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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret l. januar - 31. december 2A17 for Det

Østasiatiske Kompagris Almennyttige Fond.

Â,rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 l. december 2017 samt af resul-

tatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret I . januar - 3 [. decemb er 2017 .

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

København Ø, den 5. marts 2018

Direktion

Hækkerup

Henning Kruse Petersen Ove Ullerup
Lv't It

P
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond for regnskabsåret I

januar - 3 l. december 2017. der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et reNisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 20 l7 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret l. januar -

3 l. december 20 l7 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet

i revisionspåtegningens aßnit "Revisors ansvar for revisionen afårsregnskabet". Vi er uafhængige affon-
den i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yder-

ligere 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 ansyar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, som ledelsen an-

ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fej l.

Ved udarbejdelsen afårsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driÊ
tenl 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 ånsvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad afsikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision. der

udføres i overenssternmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, altid vil afdæklie væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det rned rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger. som regnskabsbruger-

ne træffer på grundlag afårsregnskabet.
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Den uafh¿engige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision. der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere kar,, der er gældende i Dan¡nark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke lor at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten affondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyftede 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 afdet opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig rvivl 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 op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder 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 no-

teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transahioner 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 pla-

cering 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 fbrrn tbr

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

a

a
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den 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 ha¡ ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

5. marts 2018

RIR

reYtsof
MNE-nr.33210
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Fondsopb¡sninger

Fonden

Bestyrelse

Direktion

Revision

CVR-nr.:

Regnskabsår:

l2 39 04 40

l. januar - 3 l. december

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

lndiakaj l6

2100 København Ø

Erik Bøgh Christensen, Formand

Henning Kruse Petersen

Ove Ullerup

Kenneth P. Luciani

Susanne Rumohr Hækkerup

RIR REVIS ION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Det Østasiatiske Kornpagnis Ahnennyttige Fond (Fonderr) er en selvstændig, selvejende institutiorr,

stiftet al A/S Det Østasiatiske Kornpagni (ØK) og dens daværende direktion i j uni 1988. Fonden ejer og

har hjemsted iAsia House. Indiakaj 16.2100 København Ø. Asia House blev opført i forbindelse med

etableringen af ØK i lE97 og var Kornpagniets hovedsæde indtil 1907.

Fondens formål
Det er Fondens fonnåI, gennem økonomisk støtte eller ved anvendelse af Asia House, at rnedvirke til at

fastholde, styrke og udvikle relationerne mellem Danmark og de asiatiske lande, hvor ØK's historiske

indsats og væsentlige erhvervsmæssige engagement i særlig grad har skabt respekt.

Fonden har endvidere til fonnål at forvalte ØK's historiske arv samt formidle kendskabet til selskabets

erhvervshistoriske virke.

Fondens uddelingspolitik

Opfyldelse af Fondens formål realiseres primært gennem aktiviteter og projekter organiseret og uclf'ørt af
Asia House samt direkte økonomisk støtte til initiativer, der udvikles i samarbejde med Fondens

sekretariat.

Væsentlige aktiviteter
Fondens aktiviteter i 201 7 har haft særlig fokus på at stotte forskning og undersøgelser, der har til formål

at konkretisere og etablere specifikke muligheder for danske virksomheder i de asiatiske markeder. I den

forbindelse har Fonden tilført sit sek¡etariat yderligere ressourcer indenfor projektudvikling.

Fonden har videreført et tematisk fokus på "urban development" og har i samarbejde med lndustriens

Fond implementeret projektet "Gateway to India's Smart Cities". Fonden har derudover i 2017 igangsat

en undersøgelse af by-udviklingsmarkederne i Vietnam, Thailand og Filippinerne med fokus på konkrete

forretningsmuligheder for danske virksomheder.

Fonden har støttet en øget vidensdeling om asiatiske temaer med relevans for dansk erhvervsliv, bl.a.

igennem en opdatering af Asia Houses hjemmeside. Asia House har derudover styrket sit kontaktnet og

samarbejde med relevante aktører i Danrnark og Asien.

Økonomiske forhold

Fonden modtager ikke længere kapitalindskud fra stifteren, og indtægter fra Fondens formuepleje er

således derrs eneste irrdtægtskilde. Udover udgifter til administration er Fondens væsentligste udgifter

knyttet til driften af Asia House. Udover at udføre Fondens formålsbestemte initiativer servicerer Asia

House også en række danske virksomheder og andre Asien-relaterede interesser som en platform for

vidensdeling, netværk og nyhedsforrnidling. Disse interessenter støtter husets aktiviteter gennem parlner-

og medlemskaber af Asia House.

Der er i året fbretaget opskrivning af t-ondens ejendom til vurderet dagsværdi. Opskrivningen har

rnedført en forøgelse af fonclens egenkapital rned 8,3 mio. kr.
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Ledelsesberetning

Resultatopgørelse

lndtægterne fra aktieudbytter og obligationsrenter beløb sig tit kr. 3,5 mio., hvilket var på niveau med

forventningerne. Derudover havde Fondens formuebeholdning en urealiseret kursgevinst på kr. 3,0 mio.

Fondens administrationsudgifter vedrørende fondsaktiviteter beløb sig til kr. 0,7 mio.

Asia House's indtægter i2017 var kr.2,3 mio. Driftsudgifterne for året beløb sig til kr. 2,7 mio., hvoraf
udgifter til afholdte arrangementer androg kr. 0,4 mio. og de samlede lønudgifter kr. 2,8 mio.

Resultatopgørelsen for Fonden i 2017 beløber sig efter afskrivning på bygning og inventar med k¡. 0,8

mio. til et overskud på kr. 1,7 mio. Fondens egenkapital er ved årets udgang på kr. I l0 mio. mod k¡. 100

mio. ved udgangen af 2016 inklusiv årets opskivning af ejendom på k, 8,3 mio.

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Væsentlige transaktioner

I forbindelse med Københavns Kommunes udstykning af matriklen omkring Asia House har Fonden i

20 I 7, efter I 20 års leje, erhvervet grunden, hvorpå Asia House er opført. Fonden har derudover erhvervet

nabobygningen - East Asiatic House, Indiakaj 20 - og i samarbejde med offentlige og private interesser

har Fonden støttet etableringen af lnnovation House China-Denmark, en vækstfabrik for start-up

initiativer og virksomheder med fokus på erhvervssamarbejde mellem Kina og Danmark. Denne

vækstfabrik bor til teje i East Asiatic House. Erhvervelserne afgrund og naboejendom effektures endeligt

i 2018.
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Ledelsesberetning

Fondsledelse

F-onden folger anbefalingerne for god fondsledelse og der henvises til udfyldt skema til lovpligtig
redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens $77a, som er tilgængelig på fondens hjemmeside

(WWW.eacfoundation.dk).

Bestyrelsen:

Erik Bøgh

Christensen

Henning

Petersen Ove Ullerup

srilling Direktør

Fødselsår I 95s

Køn Mand

Indtrådt i besryrelsen den 2016

Genvalg har fundet sted?

Udløb af valgperiode Ultimo 2018

Medlemmets særlige kompetencer Iværksætter og

rksomhedsle-

Øvrige ledelseserhverv Andre

bestyrelsespos-

Udpeget af myndigheder/t ilsyn

Anses medlemmet for uaftrængigt

Bestyrelsens vederlag

Fonden følger anbefaling om, at medlemmer af besfyrelsen ierhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast

vederlag. Fonden følger også anbefaling om, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede

vederlag som hvert medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden. Endvidere oplyses om eventuelle andre

vederlag som bestyrelsesmedlemmer modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden.

Kenneth P.

Luciani

Nej

Ja

8

Ultimo 2020

Ja

2006

Mand

t947

Bestyrelsesfor-

mand

Ja

Nej

Ingen

Erhvervsaktiv

Danmarlç/Asien

1970-2005

Virksomheds-

ledelse og

bestyrelses-

erfaring

Ultimo 2018

Ja

2005

Ivland

1947

Bestyrelsesfor-

mand

Ja

Nej

Flere formands-

og bestyrelses-

poster

Ambassadør i

Udenrigs-

ministeriet

Ultimo 2020

Ia

2015

Mand

195 I

Ambassadør

Ja

Nej

Ingen
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Ledelsesberetning

Legata rfortegnelse

I årets løb er der foretaget følgende uddelinger:

Modtager

ØK-KIubben

Esbjerg Erhvervsudvikl ing

Bo Bræstrup isamarbejde med
Søfartsmuseet

Historiker Hans Christian Bjerg

Direktør Henrik Gundelach

H. N. Andersens gravsted

Asia House projektleder

Asia House projekt: "Opportunities in the
South-East Asia Urban Development"

Beløb (kr.) Kommentar

135.000

s0.000

30.000

16.000

20.000

16.400

t90.000

Støtte til drift i 2017

Fanø lnternational Kite Fliers Meeting,
støtte til årligt dragetræf på Fanø, der i
2017 markerer 150-års jubilæum for
Danmark og Japans diplomatiske
relationer,

Udgivelse af bogen "Alf Trolles dagbog
fra Valkyriens togt til Asien 1899-
1900"

Støtte til at afslutte udarbejdelsen afen
redegørelse for de siamesere, der i
perioden 1887-1963 blev uddannet som
søofäcerer i Danmark

Arrangement og middag i Asia House i
forbindelse med kurset "International
Business in an Emerging Market
Context"

Støtte til ny smedejernslåge på H. N.
Andersens gravsted samt rensning af
gravsted

Støtte til lønudgifter for Peter Johansen,
ansat pr. l. september 2017 i
sekretariat. Peters ansættelse har til
formål at identificere nye
indsatsområder for Asia House:
Projektkoncepter, seminarer og
projektledelse. Branding og
kommunikation, herunder desigrr og
opdatering af hjemmeside, udvikling af
strategi for sociale medier og
udfærdigelse af Asia House Briefings.
Netværksarbejde og udvikling af Asia
House kontaktflade

En undersøgelse der har til formål at
analysere det urbane udviklingsmarked
i Thailand, Vietna¡n og Philippinerne i
forhold til danske
forretni ngsmuligheder.

220.000
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Ledelsesberetning

Asia House projekt: "SDGs-An Operational
framework in Thailand"

FN's l7 Verdensmål (Sustainable
Development
framework in Thailand"Goals,
SDGs) beskiver en række sociale og
miljømæssige må|, som verdens lande
har
forpligtet sig til at opnå inden år 2030.
Den danske regering vil strategisk
integrere disse mål i
udviklingsbistanden, gennem den nye
Verdensmålsfond, for at åbne nye
markeder i udviklingslandene. Projektet
vil kortlægge'SDG-markedet' i
Thailand og undersøge muligheden for,
at danske virksomheder kan
implementere deres SDG strategier i
Thailand.

42.000

Uddelinger i alt 719.400

Den forventede udvikling

Fondens samlede resultat består blandt andet af afkast på Fondens investeringer, som ultimo 2Ol7 ugør

ca.78 mio kr. placeret med 3l pct. i danske aktier og 69 pct. i danske realkreditobligationer og

internationale erhvervsobligationer. lnvesteringsresultatet, og dermed Fondens samlede resultat,

afhænger derfor af udviklingen på de finansielle markeder.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig påvirkning på årsregnskabet

for 2017, og som ikke er indarbejdet heri.
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Resultatopqørelse l..ianuar - 31. december

Note

Indtægter

Huslejeindtægter

Driftsudgifter

Administrati onsomkostninger

Bruttoresultat

2 Sekretariatsomkostninger

3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Driftsresultat

Aktieudbytter

4 Kursregulering,netto

5 Andre finansielle indtægter

6 Øwige finansielle omkostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til rådighedskapital

Uddelinger

Tilbageførte uddel inger

Årets regulering af uddelingsramme

Disponeret fra rådighedskapital

Disponeret i alt

2017

1.529.098

799.993

-2.740.321

-740.558

-1.151.788

-2.806.907

-808.5s2

-4.767.247

344. I 50

3.0t8.220

3.216.284

-201.80s

1.609.602

t.942.082

1t9.400
-51.880

-1.000.000

0

l.ó09.602

-1.732

-2.222

-2.640

-6.594

1.701

438

-3.063

-808

466

-3.819

3.685

-680

2016

-6.942

0

1.502

47
0

-8.377

-6.942
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Balance 31. december

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

7 Bygning på lejet grund

8 Inventar

9 Histroriskegenstande

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

l0 Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsni ngsposter

Tilgodehavender i alt

Andre værdipapirer

Værdipapirer i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2017

13.999.999

673.034

t.942.306

16.615.339

16.615.339

86.758

10.313.386

865.188

11.265.332

78. r 78.843

78. r 78.843

4.882.7 r 3

6.143

57t
2.162

2016

94.32ó.E8E

110.942.221

8.876

8.876

260

410

1.348

2.0t8

87.854

87.854

2.673

92.545

tot.42l
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Balance 31. december

Passiver

Note

Egenkapital

Grundkapital

I I Reserve for opskrivninger

12 Uddelingsrammen

13 Rådighedskapital

Egenkapital i alt

Gældsforpliglelser

14 Skyldige uddelinger

Leverandører af varer og $enesteydelser
Skydlige omkostninger

Pe ri odeafgræns ni n gsposte r

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2017

75.000.000

8.280.5s7

1.000.000

25.424.572

109.705.129

329.680

I 19.950

729.968

57.500

1.237.098

2016

75.000

0

2.000

23.483

100.483

170

219

549

938

)

Gældsforpligtelser i alt 1.237.098

Passiver i alt r10.942.227

l5 Pantsætningerog sikkerhedsstillelser

938

101.421
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Noter

l. Driftsudgifter

Ejendomsomkostninger

Vareforbrug, arrangementer

Sekretariatsomkostninger

Lønninger og gager

Andre omkostninger til social siking
Personaleomkostninger i øvrigt

Erik Bøgh
Christensen

Bestyrelseshonorar fra Det
Østasiatiske Kompagnis
Almennyttige Fond

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Bygning på lejet grund

Inventar

Fortjeneste eller tab ved salg afhistoriske genstande

50.000 30.000 30.000 30.000 t40.000

50.000 30.000 30.000 30.000 140.000

2017

2.2't9.463

460.858

2.740.321

2.755.278

38.809

12.820

20t6

2.s36

527

3.063

2.089

r33

0

I ¡lt

2.280

360

0

2.640

2.

2.806.907 2.222

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

I overensstemmelse med anbefaling om god fondsledelse kan følgende oplyses om bestyrelsens ho-
noraer:

5 5

Henning
Kruse

Petersen
Ove

Ullerup
Kenneth

P. Lucirni

3.

424.124

5r5.r34
-130.706

808.ss2
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4.

Noter

6.

7

Kursregulering, netto

Aktier, ureal iseret nettogevinst/-tab

Obl i gationer, ureal iseret nettogevinst/-tab

Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter

Renter, obligationer

Bygning på lejet grund

Kostpris l. januar 20 l7
Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december 24fi

Ärets opskivning

Opskrivninger 31. december 2017

Af- og nedskivninger I . januar 201 7

Ârets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2017

2017

1.002.825

2.015.395

3.018.220

t2

3.216.272

201.805

2t.206.206

0

21.206.206

8.280.557

8.280.557

2016

-6.346

2.52'l

-3.819

0

3.68s

3.68s

2t.t75
31

21.206

5.

3.216.284

Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

201.80s

Ovenstående saldo indeholder realiseret kurstab på obligationer på kr. 63.190.

680

680

0

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 13.999.999

Regnskabsmæssig værdi ekkl usive opskrivninger 5.7t9.442

- 15.062.639

-424.t25

-15.486.764

-12.783

-2.280

-15.063

6.143

0
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8.

Noter

Inventar

Kostpris l.januar20l7
Tilgang i årets løb

Kosþris 31. december 2017

Af- og nedskrivninger l. januar 201 7

Å.rets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2017

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

9 Ilistroriske genstande

Kostpris l. januar 2017

Afgang i årets løb

Kostpris 31. december 2017

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

10. Andretilgodehavender

Tilgodehavende moms

Deponeret købesum vedrørende grundkøb

Andre tilgodehavender

ll. Reserve for opskrivninger

Ärets opskivning

12. Uddelingsrammen

Uddelingsrammen l. januar 201 7

.A,rets regulering

3l/122017 3t/122016

3.516.493

616.235

4.132.728

-2.944.560

-5 15. I 34

-3.459.694

673.034

2.t62.306

-220.000

1.942.306

1.942.306

108.764

9.525.000

679.622

r0.3r3386

8.280.557

E.280.557

3.516

0

3.516

-2.585

-360

-2.945

571

2.162

0

2.162

2.162

308

0

t02

410

2.000

2.000

0

0

2.000.000

- r.000.000

r.000.000

0
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Noter

13. Rådighedskapital

Rådighedskapital l. januar 2017

Ärets overførte overskud eller underskud

14. Skyldigeuddelinger

Hensat primo

Bestyrelsesgodkendte uddelinger

Tilbageførte uddel inger

Udbetalt

15. Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

Garanti stillet af Danske Bank vedrørende leje af grund, kr. I 14.500.

311t22017 3t/122016

)

23.482.490

t.942.082

2s.424.572

170.000

719.400

-51.880

-507.840

329.680

3l.860
-8.377

23.483

767

1.502
_67

-2.032

170
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Anvendt bs raksis

Ä,rsrapporten for Det Østasiatiske Kompagnis Alrnennyttige Fond er aflagt i overensstemrnelse med års-

regnskabslovens bestemmelser fbr en klasse B-virksomhed med de tilpasninger. der folger af. at der er

tale om en fond. Herudover har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

,lSndring i regnskabsmeessige skøn

Fonden har ultimo 2017, pâ, baggrund af erhverv'elsen af grunden hvorpå fondens ejendom er placeret,

revurderet estimatet for ejendommens forventede brugstid. Den estimerede brugstid er således med virk-
ning fra l. januar 2017 ændret fra lejemålets levetid til 50 år. Det ændrede skøn har medført en reduktion

af afskrivningerne for 20 17 med 1,9 mio. kr. hvilket har forbedret fondens resultat, balance og

egenkapital med 1,9 mio. kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er for at opnå et mere retvisende billede ændret på følgende område:

Indregning afbygning ændres fra kostpris til dagsværdi i henhold til årsregnskabslovens $ 4l,jf.
beskivelse nedenfor under Materielle anlægsaktiver.

Den beløbsmæssige effekt heraf på balance og egenkapital udgør k. 8.280.557.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregrring måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-

ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Huslejeindtægter

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme og indregnes i resultatopgørelsen i den

periode, som lejen vedrører.

Driftsudgifter

Driftsudgifter omfatter omkostninger til drift af ejendomme og aktiviteter i Asia House.

Øv rige administrationsom kostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ti I administration, lokaler mv

Sekreta riatsomkostninger

Personaleomkostninger under sekretariatsomkostnnger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og
pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder aktieudbytter, renter, realiserede og urealiserede kurs-

gevinster og -tab vedrørende frnansielle aktiver og forpliglelser mv. Finansielle indtægter og omkostnin-

ger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede aßkrivninger
og nedskivninger.

Bygninger opskives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoop-

skrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen og bindes på en særlig reserve

for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel

forventet resfværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffel-

sestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører aÊ

skrivningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger vedrørende opskrivninger indregnes direkte i selska-

bets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned-

skrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi etìer afsluttet brugstid.
Afskivningsperioden fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Der foretages lineære afskivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger på lejet grund

Histroriske genstande

Inventar

50 år

Afskrives ej

3-5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis sva¡er til nominel værdi. Der ned-

sk¡ives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger og

renteindtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger

Uddelinger

Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hen-

sættelser til senere uddeling. Eventuelle interne uddelinger modregnes i relevante aftroldte omkostninger.

Gældsforpligtelser

Cældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi

Periodeafgrænsnin gsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes rnodtagne betalinger vedrørende indtæger i de efterfølgende

år.
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l{
1. Revision afårsregnskabet for 2017

1.1. Indledning

Som fondens revisor har vi foretaget den lovkævede revision af ånregnskabet for 2017 for Det

Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberet-

ningen.

Ärsregnskabet for 2017 udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital:

Årets resultat

Alciver i alt
Egenkapital

20r7
kr.

1.609.602

t10.942.227

109.705.129

2016
t.kr.

-6.942

rOt.42l
100.483

1.2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegn¡ng

Den udførte revision har ildre givet anledning til modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser
eller andre oplysninger i revisionspåtegningen.

Såfremt ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne ånregnskabet med en re-
visionspåtegning uden modifikationer til revison konklusion, fremhævelser eller andre oplysninger samt

afgive en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

13. Revisionens formål

I vores revisionsprotokollat af 6. marts 2017 har vi redegjort for revisionens formåI. I tilknytning hertil er
endvidere redegiort for ansvarsfordelingen mellem fondens ledelse og os. Revisionen afårsregnskabet
for 2Al7 er udført i overensstemmelse hermed.

1.4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og
yderliçre lcav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at ånregnskabet ikke indeholder
væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er ri-
siko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretasne regnskabsmæssige skøn.

Som forberedelse til revisionen for 2017 har vi drøftet forvenhringerne til den økonomiske udvikling for
2017 med direhionen, herunder risici relateret til fondens aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici for-
bundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, direkÍionen ha¡ iværksattil styring heraf.

Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde

mod risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter

vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler eller usikkerheder i årsregnska-

bet:
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a Værdiansættelse af ejendom

Regrrskabsposter, der indeholder væsentlige skøn eller væsentlige ikke-rutinemæssige transakfioner, har

haft særlig fokus.

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfrlder lovgivnin-
gens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabs-

praksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt.

1.5. Forretningsgange og intern kontrol
Vi har som led i revisionen gennemgået fondens registreringssystemer og interne kontrolprocedurer

Det er vores opfattelse, at fondens forretningsgange er forsvarlige, og at de inteme kontroller fungerer til-
fredsstillende. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder, og ved revisionen har vi derfor ikke foretaget

specifikke revisionshandlinger med henblik på at afdække bevidste fejl.

1.6. Revision i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet

Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af fusregrskabet har været baseret på analyse af resultatop
gørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med budgetter og tidligere ån resultatop
gørelser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til
fonden, om der€s tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påse! at de forplig-
telser, der os bekendt påhviler fonden, er rigtigt udtrykt i ånregnskabel Vi har endvidere påseg at almin-
delig anertendt regnskabspraksis er frrlgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets al¡tiviteter for regnskabsåret.

2. Komment¡rer og supplerende speciñkationer til årsregnskebet

I lighed med tidligsre å¡ skal vi efterfølgende supplere det aflagte ånregnskab med uddybende kommen-
tarer og specifi kationer.

2.1. Resultefopgørelsen

Ejendommens drift
Vi har efterprøvet fondens huslejeindtægfer til lejekontrakter samt stiþrøvevist konFolleret afholdte

omkostninger til underliggende bilagsdokumentation. Vi har efterset, at de modtagne fakturaer er
attesteret. Vi har endvidere påset korrekt bogføring herunder korrekt momsbehandling.
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Sekretariatsomkostnin ger

Posten indeholder primært løn og gager til fondens ansatte samt honorar til fondens bestyrelse. Posten er
steget væsentligt i forhold til tidligere, som følge af flere ansatte i henhold til den fastlagte strategi for
fonden og Asia House samt ansættelse af en direktion. Det bemærkes at løn til projektlder Peter Johansen

for 2017 er behandlet som en uddeling i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning og er således

modregnet udgiften i årsregnskabet med t.kr. 152.

Vi har stiþrøvevis gennemgået fondens lønudbetaling og fortaget aßtemning heraf til indberetninger.

Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Uddelinger

Vedtagne uddelinger i 2017 udgør DKK 719.400. Udbetalte uddelinger udgør DKK 507.840. Vi har
konholleret at uddelinger er i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutninger i henhold til best¡n€l-
sesreferater. Der er i året tilbageført tidligere besluttet uddelinçr med t.kr. 51, primært vedrørende Kaj
Schmidt Memorial, da det ikke har vist sig muligt at skaffe supplerende finansiering.

Bestyrelsen har derudover besluttet en uddelingsramme på DKK 1.000.000 til fremtidige uddelinger.
Uddelingen er præsenteret i årsregnskabet for 2017 som en reserveret post under egenkapitalen til senere

udlodning uden kendt formå!. Hensættelsen har til formål at sikre, at der kan udloddes fr¿ fonden frem til
næste regnskabsaflæggelse med op til i alt DKK 1.000.000, uden krav om udfærdigelse af
mellembalance, som der ellers vil være krav om, såfremt der besluttes og uddeles beløb efter 30. juni
2018.

Revisionen af området har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

2.2. Anlægsektiver

M¡terielle anlægsaktiver

Tilgangen af inventar/interiør har i det seneste regnskabsår udgiort 616.235 kr. Tilgangen er sket som led
i renovering og opdatering af Asia House. Vi har uden bemærkninger kontrolleret tilgangen til afregning
fra leverandør.

Som følge af erhvervelsen af Asia House-grunder¡ har fondens ledelse besluttet at indhente en ekstern

wrdering af den samlede værdi af Asia house. På grundlag af vurderingen, der samlet udgør 22 mio. kr.
fordelt med 14 mio. k¡. på Asia House og 6 mio. kr. på gn¡nd er der ultimo 2017 foretaget opskrivning af
bygningen, således at den indregnede værdi ultimo udgør netop 14 mio. kr. Opskrivningen er ført direkte
på egenkapitalen og har forøget denne med 8,3 mio. kr. Det bemærkes at der er tale om en ændring af
regnskabspraksis, hvorefrer ejendommen indregnes til dagsværdi. I henhold til ånregnskabsloven stiller
dette k¡av om løbende revurdering af ejendommens værdi for konekf værdiansættelse og indregrring.
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Ved besøg på fondens adresse har vi stikprøvevis kontrolleret den ffsiske tilstedeværelse af fondens

aktiver. Endvidere har vi påset, at der er foretaget afskrivninger i overensstemmelse med de valgte prin-
cipper.

Vi er enige i den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn.

23. Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Fonden har i året udlånt t.kr. 338 til ØK-klubben. Vi er bekendt med, at ØK-klubben ikke ha¡ midler til at

tilbagebetale dette lån, hvorfor tilgodehavendet reelt er værdiløst og burde nedsk¡ives. Da beløbet er
vurderet uvæsentligt for fonden sa¡nlet set, har vi ikke medtaget omtale heraf i vores påteping Vi skal
anmode fonderis bestyrelsen om en afklaring af dette forhold.

Deudover har Fonden deponeret købesummen vedrørende grundkøbet af Indiakaj 16. Det deponerede

beløb, k¡. 9.525.000, er indregnet som andre tilgodehavender.

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Ultimo
2017 er der i alt reserveret 0 t.lc. til imødegâelse af tab, dette efrer en mindre nedslaivning på t.lcr. 30 på
uerholdelige debitorsaldi.

Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorliste, stiþrøvevis påset efterfølgende indbetalinger samt

gennemgået den foretagne nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg.

Qlvrige omsætnin gsaktiver

Værdipapirer
Posten indeholder aktier i Santa Fe Group med 166.000 stk. aktier med en samlet værdi pr. 31. december

2017 pâ7.387 Ì.tu (2016:8.632 t.lc.). Herudover er der en beholdning af andre aktier for 16.630 t.l<r

(2016: 13.719 t.kr) og obligationer for 54.162 t.kr (2016: 64.840 t.kr).

Børsnoterede værdipapirer er værdiansat til børskursen pr. 3 I . december 20 I 7

Periodea fgræ¡sni n gsposter

Periodeafgræ¡5¡ingsposter omfatter hængende renter på fondens obligationsbeholdning i overens-

stemmelse med opþninger fra Nykredit.
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2.4. Gældsforpligtelseroghensatteforpligtelser

Sþldige uddelinger udgør k. 329.680 (2016: 170 t.kr.) og er i overensstemmelse med besfyrelsens

beslutning.

Skyldige omkostninger og leverandørgæld udgør t.kr. 850 og udgøres primært af sþldigt
bestyrelseshonorar, grundlej e og sþldi ge lønrelaterede omkostn i nger.

Vi har uden bemærkninger gennemgået og vurderet grundlaget for de skytdige og afsatte beløb.

2.5. Pantsætningerogøvrigesikkerhedsstillelser

Der er indhentet engagementsforespørgsel hos fondens pengeinstitutter til bekræftelse af mellemværen-

der, pantsætninger og øwige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2017 .

I forbindelse med vores revision har vi indhentet oplysninger om sikkerhedsstillelser og pantsætninger

fra tingbog og personbog.

3. Ledelsesberetningen

I tilknytning til revisionen af ånregrrskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt op
lysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhot{ vi er blevet bekendt med i
forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl
eller mangler i ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberet-

ningen. Det udførte arùejde har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

4. Sk¡ttemæssþ forhold

Den foretagne revision af årsregrrskabet er tilrettelagt med henblik på at op$lde lovgivningens bestem-

melser om revision og tager således ikke direkte sigte pâ opgørelsen af den skattepligige indkomst eller
på at konhollere, at alle poster behandles skattemæssigt konekt.

Vi har ydet assistance med opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst for 2017, herunder udarbejdet

bilag indeholdende specifikationer til fondens selvangivelse for 2017.

Fondens skattepligtige indkomst er opgjort i overensstemmelse med reglerne i fondsbeskatningsloven.

Der foretages generelt hensættelse til senere uddelinger i et sådant omfang at den skattepligige indkomst

kan opgøres til l<r. 0. Best¡relsens beslutning om regnskabsmæssig hensættelse til uddeling for det

kommende regnskabsår, overstiger den foretagne skattemæssige hensættelse for året.

5. Forsikringsforhold

Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Fondens ledelse har på vores forespørgsel oplyst,
at selskabet i hele regnskabsperioden har op$ldt den vedtagne forsikringspolitik.
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6. Øvrigearbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi bistået fonden med udarbejdelsen af årsregnskabet

og ledelsesberetninger¡ ligesom vi har udarbejdet bilag til selvangivelsen.

7. Øvnge oplysninger

7.1. Ledelsens regnskabserklæring

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra direk-
tionen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.

7.2. Ikke-korrigerede forhold

I henhold til internationale revisionsst¿ndarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er kor-
rigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi direktionen vurderer dem som værende wæsentlige
både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den vurdering,

direktionen har foretaget

Vi har konsatetret et ikke-korrigeret forhold på t.kr. 338 vedrørende manglende nedskrivning af
tilgodehavende hos ØK-Klubberu jf. ovenfor under punkt 2.3 Tilgodehavender. Forholdet er, for
regnskabet som helhed, vr¡rderet uvæsentligt.

7.3. Besvigelser ef væsentlig betydning for årsregnskebet

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder skal vi overveje risikoen for bewigelser i års-

regnskabet i forbindelse med vores revision. Vi skal som følge herafforespørge direkfionen og bestyrel-

sen, hvorledes der foretages tilsyn med risikoen for besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.

Direktionen har over for os oplyst, at der efter direktionens vurdering ikke er særlig risiko for besvigel-

ser, og at fonden har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i års-

regnskabet, herunder fejlinformation forärsaget af besvigelser.

Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede besgnelse, at dens medlem-

mer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, samt mistanker eller besþld-
ninger herom.

Direkfionen har over for os bekræftet:

a sit ansvar for udformning implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med hen-

blik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i selskabet.a
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I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistan-

ke om besvigelser af betydning for fusregnskabet.

7.4. Bogføring og opbevaring af regnsk¡bsmateriale

Vi har i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionen undersøg! om fonden overholder

bogføringslovgivningen, herunder lovgiwringen om opbevaring af regnskabsmateriale. Det er vores op-
fattelse, at fonden på alle væsentlige områder opfylder bogføringslovgivningen.

7.5. Fondsretlige formalia

Ledelses¡nsvar

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der ef-

ter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmerne af ledelsen kan ifalde erstatnings-

eller strafansvar-

Ptigt til ¡t føre bøger mv.

I overensstemmelse med fondslovgivningens regler har vi påset at ledelsen har overholdt sine pligter til
at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at reglerne om fremlæggelse og underskrivelse

af revisionsprotokollen er overholdt.

Roskilde, den 5. marts 2018

Søren
st¡tsauto¡iseret rwisor
MNE-nr.33210

feflsof

Forelagt for ledelsen den 5. marts 2018.

Direktion

Susanne Hækkerup
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