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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsregnskabet  for regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21  for Sparekassen

Danmark  Fonden  Hobro.

Årsregnskabet  aflægges  i overensstemmelse  med  lov  om  fonde  og  visse  foreninger.

Vi  anser  den  valgte  regnskabspraksis  for  hensigtsmæssig.  Det  er endvidere  vores  opfattelse,

at  årsregnskabet  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  god  regnskabsskik  og  vedtægternes

regnskabsbestemme1ser.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en  retvisende  redegørelse  for  de  for-

hold,  beretningen  omhandler.

Hobro,  den  8. februar  2022

Vibeke  LibacH/Justesen

Per  No  Olesen  Ole  d

Næstf

oul  Anna-LiseLassen
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  ledelsen  i Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Vi har revideret  årsregnskabet  for Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro  for regnskabsåret

01.01.21  - 31.12.21,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regn-

skabspraksis.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af fondens  akt.iver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.21  samt  af resultatet  af fondens  akt.iviteter  for

regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21i  overensstemmelse  med  lov  om  fonde  og visse  foreninger.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision

og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er nærmere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhængige  af fonden  i overensstemmelse  med  International  Ethics

Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for revisorers  etiske  adfærd

(IESBA  Code)  og de yderligere  etiske  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  har  opfyldt

vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og IESBA  Code.

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  binede  i

overensstemmelse  med  lov  om  fonde  og visse  foreninger.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret

for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab

uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  fondens  evne  til  at

fortsætte  driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt  at

udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre

ledelsen  enten  har til hensigt  at likvidere  fonden,  indstille  driften  ener ikke  har andet

realistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

€ EIEr?HClLrn
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  helhed  er uden

væsentlig  fejlinfoymation,  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  ener fejl og kan  betragt.es  som væsentlige,  hvis  det med  rimelighed  kan

forventes,  at de enkeltvis  ener 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:

ø 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 tilstraekkeligt  og egnet  til  at

danne  grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at  opdage  væsentlig

fejlinfotmation  fovårsaget  af besvigelser  er hø'ere  end  ved  væsentlig  fejlinfovmation

forårsaget  af fejl,  idet  besvigelser  kan omfatte  sammensværgelser,  dokumentfa]sk,

bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne

udforme  revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om  effelci.iviteten  af fondens  interne  kontrol.

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

samt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tillmyttede  oplysninger,  som  ledelsen  hav

udarbejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af

regnskabsprincippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om der på grundlag  af det

opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller

forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om fondens  evne  til  at fortsætte  driflen.  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  votes  konklusion.  Vores  konklusionet  ey baseret  på det

revisionsbevis,  der er opnået  frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige

begivenheder  eller  forhold  kan  dog  medføre,  at fonden  ikke  længere  kan  fortsætte  drifl,en.
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø 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  binede

heraf.

Vi kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,

herunder  eventuene 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  ledelses-

beretningen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent

med  årsregnskabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er  derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede

oplysninger  i henhold  til  lov  om  fonde  og visse  foreninger.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  lov om fonde  og

visse  foreningers  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i 1edelsesberetningen.

Hobro,  den  8. februar  2022

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr  32 89 54 68

Jan  Carøe  Sørensen

Statsaut.  revisor
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Sparekassen  Hobro  Fonden  har  i 2020  ændret  navn  til  Jutlander  Fonden  Hobro.  Navne-

ændringen  er godkendt  af Civilstyrelsen  den  10.  juli  2020.  Jutlandez  Fonden  Hobto  hat  i2021

ændret  navn  til  Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro.  Navneændringen  er godkendt  af

Civilstyrelsen.

Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro  har  til  formål  at støtte  almennyl;tige  og velgørende

formål  i den  tidligere  Sparekassen  Hobro's  virkeområde.

Fondens  bundne  kapital  anbringes  og  bestyres  i overensstemmelse  med  fondens  vedtægl;er.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.21

DKK  11.324.853  for  tiden  01.01.20

601.405.000.

- 31.12.21  udviser  et resultat  på  DKK  252.586.319  mod

- 31.12.20.  Balancen  viser  en  egenkapital  på DKK

Af  overskuddet  for  2021  udgør  den  positive  kursregulering  af  fondens  aktier  i Jutlander  Bank

DKK  246.431.416,  der  er  overført  til  fondens  bundne  egenkapital.  Resultatet  udover

kursreguleringen  udgør  DKK  5.793.104,  som  er til  disposition  for  uddeling.  For  2020  udgjorde

resultatet  udover  kursregulering  DKK  7.846.565.

I2021  har  Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro  uddelt  DKK  11.395.099  (inkl.  omkostninger

herunder  løn  og  kørsel  til  fundraiser)  og i2020  DKK  8.520.052  til  alrnennyttige  og  velgørende

formålihenhold  til  fondens  vedtægtsbestemte  formål.

Overskuddet  i regnskabsåret  kan  tilskrives  den  positive  kursregulering  i fondens  beholdning

af  aktier  i Jutlander  Bank  A/S.  Kursreguleringen  var  i2021  positiv  med  DKK  246.431.416  mod

en  positiv  regulering  i2020  på  DKK  3.478.288.  I forbindelse  med  Jutlander  Banks  fusion  med

Sparekassen  Vendsyssel  blev  Jutlander  Banks  aktiekapital  indfriet  og  erstattet  med  garant

kapital  i Sparekassen  Danmark.

Fonden  har  af årets  resultat,  efter  fradrag  af årets  uddelinger,  anvendt  DKK  5.601.996  af

tidligere  års  hensættelser  til  alrnennyttige  og  velgørende  formål,  der  med  tinæg  af overførsel

fra  tidligere  år DKK  16.836.432  udgør  DKK  11.596.236,  som  henstår  pr. 31.12.21  til  uddeling  i

de  kommende  år.

Fonden  har  i2021  behandlet  ansøgninger  og  uddelt  beløb  til  mere  end  180  alrnennyttige  og

velgørende  formål  i den  tidligere  Sparekassen  Hobro's  virkeområde.  En  beskrivelse  af de

alrnennyi.tige  og velgørende  formål,  der er uddelt  til,  kan  læses  på fondens  hjemmeside

www.jutlanderfondenhobro.dk.

GEIEnHOLm
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Ledelsesberetning

Fondens  finansielle  stining  og resultatet  af fondens  drift  i det  forløbne  regnskabsår  fremgår  i

øvrigt  af efterfølgende  resultatopgørelse  for  2021 og  balance  pr. 31.12.21

Forventet  udvikling

Det  er fondens  forventning,  at der  med  den  væsentlige  større  egenkapital  bliver  grundlag  for

at øge støtten  til gode  almennyttige  formål  i 2022 i den tidligere  Sparekassen  Hobro's

virkeområde.  Størrelsen  af fondens  uddelinger  vil fremover  i vid  udstrækning  bero  på

renteafkastet  af  garant  kapitalen  i Sparekassen  Danmark.

Det  er ledelsens  forventning  at afhænde  nominelt  IO.OOO.OOO Jutlander  Bank  SNP 2025

obligationer  i2022.

Fondens  organisation

Bestyrelsen  for Jutlander  Fonden  Hobro  består  af 6 med]emmer.

Bestyre1sesmedlemmer  udpeges  af den  til  enhver  tid  siddende  bestyrelse.  Et bestyrelses-

medlem  skal udtræde  af bestyrelsen  ved udløbet  af det kalenderår,  hvori  bestyrelses-

med]emmet  fylder  70 år. Bestyrelsen  konstituerer  sig  selv  og vælger  selv  sin  formand  og

næstformand.  Bestyrelsen  vurderer  løbende  samt  fastlægger,  hvilke  kompetencer  bestyrelsen

skal  råde  over for bedst  muligt  at kunne  udføre  de opgaver,  der påhviler  bestyrelsen.

Bestyrelsen  tilstræbes  sammensat  således,  at bestyrelsen  til  enhver  tid  understøtter  fondens

virke  i overensstemmelse  med  fondens  formål  og interesser.  Ved  sarnmensætning  og

indstining  af nye  bestyrelsesmedlemmer  tages  hensyn  til  behovet  for fornyelse  - sammen-

holdt  med  behovet  for kontinuitet  - og til  behovet  for mangfoldighed  i relation  til  område-,

forenings-  og uddelingserfaring,  alder  og køn.

Med  den nuværende  bestyrelse  opfylder  bestyrelsen  sit eget  ønske  om i helhed  som

minimum  at besidde  kompetencer  indenfor  foreningskultur,  områdekendskab,  jura,  økonomi

og uddeling.

Oplysninger  om  det  enkelte  bestyrelsesmedlem  fremgår  af  fondens  hjemmeside

www.jut1anderfondenhobro.dk.  Bestyrelsens  medlemmer  har i 2021  modtaget  følgende

honorar:  Formanden  DKK 75.000,  næstformanden  DKK zio.ooo, øvrige  medlemmer  DKK

30.000.  Der  er således  i alt  udbetalt  bestyrelseshonorar  med  DKK  265.000.

VI SKABER  BALANCE 9



Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Resultatopgørelse

Note

2021

DKK

2020

DKK

Renteindtægter,  hybrid  kernekapital

Renter,  obligationer

Udbytte,  aktier

Kursregulering,  værdipapirer

Renter,  pengeinstitutter

Indtægter  i alt

Persona1eomkostninger

Revision  og  regnskabsmæssig  assistance

I Administration

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  skat

2 Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

o

1  .7Ei7.077

4.710.864

246.793.216

-139.402

253.121.755

- 388.736

- 40.000

-106.700

-535.436

252.586.319

o

252.586.319

1.349.842

903.807

6.281.152

3.478.288

-141.673

11.871.416

- 379.808

- 40.000

-126.755

-546.563

11.324.853

o

11.324.853

Forslag  til  resultatdisponering

Bevilgede  uddelinger

Hensat  til  almennyttige-  og  velgørende  uddelinger,  primo

Hensat  til  almennyttige-  og  velgørende  uddelinger,  ultimo

Bunden  egenkapital  i øvrigt  (kursregulering,  værdipapirer)

I alt

11.395.099

-16.836.432

11.596.236

246.431.416

252.586.319

8.520.052

-17.509.919

16.836.432

3.478.288

11.324.853

€ EIEr?HOLrn
SKABER  BALANCE IO



Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

AKTIVER

Note

3 0bligationer,  Jutlander  Bank  SNP  2025

4 Aktier,  Jutlander  Bank

Garantbeviser,  Sparekassen  Danmark  af 1871

Lånt  af  disponible  aktiver

Bundne  aktiver  i alt

Periodisering  af  forsikringer

Lånt  til  bundne  aktiver

5 0bligationer,  Jutlander  Bank  SNP  2025

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Bankindestående,  Sparekassen  Danmark  af 1871

Disponible  aktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3E1 €:nH0Lm
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Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

51.805.000

o

549.600.000

o

61.908.000

303.065.584

o

-10.OOO.OOO

601.405.000  354.973.584

10.685

o

10.361.000

10.361.000

13.575.887

23.947.572

6.000

IO.OOO.OOO

o

o

14.929.356

24.935.356

625.352.572  379.908.940

Il



Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Balance

Note

PASSIVER

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

Bunden  egenkapital,  fondskapital

6 Bunden  egenkapital  i øvrigt.  (kursregulering,  værdipapirer)

Egenkapitali  alt

7 Hensat  til  almennyttige-  og  velgørende  uddelinger

Hensatte  forpligtelser  i alt

8 Bevilgede  uddelinger,  ej udbetalt

9 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiveri  alt

285.543.200

315.861.800

285.543.200

69.430.384

601.405.000  354.973.584

11.596.236 16.836.431

11.596.236 16.836.431

12.219.057

41.200

91.079

7.962.027

40.000

96.898

12.351.336 8.098.925

12.351.336 8.098.925

625.352.572  379.908.940

IO Eventua1forpligtelser

II  Pantsætninger  og  sikkerhedsstinelser

actcrisocm
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Noter

2021

DKK

2020

DKK

1.  Administration

Kontoromkostninger  m.v.

IT-omkostninger  herunder  software  m.v.

Mindre  nyanskaffelser

Regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance

Konsulentassistance

Advokat

Forsikring

Bestyrelsesmøder  m.v.

I alt

1.906

49.998

500

1.200

11.625

o

13.137

28.334

106.700

20.409

26.383

25.197

1.375

9.875

23.125

12.620

7.771

126.755

2.  Skat  af  årets  resultat

Resultat  før skat

Repræsentation  med  begrænset  fradrag

rkke  fradragsberettigede  renter

Kursregulering,  akt.ier,  ikke  skattepligtig

Bundfradrag

Uddelinger:

Uddelt  til  almennyttige-  og  velgørende

formålvedr.  01.01.21  - 31.12.21

Her  anvendt  af  hensættelser  tidligere  år

Konsolideringsfradrag,  4% af  DKK

11.395.099

Hensat  til  almennyttige-  og  velgørende

formål

Bundfradrag

Skattepligtig  indkomst

Beregnet  fondsskat

11.395.099

-11.395.099

-455.804

-5.596.509

25.000

252.586.319

1.210

o

- 246.535.216

- 25.000

-6.027.313

o

o

11.324.853

750

o

-1.570.288

- 25.000

-9.730.315

o

o

GEIEnHOLm
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

2.  Skat  af  årets  resultat  - fortsat

Skattemæssige  hensættelser  til  senere  uddelinger:

Hensættelse  i2019:

Hensættelse  pr.  31.12.20

Anvendt  vedrørende  uddelinger  i2021

Hensættelse  pr.  31.12.20

Hensættelse  i2020:

Hensættelse  pr.  31.12.20

Anvendt  vedrørende  uddelinger  i2021

Hensættelse  pr.  31.12.21

Hensættelse  i2021:

Årets  hensættelse

Hensættelse  pr.  31.12.21

Samlet  hensættelse  pr.  31.12.21

€ EIEnHOLrTl

Noter

2021

DKK

2020

DKK

6.704.557

-6.704.557

o

8.173.330

-1.468.773

6.704.557

9.414.513

-4.690.542

4.723.971

9.414.513

o

9.414.513

5.596.509

5.596.509

10.320.480 16.119.070



Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Noter

3.  Obligationer,  Jutlander  Bank  SNP  2025

Beløb  i DKK Nom. 31.12.21 31.12.20

Kostpris  pr.  31.12.20

Tilgang  i2021

Afgang  i2021

Kostpris  pr.  31.12.21

Kursregulering  pr.  31.12.20

Kursregulering  i året

Kursregulering  pr.  31.12.21

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.21

60.000.000

o

-"ro.ooo.ooo

50.000.000

o

o

o

50.000.000

60.000.000

o

-10.OOO.OOO

50.000.000

1.908.000

-103.000

1.805.000

51.805.000

o

60.000.000

o

60.000.000

o

1.908.000

1.908.000

61.908.000

4.  Aktier,  Jutlander  Bank

Beløb  i DKK Nom. 31.12.21 31.12.20

Kostpris  pr.  31.12.20

Afgang  i2021

Kostpris  pr.  31.12.21

Kursregulering  pr.  31.12.20

Kursregulering  i året

Kursregulering,  ved  afgang

Kursregulering  pr.  31.12.21

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.21

15.702.880

-15.702.880

o

o

o

o

o

o

235.543.200

-235.543.200

o

67.522.384

246.534.416

-314.056.800

235.543.200

o

235.543.200

65.952.096

1.570.288

o

67.522.384

303.065.584

€ EIEfa?HOLm
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Sparekassen  Danmark  Fonden  Hobro

Noter

5.  Obligationer,  Jutlander  Bank  SNP  2025

Beløb  i DKK Nom. 31.12.21 31.12.20

Kostpris  pr.  31.12.20

Tilgang  i2021

I alt

Kursregulering  pr.  31.12.20

Kursregulering  i året

I alt

Regnskabsmæssig  veerdi  pr. 31.12.21

o

IO.OOO.OOO

IO.OOO.OOO

o

o

o

IO.OOO.OOO

o

IO.OOO.OOO

IO.OOO.OOO

o

361.000

361  .OOO

10.361.000

o

o

o

o

o

o

o

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

6.  Bunden  egenkapital  i øvrigt

Saldo  pr.  31.12.20

Henlagt  af  årets  resultat  (lairsregulering,  værdipapirer)

Saldo  pr.  31.12.21

69.430.384

246.431.416

315.861.800

65.952.096

3.478.288

69.430.384

7.  Hensat  til  almennyttige  og  -velgørende  uddelinger

Saldo  pr.  31.12.20

Hensat  i året

Anvendt  i året

Saldo  pr.  31.12.21

16.836.431

6.154.904

-11.395.099

11.596.236

17.509.919

7.846.564

-8.520.052

16.836.431

[3EIEnHOL«T1
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Noter

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

8. Bevilgede  uddelinger,  ej udbetalt

Saldo  pr. 31.12.20

Bevilget  i2021

Udbetalt  i2021

Saldo  pr.  31.12.21

7.962.027

11.395.099

-7.138.069

12.219.057

5.621.049

8.520.052

-6.179.074

7.962.027

9.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Afsat  til  revisor

I a]t

41.200

41.200

40.000

40.000

IO. Eventualforpligtelser

Andre  eventualforpligtelser

Hvis  fondens  skattemeessige  hensættelser  til  senere  uddelinger,  t.DKK  10.320,  ikke  helt  ener

delvist  udlignes  ved fremtidige  uddelinger  inden  5 år efter  balancetidspunktet,  vil  fonden

skulle  betale  en skat  på op til  t.DKK  2.270 samt  tillæg  af skat  ved  genbeskatninger.

11.  Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

Fonden  har  ikke  stillet  pant  ener anden  sikkerhed  i aktiver.

€ EIEr?HOLrn
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Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet  er aflagt  i overensstemmelse  med  Lov  om  fonde  og visse  foreninger  samt  god

regnskabsskik.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  fonden,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt..  Forpligt.elser  indregnes  i balancen,  når

det  er sandsyi-iligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  fonden,  og forpligtelsens  værdi

kan måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til kostpris.

Efterfølgende  måles  akt.iver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regn-

skabspost.

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

årsregnskabet  aflægges,  og som  be-  ener afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

Udbytte  af værdipapirer  og renteindtægt.er  af bankindeståender  er indregnet  med  periodi-

sering  af beregnede  renter.

Realiserede  og urealiserede  kursavancer  og -tab  på værdipapirer  indregnes  over  resultat-

opgørelsen.
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Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Skat  af  årets  resultat

I resultatopgørelsen  indregnes  fondsskat  med  22,0%  af  årets  skattepligtige  indkomst.

Skyldig/tilgodehavende  skat  indreges  i balancen.  Fonden  indregner  ikke  udslaidt  skat  for

midlertidige  forskene  menem  regnskabsmæssige  og  skattemæssige  værdier,  idet  eventuelle

udskudte  skatter  forventes  udlignet  ved  fremtidige  uddelinger  ener  hensættelser.  Udskudt

skat  oplyses  i noterne  som  en  eventualforpligtelse.

BALANCE

På aktivsiden  sker  der  en  opdeling  af aktiverne,  således  at den  bundne  egenkapital  stemmer

overens  med  den  bundne  del  af  aktiverne.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  måles  til  dagsværdi  svarende  til  kursværdien  på  balancedagen.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Egenkapital

Egenkapitalen  er opdelt  i bunden  og  disponibel  egenkapital.  Fordelingen  foretages  i henhold

til  vedtægterne.

Uddelinger  er vedtaget  af fondens  bestyrelse  og modregnes  i den  disponible  egenkapital  på

beslutningstidspunktet.

€ EIEnHOLm
SKABER  BALANCE 19
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Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Hensatte  forpligtelser

Hensættelser  til  almennyt.tige-  og  velgørende  formål  er vedtaget  af fondens  bestyrelse.  Disse

beløb  indregnes  under  hensættelser,  da de er disponeret,  men  ikke  endeligt  konkretiseret

hvad  angår  beløb  og  tidspunkt.

Bevilgede  uddelinger

Bevilgede  uddelinger  omfatter  uddelinger,  der  er disponeret,  både  hvad  angår  formål/modta-

ger  som  beløb  og  tidspunkt,  men  som  på  balancetidspunktet  endnu  ikke  er udbetalt.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.

[3EIEr?H0Lm
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