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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Danske Tursejlere

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Tursejlere for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2018 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 samt Friluftsrådets revisionsinstruks for revision af foreninger, der modtager
kr. 100.000 eller derover i driftstilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv af 25. juni 2018. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer 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 vedrørende revisionen
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018
medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for perioden. Budgettet har ikke været underlagt
revision.
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
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 selskabets 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 selskabet, 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
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 samt Friluftsrådets revisionsinstruks for revision af foreninger, der modtager kr. 100.000
eller derover i driftstilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv af 25. juni 2018, 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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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt Friluftsrådets revisionsinstruks for revision af foreninger,
der modtager kr. 100.000 eller derover i driftstilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv af 25. juni 2018,
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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.

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.

Rapporteringsforpligtelser i henhold til Friluftsrådets revisionsinstruks
I henhold til Friluftsrådets revisionsinstruks for revision af foreninger, der modtager kr. 100.000 eller derover
i driftstilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv af 25. juni 2018, har vi endvidere
-

efterprøvet, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt
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-

foretaget en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler, og ved driften af den organisation, der er omfattet af regnskabet

Odense, den 11. april 2019
REVISION & RÅD
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36 92 33 18

Jan Grevelund
statsautoriseret revisor

Mathias Lundsfryd Bendiksen
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Danske Tursejlere.
Årsregnskabet 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 ud over det i
årsregnskabet anførte.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyborg, den 11. april 2019

Leif Nielsen
Forretningsfører

Bestyrelse

Henning Jensen
Formand

Claus Boisen
Næstformand

Søren Juul Nerenst

Søren Dyrskjøt

Dorthe Lemming

Palle Søby

Karsten Kristiansen
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Kritiske revisorers erklæring
Vi har gennemgået årsregnskabet for 2018 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.

Nyborg, den 11. april 2019

Kritiske revisorer:

___________
Leif Goldbeck

Leif Kruse Nielsen
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Danske Tursejlere er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder.
Generelt om indregning og måling
Indtægter 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 selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, 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.
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.

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 brugstider.
De forventede brugstider:
Trailer 10 år
Udstillingsmateriel 5 år
Turbøjer 10 år
IT Hardware og Software 5 år
Inventarkøb under kr. 50.000 er udgiftsført

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i
tilknyttede virksomheder indregnes til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort
efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og
med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter
overtagelsesmetoden.
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Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab
efter individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer måles til balancedagens kurs.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
Note

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Realiseret
2017

Budget 2018

Realiseret
2018

3.900.124
85.000
50.183
643.612
4.678.919

3.980.000
150.000
60.000
530.000
4.720.000

4.278.090
176.189
63.056
325.689
4.843.024

110.583
37.317
34.390
650.062
21.500
67.524
44.278
240.852
651.045
25.720
643.344
5.692
10.487
2.070.402
4.613.196

110.000
37.000
31.000
580.000
17.000
68.000
45.000
195.000
530.000
25.000
655.000
30.000
20.000
2.293.000
4.636.000

134.152
40.993
37.605
570.605
12.386
69.992
21.167
124.232
446.124
28.921
661.790
38.568
9.879
2.549.575
4.745.989

Resultat før afskrivninger og finansiering

65.723

84.000

97.035

Afskrivninger

20.872

21.000

48.730

44.851
61.600
-1.942
-13.543
90.966

63.000
50.000
0
0
113.000

48.305
51.818
-1.931
-141.028
-42.836

Indtægter
Kontingenter
Tilskud Friluftsrådet
Tilskud Kulturstyrelsen
Andre indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Bestyrelse
Forretningsudvalg
Forsikringsudvalg
Markedsføring
Nationalt samarbejde
Internationalt samarbejde
Aktivitetsudvalg
Udstillingsaktivitet
Andre aktiviteter
Kommunikationsudvalg
Tursejleren
Hjemmeside
Sociale medier
Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt

Resultat før finansiering
Udbytte
Renter
Kursreguleringer
Årets resultat

Forslag til egenkapitaldisponering
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

2.209.011
-42.836
2.166.175
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BALANCE DEN 31. DECEMBER 2018
AKTIVER
Note
15
16
17
18
19
20

2018

2017

Trailere
Udstillingsmateriel
Driftsmateriel
IT Hardware og Software
Turbøjer
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

0
49.461
25.019
310.143
58.549
62.321
505.493

10.432
63.592
0
0
73.720
0
147.744

Depositum Vesterhavnen 5
Kapitalandele i Danske Tursejlere 2010 ApS
Finansielle anlægsaktiver

55.200
77.180
132.380

55.200
90.046
145.246

ANLÆGSAKTIVER

637.873

292.990

Fremstillede varer og handelsvarer
Varebeholdninger

184.515
184.515

45.220
45.220

Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning med Danske Tursejlere 2010 ApS
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

106.712
0
111.837
218.549

23.597
408.189
224.945
656.731

1.209.117

1.548.299

287.092

115.282

OMSÆTNINGSAKTIVER

1.899.273

2.365.532

AKTIVER

2.537.146

2.658.522

Værdipapirer
Likvide beholdninger
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BALANCE DEN 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

Fri egenkapital
EGENKAPITAL
Forudmodtaget kontingent m.v.
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.
Mellemregning med Danske Tursejlere 2010 ApS
Anden gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

Eventualforpligtelser
Foreningen er sambeskattet med de øvrige virksomheder
i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som
vedrører sambeskatningen.
Foreningen har en huslejeforpligtelse.

2018

2017

2.166.175
2.166.175

2.209.011
2.209.011

27.632
43.495
92.180
207.664
370.971

195.699
62.825
0
190.987
449.511

2.537.146

2.658.522

