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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018 for Hirtshals Fyr Fond. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018. 

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Hirtshals, den 11. maj 2019 

Bestyrelse: 

d/4 . . 
n 

.,/' 
---;"---------------- 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen ; Hirtsbals Fyr Fond 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hirtshals Fyr Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisron 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 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. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser 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 års 
regnskabet 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 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 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 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 fondens 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 forbundet 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 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 fonden 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. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

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. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 
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 årsregnskabs lovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hirtshals, den 11. maj 2019 

revisionsaktieselskab 

tatsautorisere evisor 
MNE-nr. 747 
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LEDELSESBERETNING 

Fondens hovedaktiviteter 
Fondens formål er at eje, bevare og forestå driften af Hirtshals Fyr. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Hirtshals Fyr har en positiv udvikling i forhold til den interesse, der vises fra offentlighedens side, og af 
æstetisk karakter. Bygninger og område bliver i stigende grad en smuk og harmonisk helhed. Det årlige 
besøgstal i fyrtårnet kommer op på 25.782 mod 26.550 i 2017, Den beskedne tilbagegang på 768 kan 
ganske givet tilskrives det formidable gode sommervej. Egnens gæster har foretrukket stranden frem 
for oplevelserne en anelse længere inde i landet. Vi kan også konstatere, at besøgstallet og dermed 
omsætningen i Kaffestuen holder sig på et stabilt niveau. I 2017 var omsætningen i kaffestuen ca. 
121.000 kr. og i 2018 nåede den op på 136.108 kr. 

Med de 26.500 gæster i Tårnet i 2017 blev der sat omsætningsrekord med alt 454.831 kr., og 
omsætningen faldt så en anelse i 2018 til 440. 938 kr. 

Entreen opkræves jo på to måder. I de tre sommermåneder er der billetsalg på Fyret, mens der resten 
af året er tale om selvbetjening ved en kasse i tårnopgangen. Her kan vi konstatere, at gæsterne er 
meget samvittighedsfulde mht. betaling, og i 2018 overgik indtægten fra selvbetjening igen 
billetsalgsindtægten. Der kom 199.834 kr. ind ved billetsalg, mens selvbetjeningen beløb sig til 241.104 
kr. 

En ganske væsentlig årsag til at omsætningen holder så fint er, at gæsterne i stor udstrækning 
anvender Mobile Pay. Med en samlet omsætning - billet og kaffestue - på 577.046 kr. er man på niveau 
med omsætning som i 2017, da den blev på godt 575.000 kr., så fonden kan stadig betegnes som "en 
god forretning". VI er stadig i den heldige situation, at der arbejdes med en lønkonto på kr. O. Der er 
budgetteret med samme omkostning i 2019. 

Tidligere år er væsentlige donationer indgået i regnskabet, så der har været tale om større resultater, 
men regnskabet for 2018 giver et mere reelt driftsresultat. 

På indtægtssiden føler vi i øvrigt, at udlejen af "ferieboligen" i assistenthuset er blevet et godt bidrag 
til økonomien. Spar Nords personaleforening, der har "forpagtet" ferieboligen gør det godt, og 
forventer i øvrigt, at udlejningen vil stige i takt med et øget kendskab til lejligheden, der er yderst 
populær hos de gæster, der har været her. Det er forventeligt, at udlejningen vokser betydeligt i årene 
frem over, så lejligheden kan bidrage til den samlede fyr-økonomi. 

Fondens egenkapital er på 5,37 mio. kr. ved årets udgang. 

Bestyrelsen og beslutninger 
Der er holdt fire bestyrelsesmøder i 2018 - i maj, maj (årsregnskabsmøde), august og december. 

Hirtshals Fyr Fonds opgaver i 2017 var i væsentligt omfang af driftsmæssige karakter. Fyrets ulønnede 
og frivillige vedligehold har løbende udført reparations- og udbedringsopgaver, og de frivillige i 
Kaffestue og ved Billetsalg har igen i 2018 lavet et enormt arbejde. Der er således folk, der sørger for 
at holde udgifterne nede og folk, der sørger for, at der kommer indtægter, der kan dække de 
nødvendige omkostninger. 

I 2018 blev der gennemført et eksemplarisk samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum, der jo har 
vedligeholdelsespligten i bunker-området. En fælles interesse for, at området kommer til at tage sig 
godt og indbydende ud fremmer det gode samarbejde. Museet har "hyret" fyrets vedligehold ind til 
nogle oprydningsopgaver og enkelte større arbejder. Det er sket mod en honorering, som begge parter 
er tilfredse med. 
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LEDELSESBERETNING 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) 
Det har for fondens vedkommende medført et par bevillinger til dræning og anden terrænoprettelse - 
alt sammen noget, der er med til at hæve områdets værdi for de besøgende. 
Ved årsskiftet forestår endnu en mindre dræningsopgave, hvor vi afventer en tilladels fra 
Kystinspektoratet, som for alvor lader vente på sig. 

Det kan i årene frem over forventes, at der foretages yderligere grundejerinvesteringer i området, som 
løbende bliver mere attraktivt og årligt besøges af omkring 100.000 gæster, hvoraf de 25. 782 altså 
tager turen til tops i fyrtårnet. 

I fyrets primærområde er parkeringsanlægget kommet til at fungere meget tilfredsstillende, og det er 
indrettet, så der kan ske en hensigtsmæssige parkering, hvilket gæster er yderst tilfredse med. 

Det er forventeligt, at de kommende tider vil medføre yderligere investeringer. På ønskesedlen er en 
fortsat udbygning af informationsanlæg i bygningerne og i området. En større, rengøringsvenlig toilet 
og infobygning er også påkrævet. Det sidste skal ske i snævert samarbejde med VHM og forhåbentlig 
Hjørring Kommune 

Den øgede vedligeholdelsesopgave betyder også anskaffelse af flere maskiner. Det stiller krav til, at 
der etableres ny bygning i forbindelse med eksisterende garage- /værkstedbygning. Det kan være en 
udfordring i relation til fredningsbestemmelser, men projektets æstetiske udformning er forhåbentlig 
befordrende. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens 
finansielle stilling. 

Redegørelse for uddelingspolitik 

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b 
Ifølge vedtægterne har fonden et almen velgørende formål, med fokus på drift og vedligehold af 
Hirtshals Fyr. Fonden er blevet til en erhvervsdrivende fond, hvilket dog ikke medfører, at den bevæger 
sig væk fra sine oprindelige alment velgørende formål, med fokus på drift og vedligehold af Hirtshals 
Fyr. 

Der sker udelukkende interne uddelinger til drift og vedligehold af Hirtshals Fyr. 

Redegørelse for god fondsledelse mv. 

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a 
Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. 

Der henvises til følgende hjemmeside: www.Hirtshals-Fyr.dk. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

NETTOOMSÆTNING . 

Vareforbrug . 
Andre driftsindtægter . 
Eksterne omkostninger . 

BRUTTORESUL TAT . 

Af- og nedskrivninger . 

DRIFTSRESULTAT . 

Andre finansielle indtægter . 

RESULTAT FØR SKAT. . 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESUL TATDISPONERING 

Overført resultat . 

I ALT . 

Note 2018 2017 
kr. kr. 

631.766 630.879 

-72.638 -70.018 
69.255 62.826 

-461.285 -528.280 

167.098 95.407 

-10.000 -10.000 

157.098 85.407 

4.655 36.822 

161.753 122.229 

-33.200 -24.200 

128.553 98.029 

128. 553 

128.553 

98.029 

98.029 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Grunde og bygninger . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 2 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 
Varebeholdninger . 

Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Grundkapital. . 
Disponibel fondskapital . 

EGENKAPITAL . 

Hensættelse til udskudt skat. . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Anden gæld. . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Nærtstående parter 

2018 2017 
kr. kr. 

2.990.681 3.000.681 
2.990.681 3.000.681 

2.990.681 3.000.681 

87.773 99.788 
87.773 99.788 

o 74.486 
14.047 11.974 
14.047 86.460 

2.535.138 2.293.858 

2.636.958 2.480.106 

5.627.639 5.480.787 

4.000.000 4.000.000 
1.366.795 1.238.241 

3 5.366.795 5.238.241 

243.000 209.800 

243.000 209.800 

17.844 32. 746 
17.844 32.746 

17.844 32.746 

5.627.639 5.480.787 

4 

5 
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NOTER 

2018 
kr. 

Skat af årets resultat 
Regulering af udskudt skat . 33.200 

33.200 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1 . januar 2018 . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 . 

Egenkapital 

2017 Note 
kr. 

1 
24.200 

24.200 

2 
Grunde og 
bygninger 

3.040.681 
3.040.681 

40.000 
10.000 
50.000 

2.990.681 

3 

Grundkapital 

Egenkapital 1. januar 2018...................................... 4.000.000 
Forslag til resultatdisponering . 

Disponibel 
fondskapital 

1.238.242 
128.553 

I alt 

5.238.242 
128.553 

Egenkapital 31. december 2018 4.000.000 1.366.795 5.366.795 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 4 
Fonden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

Nærtstående parter 5 
Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelse, herunder nære familiemedlemmer til disse 

Transaktioner med nærtstående parter 
Bestyrelsesmedlem Bruno Petersen er ejer af firmaet Way2ShortCut. Firmaet har udført 
arbejde for fonden for 10.076 kr. inkl. moms i 2018. 

Fonden har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Hirtshals Fyr Fond for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn 
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C 
og de særlige tilpasninger som følge af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter entreindtægter samt kiosksalg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan 
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med 
fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes 
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver samt gaver. 

Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv., 
herunder interne uddelinger. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle om 
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forplig 
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost 
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi: 

Brugstid Restværdi 

Bygninger, herunder fyret . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

100 år 
3-10 år 

50 % 
0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer pa 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Skyldig skat og udskudt skat 
Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i 
overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for 
hensættelser til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel 
skattepligtig positiv indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling 
tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. 

Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke 
sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vil blive beskattet. 

Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og 
forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 


