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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2013 for Fonden til Rosportens Fremme.

PI

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Bagsværd, den 14. marts 2014

Michael Slot Bundgaard

Bestyrelse:

Henning Bay Nielsen
formand

Peter Froskov
økonomiansvarlig

Birgit Bech Jensen
næstformand

Lotte Madsen

Niels Iversen

Diana Koefod

Hardy Olesen
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Til bestyrelsen for Fonden til Rosportens Fremme

KO

Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten

PI

Vi har revideret årsrapporten for Fonden til Rosportens Fremme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til særlige regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven samt fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten 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 årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 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 årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til særlige regler for erhvervsdrivende fonde.

København, den 14. marts 2014
KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Beretning

KO

Ledelsesberetning

PI

Fonden til Rosportens Fremme har til formål at uddele den disponible kapital til særlige formål i overensstemmelse med statutterne, og herunder at give lån til klubber under DFfR til
indkøb af både med årer, redningsudstyr, trailer samt andet rorelevant udstyr.

Resultatfordeling
Regnskabet udviser et resultat på 57.733 kr. Disponeringen heraf fremgår af side 6. Fondens
egenkapital pr. 31. december 2013 udgør 2.642.541 kr., hvoraf 2.106.134 kr. vedrører
grundkapitalen, og 536.408 kr. vedrører den disponible kapital.
Ledelsen har besluttet at nedbringe de frie midler i fonden over tre år. I 2013 besluttede generalforsamlingen at afsætte 200.000 kr. til udviklingsprojekter i 2013 dels for at nedbringe
de frie midler, og dels for at støtte ungdomsprojekter generelt. Planen er endvidere på generalforsamlingen i 2014 at fremlægge forslag om ekstraordinært at disponere 200 tkr. af de
frie midler til en udviklingspakke til fornyelse af dansk roning. Falder disse beslutninger på
plads, vil den disponible kapital nedbringes til et niveau, der er passende i forhold til at kunne tilgodese udlån til klubberne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag herudover ikke indtrådt forhold, som forrykker
vurderingen af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

KO

Årsregnskab 1. januar – 31. december

PI

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.
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

2013

Renter mm.
Obligationer
Kurstab på obligationer
Kurstab investeringsbeviser
Udbytte investeringsforeningsbeviser
Lån til klubber

2012

2.591
-1.200
-11.443
80.511
763

4.033
186
48.285
86.110
2.731

Renter mm. i alt

71.222

141.345

Fonds- og depotgebyrer m.v.
Regnskabsmæssig assistance

2.989
10.500

3.338
8.750

Omkostninger i alt

13.489

12.088

Årets resultat før skat

57.733

129.257

0

0

57.733

129.257

331.000
0
10.613
-283.880
57.733

224.500
0
24.690
-119.933
129.257

Skat
Årets resultat

Resultatet foreslås disponeret således:
Bevilgede tilskud
Tilbageførte tilskud fra tidligere år
Overført til egenkapitalen, bunden hensættelser
Overført fra egenkapitalen, disponibel

061100 / 3970182_1

6

ABCD

Fonden til Rosportens Fremme
Årsregnskab 2013

Balance
Note
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

2013

2012

AKTIVER
Obligationer, båndlagte
Investeringsforeningsbeviser, båndlagte
Forvaltningskonto, bunden
Mellemregning disponible og bundne aktiver
Bundne aktiver

43.194
1.991.382
26.322
45.234
2.106.131

70.570
1.979.564
146
0
2.050.281

Investeringsforeningsbeviser, frie
Præmieobligationer
Tilgodehavende udbytteskat
Lån til klubber
Andre tilgodehavender
Bankindeståender
Mellemregning disponible og bundne aktiver
Disponible aktiver

779.332
1.000
3.914
130.801
15.469
253.149
-45.234
1.138.431

802.593
1.000
2.760
227.468
25.869
128.953
0
1.188.644

AKTIVER I ALT

3.244.562

3.238.925
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Balance
Note
PASSIVER
Egenkapital
Grundkapital
Ovf. fra Poul Madsen lederpris
Opskrivningshenlæggelser primo
Overført i året
Bunden egenkapital
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

2013

2012

1.971.265
45.237

1.971.265

89.629
2.106.130

79.016
2.050.281

Disponibel kapital
Saldo pr. 1. januar
Overført i året
Disponibel kapital

820.292
-283.880
536.412

940.225
-119.933
820.292

Egenkapital i alt

2.642.541

2.870.573

Gældsforpligtelser
Mellemregning med DFfR
Skyldig omkostninger

588.272
13.750

351.352
17.000

Gældsforpligtelser i alt

602.022

368.352

3.244.562

3.238.925

PASSIVER I ALT
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