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Legatoplysninger
Legat
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Bestyrelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Maskinchef Knud Børjessons og Fru Boel Børjesson, f. Jønssons Legat.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af legatets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

omhandler.
København, den 14. april 2021

Bestyrelse

Margrete Pump

Lars Ulrik Kampmann

Camilla Cathrine Kurrild-Klitgaard

Esben Trier Norden

Mikkel Boel Mikkelsen

Vibe Klarup

Peter Munk Tommerup
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Maskinchef Knud Børjessons og Fru Boel Børjesson, f. Jønssons Legat
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Maskinchef Knud Børjessons og Fru Boel Børjesson, f. Jønssons Legat for
regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af legatets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i

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 legatet 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 lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 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 legatets 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 likvidere legatet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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. Fejlinformation 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 årsregnska-

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 legatets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 legatets 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 legatet
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til lov om fonde og visse foreninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.
København, den 14. april 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Bestyrelsens beretning
Aktivitet
Legatets formål er at uddele midler til enker, der har adopteret et eller flere børn. Hvis ikke alle midler uddeles
til foranstående, uddeles herefter til andre enlige mødre med adoptivbørn og herefter til enlige mødres uddannelse.
Legatet er stiftet den 3. maj 1982, og legatets kapital udgjorde ved oprettelsen de værdier, der blev udlagt i boet efter montør Erik Børjesson.

Årets resultat og uddeling
sultatopgørelsen.
Bestyrelsen har den 5. februar 2020 modtaget godkendelse fra Civilstyrelsen til at opløse fonden ved uddeling
af kapitalen.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

Usædvanlige forhold
Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der
anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for legatet. Fremkomsten af Corona-virusset
(COVID-19) kan dog få negativ betydning på legatets forventninger til resultatet for 2021. Det er på
offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning.
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Resultatopgørelse for 2020
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

3.303

4.490

Renteindtægter og kursgevinst, obligationer

40.922
___________

58.725
___________

Indtægter i alt

44.225
___________

63.215
___________

Finansielle indtægter

Revisor
Gebyr

(10.875)
(40)

(10.875)
0

Omkostninger administration

(20.000)
___________

(20.000)
___________

Omkostninger i alt

(30.915)
___________

(30.875)
___________

Resultat før skat

13.310

32.340

Skat af årets resultat

0
___________

0
___________

Årets resultat

13.310
___________

32.340
___________

0

0

13.310
___________

32.340
___________

13.310
___________

32.340
___________

Årets resultat fordeles således
Overført til bunden kapital
Overført til disponibel kapital
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Note
____
Værdipapirer
Bankindestående

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

1.518.007

1.422.652

129.528

100.394

Mellemregning med disponible aktiver

(89.585)
___________

(60.451)
___________

Bundne aktiver

1.557.950
___________

1.462.595
___________

258

258

20.897

44.486

Mellemregning med bundne aktiver

89.585
___________

60.451
___________

Disponible aktiver

110.740
___________

105.195
___________

Aktiver

1.668.690
___________

1.567.790
___________

1.462.595

1.449.190

Kursregulering af værdipapirer

95.355

13.405

Overført fra resultatopgørelsen

___________0

___________0

Bunden legatkapital i alt

1.557.950
___________

1.462.595
___________

64.070

31.730

Årets resultat

13.310
___________

32.340
___________

Disponibel legatkapital i alt

77.380
___________

64.070
___________

Legatkapital

1.635.330
___________

1.526.665
___________

Anden gæld

33.360
___________

41.125
___________

Gældsforpligtelser

33.360
___________

41.125
___________

Passiver

1.668.690
___________

1.567.790
___________

Tilgodehavender udbytteskat
Bankindestående

Bunden fondskapital primo

Disponibel legatkapital primo
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
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 årsregnskabet
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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter renter af de bundne og disponible aktiver.
Renter af obligationer periodiseres ikke.
Skat
Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige
indtægter og omkostninger samt fradragsberettigede uddelinger.
Uddelinger
Uddelinger medtages i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt uddelingen.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursreguleringer føres direkte på egenkapitalen.
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