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Oplysninger om fonden

Holger og Carla Tornøe’s Fond
c/o Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Rysensteensgade 3
1564 København V.
Fondsreg.nr. 4280

Fondsbestyrelsen
Jonas Kolby Laub Kristiansen, formand
Iben Konradi Nielsen, næstformand
Allan Frank Walther, kasserer
Lars Pedersen
Jeanet Flørnæss Kerrn
Signe Bjørg Jensen
Per Albert Bergmann
Jens Maibom Pedersen
Christian Dias Løgbeg
Christian Skovsgaard Bjerre
Inger Mårup

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Holger og 
Carla Tornøe’s Fond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den 
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med fondslovens 
bestemmelser om god regnskabsskik. 

København, den 3. maj 2014

Jonas Kolby Laub Kristiansen, 
formand  

Iben Konradi Nielsen,  
næstformand

Allan Frank Walther, 
kasserer

Lars Pedersen Christian Dias Løgberg Inger Mårup

Jens Maibom Pedersen Jeanet Flørnæss Kerrn Christian Skovsgaard Bjerre

Signe Bjørg Jensen Per Albert Bergmann 

Bestyrelsespåtegning

Fondsbestyrelsen
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Den uafhængige revisors påtegning         

Til bestyrelsen i Holger og Carla Tornøe’s Fond

Vi har revideret årsregnskabet for Holger og Carla Tornøe’s Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2013 omfattende bestyrelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbej-
de og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ-
ver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført 
i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes be-
svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik 
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det 
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsen-
tation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabs-
skik.

København, den 3. maj 2014

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning       

Aktivitet
Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at støtte Landsforbundet Frivilligt 
Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde.

Økonomisk udvikling
Fonden har i 2013 realiseret et overskud på 12.917 kr. og udbetalt uddelinger for 72.019 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
 årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) 
bestemmelser om god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremti-
dige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig el-
ler faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til den noterede kurs på statustidspunktet, dog maksimalt kurs pari.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på de bundne værdipapirer er overført til den 
bundne fondskapital. Realiserede kursgevinster og -tab på de disponible værdipapirer er medtaget i 
resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster og -tab på de disponible værdipapirer er overført til 
den disponible fondskapital.

Uddelinger
Bevilgede, ikke udbetalte, uddelinger er opført under gæld.

Egenkapital
Fondens egenkapital er opgjort til handelsværdi. Den nominelle egenkapital fremgår af grundkapi-
talregnskabet, jf. note 2.
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Resultatopgørelse 2013

Note 2013 
Kr.

2012 
Kr.

Renter af obligationsbeholdninger 7.464 11.202

Renter af bankbeholdning 393 349

Kursregulering af obligationer -4.155 300

Overført fra Landsforbundet Frivilligt Drenge-

og Pige-Forbund, FDF (TVR-puljen) 10.932 11.821

Indtægter 14.634 23.672

Forvaltningsgebyr 498 747

Øvrige udgifter 1.219 2.731

Udgifter 1.717 3.478

Resultat før skat 12.917 20.194

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 12.917 20.194

Overskudsfordeling

Overført til grundkapital -1.786 335

Overført til disponibel kapital 5 1.786 0

Uddelinger 12.917 19.859

I alt 12.917 20.194
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Balance pr. 31. december

Note 2013 
Kr.

2012 
Kr.

Aktiver

Obligationsbeholdning 1 78.757 115.354

Bankbeholdning 105.271 70.460

Mellemregning med uddelingsaktiver 0 0

Kapitalaktiver i alt 184.028 185.814

Obligationsbeholdning 1 90.695 134.089

Bankbeholdning 283.204 295.518

Tilgodehavende renter 1.497 2.216

Mellemregning med Landsforbundet Frivilligt 
Drenge- og Pige-Forbund, FDF 10.932 11.821

Mellemregning med kapitalaktiver 0 0

Uddelingssaktiver i alt 386.328 443.644

Aktiver i alt 570.356 629.458
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Balance pr. 31. december

Note 2013 
Kr.

2012 
Kr.

Passiver

Grundkapital 2 184.028 185.814

Bunden kapital 184.028 185.814

Dispositionsfond 3 378.723 376.937

Disponibel kapital 378.723 376.937

Egenkapital 562.751 562.751

Skyldige omkostninger 0 0

Skyldige uddelinger 7.605 66.707

Gældsforpligtelser 7.605 66.707

Passiver i alt 570.356 629.458
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Noter

1. Obligationer
Nom. beholdning 

Kr.
Kursværdi pr. 31.12.2013 

Kr.

Kapitalaktiver

4% Nykredit 02 D 2025 11.188 12.418

5% Nykredit 02D 2002/2025 61.873 66.339

73.061 78.757

Uddelingsaktiver

4% Nykredit 02  2025D 84.590 90.695

84.590 90.695

I alt 157.651 169.452

2. Grundkapital
2013 

Kr.
2012 

Kr.

Saldo pr. 1. januar 185.814 185.479

Andel af årets resultat -1.786 335

Saldo pr. 31. december 184.028 185.814

3. Dispositionsfond
2013 

Kr.
2012 

Kr.

Saldo pr. 1. januar 376.937 376.937

Andel af årets resultat 1.786 0

Saldo pr. 31. december 378.723 376.937

4. Skat af årets resultat
Årets resultat 12.917

Bundfradrag (max. 25.000 kr.) -12.917

Skattepligtig indkomst før uddelinger 0 0

Uddelinger incl. Hensættelse til senere uddeling, jf. note 5 72.019

Konsolideringsfradrag, 25% af uddelinger på 72019 kr. -18.005

Bundfradrag -25.000

Fradrag 0 0

Skattepligtig indkomst 2012   0

5. Uddelinger 2013 
Kr.

2012 
Kr.

Silkeborg Højskole 72.019 27.084

Anvendt fra henlagt til uddeling -59.102 -7.225

Uddelinger i alt 12.917 19.859


