
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. marts 2019 

Dette regnskab indeholder 12 sider 

  

 

 

 

 

ULRICH BRINCH OG 
HUSTRUS MINDELEGAT  

Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. 

CVR nr. 11 70 53 40 

 

Årsregnskab 2018 

 

 



 

 

 

 
 
Indholdsfortegnelse   

1 

 

  

Påtegninger  2 

Ledelsespåtegning  2 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning      3 

   

Ledelsesberetning  6 

Fondsoplysninger  6 

Ledelsesberetning   7 

   

Årsregnskab 1. januar – 31. december   8 

Anvendt regnskabspraksis  8 

Resultatopgørelse  9 

Balance  10 

Noter  12 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

2 

  

 

 

Ledelsespåtegning 

 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 8 beskrevne regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af legatets 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                Axel G. Kristiansen                Birgitte Funch Jensen 
formand                                    næstformand                          sekretær  

 

 

Nikolaj Hansen                         Anders Nielsen                       Allan Poulsen  

                                                                                    kasserer   
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Til bestyrelsen i Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2018 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den på side 8 beskrevne 

regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ulrich Brinch og 

Hustrus Mindelegat aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af 

resultatet af Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2018 i overensstemmelse med den på side 8 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 Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat 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 8 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 Ulrich Brinch og 

Hustrus Mindelegat 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 Ulrich Brinch og 

Hustrus Mindelegat, 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, 

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  
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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 Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat 
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 Ulrich Brinch og Hustrus Mindelegat 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 Ulrich 
Brinch og Hustrus Mindelegat 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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Fondsoplysninger 

Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat   

c/o Dansk Brygmester Forening 

Ny Carlsberg Vej 100 

1799 København V. 

 

Telefon              40 60 33 27  

CVR-nr. 11 70 53 40  

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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Legatets formål er 

A. at benytte den årlige renteindtægter til uddeling til yngre medlemmer af Dansk 

Brygmester Forening til anvendelse til studierejser eller til andet studie- eller 

uddannelsesformål. 

B. skulle legatets renter et enkelt år helt eller delvis ikke blive benyttet på en af de 

ovennævnte måder, bliver det anvendte beløb at overføre til det eller de følgende år til 

uddeling sammen med dette eller disse års renter. 

 

Årets resultat 

Årets resultat på kr. 29.577 foreslås disponeret således: 

 Kr.   

Rejsestudielegat 10.977 

Bunden kapital 4.908 

Disponibel kapital 13.692   

 29.577   

 

Årets resultat er kr. 8.189 bedre end i 2017 efter selskabsskat og før uddelinger.   

Vi har i året betalt a conto selskabsskat med kr. 8.000 Da der ikke skal betales   

selskabsskat for 2018 er beløbet taget op som tilgodehavende hos Skat, som bliver 

refunderet i juli kvartal 2019. 

Der har i året været et kurstab på vore danske aktier kr. 377.545. Vi håbet at kurserne på 

aktier retter sig til en kursgevinst i 2019.   
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat er aflagt i henhold til nedenstående 
anvendte regnskabspraksis samt vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.   

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter omfatter renter på obligationer, indestående i pengeinstitut og udbytte af 

værdipapirer. Der foretages indregning i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Udbytte af aktier medtages i resultatopgørelsen på udlodningstidspunktet.  

Omkostninger 

Omkostninger indeholder omkostninger til depotgebyr, forvaltningsafgift samt administration 

til legatets administrator.     

 

Skat af årets resultat 

Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningsloven. Der 

skal betales selskabsskab af kursgevinster på værdipapirer. Kurstab kan henføres til 

modregning året efter.   

Legatet 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 og urealise-

rede kursreguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. 

 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi
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kr. Note 2018 2017     

    

Forvaltningsafgift mm.  -3.119 -2.467 

Øvrige omkostninger  -4.585 -4.817     

Bruttoresultat  -7.704 -7.284 

Administrationsomkostninger 1 -7.000 -6.060     

Resultat før renter m.v.  -14.704 -13.344 

Finansielle indtægter 2 49.075 46.116     

Resultat før skat  34.371 32.772 

Restskattetillæg  0 -1.099 

Selskabsskat rest 2017 af årets resultat   -4.794 -10.285     

Årets resultat     29.577 
  

21.388     

 

Resultatdisponering 

   

Studierejselegater  10.977 33.000 

Bunden kapital  4.908 4.612 

Disponibel kapital  13.692 -16.224   -7.516 26.573 

  29.577 21.388     
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kr. Note 2018 2017     

AKTIVER    

    

Bundne aktiver 

Obligationer nom. Kr..530.473 

 

3. 547.178 551.299 

Investeringsforeningsbeviser 1.708 stk. 4. 159.066 160.638 

Aktier 3.350 stk. 5. 431.815 809.360 

Likvide midler  2.588  178 

Mellemregning med disponible aktiver  1.537 3.627   6  

Bundne aktiver i alt  1.142.184 1.525.102     

    

    

 

Disponible aktiver 

 

  

    

Obligationer nom. Kr. 30.160 3. 31.208 16.483 

Tilgodehavende renter og udbytteskat   18.691 10.109 

Likvide beholdninger  6.035 54.740 

Mellemregning med bundne aktiver i alt  -1.537 -3.627     

Disponible aktiver i alt  54.397 77.705     

    

    

AKTIVER I ALT  1.196.581 1.602.807      
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kr. 

 

Note 2018 

 

2017     

PASSIVER    

    

Egenkapital:    

Bunden kapital:    

Egenkapital 1. januar   1.525.102 1.421.335 

Kursregulering af værdipapirer  -383.268 102.413 

Overført til disponibel kapital  -4.558 -3.258 

Overført årets resultat  4.908 4.612     

Egenkapital i alt  1.142.184 1.525.102     

    

    

Disponibel kapital:    

Egenkapital 1. januar   33.514 46.725 

Kursregulering af værdipapirer  8 -245 

Overført fra bunden kapital  4.558 3.258 

Overført årets resultat  13.692 -16.224     

Egenkapital i alt  51.772 33.514     

    

    

Gældsforpligtelser    

    

Kortfristede gældsforpligtelser    

Studierejselegat  0 33.000 

Selskabsskat  0 8.566 

Leverandørgæld  2.625 2.625     

  2.625 44.191     

    

Gældsforpligtelser i alt  2.625 44.191      

    

PASSIVER I ALT  1.196.581 1.602.807     

    

Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser 

og sikkerhedsstillelser:      

 

0 0 
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kr. 2018 2017    

 1. Personaleudgifter   

I administrationsudgifter er indeholdt gage til ansat 7.000 6.060 

   

   

 2.     Finansielle indtægter   

         Renteindtægter 15.575 15.966 

Udbytte af aktier 33.500 30.150 

   
 

49.075 46.116 

   

 

Opgørelse over værdipapirer:    
 3. Obligationer  Nom. Nom. 

Beholdning 1.1. 545.244 589.348 

Udtrukket / solgt -120.762 -206.104 

Køb +136.151 +162.000   
  

Beholdning 31.12.   Danske obligationer 560.633 545.244 

   

   

 4. Investeringsforeningsbeviser  Stk. Stk. 

Beholdning 1.1. 1.708 1.708 

Solgt 0 0 

Køb 0 0   
  

Beholdning 31.12. 1.708 1.708 

   

Danske Invest Fonde 1.708 1.708 

   

 5. Aktier  Stk. Stk. 

Beholdning 1.1. 3.350 3.350 

Solgt 0 0 

Køb 0 0   
  

Beholdning 31.12. 3.350 3.350 

   

Danske Bank A/S 3.350 3.350 

   

 

 


