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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 2016,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt særlige
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16.
maj 2015, lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsen for Videregående Uddannelser
(UDS)´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,
lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens 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 god offentlig revisionsskik, 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,
lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt Styrelsens 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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
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 i henhold
til statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16.
december 2013 samt Styrelsens vejledning.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler,
lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, lovbekendtgørelse nr. 1522 af 16. december 2013 samt
Styrelsens vejledning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften
af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
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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.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Bestyrelse

70 77 11 28
1. januar 2001
Frederikshavn
1. januar - 31. december

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.
Morten Rokkedal Vestergaard, Ejer af Vestergaard Group, der omfatter VMS do Brasil
og VMS-GSB Norge. Bestyrelsespost i VMS Group.
Lars-Ole Gundestrup: Medarbejderrepræsentant. Underviser på maskinteknisk
afdeling.
Birgit Stenbak Hansen, Borgmester i Frederikshavn kommune, Sygeplejerske,
medlem af Dansk Sygeplejeråd. Medlem af beredskabsbestyrelsen Nordjyllands
Beredskab, bevillingsnævnet, Fonden Tordenskjold, valgbestyrelsen vedrørende
Europaparlamentsvalg, valgbestyrelsen vedrørende Folketingsvalg, valgbestyrelsen
vedrørende Kommunalvalg, Toppen af Danmark. Bestyrelsesmedlem Frederikshavn
Produktionsskole, Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium, EUC
Nord, Frederikshavn Erhvervsråd, Turisthus Nord, Fonden Kattegat Silo,
Ejendomsselskabet Møllehuset A/S, Frederikshavn Byfond, Ingeborg, Ellen Magrethe
og Elisabeth Møllers Fond. Delegeret til KL`s kommunalpolitiske topmøder.

Der har i 2016 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder.
Direktion

Pia Ankerstjerne

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70
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Ledelsesberetning
Indledning
Skoleskibet DANMARK ejes af staten og drives af MARTEC i henhold til driftsaftale med Styrelsen for
Videregående Uddannelser (UDS).
Årsrapport, regnskab og egenkapital mv. er separat for skoleskibet og MARTEC.
MARTEC fungere 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 2016 viser et overskud på 1.769 tdk. inkl. et ekstraordinært togt til OL i Brasilien.
Samlet set anses årsresultatet som værende meget tilfredsstillende.
Året i Hovedtræk
Uddannelsen til ubefaren skibsassistent består af et værkstedskoleforløb på ca. 6 uger og et
skoleskibsforløb på ca. 14 uger.
Undervisningen med værkstedskoleforløb på MARTEC blev afviklet i perioden fra den 24. januar 2015 til
den 6. marts 2015 og forløb meget tilfredsstillende. Herefter mønstrede eleverne om bord den 10. marts
2015 i Frederikshavn. Blandt eleverne, i alt 80, var fire fra Brasilien, én fra England, én fra Tyskland, én fra
Canada, én fra Finland og én fra Norge.
Efter afgang Frederikshavn og få dages sejlads anløb skibet Horsens for et kort og meget vellykket ophold,
og fortsatte derefter rejsen med anløb Tenerife og videre mod Brasilien, Rio de Janeiro, hvor skibet lå i 25
dage i forbindelse med afviklingen af Olympiaden 2016. Hjemrejsen havde indlagt et stop ved øen og
naturreservatet Fernando de Noronha, hvorefter turen gik nordpå med anløb på øen Sao Miguel, Acorerne
og videre mod togtets endelige sluthavn Lissabon i Portugal, med ankomst den 13. oktober 2016. Eleverne
mønstrede af den 20. oktober 2016 efter et vellykket togt. Skibet overvintrer i Lissabon.
Skoleskibet DANMARK har ansøgt og modtog tilsagn om en ekstra bevilling fra uddannelsesministeriet,
således skibets likvide beholdning anses tilstrækkelig, i forhold til de forventede omkostninger til dokningen
i 2017.
OL togtet til Rio de Janeiro
Togtet 2016 var ekstraordinært forlænget med 7 uger. Dette beroede dels på skibets ekstra sejladsdistance
til Rio de Janeiro og dels på skibets lange ophold for anker i Rio de Janeiro. De ekstra 7 uger var finansieret
gennem generøse donationer fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Lauritzen Fonden, Hempel fonden,
Norden/Orients Fonden og Torm fonden. Desuden bidrog en lang række arrangementer, der blev solgt til
danske virksomheder med henblik på at promovere danske produkter og ydelser i Brasilien, til
finansieringen.
Dette ekstraordinære togt lykkedes blandt ved hjælp af en dedikeret styregruppe der igennem en årrække
har arbejdet for at gøre projektet til virkelighed og rejse midlerne til projektet. Skibet protektor H.K.H Prins
Joachim støttede aktivt projektet, ligesom Mærsk, Dansk Idrætsforbund, Uddannelsesministeriet, den
danske ambassade i Brasilien, MARTEC og ikke mindst Det Dansk-Brasilianske Handelskammer.
Brasilien er meget bureaukratisk og dyrt og det glimrende samarbejde mellem Skibet, MARTEC og det
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Dansk-Brasiliansk Handelskammer på den ene side og den flerårige samarbejdspartner Den brasilianske
søfartsstyrelse (DPC) og det brasilianske maritime akademi (CIAGA/CIABA) på den anden, var afgørende for
at minimere udgifter og sikre et veltilrettelagt ophold. Gennem den Danske Ambassade opnåede skibet
’Diplomatic Clearance’, svarende til den suverænitet som eksempelvis et dansk krigsskib normalt har, når
det anløber en udenlandsk havn.
Under De olympiske lege havde skoleskibet ophold i bugten ved Rio og prominente gæster fra nær og fjern
besøgte skibet. Blandt andet var der gallamiddag med H.K.H Prins Joachim og MARTEC som
værter med deltagelse af D.K.H. Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie, Prins Nicolai og
Prins Felix samt Ambassadørerne i Brasilien og Argentina. Desuden var det ved flere lejligheder ministre,
Olympiade deltagere og mange, mange flere om bord. I alt besøgte mere end 1200 skibet, fordelt på 27
arrangementer. Det maritime akademi, CIAGA, bidrog også med indlogering af 20 elever ad gangen, så alle
elever fik én uges ophold på land.
Som helhed var opholdet i Rio de Janeiro meget vellykket, og forløb uden uventede ekstra udgifter.
Olieforbruget i 2016 har været højere end vanlig, især på grund af de store distancer og lange sørejser, som
har gjort det nødvendigt at bruge skibets hovedmotor for at kunne overholde skibets sejlplan med ankomst
havne til rette tid.
Forventninger til 2017
Skoleskibet sejler i 2017 til de tidligere dansk vestindiske øer (US Virgin Islands) og deltager i markeringen af
100 året for overdragelsen fra Danmark til USA. Efter hjemkomsten skal skibet i hoveddok.
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Hoved- og nøgletal
2016

2015

2014

2013

2012

13.900
5.166
19.066
1.770
1.770

13.867
2.808
16.675
-685
-674

13.900
2.101
16.001
-990
-972

13.800
2.133
15.933
1.660
1.660

13.403
1.965
15.368
-5.467
-5.445

Balance (T.DKK.)
Balancesum
Egenkapital ultimo

5.573
3.017

3.559
1.247

4.438
1.922

5.023
2.894

3.150
1.234

Medarbejdere (årsværk)
Undervisning
Årsværk i alt

13,49
13,49

13,78
13,78

11,67
11,67

11,37
11,37

10,71
10,71

Lønomkostninger (T.DKK.)
Undervisning
Lønomkostninger i alt

7.662
7.662

7.349
7.349

7.077
7.077

6.339
6.339

6.259
6.259

Resultatopgørelse (T.DKK.)
Tilskud
Øvrige indtægter
Omsætning (indtægter i alt)
Driftsresultat
Årets resultat

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

Årsstuderende

2016

2015

2014

2013

2012

40
40

40
40

40
40

40
40

39
39

Kapitalapparatets vedligeholdelse (T.DKK.)
Skibsdrift
2016

2015

2014

2013

2012

Vedligeholdelsesomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger

3.647
3.647

3.564
3.564

1.045
1.045

8.202
8.202

Elever DANMARK
Årsstuderende i alt
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med statens regnskabsregler, lovbekendtgørelse nr. 660 af 16.
maj 2015, lovbekendtgørelse 1522 af 16. december 2013, samt Styrelsen for Videregående Uddannelser
(UDS)`s vejledning om aflæggelse af årsrapport for de maritime uddannelsesinstitutioner.
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

2016

2015

1
2

Omsætning
Tilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning i alt

13.899.996
5.165.855
19.065.851

13.867.000
2.808.114
16.675.114

3
4
5
6
7

Omkostninger
Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
Skibs-/kantinedrift
Udvikling
Markedsføring
Driftsomkostninger i alt

11.391.448
1.149.701
4.666.490
22.662
65.480
17.295.781

11.003.278
1.080.843
5.153.885
79.749
42.109
17.359.864

Driftsresultat

1.770.070

-684.750

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

0
136
1.769.934

10.926
599
-674.423

1.769.934
1.769.934

-674.423
-674.423

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance pr. 31. December
Note

2016

2015

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender, mellemregning MARTEC
Tilgodehavender i alt

5.572.880
5.572.880

3.558.791
3.558.791

Omsætningsaktiver i alt

5.572.880

3.558.791

AKTIVER I ALT

5.572.880

3.558.791

3.017.018
3.017.018

1.247.084
1.247.084

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig løn, fridøgn, feriepengeforpligtelse
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.555.862
2.555.862

2.311.707
2.311.707

Gældsforpligtelser i alt

2.555.862

2.311.707

PASSIVER I ALT

5.572.880

3.558.791

AKTIVER
Omsætningsaktiver

PASSIVER

8

Egenkapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser

9

Andre forpligtelser
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Noter
2016

2015

13.899.996
13.899.996

13.867.000
13.867.000

1.615.954
3.549.901
5.165.855

1.864.676
943.438
2.808.114

7.662.098
3.729.350
11.391.448

7.348.905
3.654.373
11.003.278

Note 4 - Ledelse og administration
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration
Omkostninger til ledelse og administration i alt

1.149.701
1.149.701

1.080.843
1.080.843

Note 5 - Skibs-/kantinedrift
Øvrige omkostninger vedr. bygnings-/skibs-/kantinedrift
Omkostninger til bygnings-/skibs-/kantinedrift i alt

4.666.490
4.666.490

5.153.885
5.153.885

Note 6 - Udvikling
Øvrige omkostninger vedr. udvikling
Omkostninger til udvikling i alt

22.662
22.662

79.749
79.749

Note 7 - Markedsføring
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring
Omkostninger til markedsføring i alt

65.480
65.480

42.109
42.109

1.247.084
1.769.934
3.017.018

1.921.507
-674.423
1.247.084

Note 1 - Tilskud
Statstilskud
Statstilskud i alt
Note 2 - Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling
Andre indtægter
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt
Note 3 - Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger (1)
Øvrige omkostninger
Omkostninger til undervisningens gennemf. i alt

Note 8 - Overført resultat
Saldo 1. januar, overført resultat
Årets bevægelser
Saldo 31. december

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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