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SELSKABSOPLYSNINGER
Den nationale Storebæltskomité
Nyvej 18 5. tv.
1851 Frederiksberg C
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

39 12 72 96
1. december 2017
Frederiksberg
1. januar - 31. december
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Simon Galsgaard
Jytte Reinholdt

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fælledvej 1
DK-5000 Odense C

Penneo dokumentnøgle: SU4C2-E4PTE-8HOE3-0OELQ-YEPBJ-U402E

Foreningen
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for 1. januar - 31. december
2019 for Den nationale Storebæltskomité. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabsloven samt den på side 10 anførte anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Den nationale Storebæltskomité
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den nationale Storebæltskomité for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt på grundlag af den på side 10 anførte anvendte
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 foreningen 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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 10 anvendte regnskabspraksis.
Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 bestyrelsen
enten har til hensigt at opløse foreningen, 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 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 foreningens interne kontrol.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på
side 10 anvendte regnskabspraksis.
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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 foreningens
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 institutionen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen 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.
Odense, den 27. maj 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Kim Dalgaard
Statsautoriseret revisor
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.

27-05-202

2022267

Ingen bist
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LEDELSESBERETNING
Foreningens formål
Foreningens formål er:
at arbejde for lavere afgifter for passage over Storebæltsbroen
at modvirke at indtjening i Storebæltsbroen A/S trækkes ud til andre formål end tilbagebetaling
af gælden i broen
at opretholde et pres på regering og folketing indtil broafgifterne er blevet reguleret ned til et
acceptabelt niveau.
Foreningen er en almindelig ikke-erhvervsdrivende forening.
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Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

Medlemskontingenter
..............................................................................................................................................
110.000
210.000

INDTÆGTER
..............................................................................................................................................
110.000
210.000

Bestyrelseshonorar
..............................................................................................................................................
-100.000
-200.000
Revision
..............................................................................................................................................
og regnskabsassistance
-6.400
-6.250
Rådgivningsassistance
..............................................................................................................................................
-6.250
-6.250
Øvrige
..............................................................................................................................................
administrationsomkostninger
1
-325
-112

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
..............................................................................................................................................
-112.975
-212.612

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-2.975
-2.612

Årets
..............................................................................................................................................
resultat
-2.975
-2.612
Overført
..............................................................................................................................................
fra tidligere år
-2.612
0

Til
..............................................................................................................................................
disposition
-5.587
-2.612

Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-5.587
-2.612

Disponeret
..............................................................................................................................................
-5.587
-2.612
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Mellemregning
..............................................................................................................................................
Fynsk Erhverv
813
3.638

DISPONIBLE
..............................................................................................................................................
AKTIVER
813
3.638

AKTIVER
..............................................................................................................................................
813
3.638
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
2
-5.587
-2.612

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
-5.587
-2.612
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Anden
..............................................................................................................................................
gæld
3
6.400
6.250

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
6.400
6.250

PASSIVER
..............................................................................................................................................
813
3.638
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NOTER
Note
2019
kr.

2018
kr.

Øvrige administrationsomkostninger
1
Kontingenter
..............................................................................................................................................
325
112
325

112

Overført overskud
2
Saldo
..............................................................................................................................................
1. januar
-2.612
Årets
..............................................................................................................................................
overskud
-2.975
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Saldo
..............................................................................................................................................
31. december
-5.587

Anden gæld
3
Skyldig
..............................................................................................................................................
revision
6.400
6.250
6.400

6.250
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og
nedenstående anvendte regnskabspraksis.
De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Skat
Foreningen er fritaget for indberetning af selvangivelse så længe foreningen kun har ikkeerhvervsmæssige indtægter.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Simon Holm Galsgaard

Thomas Damkjær Petersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-591056551173
IP: 193.162.xxx.xxx
2020-05-27 08:26:57Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-672917284123
IP: 93.176.xxx.xxx
2020-05-27 10:19:43Z

Allan Linneberg-Agerholm

Ole Ernstsen Hansen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-473986228114
IP: 91.224.xxx.xxx
2020-05-27 10:57:47Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-324203167325
IP: 212.222.xxx.xxx
2020-05-27 11:57:10Z

Jytte Reinholdt

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-683303817521
IP: 83.91.xxx.xxx
2020-05-27 12:22:08Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-274123024108
IP: 80.62.xxx.xxx
2020-05-27 15:23:58Z

Nadim Jakob Manori

Kenneth Lundager Muhs

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-775640348457
IP: 192.148.xxx.xxx
2020-05-28 08:24:46Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-741174666023
IP: 152.115.xxx.xxx
2020-05-29 07:13:08Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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Michael Svane

Bjarne Graabech Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-654351450161
IP: 165.225.xxx.xxx
2020-05-29 09:16:08Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-868667136286
IP: 37.28.xxx.xxx
2020-05-29 09:19:07Z

Hans Christian Munck

Jørgen Groth Dirksen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-080786246749
IP: 195.41.xxx.xxx
2020-05-29 09:26:30Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-409753780218
IP: 87.58.xxx.xxx
2020-05-30 11:39:48Z

John Michael Dyrby Paulsen

Kim Dalgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-836128365542
IP: 87.54.xxx.xxx
2020-06-02 08:27:59Z

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:20222670-RID:1078830770504
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2020-06-02 08:46:18Z
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