultat   xx xx xx  xx xx xx 
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Note 5 Anlægsaktiver Grunde og  

bygninger 
 

Grus- og kunst-
græsbaner 

 
Bygninger på 
lejet grund 

 
Ejendomsvurdering/kostpris 1. januar 

 
x.xxx.xxx 

 
xxx.xxx 

 
xxx.xxx 

Tilgang - afgang xx.xxx +/- xx.xxx  +/- xx.xxx 

Kostpris 31. december x.xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 

    

Afskrivninger 1. januar xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

Årets afskrivninger xx.xxx x.xxx x.xxx 

Afskrivninger 31. december xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 
200x 

x.xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx 

 
Offentlig ejendomsværdi 31. december 200x 
Heraf grundværdi 

 
xx.xxx.xxx 
x.xxx.xxx 

  

 

Note 5 Anlægsaktiver fortsat  
Driftsmidler 

 
IT-udstyr 

 
Ejendomsvurdering/kostpris 1. januar 

 
xxx.xxx 

 
xxx.xxx 

Tilgang - afgang +/- xx.xxx  +/- xx.xxx 

Kostpris 31. december xxx.xxx xxx.xxx 

   

Afskrivninger 1. januar xx.xxx xx.xxx 

Årets afskrivninger x.xxx x.xxx 

Afskrivninger 31. december xx.xxx xx.xxx 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 200x xxx.xxx xx.xxx 
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Note 6  Egenkapital  
1/1 200x 

kr. 

Forslag til årets 
resultat- 

disponering 

 
31/12-200x 

kr. 

 
Egenkapital primo 

 
x.xxx.xxx 

  
x.xxx.xxx 

Overført resultat xx.xxx xx.xxx xx.xxx 

I alt x.xxx.xxx xx.xxx x.xxx.xxx 

 

 

Note 7    
Langfristede gældsforpligtelser 

1/1 200x 
Gæld i alt 

kr. 

31/12 200x 
Gæld i alt 

kr 

Afdrag 
næste år 

kr 

 
Restgæld 
efter 5 år 

 
Gæld til realkreditinstitutter* 

 
xxx.xxx 

 
xxx.xxx 

 
xx.xxx 

 
xx.xxx 

- eks. Realkredit Danmark 20 år fast 
xx %  

xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

- eks. Realkredit Danmark 15 år flex xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

Gæld til Kommune xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

Øvrig langfristet gæld (eks. DGI eller 
HSI) 

xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx 

Leasinggæld xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 

I alt xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx 

* de enkelte lån specificeres  

 

 

Note 8 Anden gæld 200x 
kr. 

200x -1 
tkr. 

 
Skyldige feriepenge 

 
x.xxx 

 
x 

Skyldig afspadsering xx.xxx xx 

Feriepengeforpligtelser, afsat xx.xxx xx 

Skyldig moms xxx.xxx xxx 

Skyldig A-skat, løn mv. xx.xxx xx 

I alt xxx.xxx xxx 

 

Note 9 Eventualposter mv. 
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Forpligtelser 

Operationel leasing 
Institution Q har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:  

Restløbetid i yy mdr. med gennemsnitlig ydelse på xx tkr., i alt xxx tkr. 

Herudover har Institution Q indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver, 
jf. note 5. 

 

Rettigheder 

Hvis der af andre er givet underskudsgaranti, skal det anføres her. 

 

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Pantsætninger eller sikkerhedsstillelser vises her. 
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Bilag 1   

   
   

Definition af idrætslige og kommercielle aktiviteter 
(listen er på ingen måde udtømmende, men skulle gerne give en forståelse af, hvad vi mener) 
 
 

Idrætslige aktiviteter: 
 
- Lejeindtægt fra Gribskov Kommune (idrætsformål og skoleformål) 

- Tilskud til drift af idrætsværested 

- Al udleje til foreninger med lokaletilskud 

- Udleje af idrætshaller m.v. til idrætslige aktiviteter til institutioner, privatskoler, børnehaver o.l. 

- Gymnastikopvisninger med entre 

- Karatestævne med entre 

- Boksning med entre 

- Taekwondo med entre 

- Håndboldkampe med entre 

- Udleje af mødelokaler til idrætslige kurser – kurser i foreningsregi 

- Udlån af mødelokaler til bestyrelsesmøde  

- Udleje af lokaler til mindre foredrag for lokalebefolkningen i foreningsregi 

- Indtægter ved overnatning i forbindelse med kurser og stævner 

- Udleje af mødelokaler til yoga 

- Udleje til dans i foreningsregi  

- Andre indtægter: 

- Tilskud fra sponsorer  

- Reklameindtægter 
 
 
Hvad er kommercielle aktiviteter: 
 
- Baller, uanset hvem der står som arrangør og hvor mange gange om året det foregår 

- Banko, uanset hvem der står som arrangør og hvor mange gange om året det foregår 

- Koncerter, revyer o.l. uanset hvem der står som arrangør 

- Julefrokost uanset hvem der står som arrangør 

- Julemarked 

- Loppemarked 

- Høstfester, sommerfester o.l. uanset hvem der står som arrangør 

- Motionscentre som drives af centret 

- Spinning som iværksættes af centret 

- Firmaevents 
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- Idrætslige aktiviteter, hvor centret står som arrangør, og der tages entre 

- Udleje af mødelokaler og haller til møder, kurser og andre arrangementer for firmaer, private o.l. 

- Udleje af lokaler til politiske møder 

- Udleje af lokaler til større foredrag, hvor formålet er en økonomisk gevinst for arrangøren 

- Udleje af lokaler til private fester – både i mødelokaler og haller 

- Udleje af lokaler og haller til kunstudstillinger 

- Udleje af service, borde, stole m.v. 

- Udleje af køkkenfaciliteter 

- Forpagtningsafgifter 

- Overskud ved sportsuger. 

- Udleje af lokaler til privat danseskole 

- Messer 

- Udlejning af lokaler til kommerciel idræt f. eks Nordsjælland håndbold 
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Bilag 2 
 
 
Definition og metode til fordelingsnøgler 
 

Løn og personaleomkostninger 
 
Fordeling ud fra timeregnskab eller skøn over anvendt tid på de enkelte områder. 
 
Vi vil anbefale, at der føres et overordnet timeregnskab, hvor lønudgifter og personaleomkostninger i øvrigt 
fordeles. 
 

Udgifter vedr. ejendommens drift 
 
Fordeling ud fra m3. 
 

Udgifter til forbrugsafhængig drift 
 
Eventuelt efter måler alternativt efter m3. 
 

Administration 
 
Eventuelt efter administrationsaftaler. 
 
 
 
 
Roskilde, den 5. december 2013 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Michael S. Nielsen 
Registreret revisor 
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