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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Københavns
Skipperforenings Legat.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 6. april 2020
Bestyrelse

Leon Møller Jensen

Ole Reumert

Richard Berg-Larsen

Christian Valdemar Ehlers

Susanne Thilquist

Aron Frank Sørensen

Arne Ulstrup

Peter K. Sørensen

Bent Bilde Jensen

Palle Broberg Jensen
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til foreningens medlemmer i Københavns Skipperforenings Legat

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.
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 foreningen 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at
opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være
uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksis for foreninger. Foreningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som foreningens ledelse 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Skipperforenings Legat for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.
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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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat
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.

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.

København, den 6. april 2020

CHRISTENSEN KJÆRULFF
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr. 15 91 56 41

Kenneth Iversen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34390
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Bestyrelsesberetning

Hovedaktiviteter
Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til dårligt stillede medlemmer af Københavns
Skipperforening eller familie til denne samt at yde økonomisk støtte til dårligt stillede ikkemedlemmer, såfremt de opfylder betingelser for medlemskab.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke foreningens finansielle stilling.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Københavns Skipperforenings Legat for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.
Opstillingen af legatets balance er tilpasset fondlovgivningens særlige krav om en opdeling af
legatets aktiver i bundne og disponible aktiver, og legatets egenkapital, der tillige er fordelt på
bunden og disponibel egenkapital.

Generelt om indregning om måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, 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.
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.

RESULTATOPGØRELSEN
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrationsomkostninger, revisorhonorar
og øvrige faste omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner
i fremmed valuta m.v.
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Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat

BALANCEN
Balancen er i overensstemmelse med fondslovens regler herom struktureret i en bunden og
disponibel del.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på
balancedagen.
Egenkapital
Legatets egenkapital er opdelt i en bunden og en disponibel del
Bunden egenkapital
Den bundne egenkapital modsvares af de bundne aktiver. Legatets bundre egenkapital består af
midler. Der forelå ved legatets stiftelse, hvad der efterfølgende er tilført i form af arv og gave, der
ikke af giver er bestemt til uddeling, samt beløb til konsolidering besluttet af bestyrelsen ved
resultatdisponering.
Disponibel egenkapital
Legatets disponible egenkapital består af overført andel af resultater for året og tidligere år, som
endnu ikke er uddelt.
Legatets disponible egenkapital disponeres i overensstemmelse med legatets fundatmæssige
bestemmelser.
Uddelinger, som bestyrelsen har besluttet før belancedagen, men som ikke er oplyst til modtager,
indregnes på en særskilt linje benævnt "Henlæggelse til senere uddeling" under den disponible
egenkapital.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Mellemregning mellem de bundne og disponible aktiver kan opstå som følge af renteindtægter på
bundne midler, der ikke fysisk er gjort disponible, og/eller nettokursgevinster på bundre aktiver der
af bestyrelsen er besluttet kan anvendes til uddeling. Mellemregning kan tillige opstå som følge af
bestyrelsens beslutninger om konsolidering i medfør af resultatdisponering.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2019
kr.

2018
kr.

Indtægter
Obligationsrenter og udbytter...................................................
Kursregulering af værdipapirer.................................................
Reguleringer sammenlægning med U-kassen.........................
Indtægter i alt..........................................................................

65.128
41.409
-5.897
100.640

94.215
-115.792
0
-21.577

Omkostninger
Depot- og forvaltningsomkostninger.........................................
Revision og regnskabsmæssig assistance..............................
Andre administrationsomkostninger.........................................
Omkostninger i alt..................................................................

2.350
23.825
3.213
29.388

3.400
10.425
3.610
17.435

Skat af årets resultat................................................................

1.975

0

ÅRETS RESULTAT.................................................................

69.277

-39.012

Forslag til resultatdisponering
Udbetalte legater......................................................................
Kursregulering overført til bunden kapital.................................
Overført resultat ......................................................................
Disponeret i alt ......................................................................

39.894
41.409
-12.026
69.277

0
-115.792
76.780
-39.012

Noter
1
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Legaterne
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Balance 31. december

2019
kr.

2018
kr.

2.039.096
196.252
12
0
2.235.360

1.990.077
203.712
162
0
2.193.951

6.103
26.205
32.308

4.861
25.950
30.811

Likvide beholdninger ............................................................

158.405

170.701

Disponible aktiver i alt...........................................................

190.713

201.512

AKTIVER I ALT........................................................................

2.426.073

2.395.463

Noter
Anlægsaktiver
Investeringsbeviser..................................................................
Obligationer..............................................................................
Bankkonto................................................................................
Mellemregning, disponible aktiver............................................
Bundne aktiver i alt................................................................

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende udbytteskat.....................................................
Mellemregning Stiftelsen .........................................................

Penneo dokumentnøgle: 4TNSE-FIIAS-DCAUF-CTGYQ-8ZOIA-DD6JF

AKTIVER
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Balance 31. december

2019
kr.

2018
kr.

Kapitalkonto
Bunden kapital
Bunden kapital 1. januar...........................................................
Overført resultat.......................................................................
Kapital overført fra U-kassen....................................................
Bunden kapital i alt 31 december.........................................

1.990.372
41.409
220.621
2.252.402

2.106.164
-115.792
0
1.990.372

Disponibel kapital
Disponibel kapital 1. januar......................................................
Overført resultat.......................................................................
Disponibel kapital i alt 31 december....................................

154.213
-12.026
142.187

77.433
76.780
154.213

Kapitalkonto i alt pr. 31. december.......................................

2.394.589

2.144.585

Kortfristede gældsforpligtelser
Københavns Skipperforening...................................................
U-kassen..................................................................................
Rechnitzers borgerjubileæumslegat.........................................
Skyldige omkostninger.............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser.............................................

11.784
0
0
19.700
31.484

11.784
222.114
8.680
8.300
250.878

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT............................................

31.484

250.878

PASSIVER I ALT.....................................................................

2.426.073

2.395.463

Noter

2

3

Eventualposter og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER
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Noter

2019
kr.

2018
kr.

2 - Skyldige omkostninger
Skyldige omkostninger pr. 31. december består af skyldigt revisionshonorar.

3 - Eventualposter og sikkerhedsstillelser
Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Der påhviler ikke selskabet kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i
regnskabet anførte.
Legatet har ligeledes ikke afgivet sikkerhedsstillelser.

74461/SAN/ABH/1+1
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1 - Obligationsrenter og udbytter
Obligations- og bankrenter…………………………………………………………………………………………
10.010
0
Udbytter……………………………………………………………………………………………………………
55.118
94.215
65.128
94.215
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