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Fondsoplysninger 

Fonden 

Den Kongelige Livgardes Fond 

CVR-nr.: 11 59 14 34 

Hjemstedskommune: Rudersdal 

 

Bestyrelsen 

Hans Christian Mads Rahbek  

Lasse Harkjær 

Erik L. Bourgois  

Lars Risdahl Jensen 

Torben Schwabe 

 

 

Revision 

Dansk Revision Søborg  

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 

for Den Kongelige Livgardes Fond. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regn-

skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passi-

ver, finansielle stilling samt resultat i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

København, den 24. juni 2020 

 

Bestyrelse 

 

 

Hans Christian Mads Rahbek   

Oberst, kammerherre 

 

 

Lasse Harkjær Eric L. Bourgois Lars Risdahl Jensen 

Oberst, kammerherre Historisk leder Chefsergent 

 

 

Torben Schwabe  

Direktør, tidligere garder  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Den Kongelige Livgardens Fond 
 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Livgardes Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-

bejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, 

der er beskrevet på side 13 - 15. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige, 

ikke-erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 13 - 15. 

 

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 revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden 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. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 13 - 15, hvor anvendt regnskabs-

praksis beskrives. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med 

fondsloven. 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 fondens 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 fonden, 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 overensstem-

melse 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 
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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 revi-

sionsbevis, 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 for-

årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-

ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effekti-

viteten af fondens interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige 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 forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 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 vo-

res 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 fonden ikke længere kan 

fortsætte driften. 

 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-

melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 

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. 
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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 konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse 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 lov 

om visse foreninger. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse foreningers krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

 

Søborg, den 24. juni 2020 

 

Dansk Revision Søborg 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 14 64 99 05 

 

 

 

Michael Wienberg 

Registreret revisor 

mne18012 
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Ledelsesberetning 

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold 

Årets resultat blev et overskud på 1.116 t.kr.  

 

Årets resultat udløser ikke skat. 

 

Årets uddelinger er foretaget i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser og i henhold til bestyrelsens 

godkendelse. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2020 

  2020 2019 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Afkast fra værdipapirer  354.856 180 

Renteindtægt, bank  2 0 

Modtaget donationer  875.589 834 

Kursregulering af obligationsbaseret investeringsforening  - 151.341 175  ___________ _______ 

Indtægter 1.079.106 1.189 

 

Litografier - ALM  - 65.000 0 

Produktion af T-shirt  - 64.800 - 59 

Trommeprojekt  - 47.635 0 

Blomster og gaver  - 7.410 - 1 

Mødeudgifter  - 8.190 - 1 

Administrationsudgifter  - 19.577 - 2 

Reklame, flyers  0 - 3 

Gebyrer  - 25.368 - 7  ___________ _______ 

Årets resultat før skat 841.126 1.116 

 

Skat af årets resultat 0 0  ___________ _______ 

Årets disponible resultat 841.126 1.116  ___________ _______  ___________ _______ 

 

 

Årets resultat anvendes således ifølge fundatsen 

Årets disponible resultat  841.126 1.116 

Henlagt til den bundne kapital  0 0 

Kursreguleringer, værdipapirer overført til den bundne kapital  151.341  - 175 

Overført fra sidste år  931.742 381  ___________ _______ 

Til disposition til uddelinger 1.924.209 1.321 

 

Udbetalte og bevilgede donationer og legater 1 - 1.038.006 - 389  ___________ _______ 

Overført til næste år 886.203 932  ___________ _______ 

 



Den Kongelige Livgardes Fond 8 

Balance pr. 31.12.2020 

  2020 2019 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Værdipapirer 2 4.075.726 4.226 

Likvide beholdninger  51.892 53  ___________ _______ 

Bundne aktiver 4.127.618 4.279  ___________ _______ 

 

Værdipapirer 2 113.345 113 

Tilgodehavende udbytteskat  78.122 38 

Tilgodehavende renter  13.446 3 

Likvide beholdninger  737.874 834  ___________ _______ 

Disponible aktiver 942.787 988  ___________ _______ 

 

Aktiver 5.070.405 5.267  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2020 

  2020 2019 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Bunden kapital 3 4.127.618 4.279 

Disponibel kapital 4 886.203 932  ___________ _______ 

Egenkapital 5.013.821 5.211  ___________ _______ 

 

Anden gæld  56.584 57  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser 56.584 57  ___________ _______ 

 

Passiver 5.070.405 5.267  ___________ _______  ___________ _______ 
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Noter 

 2020 2019 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Uddelinger 

Kongelige legater 71.000 39 

Udgivelse af Prins af Orléan bog 0 10 

Støtte til DG March 0 1 

Støtte Blå Middag 0 5 

Støtte til Blå Fest 0 9 

Civil legat - J. Rex 0 5 

Legat, HMB 5.000 0 

Legat Søren Skalsø 0 5 

K. Kielland-Brandts legat 5.000 5 

Mogens Bay, støtte for Gardere 246.736 161 

Henning Remmens Støttefond for Gardere, 10 legater 250.000 58 

Litografi, Remmen 30.000 0 

Støtte til Garderudveksling 0 45 

Støtte til Veteranarbejde 104.069 46 

Støtte til reparation af skilte 278.676 0 

Støtte til reparation af faner 47.525 0  ___________ _______ 

   1.038.006 389 

 

Heraf anvendt af hensættelse 0 0  ___________ _______ 

 1.038.006 389  ___________ _______ 
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Noter 

 

2. Værdipapirer 

  Nom. Kursværdi   ___________  ___________ 

Danske Investeringsbeviser: 

 

Danske Invest Fonde  21.010 1.950.667   ___________ ___________ 

 

C WorldWide Globale Aktier Etik KL  9.943 1.359.208   ___________ ___________ 

 

Danske Invest Eng. Eu. Inv. Gr.  0 0   ___________ ___________ 

 

Danske Invest Global StockPuicking  0 0   ___________ ___________ 

 

Obligationer, danske: 

 

7% Realkredit Danmark, 27 S OA 2041  2.268 2.820 

5% Realkredit Danmark, 27 S 2041  10.168 11.762 

5% Nordea, OA30 2041  3.623 4.088 

4% Nykredit, 03D 2035  2.540 2.846 

4% Realkredit Danmark, 27 S 2041  1.631 1.734 

3,5% Realkredit Danmark 27 S OA 2044  65.033 72.014   ___________ ___________ 

  85.263 95.264   ___________ ___________ 

Obligationer, udenlandske: 

 

4% Commerzbank AG 30/03-2017/2027, EUR  23.000 193.878 

Volkswagen Int1 Fin NV FRN Perp/Call, EUR  23.000 190.310 

6,25 OMV AG Perp/Call, EUR  22.000 200.923 

Nextera Energy FRN 01/12-2017/2077, USD  30.000 198.821   ___________ ___________ 

  98.000 783.932   ___________ ___________ 

 

 

Værdipapirer i alt    4.189.071    ___________ 
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Noter 

 2020 2019 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

3. Bunden kapital 

Saldo 01.01. 4.278.959 4.104 

Kursregulering, værdipapirer  - 151.341 175  ___________ _______ 

 4.127.618 4.279  ___________ _______ 

 

4. Disponibel kapital 

Saldo 01.01. 931.742   381   

Overført til resultatopgørelse - 931.742 - 381 

Overført fra resultatopgørelse 886.203 932  ___________ _______ 

 886.203 932  ___________ _______ 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger (fondslovens) bestemmelser 

om god regnskabsskik. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-

miske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Omregning af fremmed valuta  

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og 

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.  

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.  

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed 

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter omfatter årets renteindtægter og afkast. 

 

Andre eksterne omkostninger  

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.  

 

Finansielle indtægter og omkostninger  

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v. 

 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 

del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

direkte på egenkapitalen. 

 

Udbetalte og bevilgede donationer og legater 

Året donationer indregnes på det tidspunkt hvor de er godkendt. 

 

 

Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Inventar og it måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargø-

ring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

It  1 år 

Inventar 1 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Børsnoterede aktier, obligationer og investeringsforeninger måles til statusdagens børskurs. Realiserede kursge-

vinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgøelsen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere.  

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesom-

kostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 

Likvide beholdninger  

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.  
 

Gældsforpligtelser  

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 

 

 


