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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september
2020 - 31. august 2021 for Lars Larsens JYSK Fond.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. august 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2020/21.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Aarhus, den 1. december 2021

Bestyrelse

Jesper Aabenhus Rasmussen
Formand

Jacob Brunsborg
Næstformand

Mette Brunsborg

Lars Robert Herluf

Vagn Iversen

Jesper Lund
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Lars Larsens JYSK Fond og fondsmyndigheden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. august 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2020 - 31. august 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Lars Larsens JYSK Fond for regnskabsåret 1. september 2020
– 31. august 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet.
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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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
regnskabet 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 ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
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:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 fondens 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i regnskabet 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 1. december 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Kragh
statsautoriseret revisor
mne26783

Henrik Berring Rasmussen
statsautoriseret revisor
mne34157
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Fondsoplysninger
Fonden

Lars Larsens JYSK Fond
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
CVR-nr.: 38 37 97 63
Regnskabsår: 1. september – 31. august
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse

Jesper Aabenhus Rasmussen, formand
Jacob Brunsborg, næstformand
Mette Brunsborg
Lars Robert Herluf
Vagn Iversen
Jesper Lund

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Fondens formål
Fondens formål er som erhvervsdrivende fond at eje og forvalte fast ejendom samt investere i
virksomheder, aktier, stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, yde långivning, drive udlejningsvirksomhed samt andre aktiviteter, som efter bestyrelsens skøn er foreneligt med de nævnte
investeringer.
Udvikling i regnskabsåret
Fondens resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på TDKK 81.509, og fondens balance
pr. 31. august 2021 udviser en egenkapital på TDKK 252.153.

Uddelinger
Det er i året løb uddelt TDKK 315, der efter fondens formål er fordelt således på hovedkategorier:

2020/21
DKK 1.000

2019/20
DKK 1.000

Humanitære formål:
Børns Vilkår
Barnets Blå hus, Vesthimmerland

0
315

1.000
0

Uddelinger i alt

315

1.000

Der er i året henlagt følgende til uddelingsrammen

2.615

700

Uddelingsrammen er i regnskabsåret reguleret med, netto

2.300

-300
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Redegørelse for god fondsledelse
Fonden har anvendt Komitéen for god Fondsledelses hjælperedskab for erhvervsdrivende fonde.
Fonden følger de enkelte anbefalinger, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold
til fondens fundats eller andre forhold.
Skemaet med oplysninger om bestyrelsens medlemmer (anbefaling nr. 2.3.4) og bestyrelsens
uafhængighed (anbefaling nr. 2.4.1) er givet på side 8.
Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens § 77 a” kan findes på fondens hjemmeside: www.larslarsensjyskfond.dk/god-fondsledelse
Redegørelse for uddelingspolitik
Bestyrelsen kan efter eget valg foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering
af Fonden eventuelt med henblik på forhøjelse af grundkapitalen for at sikre, at denne også i
fremtiden kan opfylde sine formål.
Fondens årlige overskud med tillæg af frie reserver kan anvendes til uddeling til almennyttige
formål inden for erhverv, idræt, humanitære og kulturelle formål, som angivet i Fondens vedtægter punkt 15.2.1. til 15.2.7. Udlodning kan ske såvel til juridiske som fysiske personer.
Det er i året besluttet at henlægge TDKK 2.615 til uddelingsrammen.
Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen
af årsrapporten.
Den forventede udvikling
Fonden forventer for regnskabsåret 2021/22 resultat på TDKK 10.000.
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Bestyrelsens sammensætning

Stilling
Alder
Køn
Indtrådt i
bestyrelsen
Genvalg har
fundet sted
Udløb af
valgperiode
Øvrige
ledelseshverv

Udpeget af
myndigheder/
tilsyn
Anses medlemmet for uafhængig

Jesper Aabenhus
Rasmussen

Jacob
Brunsborg

Mette
Brunsborg

Lars Robert
Herluf

Vagn Iversen

Jesper Lund

Advokat og partner i
Kromann Reumert

Ejer af Lars
Larsen Group

Ejer af Lars
Larsen Group

59
Mand

49
Mand

46
Kvinde

Direktør og
ejer af Herluf
Holding ApS
55
Mand

Direktør og
ejer i VKI
Byg ApS
69
Mand

Administrerende direktør
i LLG A/S
58
Mand

2019

2019

2019

2020

2016

2020

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

2021

2025

2023

2022

2021

2021

Bestyrelsesformand i
VVS Søberg A/S, KK
Holding, Vojens A/S,
Betapack A/S, Energi
og Miljø Vojens A/S,
Gastrolux 2004 A/S,
K/S München-Atrium,
K/S Krefeld, LLJF ApS,
DE LKL P/S og Søberg
Energiservice A/S.
Bestyrelsesmedlem i
LLG A/S,
LLPT Holding ApS,
Søren Jensen rådgivende Ingeniørfirma A/S,
Skatepro ApS, New
Nordic Engineering
A/S, Søren Jensen Project Controlling A/S,
Investeringsforeningen
Sydinvest Portefølje,
Kapitalforeningen TDC
Pension Emerging Markets, Investeringsforeningen Sydinvest og
Investeringsforeningen
Finansco
Direktør og ejer af Store
Klinge Invest ApS samt
ejer af Komplementar
Krefeld ApS og K/S
Krefeld.

Bestyrelsesformand
i JYSK A/S,
LLG A/S og
LLPT Holding
ApS.
Direktør og
bestyrelsesmedlem
i adskillige selskaber i Lars
Larsen Group.
Bestyrelsesformand i Fonden
Made in Denmark.
Bestyrelsesmedlem i
LLJF ApS,
RACEHALL
Holding A/S
samt datterselskaber.
Direktør og ejer
i JB Kapital
ApS

Bestyrelsesmedlem i
LLG A/S og
LLPT Holding ApS.
Direktør og
ejer i MB
Kapital ApS.
Direktør i
LHB Kapital
ApS.

Bestyrelsesmedlem og
ejer af Dansebjerg ApS.

Bestyrelsesmedlem i
OVP Holding
A/S og Hvide
Sande Havn
Invest ApS.

Direktør og
bestyrelsesmedlem i
adskillige
selskaber i
Lars Larsen
Group.
Næstformand
i Dansk
Landbrugs
Grovvareselskab
A.M.B.A. og
Fonden Made
in Denmark
Golf.
Direktør og
ejer af
JLU9717
ApS.
Bestyrelsesmedlem i
LLJF ApS,
P/S Vestervang 25-34
Invest og
Vestervang
Invest af
2019 Holding
A/S.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej
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Resultatopgørelse 1. september - 31. august
Note

2020/21

2019/20

DKK

DKK

Bruttoresultat

1

854.966

832.756

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsindtægter
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

4
2
5

-370.828
2.563.429
78.264.915

-266.924
0
-15.000

81.312.481

550.832

0
187

1
-1.913

81.312.295

548.920

197.051

84.341

81.509.346

633.261

315.000
2.300.000
78.894.346

1.000.000
-300.000
-66.739

81.509.346

633.261

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Fondsskat
Årets resultat

3

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Årets uddelinger
Regulering af uddelingsrammen
Overført resultat
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Balance 31. august
Aktiver
Note

Grunde og bygninger

4

2021

2020

DKK

DKK

0

8.798.149

0

8.798.149

233.813.603
1.580.000
3.046.908

155.548.688
0
0

Finansielle anlægsaktiver

238.440.511

155.548.688

Anlægsaktiver

238.440.511

164.346.837

Tilgodehavende fondsskat
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

6.000
30.000
5.074.302
4.685

5.000
0
0
4.785

Tilgodehavender

5.114.987

9.785

Likvide beholdninger

11.018.510

3.895.545

Omsætningsaktiver

16.133.498

3.905.330

254.574.009

168.252.167

Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Andre tilgodehavender
Andre kapitalandele

Aktiver

5
6
6
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Balance 31. august
Passiver
Note

2021

2020

DKK

DKK

Grundkapital
Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode
Uddelingsrammen
Overført resultat

170.190.596
78.249.915
3.000.000
712.370

165.563.688
0
700.000
67.939

Egenkapital

252.152.881

166.331.627

Hensættelse til udskudt skat

0

200.051

Hensatte forpligtelser

0

200.051

Deposita
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Skyldige uddelinger

0
2.366.184
54.945
0

527.051
0
193.438
1.000.000

Kortfristede gældsforpligtelse

2.421.128

1.720.489

Gældsforpligtelser

2.421.128

1.720.489

254.574.009

168.252.167

Passiver

Eventualforpligtelser og øvrige forpligtelser
Nærtstående parter
Anvendt regnskabspraksis

7
8
9

11

Egenkapitalopgørelse
Grundkapital

Reserve for
opskrivning
efter indre
værdis metode

DKK

Uddelingsrammen

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

Egenkapital primo
Kapitalforhøjelse
Årets uddelinger
Årets resultat

165.563.688
4.626.908
0
0

0
0
0
78.249.915

700.000
0
-315.000
2.615.000

67.939
0
0
644.431

166.331.627
4.626.908
-315.000
81.509.346

Egenkapital 31. august

170.190.596

78.249.915

3.000.000

712.370

252.152.881
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Noter til årsrapporten
1

Personaleomkostninger
Fonden har ikke beskæftiget medarbejdere i regnskabsåret.
Bestyrelsen har i regnskabsåret ikke modtaget vederlag fra fonden.

2

3

4

2020/21

2019/20

Andre driftsindtægter

DKK

DKK

Fortjeneste ved salg af ejendomme

2.563.429

0

2.563.429

0

Fondsskat

2020/21

2019/20

DKK

DKK

Årets udskudte skat
Regulering udskudt skat tidligere år
Regulering skat tidligere år

0
-200.051
3.000

-86.093
0
1.752

Årets skat i alt

-197.051

-84.341

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger
Kostpris 1. september
Tilgang i årets løb
Afgang i året
Kostpris 31. august
Afskrivninger 1. september
Årets afskrivninger
Tilbageført ved afgang
Afskrivninger 31. august
Regnskabsmæssig værdi 31. august

9.685.892
4.760.283
-14.446.175
0
887.743
370.828
-1.258.571
0
0
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Noter til årsrapporten
2021
DKK

5

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. september 2020
Tilgang i årets løb

155.563.688
0

Kostpris 31. august 2021

155.563.688

Værdireguleringer 1. september 2020
Årets resultat

-15.000
78.264.915

Værdireguleringer 31. august 2021

78.249.915

Regnskabsmæssig værdi 31. august

233.813.603

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres såledea:
Selskabskapital
DKK 1.000.000

Stemme- og
ejerandel
100%

Andre tilgodehavender

Andre
kapitalandele

DKK

DKK

Kostpris 1 september 2020
Tilgang i årets løb
Kostpris 31. august

0
1.580.000
1.580.000

0
3.046.908
3.046.908

Regnskabsmæssig værdi 31. august

1.580.000

3.046.908

Navn
LLJF ApS

6

7

Hjemsted
Brabrand

Andre finansielle anlægsaktiver

Eventualposter og øvrige forpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser pr. 31. august 2021.
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Noter til årsrapporten
8

Nærtstående parter
Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med selskaber kontrolleret direkte
af Brunsborg familien og fondens bestyrelsesmedlemmer:
Huslejeindtægt TDKK 1.064, administrationshonorar TDKK 50, salg af ejendom TDKK
10.900.
Udover ovennævnte har der ikke været transaktioner med bestyrelse eller andre
nærtstående parter.
Fondens bestyrelse har ikke modtaget honorar i regnskabsåret, hvilket også fremgår af
note 1.
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Noter, regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Lars Larsens JYSK Fond for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte
regler i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets
indtjening, herunder 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 indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter lejeindtægter. Indregning sker, når lejen er forfalden i henhold til
kontrakt.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
huslejeindtægt og andre eksterne omkostninger.
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”resultat af kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursreguleringer, gebyrer mv.
Skat af årets resultat
Fonden er skattepligtig i henhold til lov om beskatning af fonde og visse foreninger (Fondsbeskatningsloven). Skattepligtig indkomst for LLJF ApS opgøres sammen med fondens indkomst
jf. selskabsskattelovens § 3 stk. 4, hvorefter indkomst indtjent i selskabet betragtes som indtjent i
fonden.
Fondsskat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres
som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Noter, regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med tillæg af opskrivninger og reduceret med
eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger

25 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der
er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes
aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes
en pålidelig genindvindingsværdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder“ den forholdsmæssige
ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.
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Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance,
indregnes en hensat forpligtelse hertil.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaring fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Egenkapital
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital indskudt af stifter, samt efterfølgende tilførsler i form af gaver, arv og bidrag, fondens egen konsolidering i henhold til resultatdisponering, samt kursreguleringer af værdipapirer m.v. i den bundne aktiver.
Fondens disponible kapital består af henlæggelser til senere uddeling samt overført resultat i
henhold til resultatdisponeringen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig
værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle
vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.
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Noter, regnskabspraksis
Aktuelle skattetilgodehavender og –forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Uddelinger
Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen, fragår uddelingsrammen via resultatdisponeringen.
Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget på balancedagen og kundgjort overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen, fragår via resultatdisponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse.
Uddelingsrammen
På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som forventes uddelt frem til næste årsregnskab godkendes. Dette beløb overføres fra de
frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller til hensættelser vedrørende uddelinger.
Hensættelser vedrørende uddelinger
For uddelinger, som er meddelt modtager inden regnskabsårets udløb, og som er betinget af én
eller flere begivenheders opfyldelse hos modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til
beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.
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