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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

 

 TIL BESTYRELSEN I DANSKE TURSEJLERE 

 

 Påtegning på årsregnskabet 

 Vi har revideret årsregnskabet for Danske Tursejlere for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no-

ter.  

  

 Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven.  

 

 Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

 Revisors ansvar  

 Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. 

 

 Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfor-

mation.  

 

 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-

ger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin-

gen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-

delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 

af virksomhedens interne kontrol. 

 

 En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

 

 Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 

konklusion.  

 

 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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DEN UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRINGER 

 

 Konklusion 

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

den finansielle stilling pr. 31/12 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Uden det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at budgettet for 2014 og 2015 er udarbejdet af 

bestyrelsen og er ikke revideret af os. 

 

 

Solbjerg, den      /       2015 

Revisionsfirmaet John Schantz  

registreret revisionsaktieselskab 

 

 

John Schantz 

registreret revisor 
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BESTYRELSENS PÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 samt budget for 2015 for Danske Tursejlere. 

  

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Vi erklærer, at der ikke er sikkerhedsstillelser, kautions- eller garantiforpligtelser af nogen art. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

April 2015 

 

 

  

Leif Nielsen 

Forretningsfører 

 

 

Bestyrelse 

 

 

      

Poul Erik Jakobsen  Erik Holm Johansen 

Formand  Næstformand 

 

 

      

Søren Juul Nerenst  Søren Dyrskjøt 

   

 

  _______________________ 

Allan Rasmussen  Henning Jensen 

 

 

  

Daniel Akselsen 
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KRITISKE REVISORERS ERKLÆRING 

 

 Vi har gennemgået årsregnskabet for 2014 for Danske Tursejlere.  

 

 Det er vores opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens finansielle stilling 

og resultat fremgår af årsregnskabet. 

 

 Vi har endvidere kontrolleret, at de afholdte omkostninger er i overensstemmelse med foreningens love 

og vedtægter. 

 

 

 April 2015 

 

 

 Kritiske revisorer: 

 

 

                                 

 Leif Goldbeck Ole Vinholt 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

 GENERELT 

Årsrapporten for Danske Tursejlere er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-

ser for klasse A-virksomheder. 

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis: 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

 Om den anvendte regnskabspraksis kan siges følgende: 

 

 Resultatopgørelse 

 I resultatopgørelsen indgår periodens indtægter og omkostninger. 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerende afskrivninger. Der 

foretages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid. 

De forventede brugstider: 

Trailer 10 år 

Udstillingsmateriel 5 år 

Inventarkøb under kr. 50.000 er fra 2014 udgiftsført 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapital-

andele i tilknyttede virksomheder indregnes til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre 

værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncernin-

terne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill 

opgjort efter overtagelsesmetoden. 

 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet 

tab efter individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 

 Værdipapirer måles til balancedagens kurs. 
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RESULTATOPGØRELSE 

 

   Realiseret  Budget  Realiseret  Budget 

  2013  2014  2014  2015 

Indtægter 

Indtægter  3.273.349  3.345.000  3.640.746  3.753.000 

Omkostninger 

  1 Kommunikationsudvalg  744.263  703.000  980.152  990.000 

  2 Aktivitetsudvalg  278.852  280.000  280.683  315.000 

  3  Sejladsudvalg  90.080  86.000  118.214  111.000 

  4 Forretnings- og forsikringsudvalg 432.550  540.000  365.877  390.000 

  5 Administrationsomkostninger  1.567.032  1.665.000  1.799.263  1.795.000 

 Omkostninger i alt  3.112.777  3.274.000  3.544.189  3.601.000 

 Resultat før afskrivninger 

  og finansiering  160.572  71.000  96.557  152.000 

 Afskrivninger  53.972  55.000  38.978  60.000 

 Resultat før finansiering  106.600  16.000  57.579  92.000 

 Udbytte  108.688  55.000  48.938  40.000 

 Kursreguleringer  -159.556  0  18.150  0 

 Årets resultat  55.732  71.000  124.667  132.000 

 

 

 

 Forslag til egenkapitaldisponering 

 Egenkapital primo      1.865.729 

 Årets resultat      124.667 

 Resultat til disponering      1.990.396 

 der fordeles således: 

 Fri egenkapital      1.940.396 

 Jubilæumsfond      50.000 

       1.990.396 
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Note 

BALANCE DEN 31. DECEMBER 2014 

 

AKTIVER 

 

   2014  2013 

 

  6 Containerpladser  0  7.082 

  7 Frankeringsmaskine   0  1.550 

  8 Trailere  40.092  55.052 

  9 Udstillingsmateriel  20.539  35.925 

 Materielle anlægsaktiver  60.631  99.609 

 

 Depositum Vesterhavnen 5  25.800  0 

 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  82.166  81.230 

 Finansielle anlægsaktiver  107.966  81.230 

 

 ANLÆGSAKTIVER   168.597  180.839 

 

 

 Varebeholdning DT artikler  0  25.045 

 

 Tilgodehavende tilknyttede virksomheder  521.183  416.956 

 Diverse tilgodehavender  270.030  113.640 

 Tilgodehavender  791.213  530.596 

 

 Værdipapirer  1.501.668  1.484.433 

 

 Likvide beholdninger  310.857  467.539 

 

 OMSÆTNINGSAKTIVER  2.603.738  2.507.613 

 

 AKTIVER  2.772.335  2.688.452 
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Note 

BALANCE DEN 31. DECEMBER 2014 

 

PASSIVER 

 

   2014  2013 

 

 Fri egenkapital  1.940.396  1.865.729 

 Jubilæumsfond  250.000  200.000 

 EGENKAPITAL  2.190.396  2.065.729 

 

 

 Forudmodtaget kontingent m.v.  243.621  261.600 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.  338.318  361.123 

 GÆLDSFORPLIGTELSER  581.939  622.723 

 

 PASSIVER  2.772.335  2.688.452 

 

 

 

 

 


