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SE-nr.:
P-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:
Første regnskabsår:

LEDELSESPÅTEGNING
Havnens ledelse og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for år 2019 for Rungsted
Havn, Selvforvaltende enhed under Hørsholm Kommune.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
B-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til havnens aktiviteter og tilhørsforhold til Hørsholm Kommune.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at bestyrelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Rungsted, den 22. april 2020

Anders U. Söderberg
Havnechef

Bestyrelsen:

Jørgen Thorsell
Formand

Niels Ryhding

Hans Jørgen Laugesen

Henrik Jørgensen

Otto B. Christiansen

Knud Nordby

Lars Vestergaard

Birger Hoff

René Van Laer
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Daglig ledelse:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Hørsholm Kommune
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Rungsted Havn, Selvforvaltende enhed under Hørsholm Kommune
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til havnens
aktiviteter og tilhørsforhold til Hørsholm Kommune.

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 havnen 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 havnens 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 havnen, 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til havnens aktiviteter og tilhørsforhold til Hørsholm Kommune.

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 havnens 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 havnens 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 havnen 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.
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.

Hørsholm, den 22. april 2020
KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 39 46 31 13

Michel Hansen
statsautoriseret revisor

mne31406
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BESTYRELSENS BERETNING
Hovedaktiviteter
Rungsted Havn er en decentral kommunal enhed under Hørsholm Kommune.
Havnens økonomi skal holdes adskilt fra Hørsholm Kommunes øvrige økonomi. Havnebestyrelsen er ansvarlig for at påse dette og for, at der ikke overføres midler fra havnens økonomi til
kommunens øvrige økonomi.
Havnen foretager udlejning af bådepladser i såvel vand som på land og foretager udlejning af
grundarealer til de erhvervsdrivende på havnen. Endvidere iagttages havnens status som rekreativt område for oplandet nøje via løbende vedligeholdelse og forbedringer af havnens faciliteter
og grønne områder.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det forbedrede resultat skyldes primært udskydelser af planlagte renoveringer og investeringer.
Årets resultat kr. 2.411.638 overføres til havnens egenkapital til brug for kommende renoveringer og investeringer.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
havnens finansielle stilling.

6

Penneo dokumentnøgle: 0MO5Q-TEH5Z-1I5U6-CDA8Q-0O8F5-EF2UB

Havnens resultat for år 2019 har udvist et overskud på kr. 2.411.638. Der var for perioden
budgetteret med et overskud kr. 873.320.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Rungsted Havn, Selvforvaltende enhed under Hørsholm Kommune for perioden 1. januar – 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er generelt uændret i forhold til den regnskabspraksis, der
blev anvendt i de foregående regnskabsår.
Generelt om indregning og 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.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå havnen, 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 ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen såfremt fakturering har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med omsætningen.
Lejeindtægter vedrørende bådepladser, som betales for perioden 1. april til 31. marts periodiseres
over lejeperioden.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til havnens hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af havnen, større engangsomkostninger og administrationsomkostninger samt tab på debitorer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til havnens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger
7
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
havnen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede
og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Havnens bestyrelse har valgt, at videreføre de af havnen tidligere anvendte åremål for afskrivning
af anlægsaktiver.

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:
Havneanlæg og bygninger, anskaffet før år 2015
Havneanlæg og bygninger, anskaffet efter år 2015
Havnerenovering færdiggjort år 2017
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
El-anlæg
Bådstativer

30 år
45 år
20 år
3-15 år
20 år
15 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 250.000 pr. enhed og med en levetid under 5 år indregnes
som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til børsnoteret værdi pr. 31. december. Realiserede og urealiserede gevinster
og tab indregnes i resultatopgørelsen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Havneanlæg og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019
2018
1.000 kr.

NETTOOMSÆTNING .....................................................

1

11.106.847

10.711

Andre driftsindtægter ......................................................
Andre eksterne omkostninger .........................................

2
3

927.551
(4.672.622)

1.059
(5.680)

7.361.776

6.090

(3.077.457)
(1.835.067)

(3.322)
(1.757)

2.449.252

1.011

BRUTTORESULTAT ......................................................
Personaleomkostninger ..................................................
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver ........................
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....................
Finansielle indtægter .......................................................
Finansielle omkostninger ................................................
ÅRETS RESULTAT ........................................................

4
5

240.744
(278.358)

298
(676)

2.411.638

633

Overført resultat ..............................................................

2.411.638

633

DISPONERET I ALT .......................................................

2.411.638

633

Forslag til resultatdisponering
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Note

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
31/12
2018
1.000 kr.

Note

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver:
Havneanlæg ...................................................................
Havnerenovering 2016 og 2017 ......................................
Bygninger, Mastehus og RH 48 .......................................
Andre anlægsaktiver, driftsmateriel og inventar ..............

6
7
8
9

14.248.990
10.645.605
9.662.759
1.606.102

14.819
11.272
1.298
2.117

Materielle anlægsaktiver i alt ...........................................

36.163.456

29.506

Anlægsaktiver i alt ........................................................

36.163.456

29.506

Tilgodehavender:
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...................
Andre tilgodehavender ....................................................
Periodeafgrænsningsposter ............................................

1.059.914
0
47.394

989
38
45

Tilgodehavender i alt .......................................................

1.107.308

1.072

Værdipapirer ...................................................................

7.648.606

8.384

Likvide beholdninger .......................................................

15.574.561

10.163

Omsætningsaktiver i alt ...............................................

24.330.475

19.619

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

60.493.931

49.125

Omsætningsaktiver
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Anlægsaktiver

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
31/12
2018
1.000 kr.

Note

PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2019 ..................................................
Overført resultat ..............................................................

16.464.822
2.411.638

15.831
634

Egenkapital i alt .............................................................

18.876.460

16.465

Saldo pr. 1. januar 2019 ..................................................
Årets bevægelser .............................................................

0
0

0
0

Hensættelser i alt ..........................................................

0

0

19.731.762
16.733.732
1.864.036
1.210.591
605.000
354.387
177.821
272.213
667.929

11.957
16.374
1.875
763
520
8
209
0
954

Gældsforpligtelser i alt .................................................

41.617.471

32.660

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

60.493.931

49.125

Gældsforpligtelser
Hørsholm Kommune, lån optaget i KommuneKredit ........
Indskud fra lejere af liggepladser ....................................
Modtagne forudbetalinger for pladsleje ...........................
Depositum fra grundlejer .................................................
Depositum for elmålere ....................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ........................
Skyldig moms .................................................................
Mellemregning Hørsholm kommune.................................
Anden gæld ....................................................................

Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser ....
Nærtstående parter .........................................................

11
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Hensættelser

NOTER
2018
1.000 kr.

1. Nettoomsætning
Faste pladser ...............................................................................
Midlertidige pladser ......................................................................
Joller ............................................................................................
Trailer ..........................................................................................
Gæster .........................................................................................
Bedding .......................................................................................
Grundlejer ....................................................................................

6.943.080
30.302
12.075
77.142
998.050
194.976
2.851.222

6.969
14
28
95
852
194
2.559

NETTOOMSÆTNING I ALT ........................................................

11.106.847

10.711

El-salg til både .............................................................................
Containerafgift .............................................................................
Ventelistegebyrer .........................................................................
Diverse ........................................................................................
Udlejning af bådstativer ................................................................

237.782
147.130
89.928
49.703
403.008

306
178
133
46
396

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT ...........................................

927.551

1.059

Vedligeholdelse af havneanlæg ...................................................
Vedligeholdelse af flydebroer m.v. ...............................................
Renovering af toilet og bad ..........................................................
Indkøb af elkabler ........................................................................
Legeplads ....................................................................................
Projekt havneudvidelse og renovering .........................................
Ny havnebåd.................................................................................
Renovation og rengøring ..............................................................
Videoovervågning af havn ............................................................
Vedligeholdelse af havnekontor ...................................................
El og vand ....................................................................................
Drift af havnens maskinpark incl. nykøb .......................................
Administrationsomkostninger .......................................................
Tab på debitor ..............................................................................

966.052
365.548
80.200
32.351
95.400
152.020
0
781.415
0
71.500
715.591
232.788
1.171.823
7.934

1.136
468
0
57
0
218
233
915
61
20
704
420
1.446
2

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER I ALT .............................

4.672.622

5.680

3. Andre eksterne omkostninger
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2. Andre driftsindtægter

NOTER
2018
1.000 kr.

4. Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....................................

6,0

6,0

De samlede personaleomkostninger udgør:
Løn og gager ...............................................................................
Pensioner .....................................................................................
Andre udgifter til social sikring ......................................................

2.558.797
478.133
40.527

2.818
463
41

PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT ........................................

3.077.457

3.322

Havneanlæg og bygninger, jf. note 6,7 og 8 ...............................................
Andre anlæg, driftsmaterialer og inventar, jf. note 9 ...................................

1.374.743
510.324

AFSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT ................

1.835.067

6. Havneanlæg
Kostpris pr. 1. januar 2019 .........................................................................

16.813.828

Kostpris pr. 31. december 2019 .................................................................

16.813.828

Afskrivninger pr. 1. januar 2019 .................................................................
Årets afskrivninger .....................................................................................

(1.994.874)
(569.964)

Afskrivninger pr. 31. december 2019 ..........................................................

(2.564.838)

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2019 ......................

14.248.990

Havnekontorets bygninger er indeholdt i havneanlæg.
7. Havnerenovering 2016 og 2018
Kostpris pr. 1. januar 2019 .........................................................................

12.524.233

Kostpris pr. 31. december 2019 .................................................................

12.524.233

Afskrivninger pr. 1. januar 2019 .................................................................
Årets afskrivninger .....................................................................................

(1.252.420)
(626.208)

Afskrivninger pr. 31. december 2019 ..........................................................

(1.878.628)

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2019 ......................

10.645.605
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5. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

NOTER
8. Bygninger, mastehus og RH 48
Kostpris pr. 1. januar 2019 ..........................................................................
Tilgang i år 2019, køb af RH 48 ..................................................................

1.473.032
8.493.060

Kostpris pr. 31. december 2019 .................................................................

9.966.092

Afskrivninger pr. 1. januar 2019 .................................................................
Årets afskrivninger .....................................................................................

(174.762)
(128.571)

Afskrivninger pr. 31. december 2019 ..........................................................

(303.333)

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2019 ......................

9.662.759

Kostpris pr. 1. januar 2019 .........................................................................
Tilgang .......................................................................................................

3.902.560
0

Kostpris pr. 31. december 2019 .................................................................

3.902.560

Afskrivninger pr. 1. januar 2019 ..................................................................
Årets afskrivninger .....................................................................................

(1.786.134)
(510.324)

Afskrivninger pr. 31. december 2019 ..........................................................

(2.296.458)

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2019 ......................

1.606.102

10. Hørsholm Kommune, lån optaget i KommuneKredit
Restgæld 31. december 2018 ....................................................................
Optagelse af lån i år 2019 til køb af RH 48 .................................................
Afdrag ........................................................................................................

11.956.633
8.400.000
(624.871)

RESTGÆLD 31. DECEMBER 2019 ...........................................................

19.731.762
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9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

NOTER
11. Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.
Hørsholm Kommune indestår for lån optaget i KommuneKredit. Der er ikke afgivet særlig pant
eller sikkerhed i havnen overfor KommuneKredit.
Der påhviler ikke havnen eventual- eller garantiforpligtelser udover det i årsrapporten oplyste.
Havnens aktiver er ikke behæftet med pant, ligesom der ikke er afgivet sikkerhedsstillelse eller
lignende over for tredjemand.
12. Nærtstående parter

Penneo dokumentnøgle: 0MO5Q-TEH5Z-1I5U6-CDA8Q-0O8F5-EF2UB

Havnen er ejet af Hørsholm Kommune. Havnen fungerer som en selvforvaltende kommunal
enhed under Hørsholm Kommune.

15

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Knud Erik Nordby

Anders Ulf Søderberg

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-542275063846
IP: 194.182.xxx.xxx
2020-04-27 13:42:49Z

Daglig leder
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-094000013139
IP: 91.133.xxx.xxx
2020-04-27 13:45:15Z

René van Laer

Hans Jørgen Laugesen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-972373049216
IP: 109.57.xxx.xxx
2020-04-27 14:09:30Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-199952574755
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-04-27 17:54:20Z

Niels Ryhding

Otto Bjørn Christiansen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-454699897354
IP: 176.22.xxx.xxx
2020-04-28 11:12:30Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-179966323825
IP: 176.22.xxx.xxx
2020-04-28 17:15:27Z

Lars Vestergaard

Henrik Vilsbøll Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-572918927691
IP: 194.182.xxx.xxx
2020-04-29 07:08:11Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-738270216562
IP: 62.66.xxx.xxx
2020-04-29 14:05:31Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: 0MO5Q-TEH5Z-1I5U6-CDA8Q-0O8F5-EF2UB

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birger Hoff

Jørgen Malmberg Thorsell

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-503538112544
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-04-29 15:34:01Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Rungsted Havn
Serienummer: PID:9208-2002-2-196989831731
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-04-30 07:16:46Z

Penneo dokumentnøgle: 0MO5Q-TEH5Z-1I5U6-CDA8Q-0O8F5-EF2UB

Michel Hansen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Kreston CM
Serienummer: CVR:39463113-RID:92074665
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-04-30 07:20:43Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

