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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2017 for Fonden til Rosportens Fremme. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Bagsværd, den 21. februar 2018 
I bestyrelsen: 

 

 

 

 

 
Henning Bay Nielsen 
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 Conny Sørensen 
økonomiansvarlig 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Fonden til Rosportens Fremme 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Rosportens Fremme for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 6 anvendt regnskabspraksis under hensynta-
gen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde og fundatsens krav til regnskabsaf-
læggelsen.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Fonden til Rosportens Fremme for 1. januar – 31. decem-
ber 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som 
beskrevet på side 6 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for 
ikke-erhvervsdrivende fonde og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

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 eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, 
som beskrevet på side 6 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder 
for ikke-erhvervsdrivende fonde og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. 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 besvigelser 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 årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere fonden, 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 



 

 

Fonden til Rosportens Fremme 

Årsrapport 2017 
 

4 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.   

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. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 21. februar 2018 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne10003 
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Ledelsesberetning 

Resultatfordeling 

Årets resultat er et overskud på 77.292 kr. efter uddeling af 1.000 kr. til Poul Madsens lederpris. Besty-
relsen har i 2017 uddelt 25.000 kr. til kvalificerede holds deltagelse i udenlandske regattaer og 21.000 
kr. til støtte til træneruddannelse på højt niveau. Det giver samlede uddelinger på 46.000 kr. Dispone-
ringen fremgår af regnskabet side 7. 

Egenkapitalen udgør herefter 2.438.028 kr., hvoraf disponibel kapital udgør 413.514 kr. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnska-
bet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for fonden er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og fundatsens krav til 
regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til særlige regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Resultatopgørelsen 

Der er foretaget periodisering af indtægter og omkostninger til den periode, hvor disse kan henføres. 

Balancen 

Værdipapirer værdiansættes til kursværdi pr. statusdagen.  

Kurstab/-gevinst indregnes i resultatopgørelsen. 



Fonden til Rosportens Fremme

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse 

2017 2016

Renter mm.

Obligationer 367 526

Bank 3 0

Kurstab på obligationer 0 -5.747

Kursgevinst investeringsbeviser 9.788 0

Udbytte investeringsforeningsbeviser 70.226 100.309

Renter af udlån 2.502 117

Lån til klubber 0 0

Renter mm.  i alt 82.886 95.205

Fonds- og depotgebyrer m.v. 4.594 8.117

Regnskabsmæssig assistance 0 0

Poul Madsens Lederpris 1.000 1.000

Omkostninger i alt 5.594 9.117

Årets resultat før skat 77.292 86.088

Skat 0 0
Årets resultat 77.292 86.088

Resultatet foreslås disponeret således:

Bevilgede tilskud 46.000 32.250

Tilbageførte tilskud fra tidligere år 0 0

Overført til egenkapitalen, bunden hensættelser -1.000 -1.000

Overført til egenkapitalen, disponibel 32.292 54.838
77.292 86.088
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Balance

2017 2016

AKTIVER

Obligationer, båndlagte 7.056 9.909

Investeringsforeningsbeviser, båndlagte 1.992.113 1.982.227

Forvaltningskonto, bunden 32.296 28.488

Mellemregning disponible og bundne aktiver 0 0

Bundne aktiver 2.031.465 2.020.624

Investeringsforeningsbeviser, frie 766.356 766.277

Præmieobligationer 1.000 1.000

Tilgodehavende udbytteskat 13.119 15.741

Lån til klubber 129.313 182.860

Bankindeståender 167.397 99.904

Disponible aktiver 1.077.185 1.065.782

AKTIVER I ALT 3.108.650 3.086.406
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

2017 2016

PASSIVER

Egenkapital

Grundkapital 1.971.265 1.971.265

Poul Madsens lederpris 45.236 45.236

Overført resultat primo 9.013 0

Overført i året -1.000 8.013 9.013

Bunden egenkapital 2.024.514 2.025.514

Disponibel kapital

Saldo pr. 1. januar 381.222 326.384

Overført i året 32.292 54.838

Disponibel kapital 413.514 381.222

Egenkapital i alt 2.438.028 2.406.736

Gældsforpligtelser

Mellemregning med DFfR 656.872 665.920

Skyldig omkostninger 13.750 13.750

Gældsforpligtelser i alt 670.622 679.670

PASSIVER I ALT 3.108.650 3.086.406
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