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Side

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 for Danmarks Saltcenter - Driftsfond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
This document has esignatur Agreement-ID: 48bf6d93jYxz11321313

Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Mariager, den 31. maj 2018
Direktion

Henrik K. Hansen
adm. direktør

Bestyrelse

Leif Skaarup
formand

Torben Brændgaard
næst formand

Peter Krogh Olsen

Anni Møller Andersen

Kent Mousten Sørensen

Finn Frandsen

Hauge Bjerre Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Danmarks Saltcenter - Driftsfond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Saltcenter - Driftsfond for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af fonden 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
vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
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 væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, 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 revision, 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. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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:

· 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 fondens 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
fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden 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
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
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· 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
vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Randers, den 31. maj 2018
National Revision
Registrede Revisorer A/S
CVR-nr. 25 63 58 68

Heine Johansen
Registreret revisor
MNE-nr. 15974
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I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Fondsoplysninger

Fonden

Danmarks Saltcenter - Driftsfond
Ny Havnevej 6
9550 Mariager

Bestyrelse

Leif Skaarup, formand
Torben Brændgaard, næstformand
Peter Krogh Olsen
Anni Møller Andersen
Kent Mousten Sørensen
Finn Frandsen
Hauge Bjerre Nielsen

Direktion

Henrik K. Hansen, adm. direktør

Revision

National Revision
Registrede Revisorer A/S
Haraldsvej 60
8960 Randers SØ

This document has esignatur Agreement-ID: 48bf6d93jYxz11321313

CVR-nr.:
18 51 65 43
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Hjemsted:
Mariagerfjord
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Fondens aktiviteter består i lighed med tidligere år i at tilvejebringe og formidle viden om salt.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 26.706, og fondens balance pr. 31.
december 2017 udviser en egenkapital på kr. 394.736.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.
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Redegørelse for god fondsledelse
Bestyrelsen har forholdt sig til anbefalingerne til god fondsledelse i henhold til lov om
erhvervsdrivende fonde § 60. Bestyrelsens redegørelse findes på fondens hjemmeside:
www.saltcenter.com.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danmarks Saltcenter - Driftsfond for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Fonden anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter fondens omsætning ikke er
oplyst.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-5 år

Restværdi
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under
hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet.
Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages nedskrivning på individuelt niveau.
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Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt
for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Note

Bruttofortjeneste

2017

2016

kr.

kr.

2.444.444

2.547.881

-2.380.307

-2.539.024

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

64.137

8.857

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-4.061

29.225

Resultat før finansielle poster

60.076

38.082

9.508
-40.599

5.331
-41.851

Resultat før skat

28.985

1.562

Skat af årets resultat

-2.279

0

Årets resultat

26.706

1.562

Overført resultat

26.706

1.562

26.706

1.562

Personaleomkostninger

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december

Note

2017

2016

kr.

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.370

6.431

Materielle anlægsaktiver

2.370

6.431

Anlægsaktiver i alt

2.370

6.431

Færdigvarer og handelsvarer

778.936

877.033

Varebeholdninger

778.936

877.033

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

773.656
155.039
9.880

226.098
572.874
5.345

Tilgodehavender

938.575

804.317

4.000

4.000

Omsætningsaktiver i alt

1.721.511

1.685.350

Aktiver i alt

1.723.881

1.691.781

Likvide beholdninger
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Aktiver

Balance 31. december

Note

2017

2016

kr.

kr.

Fondskapital
Dispositionskapital

300.000
94.736

300.000
68.030

394.736

368.030

Hensættelse til udskudt skat

2.279

0

Hensatte forpligtelser i alt

2.279

0

5.350
232.775
551.741
537.000

512.224
389.870
421.657
0

Kortfristede gældsforpligtelser

1.326.866

1.323.751

Gældsforpligtelser i alt

1.326.866

1.323.751

Passiver i alt

1.723.881

1.691.781

Egenkapital

2

Banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3
4
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Passiver

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2017

2016

kr.

kr.

2.111.346
99.600
80.462
88.899

2.228.105
99.600
84.750
126.569

2.380.307

2.539.024

6

6

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Egenkapital
Fondskapital

3

Dispositionskapital

I alt

Egenkapital 1. januar 2017
Årets resultat

300.000
0

68.030
26.706

368.030
26.706

Egenkapital 31. december 2017

300.000

94.736

394.736

Eventualposter m.v.
Fonden har indgået aftale om leje af lokaler og udstilling. Lejeaftalen er uopsigelig indtil
ophør den 31. august 2026. De samlede lejebetalinger udgør ca. t.kr. 1.125 årligt.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Fonden har udstedt skadesløsbrev (virksomhedspant) på i alt kr. 1.000.000, der giver pant i
fondens aktiver. Skadesløsbrevet er stillet til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut.
Skadesløsbrevet er tillige stillet til sikkerhed for CVR-nr. 18 51 64 70 Danmarks Saltcenter Ejendomsfonds mellemværende med samme kreditinstitut. Den regnskabsmæssige værdi af
de pantsatte aktiver udgør kr. 1.554.962.
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Noter

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Leif Skaarup

Torben Brændgaard

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-300458907145
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2018 kl.: 14:38:16
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-229379513193
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2018 kl.: 20:39:16
Underskrevet med NemID

Peter Krogh Olsen

Anni Møller Andersen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-349541027709
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2018 kl.: 15:54:46
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-796019993461
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2018 kl.: 15:35:11
Underskrevet med NemID

Kent Mousten Sørensen

Finn Kresten Barup Frandsen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-312708526761
Tidspunkt for underskrift: 01-06-2018 kl.: 08:47:18
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-574936554481
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