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Årsregnskab 2020

Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 for Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med fondenes vedtægter og god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondenes aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af fondenes aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Frederiksberg, den 16. marts 2021

Bestyrelsen

Christina Kjærby
Formand

Eva Ortvald Erichsen
Næstformand

Rasmus Moes

Casper Pleidrup

Michael Øllgaard

Louise Hjelmroth

Peter Frederik Hedegaard

Cathrine Pater
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Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til bestyrelsen i Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens
Fond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela
Andersens Fond for regnskabsåret 01.01.2020- 31.12.2020, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt
regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter
for regnskabsåret 01.01.2020- 31.12.2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik
jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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Fejlinformation 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.

•

•

•

•

•

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 bestyrelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.
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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:
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god
regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.

København, den 16. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Mads Lundemann
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 44181
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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OPLYSNINGER OM FONDEN

Fond

Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond

Adresse

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
11 66 92 39
8. december 1984
Frederiksberg
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Christina Kjærby
Eva Ortvald Erichsen
Rasmus Moes
Casper Pleidrup
Michael Øllgaard
Louise Hjelmroth
Peter Frederik Hedegaard
Cathrine Pater

Revisor

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Telefon 36 10 20 30

Intern revisor

Thomas Nord-Larsen
Ny Sperrestrupvej 5
3650 Ølstykke
Telefon 35 37 31 87

Bank

Sydbank
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

Formand
Næstformand
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CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:
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BESTYRELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Fonden har til formål at støtte praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder og opgaver, der
skønnes af interesse for såvel inden- som udenlandsk skovbrug, herunder studierejser og
udgivelse af enkeltstående publikationer. Ansøgere skal som udgangspunkt være forstkandidater;
men dette krav kan i særlige tilfælde fraviges.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I Fondens regnskab er kapitalen fordelt til henholdsvis bunden kapital og disponibel kapital. Dette
for at tydeliggøre summen til rådighed for uddeling og for på overskuelig vis at sikre overholdelse
af fundatsen for så vidt angår fondens kapital. Af fundatsen fremgår, at mindst 25% af den årlige
nettoindtægt skal henlægges til fondskapitalen. Udbyttet af fondens investeringer i 2020 har
resulteret i et resultat på 4.793 kr., heraf henlægges 1.198 kr. til konsolidering.

I 2020 var der 12.801 kr. i fri egenkapital til rådighed for tildeling. Skovrider Mogens Andersen og
hustru Elin Michaelsens Andersens fond har i 2020 uddelt følgende legater:
Lars Holm Rasmussen, docent, støttes med 7.500 kr. til Open Access Fee til delvis finansiering af
publicering af artikel omkring ørnebregnen. Når publikationen er publiceret, frigives midlerne.
Årets nettoresultat er et overskud på 2.293 kr. efter uddeling af 7.500 kr., tilbageførsel af uudnyttet
tilsagn på 5.000 kr. fra 2019 og administrative omkostninger.
Foruden den tvungne konsolidering af den bundne kapital overføres yderligere 1.177 kr. som
uudnyttet i en 3 års periode.
Fondens egenkapital udgør ultimo 2020 483.919 kr.
Med virkning fra 2021 har bestyrelsen besluttet, at 1. april og 1.oktober er deadlines for ansøgning.
1. april er hovedansøgningsfrist, men hvis der er flere midler, der kan uddeles, er der ligeledes en
deadline for ansøgning d. 1. oktober.
Bestyrelsens overvejelser om skifte fra Sydinvest til Kapitalplejen I/S afventer fortsat Kapitalplejens
omlægning til Sampension, hvorefter Fonden vil blive tilbudt at indtræde.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsregnskabet.
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Fondens disponible kapital overføres til bunden kapitel, hvis ikke det bringes i anvendelse inden
udløbet af det 3. efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen prioriterer som udgangspunkt at bringe
snarligt forfalden fri egenkapital i anvendelse jævnfør fondens formål.
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Note

1

2020
kr.

2019
t.kr.

Ordinære indtægter
Udbytte investeringsforeninger

6.712

9

Ordinære indtægter i alt

6.712

9

674
868

1
0

1.542

1

Finansielleudgifter
Renter bank

377

0

Finansielleudgifter i alt

377

0

4.793

8

7.500
-5.000

11
0

Uddelinger i alt

2.500

11

Resultat før skat

2.293

-3

0

0

Nettoresultat

2.293

-3

Nettoresultats fordeling
Konsolidering, 25% af resultat før uddelinger
Overført til næste år

1.198
1.095

2
-5

I alt

2.293

-3

Administrationsomkostninger
Depotafgift m.v.
Øvrige udgifter
Administrationsomkostninger i alt

Resultat før uddelinger / skat
Uddelinger
Bevilligede legater
Tilbageført legat bevilliget i 2019

Skat
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2020
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Note

2020
kr.

2019
t.kr.

Bundne aktiver
Investeringsforeninger
Bankindestående
Mellemregning - frie aktiver

392.063
76.530
2.607

394
58
19

Bundne aktiver i alt

471.200

471

Frie aktiver
Bankindestående
Mellemregning - bundne aktiver

22.826
-2.607

37
-19

Frie aktiver i alt

20.219

18

491.419

489

Bunden egenkapital
Bunden egenkapital

471.200

471

Bunden egenkapital ultimo

471.200

471

Fri egenkapital
Fri egenkapital

12.719

13

Fri egenkapital ultimo

12.719

13

483.919

484

Gæld m.v.
Skyldig bevilligede legater

7.500

5

Gæld m.v. i alt

7.500

5

491.419

489

AKTIVER

2

AKTIVER I ALT

PASSIVER

3

4

Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT
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BALANCE PR. 31.12.2020
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NOTER

2

2019
t.kr.

Udbytte investeringsforeninger
Sydinvest HøjrenteLande
Sydinvest Fonde

2.024
4.688

2
7

I alt

6.712

9

Investeringsforening
Antal

Sydinvest HøjrenteLande
Sydinvest Fonde

653
3.907

Skattekurs

82,92
86,49

4

Kursværdi
31/12 2019

54.147
337.916

54
340

392.063

394

2020
kr.

2019
t.kr.

Bunden egenkapital
Bunden egenkapital primo
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver
Årest overførsel fra fri egenkapital
Konsolidering

470.701
-1.876
1.177
1.198

469
-3
3
2

Bunden egenkapital ultimo

471.200

471

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo
Korrektion for overførelser ældre end 3 år
Årets resultat efter disponering

12.801
-1.177
1.095

21
-3
-5

Fri egenkapital ultimo

12.719

13

I alt

3

Kursværdi
31/12 2020

Der fordeles således:
Rest fra 2018
Rest fra 2019
Rest fra 2020

4.124
0
8.595

12.719

Anvendes beløbet henlagt til den disponible kapital ikke inden udløbet af det 3. efterfølge
kalenderår, overføres beløbet til den bundne kapital. Det resterende beløb fra 2018 skal
således anvendes inden udgangen af 2021.
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1

2020
kr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond
for 2020 er i aflagt i overensstemmelse med fondenes vedtægter, lov om fonde og visse
foreninger samt god regnskabsskik.
Andvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter omfatter årets afkast af investeringsforeningsbeviser og renteindtægter m.v.

Uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen og tilsagn er kommet til
modtagerens kendskab.
Skat
Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen .
Fonden hensætter ikke til udskudt skat.
Balance
Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen.
Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.
Realiserede kursgevister/-tab og urealiserede kursreguleringerføres over den
bundne egenkapital.
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Omkostninger er periodiseret, så de er medt i de regnskabsår, de vedrører.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Casper Pleidrup

Christina Kjærby

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-212152263082

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-202171629300

IP: 62.199.xxx.xxx
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Poul Michael Øllgaard

Peter Frederik Hedegaard
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Louise Hjelmroth

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-475796365614

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-834855560819
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Eva Roland Erichsen

Cathrine Steffy Pater

Bestyrelsesmedlem
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mads Lundemann
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