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Påtegning 
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Ledelsespåtegning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for 2018 for Dansk 

Brygmester Forening.  

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                Axel G. Kristiansen               Birgitte Funch Jensen   
formand                                    næstformand                         sekretær   

 

 

Nikolaj Hansen                          Anders Nielsen                     Allan Poulsen  

                                                                                               kasserer  
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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 regnskabs-

praksis. 

 

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 Anders Kokholm  

intern revision intern revision 
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Foreningsoplysninger 

Dansk Brygmester Forening 

Ny Carlsberg Vej 100 

1799 København V. 

 

 

Telefon              40 60 33 27  

CVR-nr. 53 28 98 19 

Hjemsted: København V 

www.danskbrygmester.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.  

http://www.danskbrygmester.dk/
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Foreningens formål er 

at fremme et kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer og i det hele taget varetage 

deres interesser samt virke som gensidig understøttelses- og hjælpeforening. 

Foreningens formål agtes nået ad følgende veje: 

A. Gennem møder gives der lejlighed til meddelelser og diskussioner om            

emner af interesse for medlemmerne. 

 Bestyrelsen kan arrangere foredrag, for hvilke den er bemyndiget til at betale 

 honorar. 

 Ved møderne præsenteres nye medlemmer for forsamlingen. 

Personer tilknyttet bryggeriindustrien kan sammen med et medlem deltage        

mod betaling som gæster ved foreningens sammenkomster efter aftale med 

 bestyrelsen. 

B. At være medlemmerne behjælpelig ved besættelse af ledige stillinger. 

 Oplysninger, der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte 

 medlemmer, skal behandles med absolut diskretion. 

C. Gennem de af foreningen administrerede legater at yde hjælp og 

 understøttelse i overensstemmelse med statutterne for disse legater. 

 Oplysninger, der hermed kommer bestyrelsen i hænde om enkelte 

 medlemmer, skal behandles med absolut diskretion. 

D. Gennem en hjælpefond at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester 

 Forening, disse efterladte ægtefæller eller børn under 18 år. 

E. Hjælpefonden administreres i overensstemmelse med de for denne 

gældende særlige vedtægter. 

Årets resultat 

Årets resultat er et underskud på kr.-94.114 foreslås disponeret således: 

 Kr.   

Overført resultat til egenkapitalen -94.114   

 -94.114   

Årets underskud er kr. -41.295 højere i forhold til 2017.  

Det større underskud kan henføres til en tilbageførsel af hensættelse til kommende 

arrangementer på kr. 40.000 i 2017.                                                                                                           

Bestyrelsen forventer et underskud på kr.85.000 for 2019.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Dansk Brygmester Forening er aflagt i henhold til nedenstående anvendte 

regnskabspraksis samt vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. 

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Omkostninger 

Omkostninger indeholder omkostninger til møder, deltagelse i nordiske møder, gaver til 

medlemmerne på mærkedage, bankgebyrer, samt tilskud til bladet Scandinavian Brewers’ 

Review.   

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale.  

Omkostningerne indregnes på tidspunktet for afholdelse. 

Finansielle indtægter og udgifter 

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og –udgifter, kursreguleringer 

samt udbytte af værdipapirer. Posterne vises netto i resultatopgørelsen. 

Skat af årets resultat 

Dansk Brygmester Forening er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens §1. stk. 1. nr. 

6 af eventuelle erhvervsmæssige indtægter. Foreningen udarbejder ikke selvafgivelse, da 

den opfylder betingelserne for i stedet at afgive en erklæring. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede 

tab samt tilgodehavende hos SKAT.   

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Anden gæld 

Anden gæld vedrører hovedsageligt skyldige omkostninger til SKAT. 

 



 

 

 

Resultatopgørelse   

7 

 

Kr. Note 2018 2017     

Kontingenter  1. 114.375 103.425 

Arrangementer og møder 3. -93.576 -41.233 

Møder med de nordiske foreninger  0 -1.275 

Gaver, blomster m.m.  -10.140 -9.348 

Tilskud til Scandinavian Brewers’ Review  -33.330 -27.270 

Kontorhold – PC udstyr og lagerleje  -8.493 -14.009 

Diverse udgifter  -6.741 -9.445     

Bruttoresultat  -37.905 845 

Administrationsomkostninger  -74.887 -75.731     

Resultat før renter m.v.  -112.792 -74.886 

Finansielle indtægter 2.        18.678   22.067     

Resultat før skat  -94.114 -52.819 

Skat af årets resultat   0 0     

Årets resultat  -94.114 -52.819      

    

Resultatdisponering    

Overført resultat  -94.114 -52.819     

Årets resultat  -94.114 -52.819      
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Kr. Note 2018 2017     

AKTIVER    

    

Omsætningsaktiver    

    

Tilgodehavender    

Renter  4.263 5.392 

Debitorer mm  16.082 39.763 

Rosendahls – annoncesalg blad 4  60.201 33.422 

SKAT - Negativ moms 2.  halvår  0 24.521     

  80.546 103.098     

    

Værdipapirer    

Obligationer nom. Kr.  703.692 4. 730.967 897.330     

  730.967   897.330     

    

    

Likvide beholdninger  197.360 28.903     

    

Omsætningsaktiver i alt  1.008.873 1.029.331     

    

AKTIVER I ALT  1.008.873 1.029.331      
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Kr. Note 2018 2017     

PASSIVER    

    

Egenkapital    

Egenkapital 1. januar   941.226   973.493 

Kursregulering på værdipapirer  -4.130 15.361 

Overført resultat  -94.114 -52.819 

Overført fra Scandinavian Brewers’ Review  34.921 22.229 

Overført fra Brygmesterkorpset    4.592 -17.038     

Egenkapital i alt  882.495 941.226     

    

    

Gældsforpligtelser    

    

Kortfristede gældsforpligtelser    

Leverandører  121.897 87.311 

Periodeafgrænsningspost  2.352 0 

Skat og Atp  2.129 794     

  126.378 88.105     

    

Gældsforpligtelser i alt  126.378 88.105      

    

PASSIVER I ALT  1.008.873 1.029.331      

    

Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser 

og sikkerhedsstillelser  

 

0 0 

     

 
   



 

 

 

Noter 

10 

  

 

 

         Kr. 2018 2017 

 1.     Kontingenter   

Kontingenter 114.375 103.425 

   

 114.375 103.425 

   

 2.     Finansielle indtægter   

         Renteindtægter 18.678 22.067 

   
 

18.678 22.067 

   

    

 3.    Årets møder   

        Generalforsamling 19.144 7.654 

        Ekstraordinær generalforsamling   8.275 0 

        Efterårstur til Syd Tyskland (Tilskud fra Bryggeriforeningens Legat) 

        I alt omkostninger. kr. 310.168. 0 0 

        Besøg på Amager Bryghus 0 5.650 

        Julemøde 51.900 56.321 

        Bestyrelsesmøder mm. 14.257 11.608 

        Tilbageførsel af henlæggelse til kommende møder 0 -40.000 

   

 93.576 41.233 

     

   

   

 Opgørelse over værdipapirer:   

 4.     Obligationer Nom. Nom. 

         Beholdning 1.01. 865.925 896.169 

         Udtrukket / solgt -162.233 -255.244 

         Køb 0 225.000    

         Beholdning 31.12.         Danske Obligationer 703.692 865.925 

   

   

   

   

    
 

 


