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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fonden Eliteidræt Aarhus 

Stadion Allé  70 

8000 Aarhus C. 

CVR-nr.: 26505747 

Stiftet: 03.10.2001 

Hjemsted: Aarhus 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Bestyrelse 

Henrik Puggaard, formand 

Kurt Lindbjerg Iversen, næstformand 

Torben Rosenberg Rasmussen 

Torben Bisbo 

Thomas Ahrentz 

Finn Andersen 

Michael Vogelius 

Anders Voigt Tinning 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

City Tower, Værkmestergade 2 

8000 Aarhus C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 

for Fonden Eliteidræt Aarhus. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Aarhus, den 09.06.2017 

Bestyrelse 

Henrik Puggaard Kurt Lindbjerg Iversen Torben Rosenberg Rasmussen 

formand næstformand 

Torben Bisbo Thomas Ahrentz Finn Andersen 

Michael Vogelius Anders Voigt Tinning 



Fonden Eliteidræt Aarhus 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til ledelsen i Fonden Eliteidræt Aarhus 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Eliteidræt Aarhus for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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

stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 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 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 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 besvi-

gelser 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 fon-

den, 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 fejlinforma-

tion, 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• 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 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, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, 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 usik-

kerhed 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 vores revisionspå-

tegning 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 bl.a. 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. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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. 

Aarhus, den 09.06.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Torben Aunbøl 

statsautoriseret revisor 

Casper Young Roed Guldmann 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Fondens formål er at deltage i at løfte eliteidrætten i Aarhus til højt nationalt og internationalt niveau. Det 

gælder både den enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt. Visionen er, at Aarhus skal være det 

bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt. 

Ud over de nævnte formål kan fonden drive økonomiske aktiviteter, herunder kollegiedrift. Eventuelle over-

skud, eksempelvis ved kollegiedrift, må udelukkende anvendes til almennyttige formål. 

Eliteidræt Aarhus – organisatorisk og juridisk oversigt 

Eliteidræt Aarhus (EIA) er en organisation med flere forgreninger, som samlet understøtter formålsparagraf-

fen, nemlig at fremme Sport og Talentudviklingen i Aarhus Kommune. 

Af EIAs strukturelle oversigt, kan det ses at der arbejdes både i kommunal regi (§17) sammen med flere 

magistrater og med bla. Team Danmark samt med virke i egen fond (Fonden Eliteidræt Aarhus), kombine-

ret med Oluf Nielsen Fonden og Aarhus Idræts Fond. Nærværende årsregnskab omhandler udelukkende 

aktiviteterne i Fonden Eliteidræt Aarhus

Komunale Aktivite-

ter 

Budget- 

ansvarlig 

Samarbejds-part-

nere 

Strategisk ledelse Kommunal 

Fuldmagt 

§ 17 

TD aktiviteter

Kraftcenter støtte 

Bestyrelsen 

 i Fonden 

Eliteidræt Aar-

hus 

Sport & Fritid Bestyrelsen  

Tilforordnet: 

Forvaltningschef 

Niels Rask 

Ja 

Esaa 

U-klasser 

Ung.uddannelser 

Bestyrelsen 

i 

Fonden 

Eliteidræt Aar-

hus 

Marselisborg og Ris-

skov Gymnasium, Køb-

mandsskolen Tekniske 

Skole Idrætshøjskolen 

Bestyrelsen  

Tilforordnet: 

Forvaltningschef 

Niels Rask 

Ja 

Esaa 

I-klasser 

Folkeskole

Aarhus Kom-

mune: Sport & 

Fritid, 

Børn & 

Unge 

Rundhøjskolen 

Vejlby Skole 

Fonden Eliteidræt Aar-

hus 

Børn & Unge 

Sport & Fritid 

(i samarbejde med Fon-

den Eliteidræt Aarhus) Ja 
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Kapital Budgetansvarlig Formalia Strategisk 

ledelse 

Kommunal 

Fuldmagt 

Oluf Nielsen Fon-

den 

Legater 

Bestyrelsen CVR NR 

11591299 

Bestyrelsen  

Tilforordnet: 

Forvaltningschef 

Niels Rask 

Nej 

Fonden Eliteidræt 

Aarhus 

Sportens Hus

Styrketræning 

Kollegier 

Drift

Bestyrelsen CVR NR 

26505747 

Bestyrelsen  

Tilforordnet: 

Forvaltningschef 

Niels Rask 

Nej 

Aarhus Idræts-

fond 

Aktivitets støtte 

Bestyrelsen 

(Bemærk: anden be-

styrelse end Fonden 

Eliteidræt Aarhus) 

CVR NR 

36692111 

Bestyrelsen  

Nej 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.16 – 31.12.16 udviser et resultat på 868.091 kr. mod 844.275 for tiden 

01.01.15 – 31.12.15. Balancen viser en egenkapital på 3.825.302 kr. 

Fonden har uddelt midler til vedtægtsmæssige formål for 125.000 kr. i 2016.  

Redegørelse for fondsledelse 

Fondens redegørelse for god fondsledelse og uddelingspolitik vil være at finde på fondens hjemmeside 

http://www.esaa.dk/da/Eliteidraet-Aarhus/Bestyrelsen/1-Eliteidraet-Aarhus.aspx og 

http://www.esaa.dk/da/Eliteidraet-Aarhus/Bestyrelsen/Bestyrelsens-sammensaetning.aspx

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Bruttofortjeneste 1.242.743 1.153.399 

Personaleomkostninger 1 (353.484) (301.665)

Driftsresultat 889.259 851.734 

Andre finansielle indtægter 13.763 13.576 

Andre finansielle omkostninger (18.613) (21.035)

Årets resultat 884.409 844.275 

Forslag til resultatdisponering 

Henlagt til fremtidige uddelinger 0 850.515 

Overført resultat 884.409 (6.240)

884.409 844.275 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Andre værdipapirer og kapitalandele 244.724 241.304 

Finansielle anlægsaktiver 244.724 241.304 

Anlægsaktiver 244.724 241.304 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 104 356 

Andre tilgodehavender 377.415 325.404 

Periodeafgrænsningsposter 32.482 36.496 

Tilgodehavender 410.001 362.256 

Likvide beholdninger 4.776.373 4.707.342 

Omsætningsaktiver 5.186.374 5.069.598 

Aktiver 5.431.098 5.310.902 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Virksomhedskapital 300.000 250.001 

Henlagt til uddelinger 375.000 1.765.316 

Overført overskud eller underskud 3.041.620 941.894 

Egenkapital 3.716.620 2.957.211 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 349.417 0 

Anden gæld 1.365.061 2.353.691 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.714.478 2.353.691 

Gældsforpligtelser 1.714.478 2.353.691 

Passiver 5.431.098 5.310.902 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 2

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 3
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

kr.

Henlagt til 

uddelinger

kr.

Overført 

overskud 

eller 

underskud

kr.

I alt

kr.

Egenkapital primo 250.001 1.765.316 941.894 2.957.211 

Kapitalforhøjelse 49.999 0 (49.999) 0 

Øvrige 

egenkapitalposteringer 
0 (1.390.316) 1.265.316 (125.000)

Årets resultat 0 0 884.409 884.409 

Egenkapital ultimo 300.000 375.000 3.041.620 3.716.620 
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Noter 
Noter 

2016

kr.

2015

kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 340.036 291.886 

Pensioner 9.845 9.779 

Andre omkostninger til social sikring 3.603 0 

353.484 301.665 

Antal ansatte pr. balancedagen 2 

2. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Fonden har indgået en huslejekontrakt med en årlig husleje på  1.044 t.kr. Kontrakten kan opsiges med et 

års varsel. 

Fonden har indgået en administrationsaftale med en halvårlig betaling på 15 t.kr. Kontrakten kan opsiges 

med tre måneders varsel. 

3. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Fondens nærtstående parter omfatter fondens bestyrelse. Der har været transaktioner med bestyrelsesfor-

mandens advokatvirksomhed i form af juridisk assistance i alt 62.500 kr. Der har ikke været transaktioner 

med øvrige nærtstående parter i regnskabsåret. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er fondens opstilling af aktiver 

og passiver ændret som følge af, at fonden er overgået fra at være almen nyttig til at være en erhvervs-

drivende fond, hvilket udelukkende har medført ændringer i præsentationen af regnskabsposter. Der er 

ikke ændret i kriterier for indregning og måling. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste eller -tab 

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til drift af kol-

legierne og styrketræningcenter samt eksterne omkostninger. 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning består af indtægter fra lejeindtægter og abbonomentsindtægter fra styrketræningscente-

ret og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedakti-

vitet. 

Vareforbrug 

Vareforbrug omfatter regnskabsårets udgifter til drift af kolligierne og styrketræningscenteret. 
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Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 

herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten ind-

går endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

virksomhedens medarbejdere. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af udbytte, renteindtægter og nettokursgevinster vedrørende værdipa-

pirer. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer. 

Balancen 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børs-

kurs) på balancedagen. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 


