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Til kapitalejerne i Sejlklubben Sundet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 selskabet 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

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 forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sejlklubben Sundet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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*

*

*

*

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 selskabets 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 
selskabets 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 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 blandt andet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:
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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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

AUGUSTA REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

MNE-nr. 34 597

Niklas Tullberg Hoff
Registreret revisor

København, den 2. november 2021

CVR-nr. 21 14 81 48

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Sejlklubben Sundet for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om 
der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette 
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Modtagne tilskud og formålsbestemte gaver modregnes i de udgiftsposter, tilskuddene og gaverne
vedrører.

Kontingenter og indskud
Opkrævede kontingenter og indskud mv. indregnes i overensstemmelse med generalforsamlingens 
beslutning.

Omkostninger til klubbens drift, udgifter til seniorskolen, omkostninger vedrørende juniorer, mini-
12-meter optimister, kapsejladser og pladsens drift indgår med de omkostninger, der vedrører
regnskabsperioden.

Omkostninger 

Sejlerskolen
Indtægter vedrørende sejlerskolen indgår med skolepenge for hele sommersæsonen.

Indtægter vedrørende pladsens drift
Pladsleje, skurleje mv indregnes i resultatopgørelsen med vintersæsonens indtægter.

Finansielle poster
Renter, netto omfatter renter af klubbens bankkonti, modtagne og betalte gebyrer, renter af
prioritetsgæld og amortisering af låneomkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

Anvendt regnskabspraksis 
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BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel- og inventar og øvelsesbåde afskrives over 7 år til en scrapværdi på kr. 0.

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obli-
gationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontant-
værdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets 
kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender
Tilgodehavender, herunder deposita og indestående på sikringskonto, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af
forventede tab til nettorealisationsværdien.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Aktier i Svanemøllehavnen A/S optages til kostpris.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 

Bygninger, inventar og øvelsesbåde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Bygninger afskrives over uopsigelighedsperioden ifølge lejekontrakt med By & Havn.
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Budget Regnskab
Spec. 2020/21 2019/20

1.344.000 1.444.036

1 -563.000 -266.045
-83.000 -90.681

2 53.807 -41.409

-592.193 -398.135

3 -144.000 -239.579

4 -3.000 11.915

-105.000 -72.100

-40.000 0

-15.000 -22.058

0 0

5 42.097 221.643

486.904 945.722

6 -176.605 -176.607

310.299 769.115

7 -394.000 -439.347

-83.701 329.768

OVERSKUDSDISPONERING:

-133.885 -133.885
50.184 463.653

-83.701 329.768

Landplads ....................................................................

-133.885
394.230

260.345

Overført fra byggefond ................................................

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ..............

Nettofinansielle poster .................................................

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER .......................

ÅRETS RESULTAT ...................................................

Seniorskolen ................................................................

-144.942

689.035

260.345

-428.690

-275.136

833.977

Mini-12-meter ............................................................. -28.430

KØS ............................................................................ -105.000

Kapsejladser ................................................................ 5.021

Kajak ........................................................................... 1.801

Vesla ........................................................................... 2.865

141.526

Afskrivninger ..............................................................

Resultatopgørelse 

Klubbens drift ............................................................. -449.926

70.142

-416.144

Klubhusets drift ...........................................................

Klubomkostninger i alt ................................................

Kontingenter og indskud ............................................. 1.507.474

2020/21
Regnskab

Møder og udvalg ......................................................... -36.360

Overført resultat ..........................................................

Disponeret i alt ............................................................
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Spec. Note 30/06-21 30/06-20

Materielle anlægsaktiver: 
7 4.607.424 4.937.371
7 719.800 772.800
7 441.936 42.801

5.769.160 5.752.972

Finansielle anlægsaktiver: 
8 20.000 20.000

81.462 81.462

101.462 101.462

5.870.622 5.854.434

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender: 
9 216.878 91.911

33.879 152.992
73.723 73.723

288.798 253.441

613.278 572.067

5.331.354 5.421.217

5.944.632 5.993.284

11.815.254 11.847.718

Klubhus på lejet grund .............................................................
Servicebygning mv, Svaneknoppen .........................................
Øvelsesbåde .............................................................................

Likvide beholdninger ...............................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ..........................................

AKTIVER I ALT .....................................................................

Tilgodehavender i alt ................................................................

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  ...............
Andre tilgodehavender (moms) ................................................
Andre tilgodehavender (forbrugsregnskaber) ...........................
Periodeafgrænsningsposter .......................................................

Balance 

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver i alt ...................................................

Deposita og indestående på sikringskontoer .............................

Finansielle anlægsaktiver i alt ..................................................

ANLÆGSAKTIVER I ALT ....................................................

Kapitalandele i associerede virksomheder ................................
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Spec. Note 30/06-21 30/06-20

EGENKAPITAL:

4.499.318 4.035.665
394.230 463.653

4.893.548 4.499.318

1.994.262 2.128.147
-133.885 -133.885

1.860.377 1.994.262

6.753.925 6.493.580

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Langfristede gældsforpligtelser:
3.924.368 4.197.757

3.924.368 4.197.757

Kortfristede gældsforpligtelser: 
280.000 280.000

66.612 75.421
597.043 607.654
193.306 193.306

1.136.961 1.156.381

5.061.329 5.354.138

11.815.254 11.847.718

Overført resultat .......................................................................

Byggefond pr. 30. juni .............................................................

Overført resultat .......................................................................

EGENKAPITAL I ALT ...........................................................

Gæld til kreditinstitutter  ..........................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt .........................................

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser ......................

Balance

PASSIVER

Kapitalkonto pr. 1. juli .............................................................

Forudbetalinger ........................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................

Kapitalkonto pr. 30. juni ..........................................................

Byggefond pr. 1. juli ................................................................

Deposita, udlejning ..................................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ..........................................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..........................................

PASSIVER I ALT ....................................................................

Eventual poster mv. ..................................................................
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .......................................
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Budget Regnskab
1 Klubbens drift 2020/21 2019/20

-115.000 -60.707
-45.000 -20.484

-5.000 -4.427
-69.000 -29.033
-12.000 -10.206

-100.000 -75.025
-10.000 -17.550

-101.000 -11.071
14.000 13.406

6.000 6.050
-126.000 -56.998

-563.000 -266.045

2

470.910 382.429
-225.000 -       

42.897 37.517
0 -5.625

-125.000 -109.279
-60.000 -59.933
-50.000 -283.920

0 -2.598

53.807 -41.409

EDB og IT-omkostninger ................................................. -65.570

Klubbens drift i alt ............................................................ -449.926

2020/21
Regnskab

Kontingenter .....................................................................

Mindre anskaffelser og diverse omkostninger ...................

-126.226

-33.643

Forsikringer, Falck mv. ..................................................... -51.992

Gaver ................................................................................ -5.107
Ekstern regnskabshjælp ....................................................

Ekstern assistance (opkrævning husleje mv.) ....................

380.006

Rengøring og vedligeholdelse ........................................... -109.460
Forsikring ......................................................................... -32.626
Grundleje .......................................................................... -106.312

0
Forbrugsomkostninger (el, vand, varme mv.), opkrævet ... 132.650

Ekstraordinære indtægter/omkostninger ........................... 0

Huslejeindtægter ...............................................................
Forbrugsomkostninger (el, vand, varme mv.), betalt.......... -194.116

Kontorartikler ................................................................... -8.330

Køb/salg - stander og flag, netto ....................................... 20.454

Klubarrangementer ........................................................... -71.683
Køb/salg - klubtøj, netto ................................................... 1.535

Klubhusets drift

Specifikationer

Klubhusets drift i alt ......................................................... 70.142

-90.876
Telefon .............................................................................. -18.488
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Budget Regnskab
3 Seniorskolen 2020/21 2019/20

210.000 -600
8.500 2.710

30.000 16.460
3.500 1.660

252.000 20.230

-28.000 -28.241
-35.000 -31.733

-8.000 -174
-75.000 -55.263

-175.000 -115.723
-25.000 -6.938

-5.000 4.587
-45.000 -26.324

-144.000 -239.579

4 Mini-12-meter

28.000 55.133
8.000 -3.561

-26.000 -22.933
0 0
0 -3.674

-10.000 2.474
0 -11.853

-1.000 -483
-2.000 -3.188

-3.000 11.915

Arealleje, viderefaktureret ................................................ 13.147

Andre udgifter ................................................................... -4.675

Sikkerhedsmateriel ............................................................ -22.166

Ledsagerfartøj ...................................................................

Mini-12-meter i alt  ........................................................... -28.430

Bådebro ............................................................................ -12.315
Reparation ......................................................................... -6.001

-670

Forsikring ......................................................................... -22.509
Arrangementer .................................................................. -455

Modtagne tilskud Københavns kommune ......................... 27.214

Motorer ............................................................................. -23.219

-9.642Arrangementer ..................................................................

-275.136

Specifikationer

2020/21
Regnskab

249.830

Udgifter:
Lærerøl ............................................................................. -16.954

-68.042

Andre driftsomkostninger ................................................. -32.771

Indtægter:

Seniorskolen i alt  .............................................................

Forsikring ......................................................................... -6.664

Nye sejl .............................................................................

Nyanskaffelser .................................................................. -2.316
Reparationer og vedligeholdelse ....................................... -365.358

Skolepenge ....................................................................... 222.200
Introkursus ........................................................................ -200
Navigationsundervisning .................................................. 24.300
Lejeindtægt ....................................................................... 3.530
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Budget Regnskab
5 Landpladsen 2020/21 2019/20

966.000 967.516
130.000 277.560
100.000 112.936

1.500 1.920
49.000 34.166

1.246.500 1.394.098

-700.000 -684.434
-80.000 -61.235
-90.000 -88.784

-185.000 -174.129
-80.000 -114.834
-45.000 -28.814
-24.403 -20.225

42.097 221.643

6 Nettofinansielle poster

6.499 6.499
-132.248 -132.248

-29.938 -29.939
-20.497 -20.498

-321 -321
-100 -100

-176.605 -176.607

Renteomkostninger, bank ................................................. -8.132
Bankgebyrer, garantiomkostninger mv. ............................

Regnskab
2020/21

Autocampere ..................................................................... 116.520
Skurleje ............................................................................. 106.400

Andre indtægter ................................................................ 104.156
Jolle .................................................................................. 15.220

1.291.684

Prioritetsrenter .................................................................. -125.119

Kreditorrenter ................................................................... 0
Myndigheder ..................................................................... -185

Reperationer og vedligeholdelse ....................................... -96.111

Andre driftsomkostninger ................................................. -24.870

Landpladsen i alt  .............................................................. 141.526

-16.606

Rykkergebyrer, debitorer .................................................. 5.100

Udgifter, autocampere ....................................................... -25.558

Udgifter:
Arealleje, ejendomsskat .................................................... -722.006
Forbrugsomkostninger (el, vand, varme mv.) ................... -50.168
Forsikringer ...................................................................... -48.332
Vognmand/kran ................................................................ -183.113

Indtægter:
Pladsleje ............................................................................ 949.388

Specifikationer

Nettofinansielle poster i alt ............................................... -144.942
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7 Anlægsoversigt Service-

bygning Øvelses-

Materielle anlægsaktiver Svaneknoppen både

2.780.444 997.648
0 474.878
0 -52.500

2.780.444 1.420.026

2.007.644 954.847
53.000 75.743

0 -52.500

2.060.644 978.090

719.800 441.936

Budget Regnskab
Afskrivninger 2020/21 2019/20

320.000 329.947
50.000 53.000
24.000 56.400

0 0

394.000 439.347

8 Ass.

virksomhed

20.000
0
0

20.000

Gevinst ved salg af anlægsaktiver ..................................... -30.000

Tilgang ..............................................................................
Afgang ..............................................................................

Kostpris 30. juni 2021 .......................................................

Årets afskrivninger ...........................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .........

Svaneknoppen

Specifikationer

Klubhus

8.661.086

0
329.947

Tilgang ...........................................................................................................................
Afgang ...........................................................................................................................

Kostpris 30. juni 2021 ....................................................................................................

Kapitalandele i associerede virksomheder

4.053.662

Regnskm. værdi pr. 30. juni 2021 .....................................

8.661.086

3.723.715

4.607.424

Afskrivninger 30. juni 2021 ..............................................

Afskrivninger 1. juli 2020 .................................................

0
0

Kostpris 1. juli 2020 .........................................................

2020/21

Klubhus ............................................................................
Servicebygning .................................................................
Øvelsesbåde ......................................................................

329.947
53.000
75.743

Regnskab

Afskrivninger i alt ............................................................. 428.690

Kostpris 1. juli 2020 .......................................................................................................
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9 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 30/06-21 30/06-20

209.979 62.936
26.346 48.422

-23.100 -23.100
3.653 3.653

216.878 91.911

10 Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Indestående på sikringskonto, t.kr. 37, er deponeret til sikkerhed for mellemværende med 
pengeinstitut.

Til sikkerhed for gældsforpligtelser overfor realkreditinstitutter, t.kr. 4.328, er der givet pant i 
grunde og bygninger. Bygninger er opført på lejet grund, hvor lejemålet efter kontrakten kan opsiges 
med et varsel på 12 måneder.

Eventualforpligtelser
Klubhuset er opført på lejet grund, hvor lejemålet efter kontrakten er uopsigeligt for udlejer indtil 1. 
juli 2035. Dog kan lejemålet tidligst opsiges d. 1. april 2030.

Lejer kan til enhver tid opsige lejemålet med 12 måneders skriftlig varsel.

Tilgodehavende medlemmer ....................................................................

Tilgodehavende Vesla ..............................................................................

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  i alt ........................

Specifikationer

Tilgodehavende udlejning ........................................................................

Hensættelse til tab ....................................................................................
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