Legatregnskab for året 2018

Jacob Rossen Jacobsen og
Christine Jacobsens Legat

Legatregnskab for Jacob & Christine Rossen Jacobsen 2018

INDTÆGTER
Indestående:
Renteindtægt Sydbank konto 8077-1030089
Renteindtægt Sydbank konto 8077-1030097
Fusionsvederlag
Værdipapirer:
Udtrukne obligationer Sydinvest Mellemlange

9,78
0,00
0,00

1.739,00

Indtægter i alt

1.748,78

UDGIFTER
Forvaltningsgebyr
Udbetalt til 6 personer
Renteudgifter

58,04
16.000,00
0,00

16.058,04

Merforbrug i forhold til indtægter

14.309,25
STATUS VED ÅRETS UDGANG

AKTIVER
Båndlagte:
Sydbank:
Afkastningskonto
8077-1030097
Fondskapitalkonto
8077-1030089
Andelsbevis Hjordkær forsamlingshus

13.555,09
13.152,39
25,00

Værdipapirer:
Sydinvest Mellemlange obligationer
ombyttet 26.8.2016 1.739 stk.
(Kursværdi ult.18:174.578,21
Aktier indgår i regnskabet med nominel værdi
I alt båndlagt

nominelt

173.900,00

200.632,48

Aktiver i alt

200.632,48

PASSIVER
Samlet legatkapital ved årets begyndelse, jf. sidste års regnskab

214.941,74
-14.309,26

Samlet legatkapital ved årets udgang

200.632,48

Passiver i alt

200.632,48

Aabenraa Kommune, Social og Sundhedsudvalget

Karsten Meyer Olesen

Bent Sørensen

Ernst & Young A/S
Osvald Helmuths vej 4
2000, Frederiksberg

Regnskabserklæring til årsregnskabet for 01.01 2018 - 31.12 2018 for Jacob Rosen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat i Aabenraa Kommune
Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til jeres revision af årsregnskabet for Jacob Rosen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat, for det regnskabsår, som sluttede pr. 31.12 2018. Vi er opmærksomme
på, at indhentelse af udtalelser fra os vedrørende oplysningerne i denne regnskabserklæring er en væsentlig arbejdshandling, som skal gøre det muligt for jer at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet for regnskabsåret er udarbejdet i overensstemmelse med fondens fundats og god regnskabsskik.
Vi forstår, at formålet med jeres revision af vores årsregnskab er at udtrykke en konklusion om, at årsregnskabet er revideret i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning, hvilket indebærer en gennemgang af regnskabssystemer, interne kontroller
og data i relation hertil i det omfang, I har anset det for nødvendigt efter omstændighederne. Denne gennemgang er ikke udformet til at identificere – og forventes heller ikke nødvendigvis at afdække – alle besvigelser, mangler, fejl og andre eventuelle uregelmæssigheder.
I overensstemmelse hermed bekræfter vi efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

A. Ledelsesberetning og årsregnskab
1.

Vi bekræfter, at det er vores ansvar at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med fondens
fundats og god regnskabsskik. Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet.

2.

Den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelsen af årsregnskabet er passende beskrevet i årsregnskabet.

3.

Det er vores opfattelse, at fondens interne kontrol er tilstrækkelig til at udarbejde et korrekt årsregnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i fundatsen og god regnskabsskik

4.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer, ligesom der
ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til årsregnskabslovens præsentations- og oplysningskrav.

B. Besvigelser
1.

Vi bekræfter, at det er vores ansvar at udforme, implementere og opretholde intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

2.

Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

3.

Der foreligger ikke besvigelser eller formodede besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker
fonden og involverer ledelsen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller
andre, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Vi er ikke bekendt
med påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet.

C. Overholdelse af lovgivning og fundats
1.

De i året foretagne uddelinger er i overensstemmelse med fondens fundats.

2.

Fondsbestyrelsen har i sin forvaltning overholdt fondsloven, anbringelsesbekendtgørelsen og fondens
fundats. – Dog følger regnskabsaflæggelsen kalenderåret.

3.

Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.

D. Afgivne oplysninger og transaktioners fuldstændighed
1.

Vi har givet jer:
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-

Adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er
bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet.

-

Yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen.

-

Ubegrænset adgang til personer, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis
fra.

2.

Alle transaktioner er registreret i bogføringen og fremgår af årsregnskabet.

3.

Vi har oplyst jer om identiteten af fondens nærtstående parter og om alle forbindelser og transaktioner
med nærtstående parter, som vi er bekendt med. Alle forbindelser og transaktioner med nærtstående
parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med
kravene i årsregnskabsloven.

4.

De målingsmetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder målinger til dagsværdi, er begrundede.

5.

Vi har oplyst jer om, at fonden har overholdt alle aspekter af indgåede kontrakter, der kunne have en
væsentlig indvirkning på årsregnskabet i tilfælde af manglende overholdelse af nævnte kontrakter,
herunder alle lånevilkår, betingelser eller andre krav i relation til udestående gæld.

6.

Fonden har ejendomsret til alle aktiver, medmindre andet fremgår af årsregnskabet.

7.

Der er ikke stillet sikkerhed i fondens aktiver, ud over hvad der er oplyst i noterne til årsregnskabet.

8.

Fonden har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at vi skønner, at fondens aktiver og aktiviteter er
rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer.

E. Forpligtelser og eventualforpligtelser
1.

Vi har oplyst jer om alle forpligtelser og eventualforpligtelser, herunder poster i relation til garantistillelser, både skriftlige og mundtlige, og disse er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

F. Going concern
1.

Vi har vurderet fondens evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant information om
fremtiden, som dækker en periode, der mindst er, men ikke begrænset til, 12 måneder fra balancedagen. Vi bekræfter, at vi ikke er bekendt med væsentlig usikkerhed vedrørende begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften.

G. Begivenheder efter balancedagen
1.

Alle begivenheder efter balancedagen, som i henhold til fundatsen og god regnskabsskik kræver regulering eller oplysning, er blevet reguleret eller oplyst.

Aabenraa, d.
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Lone N. Niebuhr
Kontorleder
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