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Overensstemmende med generalmajor Johan Friederich Classens testamente aflægger
direktionen herved beretning om Det Classenske Fideicommis’ virksomhed og tilstand i
regnskabsåret fra 1. april 2017 til 31. marts 2018.
Den 10. september 2017 deltog Hendes Majestæt Dronningen i præsentationsarrangementet
på Corselitze for dobbeltbiografien om brødrene Classen ved museumsdirektør John
Erichsen. Det årlige regnskabsmøde afholdtes den 7. november 2017 på Corselitze under
forsæde af Hendes Majestæt Dronningen.
Ledelsesforhold
Som et fast punkt i bestyrelsens årshjul ajourføres Erhvervsstyrelsens skema om god
fondsledelse og bestyrelsens øvrige ledelseshverv ved bestyrelsesmødet i august i forbindelse
med godkendelse af årsregnskabet. Skema m.v. fremgår af Fideicommisets hjemmeside
www.corselitze.dk .
Land- og Skovbrug
Kapitelstaksterne for Lolland-Falster, der er grundlaget for årets afgiftsberegning ved forpagtningerne udgjorde i gennemsnit 103,61 kr. pr. hkg. for byg og hvede mod 100 kr. året før.
En betydelig del af byghøsten blev ligesom i forrige høstår afsat som foderkorn, der afregnes
med en prisreduktion på 30 kr. pr. hkg i forhold til maltbyg. Kornprisen blev derved lavere end
5-års gennemsnittet, der ligger på 113 kr. pr. hkg.
Landbrugsindtægterne fra forpagtning udgør næsten 80 % af Fideicommisets resultat, og den
samlede indtægt påvirkes med kr. 60.000 for hver krones fald eller stigning i kapitelstaksten.
Fideicommisets formelle klage over de statslige Vandplaner I, der omfatter hovedoplandet til
Østersøen blev afvist af Miljøministeriet i foråret 2015 og siden behandlet i flere retsinstanser.
Sagen, der førtes som principiel prøvesag af Landbrug & Fødevarer blev forligt i Landsretten med henvisning til en fornyet behandling af vandplanerne i de lokale vandråd. Arbejdet i
de lokale vandråd blev afsluttet ultimo 2017 med en indstilling om, at rådet foretrak en mindre belastende løsning af planen for genåbning af en længere strækning af Askehaveløbet
ved forlægning af vandløbet til eksisterende skovvandløb, som foreslået af Fideicommiset og
Guldborgsund Kommune. Efterfølgende er planerne taget af bordet, da de statslige midler til
implementering af vandplanerne blev prioriteret til mere omkostningseffektive projekter.
På Fuglsang medførte stormfloden i januar 2017 en beskadigelse af dige og pumpestation i
Fuglsangs engareal mod Guldborgsund. Der er i regnskabet afholdt 170 t.kr. til udbedring af
skader på diget. Pumpestationen ombygges i 2018 for et forventet beløb på 500 t.kr.
Pumpestationen afvander udover engene et dyrket areal på 200 ha.
Ved skovdistrikterne var hugsten på i alt 13.246 m3, og der opnåedes et resultat på t.kr. 444.
Som i de foregående år var en stor del af hugsten nåletræ, i alt 8.077 m3 og omfattede afvikling
af hugstmodne bevoksninger anlagt efter stormfald i 1967. Det ekstremt våde efterår med nedbør på 300 mm over normalnedbør umuliggjorde klargøring af arealer til plantning og vanskeliggjorde skovning og udkørsel. En stor del af tilplantningen blev derfor udskudt til efter 1.
april 2018. Vejrekstremerne fortsatte i tørkesommeren 2018, hvor det forventes, at 30 % af de
nyplantede kulturer fra foråret 2017 og 2018 må efterplantes med i alt 60.000 planter.
I august 2017 åbnede Miljøstyrelsen for en ny tilskudsordning til fremme af biodiversitet i
skovdriften. Fideicommiset indgik i januar 2018 en 20 årig aftale for ca. 1.000 ha af bøge2

driftsklassen ved skovdistrikterne under ordningen. Aftalen forpligter til, at bøgearealet skal
bevares og så vidt muligt forynges ved naturligt oldenfald, jordbehandlingen skal reduceres
og brug af sprøjtemidler undlades. Alle disse forhold er forenelige med den aktuelle flersidige
drift af bøgearealet, der både tilgodeser træproduktion og naturbeskyttelse. Tilskudsordningen vil bidrage med et årligt tilskud på knap 500 t.kr over de næste 20 år, første gang i 2019.
Ejendomme
På Godsernes 87 lejemål benyttedes i alt 5,320 mio. kr. til løbende vedligehold og forbedringer.
Resultatet blev et underskud på 38 t.kr. Målet er, at boligerne som et minimum kan være udgiftsneutrale og afholde udgiften til administration. Den gennemsnitlige leje på 5.200 kr. om
måneden for boligerne gør dette vanskeligt, da mange af bygningerne er dyre at vedligeholde
med bindingsværk, stråtage m.v. og andre forhold knyttet til kulturmiljøet.
Med henblik på at øge lejeniveauet på længere sigt er der indlagt fibernet i en række af boligerne for at sikre et tilfredsstillende internetsignal. Godset har betalt for installation ved
selskabet Fibia, medens lejerne selv skal afholde abonnementsomkostningen.
Ejendommen, Halskovgården, Halskovvej 24 med tilhørende staldbygninger blev nedrevet, da
istandsættelse af stuehuset ville have medført en omkostning på 2 mill. kr.
I ejendommene i Amaliegade 40-42 lykkedes det først at genudleje et større erhvervslejemål
i nr. 42 på 870 m2 sidst i regnskabsåret. Dette medførte større lejetab og istandsættelsesomkostninger end forventet.
Da der tillige udførtes en større vinduesrenovering og udskiftning af skorstenspibe i nr. 40 til i
alt 1.167 t.kr. blev resultatet af ejendomsdriften negativt med 653 t.kr.
Øvrig virksomhed
Ved udstykningen i Hamborgskoven, Sundby er der i april 2018 indgået betinget købsaftale
med det almennyttige boligselskab Domea, Nyk. F. for en købssum på 12 mill. kr. om 31 grunde.
I alt 62 boliger skal opføres som dobbelthuse i den vestlige del af den samlede udstykning på
88 grunde. Projektet er godkendt i lokalorganisationens bestyrelse i august 2016 og indstillet
til kommunen til gennemførelse. Det er afgørende for projektet, at Guldborgsund Kommune
stiller sikkerhed for 10 % af byggesummen. Dette vil først blive afklaret ved budgetforhandlingerne i kommunen for 2019, og byggeriet vil derfor tidligst blive aktuelt i 2019 eller 2020.
Købsaftalen er endvidere betinget af, at lokalplanen for udstykningen ændres, så der tillades
almennyttig bebyggelse. Ved en forudgående høring af de nuværende grundejere i udstykningen i februar 2018 var holdningen ubetinget positiv over for det kommende byggeprojekt.
I maj 2018 afsattes prøvehuset Egehegnet 8 for 1,8 mill. kr., og der er efterfølgende afsat en
enkelt byggegrund i august 2018.
Den 1. april 2017 indfriede Næsgaard Efterskole, der i 2010 overtog skolebygningerne på Næsgaard, Fideicommisets pantebrev i ejendommen, med restsaldo t.kr. 36.200. Fideicommiset er
forpligtet til at købe skoleejendommen tilbage for 36 mill. kr., hvis skoledriften ophører. Driften af skolen er fortsat i en god udvikling med tilfredsstillende elevtilgang på 140 årselever i
august 2018 og løbende forbedring af bygninger.
Kobbelgården med 45 ha, der hidtil har været drevet som et ApS., overgik 1. april 2017 til direkte eje under Fideicommiset efter dispensation fra Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser. Anpartsselskabet opløstes endeligt i dette regnskab og medførte en regnskabsmæssig
fortjeneste på 51 t.kr. Ejendommen drives fortsat sammen med Næsgaard Forpagtning.
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Finansielle forhold
Markedsværdien af Fideicommisets værdipapirdepot ultimo marts 2018 var på 63,8 mill. kr. og
afkastet udgjorde 2.357 t.kr. Depotet er allokeret med aktier 24 %, virksomhedsobligationer 44
% og Capital Four 32 %. Forvaltningen af depotet varetages af Ole Christiansen, der er selvstændig porteføljemanager og depotet er placeret i Nykredit Bank.
Velgørenhed
Driften af Fuglsang Herregård bortforpagtedes pr. 1. april 2017 til Bodil Almgren, og driften af
ejendommen er forløbet tilfredsstillende i det første år. Den oprindelige forstanderbolig fra
refugiet Fuglsangs tid er renoveret og anvendes til bolig for forpagteren. Den fredede hovedbygning stilles primært til rådighed for Københavns Universitet m.fl. til konference- og refugievirksomhed suppleret med B&B. Den hidtidige tidsbegrænsede aftale med universitetet
videreførtes efter 1. januar 2017 med fælles mulighed for opsigelse, og der blev indgået tilsvarende aftaler med CBS, Kunstakademiet og Syddansk Universitet. Fideicommisets bidrag, som
er i kernen af Fideicommisets formål og i god overensstemmelse med Viggo og Bodil de Neergaards tankesæt, består i billiggørelse af studie- og forskerophold for universiteter m.v. gennem en gunstig rabatordning og transporttilskud samt løbende underskudsdækning af driften.
Planerne om renovering af Hovedbygningen til uddannelsescenter og forskningsrefugie efter
et forprojekt ved arkitekt Mette Maegaard Nielsen med et budget på 18,6 mio. kr. excl. moms
gennemføres fra november 2018 til maj 2019. Der er indtil august 2018 modtaget tilsagn om
støtte til projektet fra Aage og Johanne Louis Hansens Fond på 5 mill.kr., Knud Højgaards Fond
3 mill.kr., A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond 3 mill. kr., Novo Nordisk
Fonden 2,5 mill.kr., Hempels Fond 0,5 mill.kr og Guldborgsund Kommune 0,25 mill. kr. Fideicommiset er meget taknemmelig for denne storslåede opbakning på i alt 14,25 mill. kr. 5
Der søges supplerende om midler fra lokale fonde og legater samt om tilskud fra Slots- og
Kulturstyrelsen.
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Som en markering af 225-års jubilæet i 2017 besluttedes det at etablere en ny randbeplantning i Corselitze Have og udskifte af alléerne ved Corselitze. I foråret 2018 udskiftedes de

Som en markering af 225-års jubilæet i 2017 besluttedes det at etablere en ny randbeplantning
i Corselitze Have og udskifte af alléerne ved Corselitze. I foråret 2018 udskiftedes de 2 resterende alléer mod øst og nord for Corselitze med lindetræer fra den samme klon, som anvendtes på den vestlige allé, Møllealléen i 2017. Alléerne, i alt 300 træer og randbeplantningen
ventes at koste 1-1,2 mill. kr. Træerne vil kræve vanding i minimum 2 år fra plantning, og der er
i sommeren 2018 etableret drypvanding af træerne for at minimere arbejdstidsforbruget med
vanding.
Disse arbejder markerer den foreløbige afslutning på et systematisk udviklingsarbejde af
Corselitze Have gennem de sidste fem år op til jubilæet. Dette arbejde har bl.a. omfattet oprensning af søen, nedtagning af den aldersstegne og sygdomsramte kastanjeallé, etablering af
rosenbuer i staudehaven og omlægning af havens to rosenafsnit. Resultatet er belønnet med
et stigende publikumsbesøg i haven.
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Det besluttedes i juni 2017 at udvide fredningen af Corselitze Hovedbygning med iskælderen
og et tidligere retiradehus i herregårdshaven efter forslag fra fredningsmyndigheden.
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Bygningerne blev istandsat i sommeren 2018 for 260 t.kr., og der bevilgedes et tilskud fra
Slots- og Kulturstyrelsen på 116 t.kr. til arbejdet, der blandt andet omfattede tagomlægning
og reparation af murværk.
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D. 24. marts 2018 uddeltes rejselegater til videreuddannelse af læger fra ”Gehejmeråd P.
Hersleb Classens Rejsestipendium for læger” med i alt t.kr. 100.
Læge Anders Nissen Bonde modtog kr. 10.000,- til PhD-ophold ved Stanford Universitet,

D. 24. marts 2018 uddeltes rejselegater til videreuddannelse af læger fra ”Gehejmeråd P. Hersleb Classens Rejsestipendium for læger” med i alt t.kr. 100.
Læge Anders Nissen Bonde modtog kr. 10.000,- til PhD-ophold ved Stanford Universitet, for
projekt vedrørende blodfortyndende behandling af forkammerflimmer hos patienter med
kronisk nyresygdom. Læge, PhD, Rikke Holmgaard modtog kr. 30.000 til ophold ved Chriners
Burn Hospital, Texas, USA med henblik på at erhverve ny viden om behandling af brandsårspatienter. Charlotte Ekelund, Overlæge, PhD modtog kr. 30.000 til 6 måneders udenlandsophold
i Sydney, Australien som delelement i ekspertuddannelse inden for subspecialet Føtalmedicin.
Jacob Mosgaard Larsen, læge, ph.d. modtog kr. 30.000 til gennemførelse af et 14 måneders
klinisk ophold i Vancouver i Canada, som led i uddannelse indenfor invasiv klinisk elektrofysiologi, omhandlende diagnostik, undersøgelse og behandling af hjerterytmeforstyrrelser.
Af Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond uddeltes i juni 2018 legater på 15.000 kr.
til studieophold i udlandet til jurist Louise Lund og civilingeniør Mads Jozwiak Pedersen samt
kr. 45.000 til aktiviteter på skolen.
Skolen oprettedes i 1793 på Christianshavn og overgik til Københavns Kommune i 1918. I 1938
flyttedes skolen til de nuværende bygninger i Vester Voldgade 98.
Hovedtal
Til lønninger til ansatte ved Fideicommiset er i regnskabsåret udbetalt t.kr. 5.914 og til pensioner m.v. t.kr. 1.559. Pensioner til tidligere ansatte, herunder enkepension udgør t.kr. 432 af
dette beløb.
Driftsregnskabet udviser et overskud på t.kr. 3.552 og der er til velgørenhed og andre almennyttige formål benyttet t.kr. 2.927 af bevillingsrammen på 4.000. Regnskabet slutter således
med et overskud på t.kr. 625. På ejendommene er der ikke foretaget aktivering af nyanlæg og
forbedringer, medens der er investeret 340 t.kr. i driftsmateriel.
Der er endvidere passiveret 8 mill. kr. under hensættelser til færdiggørelse af funderingsarbejder i Amaliegade og afsat en bevillingsramme på 9.500 t.kr. til velgørenhed i 2018/19, der tilsammen med ubenyttet bevillingsramme fra tidligere år medfører en samlet ramme på 10.735
t.kr.
I øvrigt henvises til efterfølgende regnskabsopstilling og status.

Corselitze, den 6. november 2018
Jon Stokholm
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Michael Brockenhuus-Schack

Karoline Prien Kjeldsen
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Indtægter

Udgifter

Overskud/
underskud

Landbrug:
Corselitze Landbrug.....................
Forpagtninger.................................

0
8.524.522

0
1.571.842

0
6.952.680

Skovbrug:
Corselitze Skovdistrikt.................
Fuglsang Skovdistrikt...................
Skovmaskinstation........................

3.775.110
1.587.078
1.991.955

3.691.260
1.484.437
1.733.457

83.850
102.640
258.498

Jagt:
Corselitze jagt................................
Fuglsang jagt...................................

788.758
457.297

503.709
13.138

285.049
444.160

Ejendomme:
Funktionærboliger.........................
Lejehuse, Corselitze......................
Lejehuse, Fuglsang........................
Amaliegade......................................

69.461
4.357.010
856.234
2.883.414

76.110
4.068.896
1.175.638
3.537.255

-6.649
288.114
-319.404
-653.841

Øvrige virksomhed:
Øvrige virksomhed........................

623.804

919.829

-296.025

Administration:
Administration...............................
Pensioner.........................................

22.794
0

3.502.540
432.553

-3.479.746
-432.553

Bygningsafskrivninger:
Bygningsafskrivninger..................

0

1.108.664

-1.108.664

Finansielle Poster:
Renter...............................................

2.324.292

2.262.907

61.385

Ekstraordinære poster:
Ekstraordinære poster.................

1.372.904

0

1.372.904

Selskabsskat:
Selskabsskat....................................

0

0

0

29.634.631

26.082.235

3.552.396
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TIL VELGØRENHED OG ANDRE ALMENNYTTIGE FORMÅL ER ANVENDT:
A. Legater i henhold til general Classen og hans broder, geheimeråd
Classens testamente samt legater, hvis kapitaler er indbetalt til
Fideicommissets administration...............................................................................

39.948

B. Til de til Fideicommisset hørende institutioner m.v............................................

2.488.115

C. Ifølge bestyrelsens bestemmelser i bidrag til offentlige
stiftelser og indretninger samt almennyttige foranstaltninger
og understøttelser til trængende..............................................................................

399.336

I ALT TIL VELGØRENHED..................................................................................................

2.927.398
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Angående den nærmere fordeling af de under A., B. og C. nævnte beløb
meddeles følgende oplysninger:
A. LEGATERNE 39.948 KR. FORDELER SIG SÅLEDES:
1. Ifølge general Classens testamente:
		
		

Frederiks Hospital (Rigshospitalet) …….………………………………		
I regnskabsåret har indenbys patienter herfor nydt kur og pleje.

6.000

		
		
		
		

Fødsels- og Plejestiftelsen (Rigshospitalet) ……….……………………		
For dette legat har der i regnskabsåret været optaget
barselskvinder med børn på hospitalet, hvor de har haft fri
betjening og forplejning

2.000

		
		
		
		
		

Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab................................. 		
Skolevæsenet på Falster (nu rejselegat Stubbekøbing Skole)		
Skolevæsenet på Frederiksværk Gods...................................... 		
Vedligeholdelse Vinderød grav................................................... 		
Vedligeholdelse Tromnæs grav................................................... 		

400
1.000
2.000
1.186
26.481

2. Ifølge geheimeråd Classens Testamente:
		
		

”Det kirurgiske Akademi”, nu Det Lægevidenskabelige Fakultet
et rejsestipendium, der udbetales hvert 3. år......................... 		

800

3. Ifølge testamentariske bestemmelser for legater indbetalt
		 til Fideicommissets administration:
		
		
		

Københavns Bespisningsanstalt.................................................
Geheimerådinde Classens Stenlegat til husmænd,
skovarbejdere m.fl. ved Corselitze, i Karleby og Tunnerup.

80
0

I ALT IFØLGE TESTAMENTERNE........................................................... 		
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80
39.948

B. BELØBET 2.488.115 KR. TIL DRIFTEN AF DE TIL FIDEICOMMISSET HØRENDE
INSTITUTIONER M.M. FORDELER SIG SÅLEDES:
1.
		
		
		
		
		
		

Feriekolonierne ved Abildvig, Donnemose og Tunnerup...............................
Brugen af Abildvig Feriekoloni er pr. 1. oktober 2010 overdraget til
Næsgaard Efterskole.
Brugen af Donnemose Feriekoloni er pr. 1. januar 1986 overdraget
til Greve Kommune.
Tunnerup Feriekoloni med plads til 60 børn, opført i 1958, drives
fortsat af Fideicommisset.

210.182

2. Alderdomshjemmet ”Aldersly”...............................................................................
		 Hjemmet blev åbnet i efteråret 1858 til bolig for Fideicommissets
		 gamle, veltjente arbejdere eller deres enker.

-12.964

3. Drift af Corselitze Have...........................................................................................

495.779

4. Drift af Fuglsang Have.............................................................................................

756.288

5. Alléer............................................................................................................................

404.723

6. Fuglsang Hovedbygning..........................................................................................

429.377

7. Vedligeholdelse af gravsteder................................................................................

14.618

8. Rekreative områder..................................................................................................

190.111

I ALT FOR DE TIL FIDEICOMMISSET HØRENDE INST. M.M.................................

2.488.115

11

C. BELØBET 399.336 KR. TIL BIDRAG EFTER BESTYRELSENS
BESTEMMELSER FORDELER SIG SÅLEDES:
1. Til videnskabelige formål 5.600 kr.:
		 Lolland-Falsters Historiske Samfund........................................
		 Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.................................
2.
		
		
		
		
		

Til undervisning og uddannelse 114.000 kr.:
Den Classenske Legatskole..........................................................
Afgangselever Gl. Stubbekøbing Kommune ……......................
DTU....................................................................................................
CELFjordbrug……………………………………......................................
Københavns Understøttelsesforening ……………......................

1.000
4.600

5.600

75.000
5.000
4.000
25.000		
5.000
114.000

3. Til stiftelser og foreninger til godgørenhed 1.000 kr.:
		 Redningsmedailleselskabet ………………………............................. 		

1.000

4. Til stiftelser og foreninger til sygepleje 2.400 kr.:..................
		 Rigshospitalet ……………..………………………................................... 		

2.400

5. Til landøkonomiske øjemed 500 kr.:
		 Det Grønne Museums Venneforening....................................... 		

500

6. Til forskellige andre øjemed 110.627 kr.:
		 Polske børns ophold (2 hold) ……..………………...........................
		 Horreby Aftenhøjskole ………….……………….................................
		 Dodekalitten……………………………………….....................................
		 ”Flugten fra Hesnæs”………………………………................................
		 Ældresagen i Stubbekøbing..........................................................
		 Dansk Skovforening……………………………….................................
		 Lokalhistorisk Forening …………………………................................

19.127
1.500		
25.000
25.000		
3.000		
35.000		
2.000
110.627

7. Til afhjælpning af nød og trang 19.000 kr.:
		 Julelegat.............................................................................................
		 7 personer efter ansøgning..........................................................

6.000		
13.000
19.000

8. Lægelegater 110.415 kr.:
		 Lægelegater...................................................................................... 		

110.415

9. Jubilæumsbog 2017, -149.193 kr.:
		 Løbende udgifter vedr. jubilæumsbog 2017.............................. 		

-149.193

10. Jubilæum 2017, 184.986 kr.:.......................................................... 			
		 Udgifter vedr. jubilæum 2017…………………….............................. 		
184.986
I ALT BIDRAG EFTER BESTYRELSENS BESTEMMELSE............... 		
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399.336

BESTYRELSEN FOR DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS, DEN 6. NOVEMBER 2018

Jon Stokholm

Michael Brockenhuus-Schack

Karoline Prien Kjeldsen
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BALANCE PR. 31. MARTS 2018
AKTIVER
Grunde og bygninger.........................................................................................................
Maskiner og inventar..........................................................................................................

227.001.567
2.239.955

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER.......................................................................................

229.241.522

Andre værdipapirer og kapitalandele.............................................................................

63.531.047

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER.......................................................................................

63.531.047

ANLÆGSAKTIVER I ALT........................................................................................................

292.772.569

Prøvehuse under opførelse...............................................................................................
Byggemodnede grunde til videresalg.............................................................................
Beholdninger........................................................................................................................

1.171.542
20.489.883
368.604

BEHOLDNINGER I ALT...........................................................................................................

22.030.028

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser................................................
Andre tilgodehavender......................................................................................................
Periodeafgrænsninger........................................................................................................

1.917.023
565.820
351.703

TILGODEHAVENDER..............................................................................................................

2.834.546

LIKVIDE BEHOLDNINGER....................................................................................................

181.184

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT............................................................................................

25.045.758

AKTIVER I ALT...........................................................................................................................

317.818.327
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PASSIVER
Fondskapital..........................................................................................................................
Opskrivningshenlæggelser................................................................................................
Øvrige reserver....................................................................................................................
Overført resultat..................................................................................................................
Hensat til senere uddelinger............................................................................................

100.000.000
63.021.608
8.000.000
21.547.084
10.735.144

EGENKAPITAL...........................................................................................................................

203.303.836

Udskudt skat.........................................................................................................................

0

Pensionsforpligtelser..........................................................................................................

896.000

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT...................................................................................

896.000

Prioritetsgæld.......................................................................................................................
Anden langfristet gæld.......................................................................................................
Deposita.................................................................................................................................

102.561.994
3.507.951
1.980.491

LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT............................................................

108.050.436

Kortfristet andel af langfristet gæld...............................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....................................................................
Gæld til øvrige kreditinstitutter......................................................................................
Anden gæld...........................................................................................................................

1.436.897
2.564.442
655.428
911.288

KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT............................................................

5.568.055

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT..........................................................................................

113.618.491

PASSIVER I ALT.........................................................................................................................

317.818.327
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Afledte finansielle instrumenter						
Fonden har indgået en renteswap til sikring af de fremtidige rentebetalinger på variabelt
forrentet realkreditlån. Renteswappen har en hovedstol på DKK 31 mio. og en løbetid på 5 år
til udløb den 31.12.18 og den 31.12.23. Renteswappen er indregnet til dagsværdi, som på
balancedagen udgør t.DKK -4.252. Der er i regnskabsåret indregnet et urealiseret tab
før skat på t.DKK 714, som er indregnet direkte på egenkapitalen.					
Renteswappen er indgået med et dansk pengeinstitut som modpart.					
						
Eventualskat 					
En realisation af Fideicommissets anlægsaktiver forventes netto at udløse en udskudt skat på
DKK 0, idet en eventuel skattepligtig avance vil blive anvendt til uddelinger.				
						
Eventualforpligtelser
					
Fonden er forpligtet til at købe ejendommen Bringserevej 2 tilbage for t.DDK 36.000, såfremt
køber ophører med skoledrift. 						
						
Pensionsforpligtelser						
Fideicommissets pensionsforpligtelser til tidligere ansatte ved Fideicommisset samt enker
udbetales via Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis. Den anførte
pensionsforpligtelse omfatter Det Classenske Fideicommis’ gæld til pensionskassen og
modsvarer pensionskassens pensionsforpligtelser.						
						
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser						
Udover prioritetsgæld er der stillet sikkerhed i Fideicommissets ejendomme ved
ejerpantebreve på DKK 12 mio. for pensionsforpligtelser.						
						
						
Corselitze, den 6. november 2018						
						
						
						
						
Jon Stokholm
Michael Brockenhuus-Schack
Karoline Prien Kjeldsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning						
						
Til bestyrelsen i Det Classenske Fideicommis						
						
Konklusion 					
Vi har revideret årsregnskabet for Det Classenske Fideicommis for regnskabsåret 01.04.17 31.03.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. 						
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.						
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.03.18 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 01.04.17 - 31.03.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.				
		
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 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
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 fondens 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 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:					
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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 opfatte 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.						
						
• 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 den øverste ledelse 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. 						
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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 årsregnskabsloven.						
			
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.		
				
						
						
						
Næstved, den 27. august 2018						
Beierholm						
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab						
CVR-nr 32895468						
						
						
						
Jørgen Stegmann						
Statsaut. Revisor						
MNE-nr.mne11738									
						

19

DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS
TROMNÆS ALLÉEN 2F, CORSELITZE, 4800 NYKØBING F.
TLF. 5444 7029, FAX 5444 7019
INTERNET WWW.CORSELITZE.DK
E-MAIL CORSELITZE@CORSELITZE.DK

