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Korninghus

Bestyrelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2O2t - 31,. december 2021
for Korninghus.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korning, den 24. februar 2022
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Korninghus

Bestyrelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. )anuar 2021 - 31. december 2021

for Korninghus.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr, 31,. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret L. januar 2021. - 31.

december 2021.

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

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korning, den 24. februar 2022

Bestyrelse

Kenth Skipper-Mortensen Hans Hansen Christina Pallesen
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Korninghus

Revisors erklæring om opstilling af internt regnskab

Til bestyrelsen i Korninghus

Vi har opstillet det interne årsregnskab for Korninghus for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 på

grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det interne regnskab omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 441,0, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere det interne regnskab i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og

lnternational Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd

(IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Det interne årsregnskab samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af

det interne årsregnskab, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, ervi ikke

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at

opstille det interne årsregnskab. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det

interne årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis angives formål og det grundlag, hvorpå det interne årsregnskab

er udarbejdet. Det interne regnskab er således udelukkende udarbejdet til Deres brug og kan være uegnet til andre

formå1.

Vores erklæring på opgaven om opstilling af finansielle oplysninger er udelukkende udarbejdet til brug for Dem

som Korninghus's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Hedensted, den 24. februar 2022

Revisionsfirmaet Rathmann & Mortensen

Godkendt Revisionsanpartsselskab

Statsautoriseret revisor

mne44064
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Korninghus

Foreningsoplysninger

Foreningen

Telefon

E-mail

CVR-nr.

Stiftelsesdato

Regnskabsår

Bestyrelse

Revisor

CVR-nr.

Korninghus

Kenth Skipper-Mortensen

Korningvej 37

8700 Horsens

75673135

mjkorning@gmail.com

38207792

7. november 2016

1. januar 2021 -37. december 2021

Kenth Skipper-Mortensen

Hans Hansen

Christina Pallesen

Michael Jakobsen

Ulrik Nielsen

Mogens Jakobsen

Connie Rosengaard

Revisionsfirmaet Rathmann & Mortensen

Godkendt Revisionsanpartsselskab

Vejlevej 23A

8722 Hedensted

27521975
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Korninghus

Ledelsesberetning

lnstitutionens formål
lnstitutionens formål er at være samlingssted for Korning og omegn. Korninghus danner rammen om, og

udvikler i samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede idrætsudøvere og andre

samarbejdspartnere, attraktive idræts- og kulturaktiviteter til alle borgere i alle livsfaser.

Begivenheder eft er regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens

finansielle stilling.
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Korninghus

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten for Korninghus for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og

foreningens forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i

resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af

beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og

aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,

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 afdrag og tillæg/fradrag

af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab

og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden

årets udgang, og såfremt indtægten kan opgØres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes

eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til

underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne'

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration,

lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv'

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter ojomkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret'

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og

forpligtelser.
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Korninghus

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres

med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Korninghus

ResultatopBØrelse

Nettoomsætning

Driftsomkostninger

Bruttoavance

Andre eksterne omkostninger

Dækningsbidrag I

lndtjeningsbidrag

Driftsresultat

Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering

Henlæggelse til folkeaktier

overført resultat

2020
kr.

2021
kr.

146.586

-L.542

129.810

-10.485

-4.050

L39.974

L39.974 LLs,275

-3.520

131.886 LLL,755

11.500

120.386

2.500

109.255

111.755

-9-
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Korninghus

Balance 31. decembet 2021.

Aktiver

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

Note
2020

kr.

2.952

2021
kr.

8.269

2.952

997.2L6

997.2L6 863.418

-10-
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Korninghus

Balance 31. december 2OZl

Passiver

Overført resultat

Egenkapital

Hensættelser til folkeaktier

Hensatte forpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldig moms og afgifter

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

Note
2020

kr.
202t

kr.

594.739

395.000

4.100

3.377

4.000

1.565

7.477

997.2L6 863.418

-1,1-
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Korninghus

Noter

1. Nettoomsætning
Kontingenter

Salg indsamlede materialer

Salg reklamemateriale m.v.

Donationer, gaver mv

lndtægter sponsorater

lndtægter egne aktiviteter
Folkeaktier

2. Driftsomkostninger
Varekøb

omkostninger aktiviteter

3. Andre eksterne omkostninger
Salgs- og administrationsomkostninger
Gaver og blomster

Revisorhonorar

Andre udgifter

4. Andre finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

Gebyrer mv.

5. Likvide beholdninger
Kasse

Middelfa rt Spa rekasse Erhverv 3227 -202-857

Middelfart Sparekasse Fondsmidler

Middelfart Sparekasse Spæret 3227 202865

6. Overført resultat
Saldo primo

Årets tilgang

Saldo ultimo

7. Hensættelser til folkeaktier
Hensættelser folkeaktier primo

Årets ændring i folkeaktier

Saldo ultimo

202L

1.400

88.67s

40

24.97L

20.000

0

11.500

2020

1.700

97.9L6

400

6.700

7.500

L3.O94

2.s00

145.s86 L29.8t0

1.542

0

765

9.720

240

4.200

630

0

4.050

0

5.070 4.050

5.L97

2.89t
0

3.520

8.088

1.356

s86.591

s0.000

351.000

1.356

469.610

50.000

339.s00

988.947 860.466

474.353

120.386

365,098

109.25s

594.739 474.353

383.s00

11.s00

381.000

2.500
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