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FONDSOPLYSNINGER
Fonden

Hirtshals Fyr Fond
Fyret 2
9850 Hirtshals
CVR-nr.:
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Kommune:
Regnskabsår:

31402921
23. april 2008
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1. januar - 31. december

Bestyrelse

Kurt Bent Bærentsen, formand
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Alex Lynnerup Jensen
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Mette Jensen
Rene Skjoldager
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Revision
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Havnegade 18
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Pengeinstitut

Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg
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LEDELSESPÅTEGN ING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Hirtshals Fyr Fond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hirtshals, den 17. maj 2022
Bestyrelse:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
TU ledelsen i Hirtshals Fyr Fond
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hirtshals Fyr Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser 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 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, 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 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:
• 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 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 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 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
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 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 ledelsen 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.
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 ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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
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.
Hirtshals, den 17. maj 2022
t:"f:;!~oo~fl<tieselskab

MNE-lilr. mne3747

MN

visor
ne17379

7

LEDELSESBERETNING
Fondens hovedaktiviteter
Fondens formål er at eje, bevare og forestå driften af Hirtshals Fyr.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2021 har igen været præget af covid 19 pandemien.
Fyret har været lukket ned de første 5 måneder. Det kan ses på entreindtægten som i 2021 har været
på kr. 434.324 Svarende til 25.548 betalende gæster oppe i fyret. I 2020 25.020 personer og 2019
28.677 personer.
Kaffestuen har ligeledes været lukket ned de første 5 måneder.Trods det har kaffestuen haft
omsætningsrekord i 2021. I 2021 har vi kunnet afholde vores årlige kunstudstillinger som har været
godt besøgt
Vi håber, at vi kan få et normal år i 2022 uden corona.
Hirtshals Fyr Fond er godt polstret til fremtiden, som byder på maling af fyret i eftersommeren 2022,
hvilket er en udgift på omkring kr. 600.000. Vi har søgt kommunen om tilladelse til at udvide vores
garage/værksted og genopføre signalhuset
Egenkapitalen er ultimo 2021 kr. 5. 761.091.
Vores lejlighed i assistentboligen er fortsat et godt supplement på indtægtsiden, hvor vi har haft en
indtægt på kr. 89.348.
Bestyrelsen og beslutninger
Der er holdt fire bestyrelsesmøder i 2021 .
Ellers er det vedligehold af bygningerne, der har været fokus på. Det er det frivillige og ulønnede
vedligehold der har udført disse opgaver. Vores servicefolk, som ligeledes er ulønnede, klarer
kaffestuen og entre til fyret.
Det gode samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum fortsætter. Museet står for formidlingen og
vedligeholdet og bunkergruppen står for vedligehold af området og bunketanlægget.
Der har i 2021 ikke været udskiftning i bestyrelsen. Primo 2022 har Rene Skjoldager erstattet Bruno
Petersen.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens
finansielle stilling.
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LEDELSESBERETNING

Redegørelse for uddelingspolitik
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

Ifølge vedtægterne har fonden et almen velgørende formål, med fokus på drift og vedligehold af
Hirtshals Fyr.
Der sker udelukkende interne uddelinger til drift og vedligehold af Hirtshals Fyr.
Redegørelse for god fondsledelse mv.
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse.
Der henvises til følgende hjemmeside: www.Hirtshals-Fyr.dk.
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer ifølge vedtægterne udpeges af HSF Fonden
Hirtshals og 1 medlem udpeges af Initiativfonden for Hirtshals og Omegn. Støtteforeningen Hirtshals Fyr
har adgang til observatørstatus i bestyrelsen med 1 person.
Rekruttering til fondens øvrige bestyrelsesmedlemmer sker med henblik på at sikre, at bestyrelsen
repræsenterer et bredt spekter af de kompetencer, den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre
de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer
tages der hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring m.v.
Fondens bestyrelse har i takt med omverdenens interesse herfor arbejdet med at sikre øget åbenhed og
transparens om fondens forhold, bl.a. via en udbygget hjemmeside. Således fremgår de 17 anbefalinger
om god fondsledelse omhandlede emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og
kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag af fondens
hjemmeside.
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LEDELSESBERETNING
Bestyre sens sammensætmng:
~edlem

Bestyrelsen

Kompetencer

!Bestyrelsesposter

1/;:jerskab

Uafhængig

Kurt Bent Bærentsen
(formand)
Født 30.07.1955.
Pensionist
Kim Bennedsen
Født 01.04.1958.
!Ansat hos Sigurd 6: Margit
Espersens Familiefond

Indtrådt 21.10.2015.

Tidligere
afdelingsdirektør i Spar
Nord Bank.

Horne Efterskole
(Bestyrelsesmedlem)

Nej

Ja

Indtrådt 26.08.2019.

Ja

IAlex Lynnerup Jensen
Født 24.07.1950.
!Ansat hos A.L.J. Holding,
Denmark ApS

Indtrådt 23.04.2008.

Erhvervskarriere på mere l5igurd og Margit Espersens Nej
48 år.
Familiefond (Formand)
Skagerak Fiskeeksport A/S
(Bestyrelsesmedlem)
Scandic Pelagic A/S
(Bestyrelsesmedlem)
Hirtshals Havn Drift og
Ejendomme A/S
(Bestyrelsesmedlem)
llacob Kongsbak Lassen ApS
(Bestyrelsesmedlem)
Initiativfonden for Hirtshals
og Omegn
!(Bestyrelsesmedlem)
[Teknikum ingeniør.
IA,L.J. Holding, Denmark ApS Nej
Har haft ledende
(Direktør)
stülìnger siden 1980.
!Aktieselskabet Sæby
Udpeget af
Fiskeindustri
Initiativfonden for
(Bestyrelsesmedlem)
Hirtshals og Omegn.
Skovly Ejendomme A/S
(Bestyrelsesmedlem)
Skovly Projekt A/S
(Bestyrelsesmedlem)
IAL Properties ApS (Direktør)
Danish Salmon A/S
(Næstformand)
CAL Invest ApS (Direktør)
Danish Salmon Slagteri ApS
(Næstformand)
PE Properties ApS (Direktør)
Skovly Aalborg Holding A/S
(Bestyrelsesmedlem)
Skagen Salmon Holding
Partnerselskab
(Bestyrelsesmedlem)
Skagen Salmon
Partnerselskab
(Bestyrelsesmedlem)
Substainable Food Invest ApS
Direktør)
Mange års
Nej
erhvervserfaring.
Bogholder samt
Medlem af Hjørring Byråd
Nej
koordinator hos Hirtshals
Fiskefestival.
Uddannet inden for
HSF Fonden Hirtshals
Nej
Restaurationsbranchen. Er (Bestyrelsesmedlem)
~aring indenfor El faget, Hirtshals Golfklub
~iskeskipper, IT og
(Bestyrelsesmedlem)
databehandling
Udpeget af HSF Fonden
Hirtshals.
Lokal ejendomsmægler Initiativfonden for Hirtshals Nej
med erfaring fra flere
og Omegn
fondsbestyrelser.
(Bestyrelsesmedlem)
Udpeget af HSF Fonden HMU A/S
Hirtshals.
Entreprenørforretning
(Bestyrelesmedlem)
K/5 H-HF Mølle I
(Bestyrelsesmedlem)
HSF Fonden
(bestyrelsesmedlem)
NordEnergi
(repræsentantskabsmedlem)
Den Selvejende Institution
Stendyssehallen (formand)

Ja

;

Karin Magrethe Eilers
Født 16.11.1958
Pt ledig
Mette Jensen
Født 25.01.1968.
Ansat hos Meka Food AoS
Bruno Petersen
Født 11.02.1947.
Ansat hos Way2ShortCut
1/5

Indtrådt 11.09.2013.

Indtrådt 05.12.2017.

Indtrådt 03.07.2012.

Kim Roden
Indtrådt 6.1.2020.
Født 08.02.1965.
Indehaver af EDC Hirtshals

Ja

Ja

Ja

Ja
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

2021

2020

kr.

kr.

NETTOOMSÆTNING

.

748.842

519.893

Vareforbrug
Andre driftsindtægter
Eksterne omkostninger

.
.
.

-109.856
59.438
-399.181

-17.090
155. 737
-513.864

BRUTTORESULTAT

.

299.243

144.676

Af- og nedskrivninger

.

-10.000

-10.000

DRIFTSRESULTAT

.

289.243

134.676

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

.
.

o

-8.942

104
-121

RESULTAT FØR SKAT

.

280.301

134.659

Skat af årets resultat

.

-60.700

-27.300

ÅRETS RESULTAT

.

219.601

107.359

Overført resultat

.

219.601

107.359

IALT

.

219.601

107.359

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

Grunde og bygninger
.
Materielle anlægsaktiver...............................................

2

2021
kr.

2020
kr.

2.960.681
2.960.681

2.970.681
2.970.681

ANLÆGSAKTIVER

.

2.960.681

2.970.681

Varebeholdninger
Varebeholdninger

.
.

55.820
55.820

75.110
75.110

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

.
.
.

643
15.957
16.600

o

15.257
15.257

Likvide beholdninger

.

3.098.811

2.787.337

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

3.171.231

2.877.704

AKTIVER

.

6.131.912

5.848.385

Grundkapital.
Disponibel fondskapital

.
.

4.000.000
1.761.091

4.000.000
1.541.490

EGENKAPITAL

.

5.761.091

5.541.490

.

346.100

285.400

HENSATTE FORPLIGTELSER

.

346.100

285.400

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld.
Kortfristede gældsforpligtelser

.
.
.

1.339
23.382
24.721

15.842
5.653
21.495

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

24.721

21.495

PASSIVER

.

6.131.912

5.848.385

PASSIVER

Hensættelse til udskudt skat

;

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3

Nærtstående parter

4
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital 1. januar 2021.................................................
Forslag til resultatdisponering
Egenkapital 31. december 2021

.

Grundkapital

Disponibel
fondskapital

I alt

4.000.000

1.541.490

5.541.490

219.601

219.601

4.000.000 1.761.091 5.761.091
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NOTER
Note
2021
kr.
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

2020
kr.
1

.

60.700

27.300

60.700

27.300

Materielle anlægsaktiver

2
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2021.
Kostpris 31. december 2021

.
.

3.040.681
3.040.681

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2021

.
.
.

70.000
10.000
80.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

.

2.960.681

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Fonden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

3

Nærtstående parter
Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelse, herunder nære familiemedlemmer til disse

4

Transaktioner med nærtstående parter
Fonden har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Hirtshals Fyr Fond for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C
og de særlige tilpasninger som følge af, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning

Nettoomsætningen der omfatter entreindtægter samt kiosksalg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver samt gaver.
Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:

Bygninger, herunder fyret
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

.
.

Brugstid

Restværdi

100 år
3-10 år

50 %

0%
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i
overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for
hensættelser til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel
skattepligtig positiv indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling
tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå.
Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke
sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vil blive beskattet.
Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og
forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

