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Ledelse og beretning 

Protektor: 
Hendes Majestæt Dronningen 

Repræsentantskabet: 
Advokat Michael Gregers Larsen, R.1., formand 
Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg K.1., næstformand 

Bestyrelse: 
Kontorchef Bjarne E. Grønfeldt, R.1., formand 
Oberst Peder Blokdal-Pedersen K. 
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen, K.1. 
Professor, Povl Krogsgaard-Larsen, R.1 
Adm. direktør, Peter Vinther Christensen, R.1 

Indmeldelser sendes til bestyrelsen på foreningens adresse, hvorfra ansøgningsskemaer til hjælp til un-
derhold/studiehjælp til efterladte ægtefæller/børn/børnebørn også udleveres. Ansøgningsskemaer kan 
ligeledes findes på foreningens hjemmeside www.ridderforeningen.dk 

Beretning 

Foreningen har i det forløbne år imødekommet 2 ansøgninger om understøttelse og udbetalt i alt 
14.000 kr. Siden stiftelsen er udbetalt i alt 5.343.000 kr. i understøttelser.  

Foreningens medlemstal var 1. januar 2018 1.242 livsvarige og 89 årligt betalende medlemmer, i alt 
1.331 medlemmer. I årets løb er 12 livsvarige og 4 årligt betalende medlemmer udtrådt eller afgået ved 
døden, mens tilgangen har været 35 livsvarige, hvoraf 7 er tidligere årligt betalende, som har valgt at 
blive livsvarige medlemmer og 1 årligt betalende medlem. Foreningen har herefter den 1. januar 2019 
1.265 livsvarige medlemmer og 79 årligt betalende medlemmer, eller i alt 1.344 medlemmer. 

For livsvarige medlemmer andrager kontingentet 1.000 kr. og for årligt betalende medlemmer 125 kr. 
Dette er vedtaget på repræsentantskabsmødet 3. juni 2003. 

For årsbetalende medlemmer ydes efter to års medlemskab en rabat på 200 kr. ved ændring i medlems-
status fra årligt betalende til livsvarigt medlem. 

Bestyrelsen takker medlemmerne for fortsat opbakning og byder nye medlemmer velkommen. 

 
 

  

http://www.ridderforeningen.dk/
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Repræsentantskabets medlemmer 
 

Gruppe B (afgår 2019)   
Andersen, Bodil Nyboe, fhv. nationalbankdirektør   
Collet, Catharina Marie, psykolog   
Gath, John, statsaut. revisor    
Gullev, Sven, adm. Direktør   
Hildebrandt, Steen, professor   
Hillingsø, Kjeld Georg, generalløjtnant   
Kolding, Eivind, direktør   
Meister, Birgit, forfatter   
Wedell-Wedellsborg, Henrik, advokat   
Würtzen, Ninna, fhv. statsforvaltningsdirektør   

   
Gruppe C (afgår 2021)   
Blokdal-Pedersen, Peder, oberst   
Bundgaard, Kirsten, kgl. solodanserinde   
Carlsen, Bent Ejner, kommandør   
Holm, Sven, direktør   
Larsen, Povl Krogsgaard-, professor   
Lyberth, Rasmus Ole, sanger, skuespiller   
Mundt, Bente, kontorchef, cand.jur.   
Poulsen, Johannes, direktør   
Sørensen, Bente Flindt, statsforvaltningsdirektør   
Schønwandt, Michael, kgl. Musikchef   
   
Gruppe A (afgår 2023)   

Grønfeldt, Bjarne E., kontorchef   
Holten, Kasper Bech, operachef   

Kloborg, Eva, balletdanser   

Larsen, Michael Gregers, advokat   

Præstegaard, Erik Kabbeltved, advokat   

Svendsen, Erik Norman, biskop   

Wern, Annelise, hofdame   

Christensen, Peter Vinther, Adm. direktør   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Dannebrogsriddernes Forening af 1888 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dannebrogsriddernes Forening af 1888 for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på side 3 i anvendt regn-
skabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde og 
foreninger.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dannebrogsriddernes Forening af 1888 for 1. januar – 31. 
december 2018 udviser et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskre-
vet på side 3 i anvendt regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-
erhvervsdrivende fonde og foreninger.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

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.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, 
som beskrevet på side 3 i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte 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 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

► 

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.  

► 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► else af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.  

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. 

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

København, den 2. maj 2019  

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Peter Gath 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne19718  

 

Aktivernes tilstedeværelse pr. 31. december 2018 er kontrolleret for så vidt angår bank- og girobehold-
ninger samt obligationer. 
 
København, den 2. maj 2019 
 

Michael Gregers Larsen 
advokat 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse 
    

kr.  2018 2017     

Indtægter    
Bidrag og renter    
Årsbidrag  9.875 11.125 
Bidrag fra livsvarige medlemmer  33.800 24.600 
Ekstraordinære bidrag  701 1.437 
Obligationsrenter  43.085 49.817     

Indtægter i alt  87.461 86.979     

Administrationsudgifter    
Kassererassistance  -30.000 -30.000 
Frimærker, blanketter, kontorartikler og lign.  -3.600 -4.129 
Gebyrer og kurtage  -3.197 -2.593 
Andre udgifter  -1.694 -1.249     

Udgifter i alt  -38.491 -37.971     

Resultat  48.970 49.008     
Der disponeres således:    
Overført til bunden egenkapital  721 842 
Understøttelser  14.000 42.000 
Overført til/fra disponibel kapital   34.249 6.166     

  48.970 49.008     
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Balance 
    

kr.  31/12 2018 31/12 2017     

AKTIVER    
Bundne aktiver    
Bankbeholdning, Legatstiftelsen  15.943 2.791 
Bankbeholdning, Grundfonden  155.818 -30 
Bankbeholdning, Konsul Cloos Legat  40.027 8.801 
Obligationsbeholdning, Grundfonden, nom. 489.255 kr.   489.088 644.198 
Obligationsbeholdning, Konsul Cloos Legat, nom. 118.927 kr.   118.886 156.667 
Obligationsbeholdning, Legatstiftelsen, nom. 48.673 kr.  48.656 64.185 
Mellemregning med disponible midler, Konsul Cloos Legat  -4.076 -13.900     

  864.342 862.712     

Disponible aktiver    
Giroindestående  11.652 17.300 
Bankbeholdning  314.455 12.232 
Obligationsbeholdning, nom. 874.503 kr.  874.187 1.135.712 
Periodiserede obligationsrenter  9.557 13.086 
Mellemregning med bundne aktiver  4.076 13.900     

  1.213.927 1.192.230     

AKTIVER I ALT  2.078.269 2.054.942     
    
PASSIVER    
Bunden egenkapital    
Saldo pr. 1. januar  862.712 856.482 
Overført af årets resultat  721 842 
Kursregulering af bundne aktiver  912 5.388     

  864.345 862.712     

Disponibel egenkapital    
Saldo pr. 1. januar  1.178.263 1.164.490 
Overført af årets resultat  34.249 6.166 
Kursregulering af disponible aktiver  1.288 7.607     

  1.213.800 1.178.263     

Egenkapital i alt  2.078.145 2.040.975     

Kortfristede gældsforpligtelser    
Leverandører af varer og tjenesteydelser  124 13.967     

  124 13.967     

PASSIVER I ALT  2.078.269 2.054.942     
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OBLIGATIONSOVERSIGT 2018

- max. kurs udgør kurs 100

Papirnavn Nominel Kursværdi Nominel Kursværdi Nominel Kursværdi Nominel Kursværdi Kurs Kursreg.

Bundne aktiver, Grundfonden (depot 7100927425)

Realkredit Danmark

3% 27S.S.OA 2047 405.186 405.186 154.412 154.412 250.774 250.774 100 0 

2% RD 27s.s.2047 239.859 239.012 1.378 1.378 238.481 238.314 100 680 

Grundfonden i alt 645.045 644.198 0 0 155.790 155.790 489.255 489.088 680 

Bundne aktiver, Gyldekroneske Legat (depot 3025390512)

Realkredit Danmark

3% 27S.S.OA 2047 40.566 40.566 15.459 15.459 25.107 25.107 100 0 

2% RD 27s.s.2047 23.702 23.618 136 136 23.566 23.549 100 67 

Gyldenkroneske Legat i alt 64.268 64.185 0 0 15.595 15.595 48.673 48.656 67 

Bundne aktiver, Konsul Cloos Legat (depot 7100900073)

Realkredit Danmark

3% 27S.S.OA 2047 98.695 98.695 37.611 37.611 61.083 61.083 100 0 

2% RD 27s.s.2047 58.178 57.973 334 334 57.844 57.803 100 165 

Konsul Cloos Legat i alt 156.872 156.667 0 0 37.946 37.946 118.927 118.886 165 

Bundne aktiver i alt 866.185 865.049 0 0 209.331 209.331 656.854 656.630 0 912 

Disponible aktiver, Foreningen (depot 7100900060)

Realkredit Danmark

3% 27S.S.OA 2047 682.787 682.787 260.203 260.203 422.584 422.584 100 0 

2% RD 27s.s.2047 454.530 452.925 2.610 2.610 451.919 451.603 100 1.288 

Disponible aktiver i alt 1.137.317 1.135.712 0 0 262.814 262.814 874.503 874.187 1.288 

Primo Tilgang Afgang Ultimo


