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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2020 for "Den Gule Bygning i Vildbjerg".

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af "Den Gule Bygning i Vildbjerg"s aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultatet.

Arsrapporten indstilles til generalforsam li ngens god kendelse.

Vildbjerg, den 15. marts 2021

Niels Møller Poulsen
Sekretær r't

fr./; (ø-
Marthinus Clausen

/^clil_
Lindvig

§Jacbb Noes Pe
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Tilforeningens medlemmer i "Den Gule Bygning iVildbjerg".

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for "Den Gule Bygning iVildbjerg" for regnskabsåret 1. januar
2O2O fl 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet
udarbejdes efter årsreg nskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2020 til 31 . december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere 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 selskabet 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.

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 selskabets 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 selskabet, 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
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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wDen 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:

' ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf ører
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
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 selskabets 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 selskabets 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 sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet 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.

Udtalelse om Iedelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetni ngen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vildbjerg, den 15. marts 2021
Damgaard & Enevoldsen
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at skabe og drive et medborger- / aktivitetshus for alle kommunens
borgere og foreninger m.v. samt andre med tilknytning til kultur- og fritidslivet i Herning
Kommune.
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Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

!ndtægter
Driftstilskud Herning Kommune
Medlemskontingenter
Bogsalg & kortsalg

Udgifter
Varme, el og vand
Ejendomsskat, renovation og kloakafgift
Bygningsforsikring
Udvendig vedligehold
Rengøring
lndvendig vedligehold
lndvendig renovering
Henlæggelse tag
Henlæggelse renovering af 1. sal ........
Repræsentationsudgifter .............
Møder og aktiviteter .............
Kontorartikler og EDB .........
Revision og regnskabsassistance .............
Forsikringer og kontingenter ........
Renter og gebyrer
Udsmykning ..............

Årets resultat

2020
i kr.

387.000
11.600

1.050

Budget
2020
i t.kr.

387

12

0

399.650 399

49.818
57.790
8.512
5.386

44.385
13.832
3.999

100.000
75.000

298
5.590
4.969
8.050
6.012

705
4.160

388.506 396

11.144 3

61

65
5

10

45
16

60
100

0

0

10

5

7
I
0
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Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

Balance pr. 31. december

Passiver

27.338

27.338 33

27.338 33

2020
i kr.

2019
it.kr.

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Egenkapita!
Egenkapital

Egenkapita! i alt

Passiver i alt

Specifikation af henlæggelser

27.338

27.338 33

27.338 33
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Noter

Egenkapital
Saldo pr. 1. januar ...............

Tillæg:
Arets resultat ............
Herning Kommune - overførsel fra sidste år ....................
Henlæggelse renovering af tag ...........
Henlæggelse renovering af 1. sal ........
Anvendt til udsmykning ............

Fradrag:
Herning Kommune - overførsel til næste år

Egenkapita! i alt

Specifikation af henlæggelser
Henlagt primo
Arets henlæggelser
Anvendt henlæggelser .............
Henlæggelser ultimo

2020
i kr.

2019
i t.kr. Note

33.366 47

11.144
404.052
100.000
75.000

0

251
150

0
-16

590.1 96 390

596.224 404

27.338

258.840
175.000

0

125.000
150.000
-16.160

33

433.840 2s8.840
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