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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 
2016 for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2015/16. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

Nivå, den 28. februar 2017 

Bestyrelse: 
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Hellerup, den 28. februar 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr: 33 77 12 31 

ristian F. Jakobsen Claus C nstensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og fondsmyndigheden 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 
30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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 ud-
arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som 
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den sam-
lede præsentation 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. 30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 
til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
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Fondsoplysninger 

Fonden: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 
Gl. Strandvej 22A 
2990 Nivå 

Telefon: 49 18 16 48 
E-mail: info@louis-hansenfonden.dk  
Hjemmeside: www.louis-hansenfonden.dk  
CVR nr.: 87 23 79 15 

Erhvervsdrivende Fond 
Stiftelsesdato: 22. januar 1969 
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 

Hjemstedskommune: Fredensborg 

Bestyrelsen: Niels Peter Louis-Hansen, formand 
Per Magid 
Britta Andersen 

Fondsdirektør og 
Sekretariatschef: Christine Wiberg-Lyng 

Revision: PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 



Ledelsesberetning 

Forord 

I regnskabsåret 2014/15 blev fondens status med myndighedernes godkendelse ændret til erhvervsdrivende som 
følge af, at fonden stiftede det helejede datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. 
Dette anpartsselskab ejer i dag alle fondens aktier i det børsnoterede selskab Coloplast A/S. Fonden er ikke i klassisk 
forstand erhvervsdrivende, men nok i teknisk. Statusændringen har været ønsket af hensyn til at kunne matche 
indtægtsstrømmene bedre med uddelingerne. 

Dette regnskabsår, 2015/16, er andet år, hvor fonden aflægger årsrapport efter reglerne for erhvervsdrivende 
fonde. 

Fonden har i regnskabsåret udbetalt 106 mio. kr. (2014/15: 109 mio. kr.) i støtte til en lang række formål, hvortil 
der blev bevilliget støtte i tidligere år eller i 2015/16. Bestyrelsen har i regnskabsårets løb uddelt bevillinger for 
for 174 mio. kr. (2014/15: 266 mio. kr.), hvoraf en del først udbetales, når projekterne bliver gennemført i de 
de kommende år. 

Bestyrelsen har med stor glæde bevilliget støtte i årets løb til mange forskelligartede projekter, hvoraf en del 
er nævnt i de efterfølgende opstillinger. 

I regnskabsårets løb er fonden gået over til at modtage ansøgningerne digitalt. Det er et meget omfattende IT-arbejde 
at udforme sådanne systemer, selv med konsulenthjælp. Det har derfor lagt mærkbart beslag på sekretariatets 
kapacitet. Det færdige ansøgningssystem forventes fremover at lette behandlingen af ansøgningerne betydeligt. 

Fondens sekretariat har i regnskabsåret i lighed med de foregående år oplevet et stærkt stigende antal ansøgninger. 
Bestyrelsen takker fondsdirektøren og medarbejderne for det engagerede arbejde med behandlingen 
af de mange ansøgninger og det ekstraordinære IT-indkøringsarbejde. 

Niels Peter Louis-Hansen 
Formand for fondsbestyrelsen 
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Året i hovedtræk 

Årets resultat 

I regnskabsåret 2015/16 var resultatet på 1.384 mio. kr. (2014/15: -168 mio. kr.) Årets bevillinger var på 174 mio. kr. 
(2014/15: 266 mio. kr.). Årets resultat anses for tilfredsstillende, og er positivt påvirket af resultatet i den tilknyttede 
virksomhed Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, som igen er positivt påvirket af kursudviklingen på anparts-
selskabets aktier i Coloplast A/S. 

Årets resultat til uddelingsformål udgjorde 7,2 mio. kr., hvortil kom 166,5 mio. kr. af tidligere opsparing, således at der af 
uddelingsrammen kunne udnyttes i alt 173,7 mio. kr. 

Egenkapitalen var ved regnskabsårets slutning på 13.224 mio. kr. (2014/15: 12.010 mio. kr.). I tabellen nedenfor ses 
hovedtallene for de sidste fem år. 

Hoved- og nøqletal for regnskabsårene 2011/12 - 2015/16 (mio. kr) 

Ar 2015/15 2014/15 2013/14* 2012/13* 2011/12* 
Årets resultat 1_384 -168 276 173 75 
Årets bevillinger 174 266 115 59 23 
Udbetalt låret 106 109 52 28 23 
Balance ultimo 13_540 12.263 12.546 8.020 6.108 
Egenkapital ultimo 13.224 12.010 12.444 7.988 6.107 

*Fonden er i regnskabsåret 2014/15 overgået til at aflægge årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven som følge af, at fonden 

blev erhvervsdrivende. Før 2014/15 var fonden ikke erhvervsdrivende. Sammenligningstallene for regnskabsårene 2011/12, 

2012/13 og 2013/14 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. 

Forventninger til det kommende regnskabsår 

Årets forventede resultat vil afhænge af kursudviklingen på Coloplast-aktien. Bestyrelsen har fastsat uddelings-
rammen for 2016/17 til 196 mio. kr. 

CSR 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond blev i 1969, under navnet Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens 
Mindefond, stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at støtte og gavne almenheden. Fonden har ikke formuleret 
specifikke politikker og retningslinier inden for CSR. 

Almene hensyn til omverdenen indgår som en naturlig del ved vurderingen af ansøgningerne. 

Fondens datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansen ApS har en 11% ejerandel i Coloplast A/S. Coloplast AIS 

har en offentliggjort CSR politik, hvortil kan henvises, se www.coloplast.com  

God fondsledelse 

Fonden er som erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabslovens 

bestemmelser om god fondsledelse. Redegørelsen efter årsregnskabslovens § 77 a om god fondsledelse 

kan læses på Fondens hjemmeside www.aarsrapporter.louis-hansenfonden.dk/skema-for-god-fondsledelse-2015-16.pdf  

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke væsentlige usikkerheder ved indregning og måling i årsrapporten. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 
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Fondens formål 

Fondens formål og hovedaktivitet er at yde støtte til eller opmuntring til: 

a. Slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen. 

b. Personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte virksomheder eller 

c. Andre personer uden for fornævnte kreds eller til institutioner, som fondsbestyrelsen skønner vil have behov for 

støtte eller opmuntring. 
d. Almene, videnskabelige eller kunstneriske formål. 

Fundatsen findes på Fondens hjemmeside www.louis-hansenfonden.dk  

Fondens uddelingspolitik 

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier: 

1. Kunst & Kultur 

2. Forskning & Uddannelse 
3. Sociale & Velgørende initiativer 

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne 
favner bredt, og Fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fonden støtter alene projekter 
med tilknytning til Danmark. 

Vurdering 

Fonden lægger vægt på, at projekter har høj kvalitet og har betydning i dansk kulturel, videnskabelig eller social 
sammenhæng. 

Fonden indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning. 

Støtteområder 

På hjemmesiden www.louis-hansenfonden.dk  findes en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte støtte-
områder under hver hovedkategori. 

1. Kunst og Kultur 

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på: 

• Museale aktiviteter 

• Musik 

• Scenekunst (dans, teater, opera) 

• Bevaring af kulturarv 

• Litteratur 
Forskning og uddannelse, herunder arbejdslegater til udøvende kunstnere 

2. Forskning og uddannelse 

Forskning i: 
Mave/tarm relaterede lidelser 

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) 

I enkelte tilfælde støttes andre naturvidenskabelige forskningsområder på højt niveau. 

Uddannelsesophold i udlandet: 

Det er ikke Fondens primære formål at støtte studieophold, men i visse tilfælde giver Fonden støtte inden 

for nedenstående studieretninger: 

Humaniora 
Naturvidenskab 
Samfundsvidenskab 
Musikkonservatorier (klassisk retning) 
Sygepleje 
Teknisk 
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Det er en forudsætning, at videreuddannelse sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere. 
Det er normalt også en forudsætning, at ansøgeren har opnået en kandidatgrad eller afsluttet et tilsvarende forløb 
Ansøgere med usædvanligt gode bachelorgrader kan dog også komme i betragtning. 

3. Sociale & Velgørende initiativer 

Fondens støtte til sociale og velgørende initiativer retter sig særligt mod: 

• Handicaporganisationer 

• Hjælpeorganisationer 
• Idrætsorganisationer (fokus på sejlads og handicapidræt) 

• Sociale og velgørende initiativer 

Områder som ikke støttes 

Fonden støtter som udgangspunkt ikke: 

Deltagelse i konferencer eller seminarer 
Enkeltpersoners underhold 

Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt 
Indkøb af musikinstrumenter til eje for enkelpersoner 
Landsindsamlinger til danske eller udenlandske formål 
Partipolitiske formål 
Projekter med kommercielt fokus 
Projekter, der har været afholdt 
Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark 
Rock- og popmusik 

Udvekslingsstudieophold, hvor ansøger ikke skal betale studieafgift (tuition fee) 
Studieophold under 3 måneders varighed 
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Årets uddelinger 

Årets almennyttige bevillinger udgør knap 174 mio. kr. (266 mio. kr. året før) fordelt på 332 bevillinger ud af 888 ansøgninger 
En række af årets bevillinger bliver løbende beskrevet på Fondens hjemmeside. 

Den lovpligtige redegørelse for Fondens uddelingspolitik jf. årsregnskabsloven § 77b, fremgår ovenfor. 
Fondens fundats kan læses på hjemmesiden www.louis-hansenfonden.dk. 

Bevillingerne er uddelt i overensstemmelse med fundatsens formål: 

Almene, videnskabelige eller kunstneriske formål er i alt støttet med knap 174 mio. kr. fordelt på 337 bevillinger. 

Slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen er i regnskabsåret 2015/16 
støttet med DKK 600.000. 

Eksempler på årets større bevillinger: 

1. Experimentarium — 20 mio. kr. til Experimentariums genopretningsplan. Etableringen af Det Nye Experinnentarium 
er gennem årene i alt støttet med 78 mio. kr. 

2. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune - 15 mio. kr. til etablering af udstillinger i det nye Strandings-
museum St. George Thorsminde 

3. Statens Museum for Kunst - 7,4 mio. kr. til Den Kgl. Kobberstikssamlings udstillingsaktiviteter i en 3-årig periode. 

4. Dansk KFUK / Danish YWCA i London - 6 mio. kr. til udvidelse af Dronning Ingrids Kollegieboliger i London 

5. Sydvestjyske Museer - 6 mio. kr. til etablering af Heksemuseum i Quedens Gaard i Ribe 

6. MOMU Moesgaard Museum - 5,3 mio. kr. til reetablering af gårdsplads. 

7. Danmarks Underholdningsorkester - 5,3 mio. kr. til 3-årige koncertaktiviteter og indspilningsprojekt af Beethovens 
9 symfonier med Adam Fischer som dirigent 

8. Det Nye Københavns Museum - 5 mio. kr. til etablering af permanente udstillinger i det nye museum 

9. Stiftelsen Georg Stages Minde - 5 mio. kr. til renovering af Georg Stage, Fase II 

10. Sigurd Barrett Management - 4 mio. kr. til historie- og formidlingsprojektet "Sigurd fortæller Danmarkshistorier" 

11. DR Kor & Orkester- 3,8 mio. kr. til Malko Konkurrencen 2018 og Malko Dirigentskolen 

12. Ordrupgaard - 3,7 mio. kr. til særudstillingen: Monet - ud af impressionismen 

13. Tænketanken Justitia - 3 mio. kr. til 3-årigt projekt "Retten til at få ret" 

14. Det Kgl. Teater- 3 mio. kr. til KGL BIO 

15. MOMU Moesgaard Museum -3 mio. kr. til udstillingen Gladiator- Colosseums Helte 

16. CLAY Keramikmuseum - 2,5 mio. kr. til fase II af registrering af Royal Copenhagen Samlingen 

17. Ny Carlsberg Glyptotek - 2,4 mio. kr. til særudstilling: Theodore Rousseau 

18. Bispebjerg & Frederiberg Hospitaler -2,2 mio. kr. til forskningsprojekt "Kan molekylærbiologiske fund lede til en ny 
behandlingsstrategi for Amyotrofisk Lateral Sclerose?" 

19. Grønlands Universitet -2,1 mio. kr. til forsknings- og formidlingsprojektet "Nuussuaq Qimmeq - den grønlandske 
slædehund" 

20. Nivaagaard Teglværks Ringovn - 2 mio. kr. til ombygning af vognport til teglværksmuseet Nivaagaard Teglværks 
Ringovn 
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Bevillingerne fordelt på almene, videnskabelige eller kunstneriske formål: 

KUNST & KULTUR 

Området har modtaget støtte på 143,1 mio. kr. fordelt på 238 bevillinger, herunder: 

Museale aktiviteter 

Aros, Aarhus Kunstmuseum: Udstillingen "Inner View - Outer Beauty" med Joana Vasconcelos 
Den Blå Planet: Særudstilling "Planet Shark" 
KUNSTEN Museum of Modern Art: Udstilling med Ernesto Neto 
Kvindemuseet: Udstillingen "En køn redelighed" 
MOMU Moesgaard Museum: Udstillingen "Gladiator — Colosseums Helte" 
Museet for Religiøs Kunst: Udstillingen "Sigurd Swane - maleri" 
M/S Museet for Søfart: Museumsklub & udvikling af arrangementer 
Ny Carlsberg Glyptotek: Udstillingen "Crustumerium. Død og efterliv på tærsklen til Rom" 
Skagens Museum og Villumsens Museum: Publikation vedr. udstillingen "I bølgen blå" 
SMK Statens Museum for Kunst, Den Kgl. Kobberstiksamling: Kobberstiksamlingens udstillingsaktiviteter 
Sydvestjyske Museer: Etablering af Heksemuseum i Quedens Gaard, Ribe. 

Udøvende kunst 

Klassisk musik 
Danmarks Underholdningsorkester, 3-årigt projekt: Indspilning af Beethovens 9 symfonier med Adam Fischer som dirigent 
Copenhagen Phil: Gæsteoptræden i Holbæk "Et symfoniorkester kommer til byen" 
DR Kor & Orkester: Malko Konkurrencen 2018 og Malko Dirigentskolen 
Hindsgavl Festival: Hindsgavl Festival 2016 —festival med klassisk musik 
Musikforeningen Fuglsang: 3-årig rammeaftale om afholdelse af klassiske koncerter 
Suså Festival: Festival 2016 — festival med ny kompositionsmusik 
Syddansk Musikkonservatorium: International orgelkonkurrence "Wadden Sea Competition". 

Opera 
Øresunds Operaen: Opsætning af Hamlet på Kronborg 
Copenhagen Opera Festival: Afholdelse af Copenhagen Opera Festival 2016 som del af 3-årig støtteaftale 
"Hear My Eyes" v. Lasse SchwanenflOgel 
Piasecki: "Falling Awake" ny opera, der opføres på Hippodromen 

Teater 
Kgl. Teater: KGL BIO projektet 
Why Not Theater Company & Bådteatret: Teaterstykket "Love and Money" 
ZEBU: Spring Festival 2016 (Børneteaterfestival) 
Aarhus, Europæisk Kulturhovedstad 2017 i samarbejde med det Kongelige Teater; Opsætning af "Røde Orm" 
på Moesgaard Museum 

Dans 
Dansk Danseteater: Nyopførelse af Stravinskijs "Ildfuglen" 
Møllerup Gods: Verdensballetten 2016 

Film & Multimedie 
Den 2. radio: Radioportrætter af "Internationale danske klassiske solister 

Litteratur 
Gyldendals Forlag: Nyoversættelse af Lev Tolstojs "Anna Karenina" 
Sigurd Barrett Management: Projektet "Sigurd fortæller Danmarkshistorie" 
Aarhus Litteraturfestival: "Vild med ord", 2016 

Arbejdslegater til kunstnere 
Handmade Design & Art ved Julie Bach: Arbejdsophold på fotoværksted og efterfølgende udstilling på Nagoya University 
of Arts, Japan 
Professor Hans Hertel: bogen "Rejser i verdenslitteraturen — Homer til Murakami" 
Rosa Deer v. Anna Rosa Hiort-Lorenzen: Kostumer til en forestilling på Bora Bora Teatret 

Kunstnerisk udsmykning og værkerhvervelse 
Københavns Byret, Domhuset: Fire malerier af kunstner Fie Norsker 

Bevaring af kulturarv 
St. Katharine's - den danske kirke: Ombygning, bygningsbevaring og modernisering af kirken i London 
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Bevaring og modernisering 
P. Carl Petersens Kollegium: Udskiftning af vinduer på kollegiet 
Stiftelsen Georg Stages Minde: Renovering af Skoleskibet Georg Stage 

FORSKNING & UDDANNELSE 

Området har modtaget støtte på 22,7 mio. kr. fordelt på 64 bevillinger, herunder: 

Forskning 

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler, Forskningslaboratorium for Stereologi v. Bente Pakkenberg: Forskningsprojektet 
"Kan molekylærbiologiske fund lede til en ny behand- lingsstrategi for Amyotrofisk Lateral Sclerose?" 
Grønlands Universitet v. prof. Morten Meldgaard: Qimmeq - den grønlandske slædehund 
Århus Universitet, Biomedicin v. Hanne Møller: Galdesyrens påvirkning i tarmen 

Ph.D studier 
Anne Bystrup Jacobsen: Diagnose og opfølgning af ALS og motorneuropati 
Sebastian von Huth: Molekylær Medicin Syddansk Universitet: Ph.d. projekt "FIBCD!'s rolle ved jordbårne ormeinfektioner" 

Studier i udlandet 
BA in Econonnics and Management, University of Oxford 
Ingeniørstudier ved University of Wisconcin-Maddison 
Konservatoriestudier ved Guildhall School of Music, London Obo) 
Opera Stage Directing på Opera Akademiet i Verona 
Operasangstudier v. Neil Semer i New York 
Master of Laws, Univ. of Cambridge 
Studier i politisk teori ved Harvard University 
Ph.d. i partikelfysik ved Oxford University 

SOCIALE OG VELGØRENDE AKTIVITETER 

Området har modtaget støtte på 7,4 mio. kr. fordelt på 35 bevillinger, herunder: 

Børns Vilkår: Støtte til årets aktiviteter 
Børns Voksenvenner: Etablering af database som led i forskningsprojekt 
Bådlauget Alvilda: Indkøb af UNI SAFE redningsudstyr 
Dansk Handicap Idræts Forbund: Deltagelse i De Para-olympiske Lege 2016, Rio de Janeiro (Ridning) 
Frelsens Hær: Støtte til årets aktiviteter 
Hvidovre Søspejdergruppe: Udstyr til spejderne efter brand 
PTU Livet efter ulykken Indkøb af motionsredskaber 
Humanity in Action: Støtte til årets aktiviteter 
Mødrehjælpen: Støtte til årets aktiviteter 
RYK: Mentorordning for personer m. nylig opstået rygmarvsskade 
Settlement: Støtte til årets aktiviteter 
SPK / Forening for børn med høretab: Landslejr for døve og hørehandicappede 2016 Spastikerforeningen: 
Website for mennesker med cerebral parese 
Tænketanken Justitia: Projektet "Retten til at få ret" 
Unicef: Støtte til 2016/17 aktiviteter Grønland 

Bevaring og modernisering af bygning og anlæg inden for sociale og velgørende områder 
Julemærkefonden: Renovering af Julemærkehjem 
Scleroseforeningen: Loftslifte i feriehuse ved Grenaa (Dronningens Ferie by) 
Skuespillerforeningen af 1879: Etablering af terrasse ved foreningens beboelsesejendom 
TrygFondens Familiehus ved Aarhus Universitetshospital: Møbler og udsmykning 
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 

Note 

TDKK 

2015/16 

TDKK 

2014/15 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 6 1.377.267 -1.323.829 

Indtægter af andre kapitalandele, udbytte 0 182.458 
Indtægter af andre kapitalandele, kursregulering 0 967.441 

Resultat af investeringer i kapitalandele 1.377.267 -173.930 

Andre finansielle indtægter 9.694 8.525 
Andre finansielle omkostninger 0 -2 

Andre finansielle poster 9.694 8.523 

Resultat af investeringer 1.386.961 -165.408 

Andre driftsindtægter 0 15 

Bruttoindtægter 1.386.961 -165.393 

Andre eksterne omkostninger -929 -1.036 
Personaleomkostninger 2 -1.569 -1.089 

-2.498 -2.125 

Resultat før skat 1.384.463 -167.517 

Skat af årets resultat 3 -45 -43 

Årets resultat 1.384.418 -167.560 



Resultatdisponering 

TDKK 

2015/16 

TDKK 

2014/15 

Frie reserver primo 11.108.814 11.856.082 
Henlagt af årets resultat 1.384.418 -167.560 
Overført til reserve for opskrivning efter den indre værdis metode -53.438 0 
Årets henlæggelse til konsolidering -1.788 -46.379 
Overført til uddelingsrammen -100.000 -267.233 

12.338.006 11.374.910 

Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål 0 -266.096 

Frie reserver ultimo 12.338.006 11.108.814 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode primo 0 0 
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 53.438 0 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 53.438 0 

Uddelingsramme primo 267.233 0 
Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål -173.776 0 
Tilbageførte bevillinger 2.640 . 0 
Arets henlæggelse til uddelingsrammen 100.000 267.233 

Uddelingsramme ultimo 196.097 267.233 

Konsolidering primo 112.840 66.461 
Årets henlæggelse til konsolidering 1.788 46.379 

Konsolidering ultimo 114.628 112.840 



Balance 30. september 

Note 
TDKK 

2015/16 
TDKK 

2014/15 

Aktiver: 

Software 261 0 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 261 0 

Grunde og bygninger 510 510 
Indretning af lejede lokaler 157 0 

Materielle anlægsaktiver i alt 5 667 510 

Kapitalandele i dattervirksomheder 6 12.934.739 11.557.471 

Finansielle anlægsaktiver i alt 12.934.739 11.557.471 

Anlægsaktiver i alt 12.935.667 11.557.981 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 88 27 
Fondsskat (tilgodehavende udbytteskat) 457 368 
Periodeafgrænsningsposter 4 0 
Andre tilgodehavender 755 2.223 

Tilgodehavender i alt 1.304 2.618 

Obligationer 219.090 141.373 
Aktier 46.389 39.903 

Værdipapirer i alt 265.479 181.276 

Likvide beholdninger 337.967 521.873 

Likvide beholdninger i alt 337.967 521.873 

Omsætningsaktiver i alt 604.750 705.767 

Aktiver i alt 13.540.417 12.263.748 
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Balance 30. september 

Note 

TDKK 

2015/16 

TDKK 

2014/15 

Passiver: 

Grundkapital 521.346 521.346 
Konsolidering 114.628 112.840 
Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode 53.438 0 
Frie reserver 12.338.006 11.108.814 
Uddelingsramme 196.097 267.233 

Egenkapital i alt 7 13.223.515 12.010.233 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 146 85 
Anden gæld 351 2.379 
Skyldige uddelinger 8 316.405 251.051 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 316.902 253.515 

Gældsforpligtelser i alt 316.902 253.515 

Passiver i alt 13.540.417 12.263.748 

Transaktioner med nærtstående parter 9 
Bestyrelsesoplysninger 10 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for 2015/16 er udarbejdet i overens- 
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Det er som følge af fondsaktiviteter valgt at foretage tilpasninger af opstillingsformen af resultat-
opgørelsen og balancen med henblik på at opfylde kravet om et retvisende billede, jf. årsregn-
skabslovens § 23. Tilpasningen har ikke indflydelse på fondens resultat, aktiver og passiver 
eller finansielle stilling. 

Årsregnskabet for 2015/16 er aflagt i TDKK. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Fonden udøver alene erhvervsmæssig aktivitet gennem ejerskab i datterselskabet Aage og 
Johanne Louis-Hansen ApS. Fonden besidder kun &) dattervirksomhed og i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens § 111, stk. 2 udarbejder fonden således ikke koncernregnskab. 

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 
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. 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

Resultatopgørelsen 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af 
afskrivning af goodwill under posten "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomhed". 

Indtægter af andre kapitalandele 

Indtægter af andre kapitalandele omfatter kursreguleringer og udbytter fra værdipapirer under an-

lægsaktiver. 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle indtægter 
Andre finansielle indtægter og omkostninger omfatter udbytter, renter, realiserede og urealiserede 
valutakursreguleringer og kursregulering på værdipapirer. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration, lokaler, kontorhold samt 
uddelingsrelaterede omkostninger. 

Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat, 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 egen kapitaltransaktioner. 

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris 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 reduceret med eventuel restværdi, fordeles 
lineært over aktivernes forventede brugstid som for indretning af lejede lokaler er fastsat til 
5 år. 

Immaterielle anlægsaktiver 
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindings- 
værdien, hvor denne er lavere. 

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 reduceret med eventuel restværdi, fordeles 
lineært over aktivernes forventede brugstid fra tidspunktet for aktivets ibrugtagning. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om 
der er indikation på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindings-
værdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere gen-
indvindingsværdi. 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Nedskrivning af anlægsaktiver (fortsat) 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapital-
værdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiv-
erne 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 dattervirksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virk-
somhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de 
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede 
koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi 
(goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskuds-
disponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egen-
kapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til fonden og reguleres med andre 
egenkapitalbevægelser i dattervirksomheden. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles 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 tilgode-
havender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på sel-
skabets erfaringer fra tidligere år. 

Værdipapirer 
Værdipapirer, indregnet under anlægsaktiver og omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede 
obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på 
grundlag af den senest noterede salgskurs. 

Egenkapital 
Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende for- 
højelser samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne. 

Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig 
værdi af aktiver og forpligtelser, herunder skattemæssige hensættelser til senere uddelinger. 

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. 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser (fortsat) 
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. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan 
beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års 
skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det 
omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

Finansielle gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Uddelinger 

Udbetalte uddelinger 
Uddelinger, som er vedtagne på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen. 

Skyldige uddelinger 
Uddelinger, som er vedtagne på balancedagen og kundgjort over for 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. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelings- 
rammen. I takt med, at uddelingerne bliver meddelt modtager, udbetales beløbene, 
eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis til hensættelser vedrørende uddelinger. 
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Noter til årsrapporten 

2. Personaleomkostninger 

Heraf udgør honoraret til ledelsen: TDKK 

Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond 

Aage og Johanne 
Louis-Hansen ApS I alt 2014/15 

Bestyrelseshonorar 375 0 375 375 
Direktionshonorar 0 90 90 30 

375 90 465 405 

2015/16 2014/15 

3. Skat af årets resultat 

Udenlandsk udbytteskat -45 -43 

Skat af årets resultat i alt -45 -43 

2015/16 
4. Immaterielle anlægsaktiver 

Software 

Anskaffelsessum 1. oktober 
Tilgang i året 

Anskaffelsessum 30. september 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 0 
Af- og nedskrivninger i året 0 
Afgang i året 0 

Af- og nedskrivninger 30. september 0 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 261 

o 
261 

261 
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Noter til årsrapporten 

5. Materielle anlægsaktiver TDKK 

2015/16 
Grunde og bygninger 

Anskaffelsessum 1. oktober 510 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 510 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 0 
Af- og nedskrivninger i året 0 
Afgang i året 0 

Af- og nedskrivninger 30. september 0 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 510 

Indretning af lejede lokaler 

Anskaffelsessum 1. oktober 0 
Tilgang i året 179 

Anskaffelsessum 30. september 179 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 0 
Af- og nedskrivninger i året 22 
Afgang i året 0 

Af- og nedskrivninger 30. september 22 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 157 
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Noter til årsrapporten 

6. Kapitalandele i dattervirksomheder 

Aage og Johanne Louis-Hansen Fond ejer samtlige anparter i datterselskabet 
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, Fredensborg 

TDKK 
2015/16 

Anskaffelsessum 1. oktober 12 881.300 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 12.881.300 

Værdireguleringer 1. oktober -1.323.829 
Årets resultat 1.377.267 

Opskrivninger 30. september 53.438 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 12.934.739 

Kapitalandele i dattervirksomhed specificeres således: 
Navn: Aage og Johanne Louis-Hansen ApS 
Hjemsted: Fredensborg Kommune 
Selskabskapital (TDKK) 50.000 
Stemme- og ejerandel 100%  
Egenkapital (TDKK) 12.934.739 
Årets resultat (TDKK) 1.377.267 
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Noter til årsrapporten 

7. Egenkapital 

Grundkapital 

TDKK 
2015/16 

Grundkapital 1. oktober 521.346 
Henlagt af årets resultat 0 521.346 

Konsolidering 

Konsolidering 1. oktober 112.840 
Årets henlæggelse til konsolidering 1.788 114.628 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (jf. note 5) 

Henlagt af årets resultat 53.438 
Reguleringer på egenkapitalen i tilknyttede selskaber 0 53.438 

Frie reserver 

Frie reserver 1. oktober 11.108.814 
Henlagt af årets resultat 1.384.418 
Årets henlæggelse til konsolidering -1.788 
Overført til uddelingsram men -100.000 
Overført til reserve for nettoopskrivninger efter den indre 
værdis metode -53.438 12.338.006 

Uddelingsramme 

Uddelingsramme 1. oktober 267.233 
Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål -173.776 
Tilbageførte bevillinger 2.640 
Årets henlæggelse til uddelingsrammen 100.000 196.097 

Egenkapital i alt 13.223.515 
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Noter til årsrapporten 

8. Skyldige uddelinger TDKK 

2015/16 

Skyldige uddelinger primo 251.051 
Årets bevillinger 173.776 
Årets udbetalte bevillinger -105.783 
Årets bortfaldne/returnerede uddelinger -2.639 

Skyldige uddelinger ultimo 316.405 

9. Transaktioner med nærtstående parter 

For oplysninger omkring honorar til bestyrelsen samt direktionen i datterselskabet Aage og Johanne 

Louis-Hansen ApS henvises til årsregnskabets note 1. 

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter: 

Bestyrelsesformanden har i regnskabsåret afholdt omkostningsudlæg for fonden for TDKK 9 
(2014/15: TDKK 31.) Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 
2016 en gæld til bestyrelsesformanden på TDKK 81(2014/15: TDKK 72.) 

Fonden har i regnskabsåret afholdt omkostninger til kontorlokaler og kontorholdsomkostninger for TDKK 16 
(2014/15 TDKK: 126) til selskabet N.P. Louis-Hansen ApS som ejes af bestyrelsesformanden. 
Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 2016 en gæld til 
N.P. Louis-Hansen ApS på 42 (2014/15: TDKK 26.) 

Fonden har i regnskabsåret afholdt omkostninger til administrationsomkostninger herunder til kontorlokaler og 
kontorholdsomkostninger for TDKK 61(2014/15 TDKK: 27) for datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen 
ApS. Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 2016 
et tilgodehavende hos Aage og Johanne Louis-Hansen ApS på TDKK 88 (2014/15: TDKK 27.) 

I tillæg hertil refunderer Fonden i mindre omfang bestyrelsesudlæg til omkostninger i forbindelse med 
uddelinger, herunder rejseomkostninger samt andre nødvendige udlæg. 

Herudover har der ikke i årets løb — bortset fra normalt ledelsesvederlag — været gennemført transaktioner 
med bestyrelse, direktion i datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, ledende medarbejdere, 
tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter, ligesom der ikke på balancedagen er 
mellemværender med parterne ud over ovennævnte. 
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Noter til årsrapporten 

9. Bestyrelsesoplysninger 

Formand 

Niels Peter Louis-Hansen (født 1947) 

Civiløkonom, 38 år i bestyrelsen 

Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 

Coloplast A/S, næstformand 

N. P. Louis-Hansen ApS, direktør 

Per Magid (født 1943) 

Advokat, 20 år i bestyrelsen 

Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 

Colo plast A/S, bestyrelsesmedlem 

Vemmetofte Kloster, bestyrelsesformand 

Munksgård Fondet, bestyrelsesformand 

Ernst og Vibeke Husmans Fond, bestyrelsesmedlem 

Frantz Hoffmanns Mindelegat, bestyrelsesmedlem 

Arktisk Institut, bestyrelsesmedlem 

Britta Andersen (født 1961) 

Cand.mag. i middelalderarkæologi og kunsthistorie, 9 år i bestyrelsen 

Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, direktør 

Dansk Center for Herregårdsforskning, bestyrelsesmedlem 

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, bestyrelsesmedlem 

Encounter, formand for styregruppe 

Intrface, bestyrelsesmedlem 

Djursland Bank, medlem af repræsentantskabet 

Alle medlemmer betegnes som ikke-uafhængige. 

1 af de menige medlemmer afgår efter tur på det årlige regnskabsmøde, men kan genvælges. 
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