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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fiskeafgiftsfonden for regnskabsperioden 01.01.2017 – 31.12.2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og femårsoversigt. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med
gældende bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Grundlag for revisionen
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af gældende bekendtgørelse nr.
1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Fiskeafgiftsfonden 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.
Fremhævelse vedrørende forståelse af revisionen
Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med gældende bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 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 Fiskeafgiftsfondens 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 Fiskeafgiftsfonden, 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 samt god offentlig revisionsskik jf. gældende
bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv.
indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. gældende bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016
om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

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 Fiskeafgiftsfondens 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 Fiskeafgiftsfondens 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 årsregnskasbet 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 Fiskeafgiftsfonden 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes en effektevaluering.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og effektevalueringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og effektevalueringen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og effektevalueringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og effektevalueringen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og effektevalueringen 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 gældende
bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv.
indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
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Ledelsesberetning 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)
Indledning
Ved bekendtgørelse nr. 223 af 17. april 1998 oprettedes Fiskeafgiftsfonden med ikrafttræden den 1. maj 1998.
Fonden er oprettet og reguleret i henhold til lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014 i Fiskeriloven. Loven
giver bl.a. ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at fastsætte produktionsafgifter i fiskeriet. I loven er endvidere fastsat til hvilke formål, fondens midler kan anvendes.
Fiskeafgiftsfonden varetager opgaver på vegne af det samlede, primære danske fiskerierhverv.
Fonden har egen bestyrelse og administreres af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. Fonden er
underlagt tilsyn af Miljø- og Fødevareministeriet, der har udarbejdet regler for fondens administration i Bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
I henhold til lovgrundlaget må fonden ikke have andre aktiviteter end opkrævning af fondens midler og ydelse
af tilskud inden for fondens formål til tilskudsmodtagere.
Fonden anser midlerne for 2017 anvendt i overensstemmelse med formålene og kan godkende regnskabsaflæggelsen fra tilskudsmodtagerne som værende i overensstemmelse med Administrationsbekendtgørelsen.
Ved skrivelse af 6. december 2016 godkendte NaturErhvervstyrelsen fondens budget for 2017. Ved skrivelse
af 20. oktober 2017 godkendte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ændringsbudget for 2017. Budgettet for 2018 og
regnskab for 2016 er endnu ikke godkendt i Fiskeristyrelsen.

Indtægter
Fondens indtægter stammer fra produktionsafgiften på fisk landet af dansk indregistrerede fiskefartøjer. I afgiftsåret har afgiften været 2 promille af landingsværdien, hvilket er værdien i første omsætningsled uden merværdiafgift.
I 2017 er produktionsafgiften realiseret med 6.812 t.kr. Der overførtes 12.475 t.kr. fra forudgående regnskabsår. Der har været renteindtægter på -42 t.kr. De samlede indtægter for fonden har været 19.245 t.kr.
Ved årsafslutningen manglede fonden indbetaling af fiskeafgift ud af en omsætning på ca. 1.068 mio.kr. svarende til en afgift på ca. 2.136 t.kr. Det langt overvejende beløb er efterfølgende rettidigt indbetalt. Der indledtes rykkerprocedurer, jf. administrationsinstruksens bestemmelser, og efterfølgende er stort set hele den manglende afgift indbetalt.
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Ledelsesberetning 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)
Udgifter
Fonden har i 2017 ydet tilskud til 7 projekter vedrørende uddannelse og rekruttering.
I alt er der ydet tilskud på 8.244 t.kr. Det traditionelle tilskudsområde udgør 7.744 t.kr. heraf og modtagerne
har været Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation’s Uddannelseskasse, EUC Nordvest, 3F Fiskernes
Landsklub, Skagen Skipperskole / Martec og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. De resterende 500 t.kr. er tildelt Peder Skou Dalsgaard / SK 919 Margrethe P. under særordningen vedr. yngre fiskere.
Fonden har haft udgifter til revision på 130 t.kr.
Fondens regnskab udviser en overførsel til 2018 på 10.871 t.kr. Heraf udgør 1.413 t.kr. overførsel på det ordinære tilskudsområde. 9.458 t.kr. er overførsel for særordning for yngre fiskere.
Overførslen på 1.413 t.kr. på det ordinære område fremkommer ved, at det ikke var muligt for Fiskeriskolen/EUC Nordvest at gennemføre projektet vedr. ekstraordinær rekrutteringsindsats (CompanYoung) inden
udgangen af 2017. Derfor anmodede Fiskeriskolen EUC Nordvest om at få overført det samlede tilsagn her til
(932 t.kr.) fra 2017 til 2018, hvilket bestyrelsen godkendte ultimo 2017. Den resterende overførsel på området
skyldes højere landinger end budgetteret og at 1 ansøger har udnyttet mindre af deres tilsagn.
Der er alene udbetalt 500 t.kr. under særordning for yngre fiskere, og der har været en negativ renteindtægt på
42 t.kr. Samlet resulterer dette i overførslen på særområdet af 9.458 t.kr. af de oprindelig tilførte 10.000 t.kr.
til området.
Danmarks Fiskeriforening’s Uddannelseskasse ansøgte om 4.461 t.kr. for 2017, og bestyrelsen gav tilsagn om
3.151 t.kr. I tillæg her til besluttede bestyrelsen, at eventuelle yderligere midler i FAF i 2017 kunne søges af
ansøger op til ansøgningssummen på 4.461 t.kr. i en ekstraordinær ansøgningsrunde. I den sammenhæng tildeltes ansøger yderligere 1.310 t.kr.
Fiskeafgiftsfonden vil i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2017 formelt genbevilge overførslen til
2018 af tilsagn på 932 t.kr., som Fiskeriskolen EUC Nordvest ikke udnyttede i 2017.
I fondens budget var der regnet med en overførsel til 2018 på 10.006 t.kr.
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Ledelsesberetning 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)
Tilskud til Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation’s Uddannelseskasses projekt vedr. rekruttering
Som allerede tidligere omtalt i beretningen har fonden i 2017 ydet tilskud til projekt i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation’s Uddannelseskasse. Tilskuddet udgør 4.314 t.kr., da projektet returnerede 147
t.kr. som ikke udnyttedes.

Tilskud til EUC Nordvest/Danmarks Fiskeriskoles projekter vedr. rekruttering og ekstra markedsføringsindsats
Som allerede tidligere omtalt i beretningen har fonden i 2017 ydet tilskud til projekter i EUC Nordvest/Danmarks Fiskeriskole. 2 projekter har sammenlagt modtaget 2.305 t.kr. i tilskud.

Tilskud til 3F Fiskernes Landsklubs projekt vedr. rekruttering
Som allerede tidligere omtalt i beretningen har fonden i 2017 ydet tilskud til projekt i 3F Fiskernes Landsklub.
Tilskuddet udgør 444 t.kr.

Tilskud til Skagen Skipperskole / Martec vedr. projekterne markedsføring af uddannelser og GMDSS opkvalificering
Som allerede tidligere omtalt i beretningen har fonden i 2017 ydet tilskud til projekter hos Skagen Skipperskole / Martec. 2 projekter har sammenlagt modtaget 633 t.kr. i tilskud.

Tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd’s projekt – Fiskerilærling – tidlig forebyggelse af
ulykker og arbejdsskader samt kendskab til løfteudstyr i lastrum
Som allerede tidligere omtalt i beretningen har fonden i 2017 ydet tilskud til projekt til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Tilskuddet udgør 48 t.kr. Der er tale om overførsel af et mindre resttilsagn fra 2016 til 2017.

Effektevaluering for 2017
De 7 projekter, Fiskeafgiftsfonden har ydet støtte til i 2017, har alle evalueret effekten af deres indsats. På baggrund heraf er det fondsadministrationens opfattelse, at de 7 projekter i tilfredsstillende grad er lykkedes med
deres indsatser i årets løb. Det bemærkes dog, at effektmålene for de 2 projekter, der blev tildelt fondsmidler i
forbindelse med en ekstraordinær runde i 2017, ikke som planlagt blev endelig afstemt med FAF’s egne effektmål på grund af manglende ressourcer i fondsadministrationen.
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Ledelsesberetning 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fondens anvendelse af midler i 2018
Fondens indtægtskilder i 2018 er primært produktionsafgift på fisk. Produktionsafgiften er på 2 promille.
Fonden vil som støttemodtagere i 2018 have projekter vedrørende uddannelse og rekruttering i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation’s Uddannelseskasse, EUC Nordvest og Skipperskolen i Skagen.

Særpulje til etableringsstøtte til yngre fiskere
Jævnfør bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU’s statsstøtteregler og finansieret af
Fiskeafgiftsfonden (nr. 41 af 3. januar 2017) skal Fiskeafgiftsfonden varetage en ny tilskudsordning, der yder
etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer mm. I slutningen af 2016 modtog fonden 10 mio.kr. fra
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvilket fremgår af regnskabets passiver.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udarbejdede retningslinier for tildeling af etableringsstøtten, og ordningen åbnede juli 2017. Et projekt – Peter Skou Dalsgaard / SK 919 Margrethe P. - blev tildelt 500 t.kr. i slutningen af
2017.

Redegørelse for den udførte egenkontrol
På grund af manglende ressourcer i fondsadministrationen har fonden ikke fuldt ud implementeret procedurer,
der sikrer at kravene til egenkontrol jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 overholdes.
For nærmere omtale heraf henvises til egenkontrolrapporten for fonden.

Fiskeafgiftsfonden

12

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i “bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016
om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet."
Renter af bankbeholdningen er periodiseret.
Produktionsafgifter indtægtsføres i overensstemmelse med modtagne indberetninger. Tilgodehavende afgifter
optages i balancen under aktiver.
Tilskud til projekter udbetales i henhold til godkendte anmodninger og afstemmes ved årets udgang til de modtagne tilskudsregnskaber.
Fonden er ikke skattepligtig.
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Noter
2017
t.kr.
___________

2016
t.kr.
___________

3.415.036
___________

3.641.300
___________

6.806

7.283

6
___________

37
___________

6.812
___________

7.320
___________

0

0

1. Produktionsafgifter
Indberettet landingsværdi
Heraf 2‰
Reguleringer vedrørende tidligere år

2. Særbevillinger og anden indtægt
Indtægtsførsel/afskrivning af poster vedrørende tidligere regnskabsår
Negativ renteindtægt vedrørende særpulje YF

(42)
___________

0
___________

(42)
___________

0
___________

3. Fondsadministration
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger
varetages af Danmarks fiskeriforening Producent Organisation.
Omkostningerne udgør 300 t.kr., som er finansieret af Danmarks
Fiskeriforening Producent Organisation. Udgifter til generel
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

4. Revisionsudgifter mv.
Revision (inkl. moms)
Momsundersøgelse (inkl. moms)

130

100

0
___________

55
___________

130
___________

155
___________

0
___________

0
___________

0

0

5. Bestyrelseshonorar
Refusion af kørselsomkostninger

6. Tab på debitorer
Konstaterede tab på tilgodehavende afgifter i forbindelse med konkurs mv.
Regulering af hensættelse til tab på debitorer (indtægt)

0
___________

(25)
___________

0
___________

(25)
___________
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Noter
2017
t.kr.
___________

2016
t.kr.
___________

140

140

Afsat skyldig Skagen Skipperskole

0

176

Afsat skyldig til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

0

150

Afsat skyldig til EVC Nordvest/Fiskeriskolen

606

622

Afsat skyldig til revisor

127

155

0
___________

6
___________

873
___________

1.249
___________

0

0

Indtægter (højere landingsværdi)

212

1.720

Mindreforbrug, tilskudsmodtager

1.143

253

Ekstraordinære tillægsbevillinger

0

0

20

20

0
___________

0
___________

1.375
___________

1.993
___________

7. Skyldige omkostninger
Afsat skyldig 3F/Fiskernes Landsklub

Øvrige skyldige omkostninger

8. Overførsel til næste år
Overførslen til 2018 bliver ca. 1,4 mio.kr. højere end budgetteret.
Udviklingen kan forklares således:
Overførsel fra forrige år

Mindreforbrug, fondsadministration
Renter og Særbevilling og anden indtægt

9. Overførsel til næste år – særpulje YF
Overførslen til 2018 bliver ca. 0,5 mio.kr. lavere end budgetteret.
Udviklingen kan forklares således:
Bevilget tilskud fra særpulje YF
Modtaget særbevilling
Renteudgift
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(500)
0

0
10.000

(10)
___________

0
___________

(510)
___________

10.000
___________

