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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til ledelsen i Skoleskibet DANMARK 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Skoleskibet DANMARK for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen mv., lovbekendtgørelse nr. 
660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte (SIU)’s vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse 
nr. 1597 af 15. december 2016 samt SIU´s vejledning. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i §9-aftalen om intern revision ved institutioner for videregående uddannelser. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen 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 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, 
bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt SIU´s vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 institutionens 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 ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere institutionen, 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 revisions-påtegning 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. §9-aftalen om intern revision ved 
institutioner for videregående uddannelser, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. §9-aftalen om intern 
revision ved institutioner for videregående uddannelser, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
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 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 institutionens 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 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 
institutionens 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 
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 
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.  
 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er 
væsentligt inkonsistente 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 i henhold 
til statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. 
december 2016 samt SIU´s vejledning. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens 
regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 
samt SIU´s vejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og 
målrapporteringen. 
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Institutionsoplysninger 
       
Institution MARTEC Telefon: 96 20 88 88 
 Hånbækvej 54 E-mail: martec@martec.dk 
 9900 Frederikshavn www.martec.dk   
  
 CVR-nr.:  70 77 11 28 
 Stiftet:  1. januar 2001 
 Hjemsted: Frederikshavn 
 Regnskabsår: 1. januar - 31. december   
       
Bestyrelse I forbindelse med vedtagelse af nye standardvedtægter i 2013, overgik 

bestyrelsen fra udpegning til selvsupplerende. Bestyrelsen opfylder 
kompetencekravene i henhold til vedtægternes § 9 og er sammensat således: 
     
Formand Valter Merrild-Hansen: Administrerende direktør i MERRILD & CO, 
Skibsfører. 
 
Næstformand Kim Sørensen: Associate professor Aalborg Universitet, Ph.D., Civ. Ing. 
 
Birgit Stenbak Hansen: Borgmester i Frederikshavn kommune, Sygeplejerske, medlem 
af Dansk Sygeplejeråd. Formand for bevillingsnævnet, fonden Tordenskiold, 
Frederikshavn Byfond. Formand for valgbestyrelsen vedrørende Europa-
parlamentsvalg, folketingsvalg, kommunevalg. Bestyrelsesmedlem i Nordjyllands 
Beredskab, Frederikshavn Produktionsskole, Frederikshavn Handelsskole, 
Frederikshavn Gymnasium, MARTEC, EUC Nord, Frederikshavn Erhvervsråd, Turisthus 
Nord, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S, Vanggaardfonden, Karstensens fond. 
Delegeret til KL´s Kommunalpolitiske Topmøder. Medlem af KKR Nordjylland, 
Kontaktudvalget, BRND, KL´s Teknik- og Miljøudvalg. 
 
Lars-Ole Gundestrup: Medarbejderrepræsentant. Underviser på maskinteknisk 
afdeling. 
 
Morten Rokkedal Vestergaard: Ejer af Vestergaard Group, der omfatter VMS do Brasil 
og VMS-GSB Norge, Bestyrelsespost i VMS Group 
 
Carl Jesper Hermansen: Tidligere Formand for Skagen Fiskeriforening og Skagen 
Skipperskoles bestyrelse. Organisationserfaring gennem 20 år og erhvervserfaring som 
selvstændig fiskeskipper i 30 år.  

       
 Der har i 2017 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.  
        
Direktion Pia Ankerstjerne      
        
Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
 Rimmens Allé 89 
 9900 Frederikshavn 
 CVR-nr. 20 22 26 70      
 
  

mailto:martec@martec.dk
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Ledelsesberetning 
 
Indledning 
Skoleskibet DANMARK ejes af staten og drives af MARTEC i henhold til driftsaftale med Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU). 
 
Årsrapport, regnskab og egenkapital mv. er separat for skoleskibet og MARTEC. 
MARTEC fungerer som rederi for skoleskibet og direktøren for MARTEC har rederansvaret for skibet i 
lovgivningsmæssig forstand. 
 
Beretningen indeholder redegørelse for årets resultat, væsentlige ændringer i skibets anlægsaktiver, 
disponering af årets økonomiske resultat, forhold indtruffet efter statusdagen, hovedtræk af årets gang og 
forventninger til kommende år. 
 
Årets økonomiske resultat 
Regnskabet for 2017 viser et overskud på 1.479 T.DKK. 
 
Samlet set anses årsresultatet som værende tilfredsstillende. 
 
Disponering af årets resultat 
Årets resultat på 1.479 T.DKK. overføres til egenkapitalen. 
 
Forhold indtruffet mellem statusdagen og årsregnskabets godkendelse 
Der er mellem statusdagen og til godkendelse af regnskabet ikke indtruffet omstændigheder, der vil få 
indflydelse på årets resultat. 
 
Året i Hovedtræk  
Den nye bekendtgørelse for den Grundlæggende maritime uddannelse til ubefaren skibsassistent trådte i 
kraft i 2017 og består, når den afvikles på Skoleskibet DANMARK i lighed med tidligere, af et værksted-
skoleforløb på ca. 6 uger og et skoleskibsforløb på ca. 14 uger.  
 
Efter afslutning af OL-togtet til Rio de Janeiro i 2016 lå skibet oplagt i Lissabon fra 20. oktober 2016 til 29. 
januar 2017, hvor besætningen mønstrede. Et fuldt elevhold påbegyndte værkstedsskoleforløbet den 3. 
januar 2017 på MARTEC og den 14. februar mønstrede eleverne om bord på skibet i Lissabon til togt nr. 104.  
På togtet anløb skibet Gran Canaria, De vestindiske Øer, Bermuda, Helsingør, København og Frederikshavn.  
 
Anløbet af De vestindiske Øer – St. Thomas og St. Croix – skete på foranledning af 100 års jubilæet for salget 
af øerne til USA med den 31. marts 2017 som den officielle ’Transfer Day’. Skibet bidrog bl.a. med 3 
receptioner, herunder en reception for den danske stat, hvor Statsminister Lars Løkke Rasmussen var vært 
ved en såkaldt retur-reception. 
 
Ved skibets hjemkomst til danske farvande blev der afviklet en gæstesejlads til København; blandt gæsterne 
var Uddannelsesminister Søren Pind, Bertel Haarder, skibets protektor H.K.H. Prins Joachim og Prinsesse 
Marie, sponsorer og samarbejdspartnere.  
 
Eleverne mønstrede af den 28. maj. Togtet er afviklet uden tekniske problemer og andre problemer i øvrigt, 
og som helhed er både værkstedskoleforløb og togtet særdeles vellykket.  
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Hoveddokning  
Ved årets begyndelsen gennemførtes et tilfredsstillende EU udbud og efter togtafslutning blev skibet forhalet 
til Esbjerg, hvor skibet skulle gennem en ordinær hoveddokning (jævnfør klassifikationsselskabets 
standarder) på værftet Granly. Opgaverne blev håndteret meget tilfredsstillende og i henhold til 
dokspecifikationen. Klassifikationsselskabet DNV og GL opdaterede, påtegnede og udstedte nye certifikater.  
 
Herefter blev skibet forhalet tilbage til Frederikshavn Flådestation, hvor skibet har ligget oplagt siden den 13. 
juli og vil forblive oplagt indtil næste togtstart i 2018. 
 
Andre tiltag 
Skoleskibet DANMARK skal ultimo 2019 gennemgå en større renovering og modernisering af agterskibet. I 
løbet af 2018 udarbejdes projektspecifikation, som sendes i EU udbud i 2018.   
 
I 2017 blev første fase af opgradering af Skoleskibets IT gennemført. Der blev investeret i ny server, nye 
switche, nye access points samt ny version af AMOS. Anden fase af opgraderingen består af udskiftning af 
kablerne, der forbinder switche og access points. Denne fase planlægges gennemført i forbindelse med 
kommende renovering af agterskibet. 
 
MARTEC og Skoleskibet DANMARK arbejder for at muliggøre deltagelse i de Olympiske lege i Tokyo 2020. Der 
er etableret en styregruppe for aktiviteten, som ligeliges supporteres af skibets protektor H.K.H. Prins 
Joachim.  En afklaring forventes i slutningen af 2018.  
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Hoved- og nøgletal 
        

   2017 2016 2015 2014 2013 

Resultatopgørelse (T.DKK.)        
Tilskud   19.100 13.900 13.867 13.900 13.800 

Øvrige indtægter   1.543 5.166 2.808 2.101 2.133 

Omsætning (indtægter i alt)  20.643 19.066 16.675 16.001 15.933 

Driftsresultat   1.479 1.770 -685 -990 1.660 

Årets resultat   1.479 1.770 -674 -972 1.660 

         
Balance (T.DKK.)         
Balancesum   6.682 5.573 3.559 4.438 5.023 

Egenkapital ultimo   4.496 3.017 1.247 1.922 2.894 

         
Medarbejdere (årsværk)          
Undervisning   12,45 13,49 13,78 11,67 11,37 

Årsværk i alt   12,45 13,49 13,78 11,67 11,37 

         
Lønomkostninger (T.DKK.)        
Undervisning   6.418 7.662 7.349 7.077 6.339 

Lønomkostninger i alt  6.418 7.662 7.349 7.077 6.339 

        
Lønomkostningerne opgøres netto, idet evt. modtagne refusioner vedr. løn modregnes.  

        

        
Årsstuderende   2017 2016 2015 2014 2013 

          
Elever DANMARK   40 40 40 40 40 

Årsstuderende i alt  40 40 40 40 40 

        

        
Kapitalapparatets vedligeholdelse (T.DKK.)     
Skibsdrift   2017 2016 2015 2014 2013 

          
Vedligeholdelsesomkostninger 4.718 2.619 3.647 3.564 1.045 

Vedligeholdelsesomkostninger 4.718 2.619 3.647 3.564 1.045 
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Anvendt regnskabspraksis    
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. 
maj 2015, bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 samt SIU´s vejledning.  
      
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som for MARTEC.  
      
Generelt om indregning eller måling     
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger.     
   
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skibet, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.     
   
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skibet, 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.    
    
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.    
    
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning      

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at uddannelsesforløbene afvikles. 
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter omkostninger til undervisningens gennemførelse, markedsføring, administration, 
vedligeholdelse mv.        
 

Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Skibet er ejet af staten og derfor ikke værdifastsat i regnskabet.   
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.  
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 
        
Note     2017 2016 

         

 Omsætning         
1 Tilskud     19.100.000 13.899.996 
2 Deltagerbetaling og andre indtægter   1.543.211 5.165.855 

 Omsætning i alt     20.643.211 19.065.851 

         
 Omkostninger        

3 Undervisningens gennemførelse   11.149.491 11.391.448 

4 Ledelse og administration    1.144.980 1.149.701 
5 Skibs-/kantinedrift     6.767.279 4.666.490 

6 Udvikling     67.536 22.662 
7 Markedsføring     34.475 65.480 

 Driftsomkostninger i alt    19.163.761 17.295.781 

         

 Driftsresultat     1.479.450 1.770.070 

         
 Finansielle omkostninger    96 136 

 Årets resultat     1.479.354 1.769.934 

         

         
 Forslag til resultatdisponering      

         
 Overført resultat     1.479.354 1.769.934 

 I alt     1.479.354 1.769.934 
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Balance pr. 31. december 
 
Note     2017 2016 

         
 AKTIVER        
         
 Omsætningsaktiver       
         

 Tilgodehavender        
 Andre tilgodehavender, mellemregning MARTEC  6.682.586 5.572.880 

 Tilgodehavender i alt    6.682.586 5.572.880 

         

 Omsætningsaktiver i alt    6.682.586 5.572.880 

        
 AKTIVER I ALT     6.682.586 5.572.880 

         
         
 PASSIVER        

         
 Egenkapital        

8 Overført resultat     4.496.372 3.017.018 

 Egenkapital i alt     4.496.372 3.017.018 

         

 Gældsforpligtelser       
         
 Kortfristede gældsforpligtelser      

 Skyldig løn, fridøgn, feriepengeforpligtelse  2.050.214 2.555.862 
 Anden kortfristet gæld   136.000 0 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt   2.186.214 2.555.862 

         

 Gældsforpligtelser i alt    2.186.214 2.555.862 

         
 PASSIVER I ALT     6.682.586 5.572.880 

        
9 Andre forpligtelser      
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Noter 
 

     2017 2016 

Note 1 - Tilskud         

Statstilskud      19.100.000 13.899.996 

Statstilskud i alt     19.100.000 13.899.996 

         

Note 2 - Deltagerbetaling og andre indtægter     
Deltagerbetaling     1.419.795 1.615.954 

Andre indtægter     123.416 3.549.901 

Deltagerbetaling og andre indtægter i alt  1.543.211 5.165.855 

         

Note 3 - Undervisningens gennemførelse     
Løn og lønafhængige omkostninger (1)   6.418.418 7.662.098 

Øvrige omkostninger     4.731.073 3.729.350 

Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt 11.149.491 11.391.448 

         

Note 4 - Ledelse og administration      
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration 1.144.980 1.149.701 

Omkostninger til ledelse og administration i alt 1.144.980 1.149.701 

         

Note 5 - Skibs-/kantinedrift       
Øvrige omkostninger vedr. bygnings-/skibs-/kantinedrift 6.767.279 4.666.490 

Omkostninger til bygnings-/skibs-/kantinedrift i alt 6.767.279 4.666.490 

         

Note 6 - Udvikling       
Øvrige omkostninger vedr. udvikling   67.536 22.662 

Omkostninger til udvikling i alt   67.536 22.662 

         

Note 7 - Markedsføring       
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring  34.475 65.480 

Omkostninger til markedsføring i alt   34.475 65.480 

       
Note 8 - Overført resultat       
Saldo 1. januar, overført resultat   3.017.018 1.247.084 

Årets bevægelser     1.479.354 1.769.934 

Saldo 31. december     4.496.372 3.017.018 

       
Note 9 - Andre forpligtelser     
Vedrørende Skoleskibet DANMARK har MARTEC en selvrisiko på 2% af den årlige 
finanslovsbevilling vedr. kasko- og ansvarsskader forvoldt af skibet. 
  
(1) Løn og lønafhængige omkostninger fordeles forholdsmæssigt efter anvendt tidsforbrug 

(årsværk) for hver medarbejder.   
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