Tilsyn med tilskud til selvejende institutioner i Vesthimmerlands kommune R2018 - Kultur- og Fritid 2019

Institution

Vesthimmerlands Musikhus ALFA

Limfjordsmuseet

CVR

31 51 56 29

26 37 80 28

Drifts tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

1.063.124

3.442.436

Servicerings
tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

0

0

Tilskud i alt fra
Vesthimmerlands
kommune

1.063.124

3.442.436

Årets resultat

-106.270

106.266

Langfristede
gældsforpligtelser

0

3.500.000

Kortfristede
gældsforpligtelser

472.396

1.420.508

Gældsforpligtelser
i alt

472.396

4.920.508

Institutionens egenkapital udgør

578.516

10.138.546

Bemærkning til egenkapital

Ingen

Egenkapitalen er opgjort excl.
henlæggelser (Incl. henlæggelser
udgør egenkapitalen
10.577.544 kr.)

Tilskud udgør
over 50 % af
driftsindtægter
(er beregnet
uden tilskud til
servicering af
lån)

Ja - 58 %

Ja - 53 %

Kommercielle
aktiviteter

I mindre grad

Ingen

Forpagtningsaftaler

Særlige bemærkninger ift.
kommercielle aktiviteter

Ingen

Institutionen har anført udgifter og
indtægter vedrørende kommercielle
aktiviteter særskilt i regnskabet.
ALFA udlejes i mindregrad
kommercielt og sker til en lejepris,
der repræsentere den aktuelle
markedsværdi. ALFA´s kiosksalg
betragtes som accesorisk
virksomhed.

Ja

Institutionen bemærker at
restauranten imidlertid er forpagtet
ud, og ikke en del af museets drift.
Museet har ikke kommercielle
aktiviteter.

Vesthimmerlands Museum inkl.
Stenaldercentret Ertebølle

78 06 98 13

4.215.740

0

4.215.740

23.636

425.106

3.160.942

3.586.048

181.188

Ingen

Nej - 42 %

Ingen

Ingen

Der er bemærket i
ledelsesberetningen at museet ikke
har kommercielle aktiviteter.

Johannes V. Jensen Museet

32 69 30 08

341.956

0

341.956

142.408

0

147.773

147.773

187.078

Ingen

Ja - 67 %

Ingen

Ingen

Der har ikke været afholdt
kommercielle aktiviteter, ligesom der
ikke er indgået forpagtningsaftaler.

Ingen

Eventuelle forpagtningsforhold eller
kommerciel virksomhed fremgår
ikke. Der er taget kontakt til
institutionen for nærmere afklaring.
Mundtligt er der givet en
tilbagemelding om at museet
hverken har kommercielle aktiviteter
eller indgået forpagtningsaftaler.

Danmarks Cykelmuseum

Himmerlands Kunstmuseum

Dansk Nutidsmuseum

Herrgården Hessel

*

- = underskud

+ = overskud

50 50 97 10

11 70 63 71

30 75 49 72

13 88 74 97

140.432

135.080

49.744

1.392.789

0

0

0

0

140.432

135.080

49.744

1.392.789

14.499

47.461

-12.216

104.791

0

0

0

0

35.853

53.636

10.000

54.895

35.853

53.636

10.000

54.895

157.203

2.271.856

489.428

1.831.118

Ingen

Ingen

Ingen

I egenkapitalen indgår der
henlæggelser til vedligeholdelsesplan.
Beløbet hertil udgør 797.033 kr.

Ja - 60%

Ja - 71 %

Nej - 24%

Ja - 74%

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

I ledelsesberetningen fremgår det, at
Fonden i 2018 har haft accessorisk
aktiviteter i form af omsætning i
cafeen. Indtægter herfra udgør
40.733 kr. svarende til 26% af de
samlede indtægter (/excl. tilskud fra
VHK)

Ingen

Institutionen har ikke forholdt sig evt.
kommercielle aktiviteter.
Efterfølgende har bestyrelsen oplyst,
at de ikke mener at have nogen
kommercielle aktiviteter.

Byrådsmedlemmer der ingår i
institutionernes bestyrelser i
perioden 2018-2022

Øvrige bemærkninger

Asger Andersen

Der foretages ikke afskrivninger
på museets magasinbygning og
Limfjordsmuseets Maritime
Oplevelsescenter, som begge er
optaget til anskaffelsessum. Der
foreligger ikke en fast
regnskabspraksis for, hvordan
museets bygninger skal
indregnes i årsregnskabet.
Praksis bevæger sig dog mod,
at museet skal indregne
bygningsslid m.v. i regnskabet,
så værdien af bygningerne
løbende nedskrives. Dette kan
bl.a. ske via indregning af
bygningerne til kostpris minus
afskrivninger. Museet angiver i
deres regnskab at et af deres
rente- og afdragsfri lån udløber
medio 2020. Øvrige lån er ikke
Jens Lauritzen og Per Jensen
angivet med løbetid.

Driftstilskud til Vesthimmerlands
Museum udgør 3.408.092 kr. og
driftstilskud til Stenaldercenter
Ertebølle udgør 807.648 kr.
Grunde afskrives ikke.
Afskrivninger er påbegyndt pr.
01.01.2015.
Museet har anført et driftstilskud
til Vesthimmerlands Museum på
3.228.090 kr. og et driftstilskud
på 987.648 kr. til
Stenaldercenter Ertebølle.
Niels Heebøll
Museet angiver at de har
modtaget driftstilskud fra
Vesthimmerlands Kommune på
346.956 kr. Driftstilskuddet
Niels Heebøll
udgør i stedet 341.956 kr.

Ingen
Der foretages ikke afskrivninger
på grunde og bygninger samt
kunstværker, idet de ikke
skønnes at undergå
Ingen
værdiforringelse.

Ingen

Lars Andersen

Museet angiver at de har
modtaget driftstislkkud fra
Vesthimmerlands kommune på
1.393.089 kr. Driftstilskuddet
udgør 1.392.789 kr.

Institution

CVR

Drifts tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

Servicerings
tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

Tilskud i alt fra
Vesthimmerlands
kommune

Årets resultat

Langfristede
gældsforpligtelser

Kortfristede
gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser
i alt

Institutionens egenkapital udgør

Idrætscenter Østermarken

35 13 30 89

1.941.860

177.124

2.118.984

558.285

6.477.773

1.600.258

8.078.031

2.363.563

Gedsted Hallen

38 87 50 19

712.992

0

712.992

22.032

1.400.891

296.540

1.697.431

-136.036

Østhallen

Ranum Multikulturhus

Ullits Minihal

Aalestrup Idrætscenter

Den selvejende Institution Lanternen

Kultur- og Idrætscenter Lanternen

*

- = underskud

+ = overskud

11 19 89 02

57 80 97 28

14 94 57 41

23 68 31 13

34 51 22 99

31 46 60 16

200.000

1.093.248

67.300

2.266.168

1.119.004

55.004

0

0

0

0

1.500.000

0

200.000

1.093.248

67.300

2.266.168

2.619.004

55.004

8.502

109.131

-38.940

39.019

194.264

98.681

0

3.989.033

74.276

12.193.501

44.583.370

0

22.324

376.357

31.715

1.540.849

3.068.963

731.888

22.324

4.365.390

105.991

13.734.350

47.652.333

731.888

4.052.443

2.351.699

681.020

1.189.829

15.344.870

152.807

Bemærkning til egenkapital

Ingen
Der er særskilt og ikke under
egenkapitalen hensat 240.000 kr. til
andre forpligtigelser.

Ingen

Egenkapital er opgjort inkl. Akk.
Afskrivninger pr. 31.december 2018

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Tilskud udgør
over 50 % af
driftsindtægter
(er beregnet
uden tilskud til
servicering af
lån)

Kommercielle
aktiviteter

Forpagtningsaftaler

Særlige bemærkninger ift.
kommercielle aktiviteter

Institutionen angiver ikke særskilt
kommercielle aktiviteter, men at det
er bestyrelsens overbevisning, at de
kommercielle aktiviteter er
overskudsgivende, samt at der
handles på markedsmæssige vilkår.

Byrådsmedlemmer der ingår i
institutionernes bestyrelser i
perioden 2018-2022

Øvrige bemærkninger

Drifts og serviceringstilskud fra
Vesthimmerlands Kommune står
anført i institutionens regnskab
som drifts- og lokaleleje i et
samlet beløb på 2.118.988 kr.
Det samlede drifts- og
serviceringstilskud udgør
2.118.984 kr. Revisor bemærker
at der i åretsløb ikke rettidigt er
indsendt momsangivelser til
Skattestyrelsen, hvorved
ledelsen kan ifalde ansvar.
Langfristet gæld er optaget ved
KommuneKredit, der er angivet
en restgæld efter 5 år på ca. 3,9
mio. kr. (Grunde afskrives ikke).
Serviceringstilskuddet er
Ingen
indregnet i tilskudsprocenten.

Nej - 42 %

Ja

Ingen

Ja - 55%

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Der er ikke udarbejdet særskilt
regnskab for de kommercielle
aktiviteter. I ledelsesberetning
oplyser institutionen at de ikke
mener at have kommercielle
aktiviteter, ,en at de lejer lokalerne
ud til private. Omsætningen til de
kommercielle aktiviteter er 50.868,00
kr og udgør ca. 25% af de samlede
ledeindtægter. Endvidere er det
oplyst, at indtægterne fra den
kommercielle aktivitet fuldt ud
dækker udgifterne hertil.

Ingen

Ingen

Bestyrelsen bemærker i
ledelsespåtegningen at hallens
cafeteria ikke anvendes til
kommerciuelle aktiviteter men at
selve hallen har været udlejet til
kommerciel aktivitet. Beløbet
fremgår særskilt af note vedr. 1 vedr.
nettoomsætningen. Beløbet udgør i
2018 320,00 kr.

Årets resultat på 109.131 kr. er
før hensættelser. Driftstilskud fra
VHK er medtaget i posten andre
driftsindtæger men er
Ingen
udspecificeret i noten hertil.

Nej - 44%

Ja - 64 %

Nej - 34%

Ja - 64 %

(Ja- 84 %)

(Nej - 2 %)

Ja

I mindre omfang

Ingen

I mindre omfang

Ingen

Ja

Regnskabet er ikke aflagt af
Stats. Aut. Revisor

Ingen

Det fremgår ikke af regnskabet om
institutionen udøver nogen form for
kommerciel aktivtet. Det er
efterfølgende blevet opyst, at der
ikke er nogen kommercielle
aktiviteter.
Institutionen har angivet særskilt
regnskab for de kommercielle
aktiviteter, som primært kan
henføres til udlejning og
reklameskilte. De kommercielle
aktivteter er angivet til 4,62 % af de
samlede indtægter.

Ja

Det er bestyrelsesn skøn, at
andelen af kommercielt drift i centret
udgør 0 %, idet der reelt ikke er
andre udbydere af lignende
faciliteter, ligesom at driften ikke er
æredygtig uden betydelige
kommunale tilskud.

Hallens lægnfristede lån består
primært af lån optaget hos
KommuneKredit. Der er anført at
Ingen ca. 9 mio. kr. forfalder efter 5 år.
Institutionen ejer og udlejer hele
centret inklusive
udenomsfaciliteter til foreningen,
Kultur- og Idrætscenter
Lanternen. Udover indtægter fra
udlejning modtager institutionen
årlige tilskud fra
Vesthimmerlands Kommune til
dels af sikre, at
bygningskomplekset kan lejes
ud til en, for lignende haller i
kommunen,
markedskonformleje, og dels til
serivecering af gældsbyrden i
ejendommen.
Serviceringstilskuddet er ikke
Ingen
indregnet i tilskudsandelen.

Ja

Centrets daglige drift varetages
primært af centerlederparret, som
udover driften af centeret tillige er
forpagter af centrets cafe/kantinefaciliteter. Det har været
hensigten, at bortforpagte faciliteter
til 3. mand, hvilket ikke har vist sig
muligt i etableringsfasen. Området
er nærmere beskrevet i
ledelsesberetningen. Det er
bestyrelsens skøn at forpagtningen
sker på markedskonforme vilkår, og
al aktivitet imellem centret og
cafeteriaet sker på samme vilkår
som overfor 3. mand. Det
kommunale driftstilskud fremgår ikke
tydeligt af regnskabet.

Det kommunale tilskud opgøres
ikke tydeligt og særskilt i
regnskabet.
Kultur- og Idrætscenter
Lanternen lejer hele
"Lanternen", som er Løgstørs
Ingen
kultur- og idrætsfaciliteter.

Ingen

Ingen

Restløbetiden på indekslån hos
Nykredit er 1 år.

Institution

Hvalpsund Hallen

Bakkeskolehallen

Strandby Hallen

Dr. Ingrid Hallerne
Vegger Idræts- og Kulturhus

Blære Multicenter

Minihal Vestrup

Gundersted Multihus

Overlade Kulturcenter

*

- = underskud

+ = overskud

CVR

12 08 44 98

31 72 89 83

12 38 74 07

14 93 86 80
32 01 62 78

34 49 81 64

34 76 79 47

32 91 89 99

37 56 96 82

Drifts tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

197.488

479.604

238.320

3.235.832
59.024

253.596

94.928

128.440

186.528

Servicerings
tilskud fra
Vesthimmerlands
kommune

0

0

0

355.256
0

302.080

267.128

0

0

Tilskud i alt fra
Vesthimmerlands
kommune

197.488

479.604

238.320

3.591.088
59.024

555.676

362.056

128.440

186.528

Årets resultat

24.258

1.410

54.452

531.930

38.815

80.820

-37.795

58.569

Langfristede
gældsforpligtelser

1.574.138

4.114.253

1.363.593

17.875.523

4.696.347

4.832.406

0

0

Kortfristede
gældsforpligtelser

71.749

178.838

81.214

2.815.537

445.224

-58.567

0

192.736

Gældsforpligtelser
i alt

1.645.887

4.293.091

1.444.807

20.691.060
0

5.141.571

4.773.839

0

192.736

Institutionens egenkapital udgør

1.980.528

800.455

Bemærkning til egenkapital

Ingen

Ingen

Efter nogle år med negativ egenkapital
er det lykkedes at oparbejde en positiv
19.733
egenkapital pr. 31/12 2018

6.538.753

145.932

1.807.498

337.376

1.287.062

Ingen

Ingen

Ingen

Egenkapitalen er opgivet som tre
bankkonti.

Ingen

Tilskud udgør
over 50 % af
driftsindtægter
(er beregnet
uden tilskud til
servicering af
lån)

Ja - 55%

Ja - 77%

Ja - 56%

Nej - 40 %

Ja - 76%

Ja - 59%

Ja - 82%

Ja - 67 %

Kommercielle
aktiviteter

Ingen

I mindre omfang

I mindre omfang

Ja

I mindre omfang

Ja

?

I mindre grad

Forpagtningsaftaler

Særlige bemærkninger ift.
kommercielle aktiviteter

Ingen

Institutionen gør i
ledelsesberetningen opmræksom
på, at der ikke foregår nogen
kommercielle aktiviteter

Ingen

I ledelsespåtegningen fremgår det,
at hallens cafeteria ikke anvendes til
kommercielle aktiviteter. Selve
hallen har været udlejet til
kommercielle aktiviteter og beløbet
fremgår særskilt af
resultatopgørelsen. Beløbet udgør i
2018 9.345 kr svarende til 6,6% af
de samlede indtægter.

Ingen

Evt. kommercielle aktiviteter fremgår
af regnskabet under posten
udlejning af cafeteri, men omtales
ikke særskilt. Der er efterfølgende
indsendt særskilt regnskab der
udviser et mindre overskud. De
samlede kommercielle aktiviterer
udgør 9,11% af de samlede
lejeindtæger.

Byrådsmedlemmer der ingår i
institutionernes bestyrelser i
perioden 2018-2022

Øvrige bemærkninger

I tilknytning til hallen har Fonden
et klubhus der ikke afskrives på.
Klubhuset ligger på en lejet
Ingen
grund.

Ingen

Ingen

Ingen

Institutionen har ikke udarbejdet
særskilt regnskab, men angivet de
kommersielle aktiviteter særskilt i
regnskabet som indtægtsposter og
bemærker at fonden i 2018 har haft
kommercielle aktiviteter omfattende
udelukkende haludleje,
svømmehalsleje og cafeterialdrift.
Omsætningen fra de kommercielle
aktiviteter udgjorde i perioden 1,148
mio. kr. ud af en samlet omsætning
før tilskud på 5,474 mio. kr.,
svarende til 21 %. Det er
bestyrelsens overbevisning, at de
kommercielle aktiviteter er
overskudsgivende, samt at der
handles på markedsmæssige vilkår.
Samtidig er der angivet at det ikke
vurderes muligt at fordele
omkostningerne til kommerciel
aktivitet nøjagtigt.

Ingen

Insitutionen har ikke udarbejdet
særskilt regnskab eller angivet de
kommercielle aktiviteter særkilt i
regnskabet, men bemærker i
ledelsesberetningen at de
kommercielle aktiviteter
udelukkende omfatter udlejning af
milticentret til fester og sportslige
aktiviteter i privat regi. Det er
bestyrelsens overbevisning, at de
komemrcielle aktiviteter er
overskudsgivende samt at der
udlejes på markedsvilkår.
Omsætningen fra de kommercielle
aktiviteter udgør i 2018 33.712 kr ud
af en samlet omsætning på 621.384
kr. svarende til 5%.

Drifts- og serviceringstilskud fra
Vesthimmerlands Kommune står
anført i institutionens regnskab
som andre driftsindtægter i et
samlet beløb på 555.676 kr.
Driftstilskud og
serivceringstilskud er ikke anført
hver for sig.
Serviceringstilskuddet er
Ingen
indregnet i tilskudsprocenten

Ingen

Bestyrelsen bemærker i
ledelsesberetnignen, at de
kommercielle aktiviteter i 2018
beløber sig til 17.447 kr. og vedrører
udlejning af hallen med tilhørende
faciliteter. Beløbet er medtaget i
regnskabet som anden udlejning og
udgør ca. 3% af de samlede
indtægter. Der har i 2018 ikke været
nogen udgifter forbundet med den
kommercielle aktivitet. Beløbet fra
kommercielle aktiviteter udgør ca.
27% af de samlede indtægter vedr.
udlejning.

Ifølge regnskabet er driftstilskud
oplyst til 95.402 kr. Jfr. OPUS er
der i alt udbetalt diftstilskud med
94.928 kr. Ifølge vedtægterne er
der ikke krav om at regnskabe
godkendes af VHK men
fremsendes blot til orientering.
Posten til anskaffelser er faldet
med ca. 90.000 kr i forhold til
2017, hvilket er medvirkende til
det forbedrede resultat i forhold
til 2017. Serviceringsbirdaget er
Ingen
indregnet i tilskudsprocenten.

Ingen

Ingen

Eventuelle forpagtningsforhold eller
kommerciel virksomhed fremgår
ikke. Der er taget kontakt til
institutionen for nærmere afklaring.
Hallen har været udlejet til
kommercielle aktiviteter på et lavt
niveau, hvilket fremgår særskilt af
regnskabet

Institutionen angiver et
driftstilskud fra kommunen på
3.591.088 kr. heri indgår
servicering af lån. (Der afskrives
ikke på grunde). Institutionens
lån udgør primært lån ved
Kommunekredit, hvor rest
løbetiden er angivet til 23 år for
ca. 2,7 mio. kr og 16 år for ca.
16,9 mio. kr.
Serviceringstilskuddet er
Ingen
indregnet i tilskudsprocenten.
Ingen
Mangler - regnskab

Ingen

Regnskab er ikke aflagt af Stats.
Aut. Revisor

Ingen

I året er der købt varmestyring
og foretaget mindre
renoveringer.

