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Side

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Danmarks Saltcenter - Ejendomsfond.
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.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Mariager, den 31. maj 2018

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 bestyrelsen i Danmarks Saltcenter - Ejendomsfond

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Saltcenter - Ejendomsfond 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed der kan rejse betydelig tvivl om fondens
mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til årsregnskabets note 3, hvoraf det fremgår, at ledelsen forventer at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes, og årsregnskabet aflægges derfor under forudsætning af fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis, hvoraf
fremgår, at fonden har ændret regnskabspraksis for klassificering af lån hos Arbejdsmarkedets
Feriefond. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
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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

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.

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.
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
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.
· 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.
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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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· 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.
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.
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.
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.
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· 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af lov om erhvervsdrivende fondes regler om uddeling
De i årets løb foretagne uddelinger er efter vores opfattelse i strid med lov om erhvervsdrivende
fondes bestemmelser, da fonden ikke har haft tilstrækkelige frie reserver, hvorved ledelsen kan
ifalde ansvar.
Randers, den 31. maj 2018

This document has esignatur Agreement-ID: 557eb033HKQH11321665

National Revision
Registrede Revisorer A/S
CVR-nr. 25 63 58 68

Heine Johansen
Registreret revisor
MNE-nr. 15974
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Fondsoplysninger

Fonden

Danmarks Saltcenter - Ejendomsfond
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

Revision

National Revision
Registrede Revisorer A/S
Haraldsvej 60
8960 Randers SØ
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CVR-nr.:
18 51 64 70
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Hjemsted:
Mariagerfjord

6

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens aktiviteter består i lighed med tidligere år i at eje, administrere og udleje ejendomme til
Danmarks Saltcenter - Driftsfond.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 744.615, og fondens balance pr.
31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på kr. 597.132.

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.
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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Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Der henvises til note 3.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danmarks Saltcenter - Ejendomsfond for 2017 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg fra højere klasser.
Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond optaget i 1997, 1999 og 2011 på i alt kr. 9.280.000, der
tidligere har været optaget som langfristet gæld optages nu som en hensat forpligtelse. I henhold
til gældsbrevene er lånene ydet rente- og afdragsfrit med en løbetid på 25 år, hvorefter de forfalder til fuld indfrielse, medmindre der indgås anden aftale. Det er bestyrelsens opfattelse, at lånene administrativt kan forlænges i intervaller på 25 år, så længe grundlaget for lånenes oprettelse
fortsat er opfyldt, eller at lånene evt. helt afskrives.
Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.
Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31. december 2017:
- Årets resultat før og efter skat samt balancesum og egenkapital er uændrede.
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
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.
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.
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Ændring i anvendt regnskabspraksis
Fondens bestyrelse har vedtaget at ændre regnskabspraksis som følger:

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter ejendomsomkostninger samt omkostninger til administration m.v.
Andre eksterne omkostninger omfatter tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke
opfylder kriterierne for aktivering.
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 renteomkostninger.
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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Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning og andre driftsindtægter med fradrag af andre
eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af
opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

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

Brugstid
10-40 år
3-20 år

Restværdi
0%
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter lån hvor der kan være uvished omkring betingelser og tidspunkt
for afvikling. Hensatte forpligtelser indregnes, når fonden som følge af en tidligere begivenhed
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af fondens økonomiske ressourcer.
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.
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.
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Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 557eb033HKQH11321665

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note

Bruttofortjeneste

2017

2016

kr.

kr.

268.073

594.879

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-882.508

-897.122

Resultat før finansielle poster

-614.435

-302.243

Finansielle omkostninger

-130.180

-125.059

Resultat før skat

-744.615

-427.302

0

0

-744.615

-427.302

300.000
-1.044.615

350.000
-777.302

-744.615

-427.302

Skat af årets resultat
Årets resultat

Uddelinger i årets løb
Overført resultat
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december

Note

2017

2016

kr.

kr.

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

11.529.749
301.317

12.117.435
596.139

Materielle anlægsaktiver

11.831.066

12.713.574

Anlægsaktiver i alt

11.831.066

12.713.574

Andre tilgodehavender

70.880

91.984

Tilgodehavender

70.880

91.984

Omsætningsaktiver i alt

70.880

91.984

11.901.946

12.805.558

Aktiver i alt
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Aktiver

Balance 31. december

Note

2017

2016

kr.

kr.

Fondskapital
Reserve for opskrivninger
Dispositionskapital

300.000
39.880
-937.012

300.000
39.880
107.603

-597.132

447.483

Andre hensættelser

9.280.000

9.280.000

Hensatte forpligtelser i alt

9.280.000

9.280.000

648.437

518.750

Egenkapital

1

Andre kreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser

2

648.437

518.750

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

2

0
1.746.413
712.845
111.383

259.375
1.749.904
18.000
532.046

Kortfristede gældsforpligtelser

2.570.641

2.559.325

Gældsforpligtelser i alt

3.219.078

3.078.075

11.901.946

12.805.558

Passiver i alt
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3
4
5
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Passiver

Noter

Egenkapital
Fondskapital

2

I alt

Egenkapital 1. januar 2017
Årets resultat

300.000
0

39.880
0

107.603
-1.044.615

447.483
-1.044.615

Egenkapital 31. december
2017

300.000

39.880

-937.012

-597.132

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. januar 2017

Gæld
31. december
2017

778.125

648.437

0

129.687

778.125

648.437

0

129.687

Andre kreditinstitutter

3

Reserve for Dispositionsopskrivninger
kapital

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Bestyrelsen har vurderet fondens evne til at fortsætte driften. På den baggrund forventes at
det kommende år vil blive præget af vanskelige forhold med fortsat pres på fondens likviditet.
Det er derfor af afgørende betydning for den fremtidige drift, at eksisterende kreditter kan
opretholdes. Bestyrelsen forventer, at de nuværende kreditfaciliteter kan opretholdes og årsregnskabet aflægges derfor under forudsætning af fortsat drift.
Det er bestyrelsens forventning, at der via dialog med fondens kreditgivere kan skabes grundlag for fondens fortsatte drift.

4

Eventualposter m.v.
Rente- og afdragsfrie lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond optaget i 1997, 1999 og 2011 på i
alt kr. 9.280.000, der er optaget i fondens balance, løber i 25 år. Herefter forfalder lånene til
fuld indfrielse medmindre der indgås anden aftale.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Fonden har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 10.730.000, der giver pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør kr. 11.529.749.
Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til andre kreditinstitutter.
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