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Ledelsesberetning og ledelsespåtegning:

Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Fonden har i 2001 og 2004 indgået aftale med 
Danmarks Tekniske Museum om at overtage ret-
tigheder og forpligtelser til den fonden tidligere til-
hørende samling af arkivalier og genstande m.v. 
fra navnlig Zone-Redningskorpset. Aftalen er god-
kendt af Civilretsdirektoratet ved skrivelser af 27. 
november 2001 og 27. januar 2003. Godkendelsen 
forudsætter samlingens fortsatte formidling gen-
nem fysisk udstilling.

Fondens hovedopgave har efter aftalernes indgå-
else været at sikre Danmarks Tekniske Museums 
overholdelse af aftalerne.

-

har fondens bestyrelse ladet udarbejde et uafhæn-
gigt juridisk notat om fondens stilling i forhold til 
Danmarks Tekniske Museum.

Fra omkring 2010 er Danmarks Tekniske Museum 
så godt som ophørt med at modtage nye Zonen 
genstande til samlingen. Da der imidlertid fortsat 
løbende er modtaget henvendelser om genstande, 
er disse i stedet tilgået fonden, i registreringsda-
tabasen Amazone indført med numre begyndende 
med 8000. 

I 2019 modtoges desuden fra Falck en betydelig 
samling af genstande, der oprindeligt har været 
udlånt af Falck, i Amazone indført med numre be-
gyndende med 9000. 

Fonden ejer tre Zonen køretøjer, som regnskabs-
mæssigt er opført under Zone-Redningskorpsets 
Venner, omend de juridisk set tilhører fonden. 

De mange genstande beror på Danmarks Tekni-
ske Museum, i Oplevelsescenter Nyvang, ved lo-
kalafdelingerne og på Grøndals Parkvej 60. Den 
regnskabsmæssige værdi af disse genstande er for 
første gang opført i nærværende regnskab med an-
slået værdi.

Fonden har ved gave fra stifteren i 2020 fået re-
etableret den oprindelige kontante stiftelseskapi-
tal.

Det af fonden tidligere ydede lån til Zone-Rednings-
korpsets Venner er i beretningsåret blevet delvist 
tilbagebetalt.

Med ovenstående in mente er det min opfattelse, 
at regnskabet giver et retvisende billede af fondens 

-
sultatet pr. 31. december 2020.

København 29. maj 2021

Frederik Madsen
Direktør
Frederik Madsen
Direktør
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Note: 2020 2019

Gave fra stifter 6.466 0

Omkostninger 280 2.918

Resultat af primær drift 6.186 -2.918

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle omkostninger 0 0

Årets resultat 6.186 -2.918

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note: 2020 2019

Genstande og løsøre 75.000 0

Materielle aktiver i alt 75.000 0

Lån til Zone-Redningskorpsets Venner 15.000 30.000

Tilgodehavende vedr. tidl. garagebygning 0 11.561

Likvide beholdninger 35.000 2.253

Finansielle aktiver i alt 50.000 43.814

Aktiver i alt 125.000 43.814

Egenkapital primo 43.814 46.732

Kapitalforhøjelse 75.000 0

Årets resultat 6.186 -2.918

Egenkapital ultimo 125.000 43.814

Passiver i alt 125.000 43.814

Aktiver

Passiver

Balance 31. december
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Fonden Redningsteknisk Samling
Årsregnskab 2020

Revision

Til ledelsen af Fonden Redningsteknisk Samling 

Vi har revideret regnskabet for Fonden Rednings-
teknisk Samling for regnskabsåret 2020, ledelses-
påtegning, resultatopgørelse og balance.

under hensyntagen til de særlige forhold, der føl-
ger af fondens stilling.

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et 
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 

af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-
året

Fondens kontante formue beror på klientkonto hos 
advokat Frederik Madsen. Klientkontoen revideres 
af Brandt Statsautoriseret Revisionspartnersel-
skab.

Om de øvrige principper m.v. for revisionen hen-
viser vi til vores erklæring angående Zone-Red-
ningskorpsets Venner

Vipperød XX. juni 2021

Bjarne Kogsbøll    Poul Køster
Generalforsamlingsvalgt revisor   Generalforsamlingsvalgt revisorgs lg


