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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Dansk Brygmester Forenings
Hjælpeforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 9 beskrevne regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 12. marts 2019.

Erik Juul Rasmussen
formand

Axel G. Kristiansen
næstformand

Birgitte Funch Jensen
sekretær

Nikolaj Hansen

Anders Nielsen

Allan Poulsen
kasserer
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Revisionspåtegning
Til medlemmerne i Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der aflægges efter den på side 9 beskrevne
anvendte regnskabspraksis.
Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen
omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet
anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af
bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores
opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med den på
side 9 beskrevne anvendte regnskabspraksis

København, 12. marts 2019.

Karen Mette Krieger Lassen
intern revision

Anders Kokholm
intern revision
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den på side 9
beskrevne regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Brygmester
Forenings Hjælpeforenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforenings aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med den på side 9
beskrevne regnskabspraksis.
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 Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med den på side 9 beskrevne regnskabspraksis. 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 Dansk Brygmester
Forenings Hjælpeforenings 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
Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening, 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,
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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.
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 Dansk Brygmester Forenings
Hjælpeforening 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 Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforenings
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
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk
Brygmester Forenings Hjælpeforening 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 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.
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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.

Tåstrup, den 12. marts 2019
JH Revision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR. nr. 55 39 97 19

Martin Santino Lo Turco
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 35467
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Foreningsoplysninger
Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening
Ny Carlsberg Vej 100
1799 København V.

Telefon

40 60 33 27

CVR-nr.

11 62 99 97

Hjemsted:

København V.

Bestyrelse
Erik Juul Rasmussen, formand
Axel G. Kristiansen, næstformand
Birgitte Funch Jensen, sekretær
Nikolaj Hansen
Anders Nielsen
Allan Poulsen, kasserer

Revisor
JH Revision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Struergade 12, 1.th.
2630 Taastrup

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 12. marts 2019.
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Ledelsesberetning

Foreningens formål er
A. at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening – eller ved dennes ophævelse
de der var medlemmer deraf – disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år.
B. at samle medlemmerne af Dansk Brygmester Forening til faglige møder og temadage.
C. at yde tilskud til videreuddannelse for medlemmer af Dansk Brygmester Forening.
D. at yde tilskud til studieophold og studierejser for medlemmer af Dansk Brygmester
Forening.

Årets resultat
Årets resultat på kr. 347.750 kr. foreslås disponeret således:
Understøttelse
Overføres til egenkapitalen

kr.
30.000
317.750
347.750

Årets resultat er kr. 33.648 kr. bedre end i 2017 og kan henføres til en stigning i indtægter fra
udbytte.
Ansøgning til understøttelse blev godkendt af bestyrelsen, som i tidligere år kr. 30.000 for
2018.
På vor værdipapirer (aktier) er der over egenkapitalen nedskrevet et kurstab på kr.
2.001.810. Vi ser frem til at disse værdipapirer vil stige i 2019.
Bestyrelsen forventer, at resultatet for 2019 vil blive ca. 375.000 kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening er aflagt i henhold til
nedenstående
anvendte
regnskabspraksis
samt
vedtægternes
krav
til
regnskabsaflæggelsen.
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Fonden er fritaget for skattepligt, så længe der ikke foreligger erhvervsmæssige indtægter.
Resultatopgørelsen
Omkostninger
Omkostninger indeholder omkostninger til revision af regnskabet, understøttelse samt
depotgebyr.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale.
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter indeholder renteindtægter og udbytte fra værdipapirer.
Skat af årets resultat
Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening er skattepligtig i henhold
selskabsskattelovens §1. stk. 1. nr. 6 af eventuelle erhvervsmæssige indtægter.

til

Foreningen har ikke haft indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed i 2018.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede
tab.
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. Realiserede som
urealiserede kursreguleringer indregnes direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi
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Resultatopgørelse
kr.

Note

2018

2017

300
-16.375
-134
0

300
-17.587
-194
-1.133

2

-16.209
-25.000

-18.614
-25.000

3

- 41.209
388.959

-43.614
357.716

Årets resultat

347.750

314.102

Resultatdisponering
Understøttelse
Egenkapital

30.000
317.750

30.000
284.102

347.750

314.102

Indskud fra nye medlemmer
Revisionshonorar
Depotgebyr
Øvrige omkostninger

1

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger
Resultat før renter m.v.
Finansielle indtægter
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Balance
kr.

Note

2018

2017

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende renter mm

21.919

27.361

21.919

27.361

3.355.773
6.747.002

4.233.100
8.271.473

10.102.775

12.504.573

754.055

30.875

754.055

30.875

Omsætningsaktiver i alt

10.878.749

12.562.809

AKTIVER I ALT

10.878.749

12.562.809

Værdipapirer
Obligationer nom. 3.195.264
Aktier 32.308 stk.

4.
5.

Likvide beholdninger
Bankindestående
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Balance
kr.

Note

2018

2017

PASSIVER
Egenkapital:
Egenkapital 1. januar
Kursregulering af værdipapirer
Overført årets resultat

12.546.434
-2.001.810
317.750

10.967.896
1.294.436
284.102

Egenkapital i alt

10.862.374

12.546.434

16.375

16.375

16.375

16.375

16.375

16.375

10.878.749

12.562.809

0

0

Gældsforpligtelser:
Kortfristede gældsforpligtelser
Hensat til revision

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser
og sikkerhedsstillelser
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Noter
kr.
1.

2.

3.

2018

Indtægter
Kontingenter

2017

300

300

25.000

25.000

93.172
295.680
107

113.642
244.047
27

388.959

357.716

Nom.

Nom.

Beholdning 1.1.
Udtrukket / solgt
Køb

4.045.781
-850.517
+0

4.279.755
-1.183.974
+950.000

Beholdning 31.12.

3.195.264

4.045.781

Danske Obligationer

3.195.264

4.045.781

2% Nykredit 01EA47
2,5% Nykredit 01EA47
3% Nykredit 01EDA2044
3,5% Nykredit 01E A2044
4% Nykredit 01E DA 2044
2,5% Nykredit 01EDA47
3 % NDASDROOA47
4% NYKREDIT 03d2035

1.056.940
864.076
445.373
269.000
220.204
195.653
79.772
64.246

1.128.910
1.092.961
671.474
391.149
322.078
234.870
122.211
82.128

Personaleudgifter
I administrationsudgifter er indeholdt gage til ansat

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra obligationer
Udbytte af aktier
Øvrige renteindtægter

Opgørelse over værdipapirer:
4.

Obligationer
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Fortsat – Opgørelse over værdipapirer

kr.
5.

2018

Aktier

2017

Stk.

Stk.

Beholdning 1.1.
Solgt
Køb

31.168
0
1.140

29.760
0
1.408

Beholdning 31.12.

32.308

31.168

Danske Bank A/S
Royal Unibrew A/S
Nordea Bank Abp
Novozymes A/S, B aktie
Novo Nordisk A/S, B aktie
Topdanmark
Carlsberg A/S, B aktie
Harboes Bryggeri A/S, B aktie
Chr. Hansen Holding
Coloplast A/S, B aktie
Sydbank A/S
A/S Bryggeriet Vestfyen
A.P. Møller – Mærsk B

18.000
4.314
4.000
1.500
1.400
690
800
500
450
350
275
18
11

18.000
4.314
4.000
1.500
1.400
0
800
500
0
350
275
18
11
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