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 LEDELSESPÅTEGNING 
 
 

 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2021 for Den 
Selvejende Institution Herning Svæveflyvecenter. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2021. 
 

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

 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 

    Herning, den 26. februar 2022 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
Rasmus Møjbæk 
Formand 

 Jacob Bøgelund Lassen 
Kasserer 

 Claus Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
Michael Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 Bent Henriksen 
Idrætsrådet 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til medlemmerne i Den Selvejende Institution Herning Svæveflyvecenter 
 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Herning Svæveflyvecenter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 
centret i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Centret har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal samt bud-
gettallene for kommende regnskabsår har, som det fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt 
revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere centrets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere centret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-
lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af centrets interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om centrets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at centret ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Herning, den 26. februar 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
 
Kirsten Østergaard 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne10056 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
 
 
 Ikke  Ikke  
 revideret  revideret  
 budget Regnskab budget Regnskab 
 2022 2021 2021 2020 
     
Indtægter     
Lejeindtægt Herning Svæveflyveklub ....  222.000 222.000 222.000 222.000 
Husleje i alt ..................................  222.000 222.000 222.000 222.000 
     
Udgifter     
Skorstensfejning og renovation ............  -5.000 -5.576 -5.000 -4.729 
Forsikring ......................................  -19.000 -19.189 -19.000 -18.862 
Regnskabsassistance mv. ...................  -4.800 -4.938 -4.800 -4.094 
Udvendig vedligeholdelse ..................  -50.000 -47.594 -50.000 -71.456 
Vedligeholdelse vej ..........................  -10.000 0 -10.000 0 
Småanskaffelser ..............................  0 -7.000 0 0 
Diverse udgifter ..............................  -8.000 0 -8.000 -607 
Miljøtilsyn .....................................  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 
Udgifter i alt ..................................  -99.800 -87.297 -99.800 -102.748 
     
RESULTAT FØR RENTER, HENLÆGGEL-     
SER OG AFSKRIVNINGER ...................  122.200 134.703 122.200 119.252 
     
Anvendt hensættelse ........................  0 0 0 0 
Finansielle omkostninger ...................  -13.900 -8.638 -8.640 -14.512 
     
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER .........  108.300 126.065 113.560 104.740 
     
Afskrivninger ..................................  -108.300 -126.065 -113.560 -104.740 
     
ÅRETS RESULTAT ............................  0 0 0 0 
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
 
AKTIVER 2021 2020 
   
Klubhus og hangarer primo ......................................................  289.055 393.795 
Årets afskrivninger ...............................................................  -126.065 -104.740 
Klubhus og hangarer ultimo ...................................................  162.990 289.055 
   
AKTIVER ................................................................................  162.990 289.055 
   
   
PASSIVER   
   
Egenkapital primo ................................................................  44.146 44.146 
Årets resultat ......................................................................  0 0 
   
EGENKAPITAL .....................................................................  44.146 44.146 
   
Skyldig Herning Svæveflyveklub ................................................  30.419 45.122 
Herning Svæveflyveklub lån ....................................................  88.425 199.787 
   
GÆLDSFORPLIGTELSER .........................................................  118.844 244.909 
   
PASSIVER ...............................................................................  162.990 289.055 

 
 
Centrets ejendomme er pr. 1. oktober 2018 vurderet til 2.450.000 kr. 
 
Der er tinglyst ejerpantebrev 400.000 kr. med pant i ejendommen til sikkerhed for banklån, som er ind-
friet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 

 Indtægter 
Lejeindtægter fra Herning Svæveflyveklub indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres 
pålideligt og forventes modtaget. 
 
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 ind-
tægter 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 af- og nedskrivninger. 
 

 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
  

 Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab ind-
regnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
 

 Gældsforpligtelser 
Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 
 


