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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Scandinavian Brewers' Review og
Brygmesterkorpset for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 6 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 desuden vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til
generalforsamlingens godkendelse.

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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Revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Dansk Brygmester Forening
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Brygmester Forening for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2018, der aflægges efter den på side 6 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 6 beskrevne anvendte regnskabspraksis

København, 12. marts 2019.

Karen Mette Krieger Lassen
intern revision

Anders Kokholm
intern revision
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Foreningsoplysninger
Scandinavian Brewers’ Review og Brygmesterkorpset
c/o Dansk Brygmester Forening
Ny Carlsberg Vej 100
1799 København V.

Telefon

40 60 33 27

CVR-nr.

17 95 45 55

Hjemsted:

København V

www.scandbrewrev.dk

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

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 12. marts 2019.
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Ledelsesberetning
Scandinavian Brewers' Review formål er
Scandinavian Brewers’ Review (SBR) er Dansk Brygmester Forenings medlemsblad, men
samtidig bindeled mellem brygmestre og fagfolk inden for bryggeribranchen i hele
udgivelsesområdet.
SBR skal skabe opmærksomhed omkring Dansk Brygmester Forenings aktiviteter samt
formidle viden om andre organisationer som Dansk Brygmester Forening samarbejder med.
SBR redigeres efter journalistiske principper. Det skal være dagsordensættende og
debatskabende.
SBR skal tiltrække annoncer, der er relevante for brygmestre/fagfolk og deres
arbejdspladser.
SBR skal gennem sine aktiviteter bidrage positivt til Dansk Brygmester Forenings økonomi.
SBR skal skabe opmærksom omkring Brygmesterkorpsets aktiviteter til foreninger og
virksomheder etc.

Årets resultat
Årets resultat på kr. 39.514 kr. foreslås disponeret således:
Kr.
Årets resultat overføres til Dansk Brygmester Forening egenkapital

39.514
39.514

Årets resultat er kr. 34.323 bedre end 2017. Dette skal henføres til vor blad SBR, som i året
udkom 4 gange og har givet foreningen en merindtægt på bl.a. salg af annoncer på kr.
61.237. Blad 3 gav denne merindtægt i forbindelse med messen i Tyskland. Fra. 2018 er
bladet også udkommet, som et elektronisk fagtidsskrift, som har givet ekstra omkostning på
kr. 25.000 der er afholdt i 2018.
For Brygmesterkorpset har der kun været 10 arrangementer. Disse arrangementer har givet
et regnskabsresultat på kr. 4.593. Årets resultat er kr. 21.631 bedre end 2017. Årets
overskud overføres til egenkapitalen i Dansk Brygmester Forening.
Bestyrelsen forventer et samlet regnskabsresultat for 2019 på kr. ca. 70.000.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Scandinavian Brewers’ Review og Brygmesterkorpset er aflagt i henhold
til
nedenstående
anvendte
regnskabspraksis
samt
vedtægternes
krav
til
regnskabsaflæggelsen.
Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter indregnes på forfaldstidspunktet.

Omkostninger
Omkostninger indeholder honorar til faglig redaktør, trykning af bladet, opsætning af det
elektroniske blad, annonceprovision, redaktionsudgifter, porto og pakning af bladet samt
administrationsomkostninger til Brygmesterkorpset.
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale.

.
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Resultatopgørelse
Kr.

Note

2018

2017

495.467
-24.675
-48.940
-160.000
-93.111
-19.868
-13.343
-71.807
-12.209

495.678
-51.378
0
-160.000
-77.014
-39.676
-11.499
-129.038
-9.882
2

51.514
- 12.000

17.191
-12.000

Resultat før renter og skat

39.514

5.191

Årets resultat

39.514

5.191

Annonceindtægter, abonnement og andre indtægter
Trykning
Elektronisk tidsskrift
Ansvarlig redaktør
Annonceprovision og markedsføringsbidrag
Porto af bladet
Bladet - Messen i Tyskland
Undervisere til arrangementer mm
Øvrige omkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

1

Årets overskud overføres til Dansk Brygmester Forening

NOTE
Kr.
1.

Indtægter
Annoncer i bladet
Abonnementer og tilskud til bladet
Deltagergebyr
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2018

2017

353.295
65.772
76.400

292.058
91.620
112.000

495.467

495.678

Balance
Kr.

Note

2018

2017

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Overført resultat
Overført til Dansk Brygmester Forening
Egenkapital i alt
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0
39.514
-39.514

0
5.191
-5.191

0

0

