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Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2015 for Den Selvejende Institution - Egtved Hallen, bilag og meddelte oplysninger, der
ligger til grund for den af revisor opstillede specifikationer til årsregnskabet for 2015, er godkendt af os.

Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsregnskabet for 2015 for Den Selvejende Institution -
Egtved Hallen.

Vi erklærer, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for specifikationer til års-
regnskabet for 2015 udover de i specifikationerne anførte forhold.

Egtved, den 15. juni 2016
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Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Den Selvejende Institution - Egtved Hallen

Vi har opstillet specifikationer til årsregnskabet for Den Selvejende Institution - Egtved Hallen for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger,
som I har tilvejebragt.

Specifikationer til årsregnskabet omfatter specifikationer til årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplys-
ninger".

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præ-
sentere specifikationer til årsregnskabet i overensstemmelse med jeres ønsker om oplysninger og
specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers
etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og
fornøden omhu.

Specifikationer til årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er
anvendt til opstillingen af specifikationer til årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til
brug for at opstille specifikationer til årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationer til årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
jeres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i specifikationer til årsrapporten er dette udarbejdet og præsenteret efter jeres ønsker om
oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsregnskabet er udarbejdet til det
formål, der er beskrevet i specifikationer til årsregnskabet og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Den Selvejende Institution - Egtved Hallen og
bør ikke distribueres til andre parter.

Kolding, den 15. juni 2016

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Torben Kristensen
statsautoriseret revisor
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

kr.

2014

kr.

1 Nettoomsætning
Omsætning 847.833 849.819

Udlejning foreninger mv. 2.320 57.123

Indtægter sol 0 1.474

850.153 908.416

2 Andre eksterne omkostninger

Lokaleomkostninger
Genhusning 113.852 0

El & Vand 41.586 70.836

Varme 94.364 138.167

Vandafledning & Renovation mv. 11.637 12.934

Vedligeholdelse 4.692 37.224

Rengøring & Vask 57.119 144.027

Forsikringer 34.123 12.681

Småinventar 5.076 0

Tilsynsfunktion 90.765 144.967

Sikring incl. Falck 2.810 2.773

456.024 563.609

Salgsomkostninger
Møder 106 3.036

Blomster og gaver 7.165 4.901

7.271 7.937

Administrationsomkostninger
Kontorartikler 43 260

Telefon & Internet 12.406 9.369

Edb-omkostninger 2.499 2.771

transport 14.948 12.400
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

kr.

2014

kr.

2 Andre eksterne omkostninger  (Fortsat)

transport 14.948 12.400

Telesikring & Licens 5.487 7.013

Porto og gebyrer 890 0

Forsikringer 28.526 32.996

Administration, Egtved Skole 24.984 19.219

Revision 5.000 6.500

Vedligeholdelse inventar 0 1.389

Andre omkostninger 5.244 5.976

85.079 85.493

548.374 657.039

3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 79.992 48.835

79.992 48.835
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

kr.

2014

kr.

4 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter
Renter, bankindestående 718 0

Renter, debitorer 2 0

720 0

5 Finansielle omkostninger
Renter, kreditorer 159 232

159 232

6 Anden gæld
Merværdiafgift m.v. 0 31.776

0 31.776

7 Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt tilskud 450.000 210.300

450.000 210.300


