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Foreningsoplysninger  

 

Forening 
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Christian Gunni Pedersen, kritisk revisor 
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Ledelsespåtegning 

 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Kongelig Dansk Yachtklub (KDY). 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, 

herunder er visse særlige karakteristika for en forening tilgodeset. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af KDY’s aktiver og passiver, finansielle 

stilling samt resultatet.  

 

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

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Hellerup,  29. november 2017 

 

Direktion 

 

 

Dan Ibsen, direktør 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

    

Lars Ive Peter Bo Rützou Ole Poul Larsen  Lotte Meldgaard Pedersen 

Formand Viceformand Kommitteret for regnskab 

 

 

 

Michael Quist Finn Wiberg-Jørgensen Jonas Høgh-Christensen Jonas Funk Pedersen 

 

 

 

Jens O. Harder Henriette Koch Sarah Gunni Toftedal Anders Bogason 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 

Til medlemmerne i Kongelig Dansk Yachtklub 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

1. oktober 2016 – 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi har revideret årsregnskabet for Kongelig Dansk Yachtklub for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 

2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis (”regnskabet”).  

 

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 regnskabet. 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. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 

med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 

overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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. 
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Ledelsens ansvar for regnskabet 

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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

 

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 regnskabet, 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. 

• 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 regnskabet 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 regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
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konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om regnskabet 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. 

 

København, den 29. november 2017 

 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31 

 

 

 

Gert Fisker Tomczyk                                                    Anne Elmelund Sørensen 

statsautoriseret revisor                                                statsautoriseret revisor 

  

 

 

 

 

De kritiske revisorers udtalelse 

Vi har, i overensstemmelse med vedtægterne,  som kritiske revisorer gennemgået årsrapporten for regnskabsåret 

1. oktober 2016 – 30. september 2017. Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi henviser 

i øvrigt til den generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisors påtegning. 

 

Hellerup,den 29. november 2017 

 

 

 

Claes Rechnitzer Christian Gunni Pedersen  
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Oversigt over resultatopgørelse og andre hovedtal for de seneste fem år 

 

 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13* 

Indtægter t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Kontingenter 2.830 3.355 2.735 2.825 2.835 

Sponsorer 1.136 1.127 1.341 1.683 1.719 

Generelle fondstilskud og donationer 0 2.186 0 0 25 

Forpagtningsindtægter m.v. 2.399 2.308 2.002 2.370 1.983 

Lejeindtægter både (intern leje) 377 1.559 576 946 545 

Nettoresultat, salg af klubeffekter 24 77 71 80 66 

Tuborg Havn 1.175 1.456 2.337 1.813 1.806 

VIP-Center 116 (90) (12) 174 0 

Samlede indtægter 8.057 11.978 9.050 9.891 8.979 

 

Resultat af medlemsaktiviteter (udgifter) 

   
 

Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted                    (398) (572) (352) (289) (494) 

Kraftcenter 36 36 46 43 41 

Uddannelse og sejlerskole 45 123 27 35 (272) 

Kapsejladser     302 770 70 169 (155) 

Cruising og klubliv                                         (37) (78) (19) (16) (10) 

Klublokalernes drift                              (961) (977) (1.207) (975) (1.129) 

Fartøjernes drift                                     (1.309) (1.765) (1.174) (1.765) (934) 

Marketing og kommunikation               (501) (1.281) (683) (492) (346) 

Kontingent Dansk Sejlunion                 (186) (188) (192) (194) (199) 

Administrationsudgifter (3.001) (4.509) (4.203) (3.731) (3.252) 

Samlede udgifter medlemsaktiviteter (6.010) (8.441) (7.685) (7.213) (6.751) 

      

Resultat før renter og afskrivninger   2.047 3.537 1.365 2.678 2.227 

Af- og nedskrivninger (1.970) (2.934) (2.140) (2.322) (1.270) 

Resultat før renter  77 602 (775) 356 957 

Renteudgifter, netto (552) (781) (878) (732) (927) 

Årets resultat   (475) (178) (1.653) (376) 30 

      

Samlede aktiver 48.762 47.471 48.076 46.481 50.141 

Rentebærende gæld 16.565 17.396 18.665 15.186 15.789 

Egenkapital 22.548 23.024 23.202 24.854 27.745 

Pengestrøm – drift 

Pengestrøm – investering  

3.692 

(651) 

1.857 

(1.101) 

360 

(3.019) 

1.742 

(809) 

999 

(507) 

      

*Sammenligningstal for 2012/13 er ikke tilpasset ændret regnskabspraksis for bygningsafskrivninger. 
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Ledelsesberetning 

Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) er med ca. 1.800 medlemmer Danmarks største sejlklub.  Klubben er 

landsdækkende med base i henholdsvis Tuborg Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Klubbens hjemsted 

er Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup.   

Årets resultat 

Årets resultat blev et underskud på 475,4 t.kr., hvilket bestyrelsen, forholdene taget i betragtning, anser for 

acceptabelt. Et driftsunderskud er naturligvis ikke tilfredsstillende og ikke holdbart. Derfor tages der radikale 

skridt for at bringe klubben tilbage til stabile resultater, der kan give plads til vækst og fornyelse.  Samtidig skal 

klubben sikres bedst muligt mod risici i den sportslige og forretningsrelaterede verden, klubben opererer i.   Når 

klubbens bestyrelse betegner resultatet som acceptabelt, skal det ses i lyset af klubbens strategiske initiativer, 

der er målrettet netop denne stabilitet og fremtidssikring.  En række af disse tiltag er medtaget i denne 

ledelsesberetning. 

Medlemsaktiviteterne 

Efter det store jubilæumsprogram i 2015/16 blev  2016/17 endnu et år præget af stor aktivitet. Effektivt 

gennemførte kapsejladsstævner bidrog således væsentligt til det gode resultat for de samlede 

medlemsaktiviteter, der havde et omkostningsniveau langt under foregående regnskabsår. Herunder var det 

glædeligt, at klubbens fællesadministration kunne gennemføres med omkostninger, der var mere end 1 mio.kr. 

lavere end i jubilæumsåret, der var påvirket af meget betydelige omkostninger vedrørende Tuborg Havn-sagen. 

Fartøjernes drift gennemførtes ligeledes pænt under budget, bl.a. fordi klubbens veludnyttede kølbåde ikke fik 

mulighed for planlagt overhaling, som blev udskudt til gennemførelse i vinterhalvåret.  En del af en større 

donation, modtaget i regnskabsåret, er reserveret til imødegåelse af omkostninger hertil i 2017/18.  

Klubhusenes drift var på samme niveau som foregående år. Også her er del af donationen reserveret til 

udskudte forbedringer, især i Rungsted, hvor en tiltrængt renovering af omklædnings- og ungdomsfaciliteter 

søges gennemført forud for sæsonstart i 2018.  

Indtægter 

På indtægtssiden var klubben ikke i stand til at genetablere den store sponsorinteresse, der har været vigende, 

bl.a. som følge af usikkerhed om udfaldet af retssagen vedrørende Tuborg Havn. De samlede sponsorindtægter 

var, om end på nogenlunde samme niveau som året forud, langt lavere end budgetteret.  Sponsorerne er af 

afgørende betydning for klubben, og klubbens sponsorpakke vil i 2017/18 blive gentænkt som en del af 

strategiprocessen. Herunder skal salgsindsatsen intensiveres. 

 

I Tuborg Havn lykkedes det, trods den verserende retssag, at fastholde udnyttelsesgraden, og det lidt ringere 

resultat af havnedriften skyldtes primært reparationsarbejder og forbedringer af el-standere, der tidligere har 

været meget sårbare overfor tilbagevendende høj vandstand under storm. Endvidere blev resultatet påvirket af 

nedsat afgift for ikke anvendte pladser. 
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VIP aktiviteterne gennemførtes på et niveau svarende til foregående år, men det planlagte løft lykkedes ikke. 

Aktiviteten vurderes fortsat at være interessant for større og mellemstore virksomheder, og klubben vil i 2017/18 

øge salgsindsatsen betydeligt, ligesom afvikling af arrangementerne skal effektiviseres. 

 

Klubbens udlejning og bortforpagtning af de tre restauranter er stabil, og alle bidrog med resultater på eller over 

budget.  Medlemmernes brug af lokalerne i Rungsted nåede derimod ikke det forventede. Også her ses der i 

strategiarbejdet på at få mere ud af de mange kvadratmeter, der stilles til rådighed for medlemmerne. 

 

Finansiering og likviditet 

Der gennemføres løbende omlægninger af klubbens betydelige fremmedfinansiering, og størstedelen af denne 

er nu på fast rente. Rentebyrden er således over de seneste tre regnskabsår næsten halveret.  Hertil medvirker 

også klubbens forbedrede likvide beredskab, der over samme periode er etableret for at sikre en vis robusthed 

overfor udefra kommende usikkerheder. Der er, også som en del af strategiarbejdet, igangsat tiltag, der skal 

øge denne robusthed.  

Der er igen i 2016/17 henlagt til langsigtet vedligehold af Tuborg Havn. 

 

Tuborg Havn-sagen 

Sagen, der i 2015/16 blev anket til landsretten forventes behandlet i regnskabsåret 2017/18. Det er fortsat KDY’s 

vurdering, at sagsøgerne (nu appellanterne) ikke vil få medhold i ankesagen. Se i øvrigt herom i regnskabets 

note 25. 

 

Der blev i 2016/17 udtaget stævning mod Kongelig Dansk Yachtklub i en sag vedrørende medlemspligt for ejere 

af pladslejeretter i Tuborg Havn. Det er bestyrelsens vurdering, at sagsøger ikke vil få medhold i et sagsanlæg.  

 

Forventningerne til fremtiden 

For 2017/18 forventes klubbens drift igen at være positiv, mens der budgetteres med negativ pengestrøm, 

primært som følge af udskudte vedligeholdelsesarbejder og anlægsinvesteringer.  

  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag indtruffet begivenheder, som væsentligt påvirker 

vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Anvendt 

regnskabspraksis afspejler visse særlige karakteristika for en forening særligt ved opstilling af 

esultatopgørelsen, hvor resultatet af aktiviteter som udgangspunkt præsenteres netto. Specifikation af 

bruttoposterne er anført i regnskabets noter. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Åresrgnskabet er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KDY, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når KDY som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller en forventet 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KDY, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt.  

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

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen 

som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.  

Resultatopgørelsen 

 

Indtægter 

Kontingenter, sponsorindtægter, fondstilskud, forpagtnings- og lejeindtægter medregnes for den periode, de 

vedrører. 

Fondstilskud og donationer indregnes i de regnskabslinjer og aktivitetsområder, de vedrører. Generelle 

fondstilskud og donationer indregnes i egen indtægtslinje. 
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Udgifter 

Udgifter indregnes i den periode, som de vedrører uanset betalingstidspunkt. 

Personaleomkostninger  

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt feriepenge, sociale omkostninger, pensioner m.v. 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster 

og -tab vedrørende værdipapirer. 

Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger indregnes til oprindelig kostpris med tillæg af ombygning og forbedringer og fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Bygninger og industrielle anlæg afskrives med henholdsvis 1 % og 4 % af 

oprindelig kostpris med tillæg af forbedringer. 

Både, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi. Der foretages lineære afskrivninger 

baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Både  5 - 10 år 

Maskiner, inventar, IT-udstyr og software 3 - 10 år 

Tuborg Havn, havneanlæg og installationer 5 – 10 år 

På anskaffelser, der helt eller delvis finansieres ved donation til formålet, reduceres kostprisen med donationen. 

Småanskaffelser med lav værdi indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne skønnes lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. 

For at tilsikre blivende værdi af KDY’s ejendomme må betydelige løbende vedligeholdelsesarbejder 

gennemføres, især på ejendommen i Rungsted. I det omfang, der er tale om forbedringer og lign., indregnes 

disse under anlægsaktiverne. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger nedskrives til nettorealisationspris, hvis denne er lavere end kostpris. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår.  

 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på 

balancedagen. 

 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld indregnes på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter 

fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende indregnes prioritetsgæld til amortiseret kostpris, 

svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Forudbetalinger omfatter såvel forudbetalte kontingenter som donationer, der vedrører endnu ikke gennemførte 

aktiviteter.  

 

Forpligtelser vedrørende fonde omfatter tilsagn og forventede tilskud til international kapsejlads og  

OL-deltagelse m.v.  

 

Henlæggelser 

Der henlægges under egenkapitalen til forpligtelse vedrørende den langsigtede vedligeholdelse af havneanlæg i 

Tuborg Havn.   
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober – 30. september 

         

Indtægter  2016/17 2015/16 

 Note kr. kr. 

Kontingenter 1 2.830.284 3.355.325 

Sponsorer/Club Royal Partner  1.136.273 1.127.350 

Fondstilskud, donationer m.v. *)  0 2.185.507 

Forpagtningsindtægter m.v. 2 2.399.221 2.307.882 

Lejeindtægter både (intern leje) 3 377.396    1.559.065    

Salg af klubeffekter, nettoresultat 4 23.813 77.011 

Tuborg Havn, nettoresultat før afskrivninger og renter m.v. 5 1.174.270 1.456.251 

VIP-Center, nettoresultat 6 116.056 (89.879) 

INDTÆGTER I ALT, netto  8.057.314 11.978.512 

     

RESULTAT AF MEDLEMSAKTIVITETER    

Ungdomsarbejdet Skovshoved/Rungsted, netto 7 (398.053) (572.256) 

Kraftcenter, netto 8 36.382 36.522 

Uddannelse og sejlerskole, netto 9 45.159 123.393 

Kapsejladser, netto 10 301.890 770.498 

Cruising & klubliv, netto 11 (37.295) (78.347) 

Fælles administration 12 (3.001.628) (4.509.376) 

Fartøjernes drift, netto 13 (1.308.853) (1.765.240) 

Marketing og kommunikation 14 (501.084) (1.281.457) 

Kontingent Dansk Sejlunion  (185.657) (188.067) 

Klublokalernes drift 15 (961.085) (977.318) 

SAMLEDE UDGIFTER VEDR. MEDLEMSAKTIVITETER, netto  (6.010.224) (8.441.648 

     

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER  2.047.090 3.536.864 

     

Af- og nedskrivninger 16 (1.970.141) (2.934.393) 

     

RESULTAT FØR RENTER  76.950 602.471 

     

Renteudgifter, netto 17 (552.332) (780.536) 

     

ÅRETS RESULTAT  (475.382) (178.065) 

    

*) Der er i regnskabsåret 2016/17 modtaget donation til specfikke klubformål. Hvor gennemførelse af de 

formålsbestemte aktiviteter er udskudt er donationen indregnet som forudbetaling i balancen.  

 

Den samlede nettoomsætning andrager 19,1 mio. kr. (2015/16: 20,5 mio. kr.)   
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Balance pr. 30. september 

 2017 2016 

 Note kr. kr. 

    

Ejendomme/klubhuse  39.277.288 40.108.156 

Både  1.101.405 1.398.873 

Maskiner, inventar og IT-udstyr  905.113 1.030.154 

Tuborg Havn, anlæg  338.601 335.190 

Deposita  34.173 34.173 

ANLÆGSAKTIVER 18 41.656.579 42.906.546 

     

Andre tilgodehavender og bundne bankindeståender   996.505 996.812 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 19 996.505 996.812 

    

Beholdning af klubeffekter og præmier  290.739 242.096 

Beholdning af brændstof  52.003 74.831 

Beholdning af sejl  0 72.372 

Beholdninger i alt  342.742 389.299 

Debitorer  1.293.540 306.824 

Andre tilgodehavender  400.716 1.238.398 

Periodeafgrænsningsposter   109.409 92.957 

Tilgodehavender i alt  1.803.665 1.638.178 

Værdipapirer  100.720 77.360 

Likvide beholdninger  3.862.226 1.462.970 

OMSÆTNINGSAKTIVER   6.109.353 3.567.808 

AKTIVER   48.762.437 47.471.166 
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Balance pr. 30. september 
  2017 2016 

  Note kr. kr. 

    

Egenkapital – Frie reserver   15.898.395 17.023.778 

Henlæggelse til vedligehold Tuborg Havn  6.650.000 6.000.000 

EGENKAPITAL  20 22.548.395 23.023.778 

     

    

Prioritetsgæld 21 15.620.429 16.385.488 

Bådlån 21 105.000 142.500 

Deposita restauranter og el-udstyr 22 759.350 764.350 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER   16.484.779 17.292.338 

    

Kortfristet del af langfristet gæld  945.014 1.010.692 

Gæld til pengeinstitut  0 0 

Skyldige feriepenge  455.262 465.910 

Forudbetalinger *)  4.410.127 2.171.246 

Leverandørgæld og skyldige omkostninger  2.701.912 2.604.689 

Skyldig moms og offentlige ydelser  288.081 138.715 

Fonde 23 928.867 763.799 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER   9.729.263 7.155.051 

GÆLDSFORPLIGTELSER   26.214.042 24.447.389 

    

PASSIVER  48.762.437 47.471.166 

Pantsætninger og garantier 24   

Eventualforpligtelser 25   

KDY’s fonde 26   

Fartøjsregister 27   

 

*) inklusive fremført del af donation 2 mio.kr. 
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Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 1. oktober – 30. september 

  2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

   

Driftsresultat før renter ekskl. fondstilskud og donationer 76.950 (1.583.037) 

Af- og nedskrivninger 1.900.858 2.915.370 

Ændring i driftskapital 2.290.521 1.301.613 

Kursregulering værdipapirer, tilbageført (23.360)    3.240    

Betalte renteomkostninger (552.332) (780.536) 

PENGESTRØMME VEDRØRENDE DRIFT 3.692.237 1.856.650 

    

Ejendomme  (83.814) (214.980) 

Både (79.928) (786.237) 

Maskiner, inventar og IT-udstyr (487.149) (99.818) 

PENGESTRØMME VEDRØRENDE INVESTERINGER (650.891) (1.101.035) 

    

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (807.559) (857.833) 

Tilgang til og udbetaling fra fonde samt donationer, netto  165.068 2.126.540 

Afdrag på/optagelse af banklån  0 (563.944) 

Modtagne deposita 0 (2.000) 

PENGESTRØMME VEDRØRENDE FINANSIERING (642.491) 702.763 

   

ÆNDRING I LIKVIDER 2.399.255 1.458.378 

Likvider primo 1.462.971 4.593 

LIKVIDER, ULTIMO 3.862.226 1.462.971 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

1. KONTINGENTER   

Ordinære kontingenter 2.357.973 2.329.779 

Ungdomskontingenter 199.130 206.300 

Firmakontingenter 153.332 166.520 

Indtrædelsesgebyrer 100.143 79.593 

Jubilæumsbidrag, gebyrer mm 19.707 573.133 

KONTINGENTER I ALT 2.830.284 3.355.325 

      

2. FORPAGTNINGSINDTÆGTER M.V.     

Lokaleleje – Rungsted 69.260 77.300 

MASH – Rungsted 600.000 570.000 

Lokaleleje – Tuborg 116.339 100.829 

Klubværelser – Tuborg 122.790 168.774 

Address – Tuborg 1.148.704 1.071.316 

Lokaleleje – Skovshoved 73.733 62.600 

Restaurant Sejlklubberne – Skovshoved 268.395 243.263 

Catering Services 0 13.800 

FORPAGTNINGSINDTÆGTER M.V. I ALT 

 

2.399.221 

 

2.307.882 

      

3. LEJEINDTÆGTER BÅDE – internt *)     

DS37  0 41.756 

J/80 106.409 197.936 

Joller, Ynglinge, hjælpefartøjer, gummibåde m.v. 109.139 263.725 

Farr 40 161.848 367.400 

J/70 0 688.248 

LEJEINDTÆGTER BÅDE I ALT 377.396 1.559.065 

*) Intern bådleje, som belastes Fartøjernes drift, modsvarer årets af- og 

nedskrivning på både. 
 

     

4. NETTORESULTAT SALG AF KLUBEFFEKTER      

Omsætning 136.576 260.400 

Vareforbrug (112.763) (183.389) 

NETTORESULTAT SALG AF KLUBEFFEKTER 23.813 77.011 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

5. TUBORG HAVN   

Pladsleje og havneafgifter 2.491.388 2.730.267 

Nettoresultat ved salg af brændstof 316.996 456.029 

Andre indtægter 61.205 2.785 

INDTÆGTER I ALT 2.869.589 3.189.081 

      

Direkte udgifter ved havnedrift og salg af brændstof (1.695.319) (1.732.830) 

      

TUBORG HAVN I ALT, før administration, afskrivninger, renter og 

langsigtede vedligeholdelsesforpligtelser 1.174.270 1.456.251 

   

   

6. VIP-CENTER   

VIP-sejlads 1.234.930 994.998 

Andre indtægter 293.458 227.222 

INDTÆGTER I ALT 1.528.388 1.222.220 

   

Personale, herunder VIP skippere (836.483) (839.476) 

Kontor, administration, møder og udvalg (76.782) (39.351) 

Markedsføring (2.688) (27.050) 

Øvrige variable VIP-omkostninger (143.705) (119.924) 

Køb og vedligehold sejl (8.773) (9.300) 

Køb og vedligehold både m.v.  (68.771) (90.780) 

Forsikring (42.768) (36.468) 

Bådleje (232.361) (149.750) 
   

UDGIFTER I ALT (1.412.331) (1.312.099) 

   

VIP-CENTER I ALT, netto 116.056 (89.879) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

7. UNGDOMSARBEJDE SKOVSHOVED   

Undervisningsgebyrer 49.200 17.205 

Deltagergebyrer 65.252 55.730 

Offentlige tilskud, aktiviteter 19.381 32.404 

INDTÆGTER I ALT 133.833 105.339 

    

Personale (250.995) (147.078) 

Kontor og administration (950) (8.368) 

Møder og udvalg (748) (205) 

Andre omkostninger (51.429) (50.416) 

UDGIFTER I ALT (304.123) (206.067) 

    

UNGDOMSARBEJDE SKOVSHOVED I ALT, netto (170.290) (100.728) 

 

7. UNGDOMSARBEJDE RUNGSTED, inkl. TALENTCENTER   

Undervisningsgebyrer 205.675 92.745 

Offentlige tilskud 28.500 34.640 

Sponsorer 140.000 83.944 

Tilskud Dansk Sejlunion 36.900 37.900 

Deltagergebyrer 270.733 176.509 

Andre indtægter 34.344 38.618 

INDTÆGTER I ALT 716.152 464.356 

    

Personale (776.126) (770.925) 

Kontor og administration (7.584) (8.282) 

Møder og udvalg (2.839) (2.372) 

Stævneafholdelse og andre omkostninger (157.365) (154.305) 

UDGIFTER I ALT (943.914) (935.884) 

    

UNGDOMSARBEJDE RUNGSTED I ALT, netto (227.762) (471.528) 

   

UNGDOMSARBEJDE I ALT, netto (398.053) (572.256) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

8. KRAFTCENTER   

Aktivitetsbestemte kontingenter 36.000 99.000 

Offentlige tilskud 250.000 250.000 

Tilskud fra Dansk Sejlunion 400.000 400.000 

Sponsorer 390.000 385.000 

Andre indtægter 2.500 0 

INDTÆGTER I ALT 1.078.500 1.134.000 

    

Personale (899.110) (861.329) 

Kontor og administration (9.176) (12.436) 

Møder og udvalg (838) (1.832) 

Materiel (108.084) (140.084) 

Stævnedeltagelse, trænere m.v. (24.910) (81.797) 

UDGIFTER I ALT (1.042.118) (1.097.478) 

   

KRAFTCENTER I ALT, netto 36.382 36.522 

   

9. UDDANNELSE OG SEJLERSKOLE, RUNGSTED OG SKOVSHOVED   

Aktivitetsbestemte kontingenter 524.320 602.414 

Deltager- og kursusgebyrer 172.188 140.850 

Øvrige indtægter, herunder sponsorer 58.685 112.721 

INDTÆGTER I ALT 755.193 855.985 

    

Personale (581.184) (541.537) 

Kontor og administration (10.818) (18.548) 

Møder og udvalg (643) (2.242) 

Materiel (7.233) (33.012) 

Stævneafholdelse (110.156) (136.295) 

Øvrige omkostninger 0 (958) 

UDGIFTER I ALT (710.034) (732.592) 

    

UDDANNELSE OG SEJLERSKOLE I ALT, netto 45.159 123.393 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

10. KAPSEJLADSER   

Sponsorer og tilskud 145.939 1.735.010 

Deltagerindskud 706.816 1.906.061 

Andre indtægter 0 1.433 

INDTÆGTER I ALT 852.755 3.642.504 

    

Personale (5.625) (154.184) 

Stævneomkostninger (490.664) (2.444.870) 

Marketing 0 (410) 

Sekretariat (33.620) (237.314) 

Undervisning og uddannelse (9.050) (8.100) 

Øvrige udgifter (8.160) (27.487) 

Udvalgsarbejde (3.747) 359 

UDGIFTER I ALT (550.865) (2.872.006) 

    

KAPSEJLADSER I ALT, netto 301.890 770.498 

   

11. CRUISING OG KLUBLIV   

Sponsorer og tilskud 0 100.000 

Deltagergebyrer 109.400 1.436.563 

INDTÆGTER I ALT 109.400 1.536.563 

    

Arrangementer og stævner  (138.326) (1.575.115) 

Kontor og administration (8.368) (39.795) 

UDGIFTER I ALT (146.695) (1.614.910) 

    

CRUISING OG KLUBLIV I ALT, netto (37.295) (78.347) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

12. FÆLLES ADMINISTRATION   

Gager  (2.048.826) (2.272.251) 

Regulering af feriepenge 109.650 (82.036) 

ATP, AUD, AER (99.804) (101.796) 

Rejseudgifter (19.218) (21.598) 

Andre personaleudgifter (13.958) (10.176) 

Kontorartikler (26.040) (20.225) 

Fotokopiering (94.547) (93.270) 

Telefon  (107.834) (103.647) 

Porto og forsendelse (35.608) (41.976) 

Medlemskort (7.443) (6.884) 

IT-software, udstyr og databehandling (245.690) (168.859) 

Gebyrer (76.132) (91.330) 

Mødeaktiviteter, repræsentation og gaver (39.289) (125.873) 

Forsikringer, garantier og kontingenter (77.035) (76.991) 

Revision og revisorassistance (171.785) (209.964) 

Advokat, rådgivning (50.734) (1.188.721) 

Andre fælles klubomkostninger/indtægter (57.333) (168.779) 

Administrationshonorarer, intern 60.000 275.000 

FÆLLES ADMINISTRATION I ALT (3.001.627) (4.509.376) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

13. FARTØJERNES DRIFT   

Personaleomkostninger (454.915) (432.934) 

Forsikringer (245.793) (332.367) 

Havnepladser (125.818) (103.557) 

Køb og vedligehold af sejl (145.226) (150.627) 

Reparation, service og vedligehold (281.042) (307.041) 

Benzin og diesel (4.809) (11.664) 

Intern bådleje (397.396) (1.559.065) 

Trailere (27.131) (36.337) 

Lejeindtægter både og joller 153.276 296.352 

Donationer vedr. fartøjernes drift m.v. 200.000 872.000 

FARTØJERNES DRIFT I ALT, netto (1.308.854) (1.765.240) 

   

   

14. MARKETING OG KOMMUNIKATION    

Personaleomkostninger (97.577) (337.287) 

Sejlsport (207.885) (259.023) 

Markedsføring (10.275) (38.815) 

Sponsorarrangementer og jubilæumsbog  (109.801) (818.731) 

Grafisk arbejde (72.054) (67.237) 

Diverse (3.494) (10.364) 

Sponsorater og donationer vedr. jubilæumsbog 0 250.000 

MARKETING OG KOMMUNIKATION I ALT, netto (501.084) (1.281.457) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

15. KLUBLOKALERNES DRIFT   

SKOVSHOVED:   

Vedligeholdelse og renovering (5.108) (33.744) 

Småanskaffelser (1.096) (2.390) 

Forsikring (12.922) (10.448) 

Rengøring (6.217) (2.840) 

Diverse (8.216) (1.261) 

   

SKOVSHOVED I ALT (33.559) (50.683) 

     

RUNGSTED:   

Vedligeholdelse og renovering (124.766) (272.117) 

Småanskaffelser (956) (15.875) 

El, vand og varme (133.685) (88.513) 

Forsikring (33.077) (27.724) 

Rengøring (191.673) (155.911) 

Diverse, inkl. lokaletilskud 37.109 148.244 

   

RUNGSTED I ALT (447.048) (411.896) 

     

   

TUBORG:     

Vedligeholdelse og renovering (177.834) (57.814) 

Småanskaffelser (3.834) (11.791) 

El, vand og varme (120.639) (177.496) 

Forsikring (20.000) (20.000) 

Rengøring (82.816) (98.869) 

Advokatbistand 0 (110.327) 

Grundejerforening og ejendomsskatter (17.983) (22.274) 

Diverse, inkl. lokaletilskud (57.374) (16.167) 

   

TUBORG IALT (480.479) (514.738) 

    

KLUBLOKALERNES DRIFT I ALT (961.085) (977.318) 
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Noter 2016/17 2015/16 

 kr. kr. 

16. AF- OG NEDSKRIVNINGER   

Ejendomme, installationer m.v. (914.682) (712.265) 

Både (377.396) (1.559.064) 

Tuborg Havn, havneanlæg (137.687) (158.960) 

Maskiner og inventar (471.093) (485.081) 

Fortjeneste ved salg af driftsmidler (69.283) (19.023) 

AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT (1.970.141) (2.934.393) 

    

17. RENTEUDGIFTER, NETTO    

RENTEINDTÆGTER   

Debitorrenter m.v. 0 22 

Udbytte og kursregulering værdipapirer 25.988 2.336 

RENTEINDTÆGTER I ALT 25.988 2.358 

    

RENTEUDGIFTER   

Bank  (5.955) (30.600) 

Prioritetsrenter, Rungsted (230.164) (244.530) 

Prioritetsrenter, Tuborg (292.246) (472.064) 

Kreditorrenter og kurstab (49.955) (35.700) 

RENTEUDGIFTER I ALT (578.320) (782.894) 

    

   

RENTEUDGIFTER NETTO I ALT (552.332) (780.536) 
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Noter   
 

   

 

Ejendomme 

m.v. Både 

Tuborg  
Havn,  

anlæg 

Maskiner,  
inventar og 

 IT-udstyr Deposita Total 

18. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER       

Kostpris 1.oktober 2016 45.148.848 9.571.002 1.556.612 6.814.538 34.173 63.125.173 

Reklassifikation (309.751) 0 0 309.751 0 0 

Tilgang 371.882 149.211 141.098 57.985 0 720.175 

Afgang 0 (439.484) 0 (1.425.401) 0 (1.864.885) 

Kostpris 30. september 2017 45.210.979 9.3280.729 1.697.710 5.756.873 34.173 61.980.463 

       

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016 (5.040.692) (8.172.129) (1.221.422) (5.784.384)  (20.218.627) 

Reklassifikation 21.684 0 0 (21.684) 0 0 

Årets af- og nedskrivninger (914.682) (377.396) (137.687) (471.093) 0 (1.900.858) 

Afgang 0 370.200 0 1.425.401 0 1.795.601 

Af- og nedskrivninger 30. sept. 2017 (5.933.690) (8.179.325) (1.359.109) (4.851.760)  (20.323.884) 

Regnskabsmæssig værdi 30. sep. 2017 39.277.288 1.101.405 338.601 905.112 34.173 41.656.579 

Regnskabsmæssig værdi 30. sep. 2016 40.108.156 1.398.873 335.190 1.030.154 34.173 42.906.546 

 

 

Den regnskabsmæssige værdi af ejendomme inkl. installationer fordeler sig således: 

Rungsted 8.711.425 

Tuborg Havn  30.565.863 

 39.277.288 

 

Seneste offentlige ejendomsvurdering i 2016 var 8,8 mio. kr. for klubhuset i Rungsted, og for klubhus og 

grunde i Tuborg Havn 29,8 mio. kr., i alt 38,6 mio. kr.  

Der er på KDY’s ejendomme tinglyst en række deklarationer, der begrænser rådighedsretten. 
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Noter 

 

19. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 

Andre tilgodehavender omfatter afdragsfrit og uforrentet tilgodehavende, der var en del af 

overdragelsesvederlaget i forbindelse med forpagterskiftet i Tuborg Havn i 2013/14, samt bundne 

bankindeståender vedrørende deposita og tidligere opløste fonde.   

 

20. KAPITALFORKLARING 

 Frie reserver Henlæggelse Egenkapital 

Saldo 1. oktober 2016 17.023.778 6.000.000 23.023.778 

Årets resultat 2016/17 (475.382)  (475.382) 

Henlæggelse, langsigtet vedligehold Tuborg Havn *) (650.000) 650.000 0 

Saldo 30. september 2017 15.898.396 6.650.000 22.548.396 

    

*)  Henlæggelsen svarer til den del af den beregnede 

langsigtede vedligeholdelsesforpligtelse, der kan henføres til 

perioden 2007-2017. 

   

 

21. PRIORITETSGÆLD OG BÅDLÅN  Forfald 

  1-5 år Over 5 år 

Prioritetsgæld  4.332.590 12.232.853 

Bådlån  105.000 0 

  4.437.590 12.232.853 

    

 

  2016/17 2015/16 

  kr. kr. 

22. DEPOSITA    

Depositum Rungsted Havn  400.000 400.000 

Deposita Tuborg Havn *)  250.000 250.000 

Deposita el-udstyr, Tuborg Havn  109.350 114.350 

  759.350 764.350 

*) Der er modtaget bankgaranti på 230 t.kr. som yderligere sikkerhed for opfyldelse af forpagtningsaftalen. 

   

 2016/17 

kr.  

2015/16 

kr. 

23. FONDE 

OL Fond og Fond til international kapsejlads samt juniorfond 

 

518.382 

 

378.014 

Bådlånsfond 410.485 385.785 

 928.867 763.799 
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24. PANTSÆTNINGER OG GARANTIER 

For lån i Nykredit på 8,1 mio.kr. er der stillet sikkerhed i klubhuset i Rungsted Havn (Regnskabsmæssig værdi 

8,7 mio.kr.) og for lån i Realkredit Danmark på 8,5 mio. kr. er der stillet sikkerhed i klubhuset i Tuborg Havn 

(Regnskabsmæssig værdit: 30,6 mio.kr.). 

 

Der er yderligere tinglyst ejerpantebrev på 5,0 mio. kr. i ejendommen i Tuborg Havn. Dette ejerpantebrev er 

lagt til sikkerhed for driftskredit i Jyske Bank.   

 

Der er, gennem Jyske Bank med Kystdirektoratet som garantibegunstiget, stillet bankgaranti på 500 t.kr. til 

sikkerhed for tilladelse til etablering af broer m.v. i Tuborg Havn Syd til brug for lystbåde.  

  

  

   

25. EVENTUALFORPLIGTELSER OG ANDRE FORPLIGTELSER 

Klubhus Rungsted 

Ifølge lejekontrakten vedrørende grunden på Rungsted Havn er Kongelig Dansk Yachtklub forpligtet til at 

opretholde en offentlig restaurant. 

 

Under visse nærmere omstændigheder kan kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune tillade, at den offentlige 

restaurant nedlægges. Som vilkår for denne tilladelse er kommunalbestyrelsen berettiget til at forlange den til 

det samlede byggeri ydede støtte på 1.060.000 kr. tilbagebetalt over en 10-årig periode. 

 

Klubhus Tuborg Havn 

I tilfælde af tvangsrealisation er det mellem Kongelig Dansk Yachtklub, Carlsberg A/S og TORMs 

Understøttelsesfond aftalt, at salgssummen henholdsvis budsummen vil være at fordele med 1/6 til Carlsberg 

A/S, 3/6 til TORMs Understøttelsesfond og 2/6 til Kongelig Dansk Yachtklub. I Kongelig Dansk Yachtklubs andel 

vil være at modregne restgæld på tinglyste realkreditlån og alle omkostninger i forbindelse med indfrielse af 

pantegæld inkl. restancer og eventuelle auktionsomkostninger.  

 

Operationel leasing 

Foreningen har indgået leasingaftale med restløbetid på 60 måneder, og en samlet månedlig ydelse på 6,4 t.kr. 

i alt 384 t.kr. 

 

Tuborg Havn - vedligeholdelsesforpligtelse 

Det påhviler KDY at vedligeholde Tuborg Havn. Der er i regnskabsåret henlagt yderligere 650 t.kr. til 

imødegåelse af den langsigtede vedligeholdelsesforpligtelse vedrørende havnen. Henlæggelsen udgør herefter i 
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alt 6,65 mio. kr., der svarer til den del af den skønsmæssigt beregnede langsigtede vedligeholdelsesforpligtelse, 

der kan henføres til perioden  2007-2017. 
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Tuborg Havn-sagen 

Sagen, der i august 2015 blev anlagt af 80 sagsøgere, - senere reduceret til 54 - med pladslejeret i Tuborg 

Havn, anfægtede Kongelig Dansk Yachtklubs ret til at drive havn på markedsvilkår, og sagsøgerne krævede 

tilbagebetaling af således påstået for meget betalt pladsleje for de seneste tre år. Sagen behandledes ved 

Retten i Lyngby, der afsagde dom i august 2016, hvor KDY fik medhold i alle de 14 punkter, sagen omfattede. 

Sagen var også anlagt mod Carlsberg A/S, der ligeledes blev frifundet.   

  

Den 2. september 2016 ankede 32 sagsøgere – senere reduceret til 29 -  sagen, med tilsvarende reduceret krav 

om tilbagebetaling af pladsleje på 1,6 mio. kr.  Derudover genfremsattes de øvrige klagepunkter.  

  

KDY nedlagde i svarskrift af 9. november 2016 påstand om stadfæstelse af byrettens frifindelse f.s.v. angår 

tilbagebetalingskrav, mens der for den del af sagen, der handler om de økonomiske forudsætninger og vilkår for 

havnedriften påstås afvisning, subsidiært stadfæstelse af byrettens kendelse.  Efterfølgende indklagede 

appellanterne Kystdirektoratets annullering af vilkår 10 og 13 i direktoratets oprindelige tilladelse til drift af 

Tuborg Havn.  De to vilkår drejede sig om henholdsvis drift jfr. almene retningslinjer godkendt af Gentofte 

Kommune og krav til adskillelse af havnens regnskab fra KDY’s regnskab, samt restriktioner om økonomisk 

mellemværende mellem havnen og KDY i øvrigt.  Miljø- og fødevareklagenævnet, der er klageinstans, afviste i 

november 2017 behandling af klagen.       

 

Sagen forventes behandlet i Østre Landsret i august 2018. Det er fortsat KDY’s vurdering, at sagsøgerne (nu 

appellanterne) ikke vil få medhold i ankesagen. 
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Noter   2016/17 2015/16 

  kr. kr. 

26. KDY FONDE     

Formandens Fond    

Kapitalkonto pr. 1. oktober  37.305 20.505 

Indvundne renter og kursregulering  0 0 

Tilskud KDY  0 16.800 

Administration og gebyrer  0 0 

  37.305 37.305 

Rolf & Wanda Danckert’s Mindefond *)    

Kapitalkonto pr. 1. oktober  3.015.247 2.982.766 

Indvundne renter og kursregulering m.v.  63.185 158.947 

Tilskud til Juniorklubben  0 0 

Hensat til senere uddeling, primo  195.549 89.476 

Hensat til senere uddeling, ultimo  (241.699) (195.549) 

Administration og gebyrer  (23.250) (20.393) 

  3.009.032 3.015.247 

 

*) Der udarbejdes selvstændigt regnskab og årsrapport for Danckert’s Mindefond.  Når regnskabet foreligger 

opdateres note 26. 
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27. KDY FARTØJSREGISTER    

 Byggeår Station Forsikringssum 

Ungdomsafdelingen Rungsted    

YD-68 - AMOK 1973 Rungsted 59.000 

YD-183 - FIGUR 1975 Rungsted 60.000 

YD-23 – LUV 1971 Rungsted 60.000 

YD-208 – STYRBORD 1970 Rungsted 60.000 

Feva-2432 2007 Rungsted 40.000 

Feva-2435 2007 Rungsted 40.000 

Feva-2436 2007 Rungsted 40.000 

3 Tera joller 2009 Rungsted 3 x 15.000 

12 Optimistjoller   Rungsted Ansvar 

2 29’er joller 2008 Rungsted 2 x 35.000 

1 29’er joller 2011 Rungsted 50.000 

2 29’er joller 2014 Rungsted 2 x 115.000 

3 29’er joller 2014 Rungsted 3 x 100.000 

2 Laserjoller 2011 Rungsted 2 x 35.000 

2 Laserjolle (Kraftcenter Øst) 2006 Hellerup Kun ansvar 

    

Uddannelse og sejlerskole    

MR DEN-11 - EMILIE 1995 Skovshoved 190.000 

MR-DEN-12 - CLARA SOFIE 1995 Skovshoved 190.000 

MR DEN-15 - FRIVAGT 1997 Skovshoved 220.000 

MR-DEN-16 - MATHIAS 1997 Skovshoved 220.000 

MR DEN-21 - MONICA 1999 Skovshoved 275.000 

MR DEN-22 - LOTTE 1999 Skovshoved 275.000 

Farr 40-DEN 1 – MMM (på land) 2001 Tuborg 200.000 

Farr 40-DEN 2 – APM (på land) 2001 Tuborg 200.000 

J/80-1176 - FULLA 2009 Rungsted 260.000 

J/80-1177 - FRIGGA 2009 Rungsted 260.000 

J/80-1178 - FREJA 2009 Rungsted 260.000 

J/80-1179 - NANNA 2009 Rungsted 260.000 

J/80-1180 - SAGA 2009 Rungsted 260.000 

J/80-1181 - GEFION 2009 Rungsted 260.000 

J/70-561 -  2014 Skovshoved 264.500 

J/70-618 - 2014 Skovshoved 264.500 

J/70-574 - 2014 Skovshoved 264.500 
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27. KDY FARTØJSREGISTER – fortsat    

 Byggeår Station Forsikringssum 

Ungdomsafdelingen Skovshoved    

YD-2 - TVÆRS 1968 Skovshoved 54.000 

YD-4 - SLØR 1969 Skovshoved 59.000 

YD-132 - REN ABE 1985 Skovshoved 59.000 

YD-191 - LÆNS 2000 Skovshoved 100.000 

Feva-4333 2011 Skovshoved 40.000 

Feva-4372 2011 Skovshoved 40.000 

Feva-4374 2011 Skovshoved 40.000 

    

Hjælpefartøjer    

Albin 25 - GRILLE 1976 Skovshoved 140.000 

Fisherman 25 - STORE PONDUS 1979 Rungsted 150.000 

Tornado – MISS TUBORG 2013 Tuborg 134.000 

VSR 5,8 - DAVID 2004 Rungsted 171.000 

Zodiac Pro 12 - JENS 2005 Skovshoved 150.000 

Zodiac Pro 12 - EBBE 2005 Rungsted 150.000 

Zodiac Pro 12 - MOGENS 2005 Rungsted 177.000 

Zodiac Pro 12 - NILS 2005 Rungsted 107.000 

VSR 5.8 - JAN NYGAARD 2006 Rungsted 150.000 

Tornado 5.0 - KARL 2007 Skovshoved 150.000 

Jeanneau 655 - AMAZON 2007 Rungsted 350.000 

Tornado 5.4 - KIM 2011 Rungsted 160.000 

VSR LAP - FLEMMING 2014 Rungsted 150.000 

Samlet forsikringssum   7.377.500 

     

 


