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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 
2017 - 30. september 2018 for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og 
pengestrømme for 2017/18. 

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

København, den 11. december 2018 

Bestyrelse: 

AA 

• 
Per Magid 

  

  

Niels Peter Louis-Hansen Britta Andersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for regnskabsåret 1. 
oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse 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 selskabet 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. 

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. 

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. 
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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. 

• 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. 
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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. 

Hellerup, den 11. december 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr: 33 77 12 31 

hristian F. Jakobsen Claus Christensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
mne16539 mne33687 
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Fondsoplysninger 

Fonden: 

Bestyrelsen: 

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

Telefon: 49 18 40 20 
E-mail: info@louis-hansenfonden.dk 
Hjemmeside: wvwv.louis-hansenfonden.dk 
CVR nr.: 87 23 79 15 

Erhvervsdrivende Fond siden 17. april 2015 
Stiftelsesdato: 22. januar 1969 
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 
Hjemstedskommune: Fredensborg 

Niels Peter Louis-Hansen, formand 
Per Magid 
Britta Andersen 

Fondsdirektør: Christine Wiberg-Lyng 

Revision: PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Ledelsesberetning 

Aret i hovedtræk 

Årets resultat 

I regnskabsåret 2017/18 var resultatet på 3.993 mio. kr. (2016/17: 262 mio. kr.) Årets bevillinger 
var på 171 mio. kr. (2016/17: 180 mio. kr.). Årets resultat anses for tilfredsstillende og i 
overensstemmelse med det forventede, og er positivt påvirket af resultatet i den tilknyttede 
virksomhed Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, som er påvirket af afkastet af 
anpartsselskabets aktier i Coloplast A/S. 

Årets resultat til opfyldelse af Fondens fundatsbestemte uddelingsformål udgjorde 1 mio. kr. 
Hertil kom 169,6 mio. kr. af tidligere opsparing således, at der af uddelingsrammen kunne 
udnyttes i alt 170,6 mio. kr. (2016/17: 179,9 mio. kr.) 

Egenkapitalen var 17.142 mio. kr. (2016/17: 13.314 mio. kr.). I tabellen nedenfor ses 
hovedtallene for de sidste fem år. 

Hoved- og nøgletal for regnskabsårene 2013/14 - 2017/18 (mio. kr) 

År 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14* 
Resultat af kapitalandele 3.992 255 1.377 -1.324 0 
Resultat af finansielle poster 6 12 10 -165 4.575 
Årets resultat 3.993 262 1.384 -168 276 
Årets bevillinger 171 180 174 266 115 
Udbetalt i året 130 126 106 109 52 
Balance ultimo 17.539 13.676 13.540 12.263 12.546 
Investering i materielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 
Egenkapital ultimo 17.142 13.314 13.224 12.010 12.444 

*Sammenligningstallene for regnskabsåret 2013/14 er ikke tilpasset ændret regnskabspraksis som følge af, at Fonden 

i regnskabsåret 2014/15 overgik til at aflægge årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven. 

Forventninger til det kommende regnskabsår 

Årets forventede resultat vil afhænge væsentligt af kursudviklingen på Coloplast-aktien, men 
Fonden forventer et resultat til uddelingsformål på niveau med 2017/18. 

Bestyrelsen har fastlagt Fondens uddelingsramme for 2018/19 til 250 mio. kr. 
(2016/17: 250 mio. kr.) 

Usikkerhed ved indregning og måling 

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

Fondens påvirkning på det eksterne miljø 
Isoleret set påvirker Fondens egen drift ikke det eksterne miljø i nævneværdig grad. Fonden 
vurderer løbende modtagne ansøgninger om bevillinger med hensyn til deres påvirkning af 
det eksterne miljø. 
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Redegørelse for samfundsansvar 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond blev i 1969 stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at 
støtte og gavne almenheden. Dette værdigrundlag og samfundsansvar er stadig bærende for 
Fonden. 

Fonden lægger vægt på, at bevillingsmodtagere bestræber sig på at omsætte projekter på en 
samfundsmæssig ansvarlig måde. 

Som følge af Fondens støtteaktivitet, samt Fondens begrænsede organisation, har ledelsen ikke 
vurderet det relevant at udarbejde politikker for samfundsansvar, miljø- og klimapåvirkning, 
sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. 

I forbindelse med at Fonden anlægger investeringer, foretages en generel vurdering af de 
enkelte investeringers samfundsansvar, herunder disses hensyn til menneskerettigheder, sociale 
forhold, miljø- og klimapåvirkninger samt antikorruptionstiltag m.v. 

På Fondens hjemmeside  www.louis-hansenfonden.dk  er der adgang til Fondens årsregnskab og 
andre oplysninger om Fondens arbejde med Good Governance. 

Redegørelse for ledelsens kønsmæssige sammensætning 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds bestyrelse består ved udgangen af regnskabsåret af to 
mænd og en kvinde. Fonden lever således op til en ligelig kønsfordeling. 

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om 
erhvervsdrivende fonde og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. 

Fondens bestyrelse har forholdt sig til "Anbefalinger om god fondsledelse", der er udarbejdet af 
Komitéen for god Fondsledelse, og har som en del af ledelsesberetningen udarbejdet "Lovpligtig 
redegørelse for god fondsledelse", jf. årsregnskabslovens §77 a. 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond ønsker at følge alle anbefalinger, som er relevante for 
Fonden. I de tilfælde, hvor Fonden ikke følger anbefalingerne, forklarer Fonden hvorfor i den 
fulde redegørelse, som kan læses på Fondens hjemmeside  aarsrapporter.louis-
hansenfonden.dkiskema-for-god-fondledelse-2017-18.pdf.  Redegørelsen er ikke omfattet af 
revisionspåtegningen på Fondens årsregnskab. 

Fondens formål 

Fondens formål 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 
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Fondens investeringer 

Fundatsen foreskriver, at Fondens investeringer sker "i aktier i de af civilingeniør Aage Louis-
Hansen grundlagte selskaber" og derudover i en række andre værdipapirer m.m. 

Lovpligtig redegørelse for Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds uddelingspolitik 

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre 
hovedkategorier, der afspejler fundatsens overordnede formål angivet i konkrete fokusområder: 

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 

Fondens bestyrelse afgør på baggrund af indsendt ansøgning, om et projektet opnår støtte. I 
særlige tilfælde tager bestyrelsen selv initiativ til dialog om mulig støtte. 

Fonden støtter gerne projekter i samarbejde med andre fonde, hvis dette skønnes relevant og til 
gavn for det ansøgte projekt. 

For alle ansøgningsområder gælder det, at Fonden lægger vægt på, at projekterne har høj 
kvalitet og væsentlig betydning i dansk kulturel, social eller videnskabelig sammenhæng. Fonden 
indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning. 

Støtteområder 

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 
Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og Ph.d.-forløb. Fonden 
støtter i særlige tilfælde studieophold i udlandet. 

Fondens primære støtteområder inden for forskning er: 
Mave/tarm relaterede lidelser 
Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) 
I enkelte tilfælde støttes også andre naturvidenskabelige forskningsområder på højt niveau. 
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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 

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

Områder som ikke støttes 
Bygge, renoverings- eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden. 
Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign. 
Enkeltpersoners underhold. 
Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt. 
Gruppestudierejser. 
Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner. 
Landsindsamlinger. 
Nyere populærmusik. 
Partipolitiske formål. 
Projekter med kommercielt fokus. 
Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt. 
Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark. 

- Støtte til studieophold er underlagt en række særlige kriterier — se separat under punktet 
"Forskning & Uddannelse" på Fondens hjemmeside — www.louis-hansenfonden.dk. 
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Årets uddelinger 

Årets almennyttige bevillinger udgør knap 171 mio. kr. fordelt på 609 bevillinger ud af 1.783 
ansøgninger (2016/17: 180 mio. kr. i samlet bevillingssum fordelt på 448 bevillinger ud af 1.613 
ansøgninger). En række af årets bevillinger bliver løbende beskrevet på Fondens hjemmeside. 

Bevillingerne er uddelt i overensstemmelse med fundatsens formål og fordeler sig under hvert 
fundatsområde med følgende hovedtal: 

ad. "Almene, videnskabelige eller kunstneriske formål": 
169 mio. kr. fordelt på 572 bevillinger. (2016/17: 179 mio. kr. fordelt på 448 bevillinger.) 

ad. "Slægtninge af afdøde civilingeniør Aage Louis-Hansen og fru Johanne Louis-Hansen": 
540.000 kr. (2016/17: 740.000 kr.) 

ad. "Personer, som har eller har haft tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansens 
grundlagte virksomheder": 63.000 kr. fordelt på 6 bevillinger. (2016/17: 55.000 kr. fordelt på 3 
bevillinger.) 

Større bevillinger: 

Det Danske Filminstitut, 10 mio. kr. 
Digitalisering af stumfilmsamling samt udvalgte statsproducerede film 

Københavns Universitet, 10 mio. kr. 
Gæsteprofessorater inden for teoretisk fysik ved Niels Bohr Internationale Akademi, 2019-2023 

Læsø Kommune, 8 mio. kr. 
Bevaring af tængede tage på Læsø 

Viborg Kommune, 8 mio. kr. 
Etablering af udstillinger om 1000 års Danmarks historie i et nyt Viborg Museum 

Det Kongelige Teater, 6,5 mio. kr. 
Det Kongelige Teaters udendørsforestillinger, 2019-2023 

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, 6,25 mio. kr. 
Videreførelse og udvikling af Dansk Center for Herregårdsforskning 

Trap Danmark A/S, 6 mio. kr. (Den samlede støtte til projektet udgør herefter 36 mio. kr.) 
Samlet udgivelse af Trap Danmark, 6. udgave 

Østerbro Teater, 6 mio. kr. 
Teateropsætninger på Østre Gasværk samt opsætning af dobbeltproduktioner på Teater Republic 

Overgaden - Institut for Samtidskunst, 5,1 mio. kr. 
Renovering og modernisering af Overgadens udstillingsrum 

Copenhagen Contemporary, 5 mio. kr. 
Afholdelse af Copenhagen Contemporarys udstillinger på Refshaleøen, 2018-2022 

Moesgaard Museum, 5 mio. kr. 
Udvikling og opbygning af udstilling 'På Djengis Khans Stepper — Mongoliets nomader' 
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Louisiana Museum of Modem Art, 5 mio. kr. 
Realisering af udstillingen 'Månen' 

Foreningen Ørslev Kloster, 5 mio. kr. 
Genaktivering, revitalisering og formidling af Ørslev Kloster 

De Kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune, 4,5 mio. kr. 
Etablering af Center for luftfotoarkæologi 

Sydvestjyske Museer, 3,85 mio. kr. (Den samlede støtte til projektet udgør herefter 10 mio. kr.) 
Realisering af Heksemuseet i Ribe - Fase 1 

Bispebjerg Hospital, 3,7 mio. kr. 
Forekomsten og graden af kognitiv påvirkning hos patienter med motor neuron sygdom i 
Danmark 

Nivaagaards Malerisamling, 3,7 mio. kr. 
Erhvervelse af Pieter Claeszs maleri 'Opstilling med skinke på tinfad' fra 1625 

Engelsholm Højskole, 3 mio. kr. (Den samlede støtte til projektet udgør herefter 18 mio. kr.) 
Engelsholm - En ny renæssance 

Statens Museum for Kunst, 2,73 mio. kr. 
Erhvervelse af C. W. Eckersbergs maleri 'Udsigt gennem en Dør til løbende Figurer' fra 1845 

Concerto Copenhagen, 2,5 mio. kr. 
Gennemførelse af Concerto Copenhagens 5-årsplan, 2018-2022 

P. Carl Petersens Kollegium, 2,5 mio. kr. 
Renovering af hovedbygning og have 

Årets 21 større bevillinger beløber sig til 112,3 mio. kr. 

Uddelingstal fordelt på fokusområder med eksempler på støttede projekter 

1. Kunst & Kultur 

Fonden har i alt uddelt 134,3 mio. kr. til området fordelt på 313 bevillinger. (2016/17: 127,9 mio. 
kr. fordelt på 255 bevillinger), herunder: 

Museale aktiviteter 
ARKEN Museum for Moderne Kunst: Realisering af udstillingen Vincent van Gogh - Den 
udfoldede skønhed. 
Den Blå Planet: Realisering af særudstilling om koralrev. 
Museum Sønderjylland: Erhvervelse af Jørgen Bendorfs private samling af genstande fra Første 
Verdenskrig, Genforeningen og besættelsestiden. 
Kunsten - Museum of Modern Art, Aalborg: Udstillingsserien 'Fortiden genfortalt', 2018-2020. 
Nivaagaards Malerisamling: Alt hvad der tænkes kan tegnes. Jens Hage. 
Svendborg Museum: Realisering af udstillingen 'Syv Fattige Børn'. 
Henrik Vibskov: Udstilling af 'The Onion Farm' på Victoria & Albert Museum i London. 
Den Frie Udstilling: Gennemførelse af Den Fries Udstillingsprogram for 2019. 
Karen Blixen Museet: Etablering af ny permanent udstilling. 
Det Kgl. Bibliotek: Udstilling med kunstfotograf Keld Helmer-Petersen 
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Klassisk musik 
Hindsgavl Festival: Afholdelse af Hindsgavl Festival 2018-2019. 
Kerteminde Kammermusikfestival: Afholdelse af Kammermusikfestival på Lundsgaard Gods. 
Ny Musik for Strygere i Aarhus: Afholdelse af Strings Festival i Aarhus og Reykjavik. 
Cellist Ida Riegels: 1000 km lang koncertturné på cykel langs Rhinen. 
Pianist Rikke Sandberg: Indspilning og udgivelse af solo-CD med værker af Brahms. 
Messiaen Quartet Copenhagen: Indspilning af værker af Debussy. 
Mogens Dahl Kammerkor: Opførelse af Håndels Messias i Holmens Kirke. 

Opera 
Den Jyske Opera: Opførelse af operaen 'Passageren'. 
Opera Hedeland: Nyopsætning af Donbizettis opera 'Lucia di Lammemoor'. 
Cumulus Teatret: Realisering af kammeroperaen 'Dødens Købmand'. 
Operaen i Midten: Opsætning af den nyskrevne opera 'Snehvide'. 

Teater 
Sigurds Danmarkshistorie: Opsætning af Sigurds Danmarkshistorie som teaterkoncert. 
Why Not Theatre Company: Opsætning af teaterforestillingen 'The Art of Falling'. 
Esbjergspillene: Afholdelse af egnsspillet Det lugter af peng". 
TELLtoJOY: Opsætning af forestillingen 'Historien om en Moder'. 

Dans 
Dansk Danseteater: Opsætning af dobbeltforestillingen 'Don't leave me alone'. 
Wilma Version: Produktion af forestillingen 'Asta og Die Asta'. 
Studio Jesper Just: Opsætning af balletforestillingen og kunstinstallationen 'Interpassivities'. 

Bygningsbevaring 
Bovbjerg Fyr: Renovering af Bovbjerg Fyr. 
Selskabet Højeruplund: Istandsættelse af Højerup Gamle Kirke. 
Svenske Villa Fonden: Tagudskiftning på Svenske Villa i Bernstorffsparken. 
Victor Petersens Willumsen-samling: Bygningsbevaring på Herregården Odden. 
Danmarks Tekniske Universitet: Kan man måle sig fra kalkmaleri i nedbrydning? 
Collegium Regium — Regensen: Renovering og forbedring af vand-, varme- og sanitet 
Bogø Møllelaug: Restaurering af Bogø Mølle. 

Film & Multimedie 
Grethe Meyer Design: Produktion af dokumentarfilm om arkitekt og designer Grethe Meyer. 
I Den Grønne Skov: Produktion af film om rektor for Kunstakademiet Else Marie Bukdahl. 
Den2radio.dk: Produktion af udsendelserne '4 franske komponister overfor 4 danske i 4 
århundreder'. 

Litteratur 
GAK-Design: Udgivelse af bog om kunsthåndværkeren Vibeke Klint. 
Arkitekturskolen Aarhus: Udgivelse af monografi om Per Kirkebys arkitektur. 
Eventyrernes Klub: Udgivelse af bogen 'De eventyrlige —jorden rundt i 80 år med Eventyrernes 
Klub'. 
Fonden Wormianum: Udgivelse af bogen 'Øl i oldtiden'. 
Gavlmaleriforeningen MUREN: Udgivelse af jubilæumsbogen 'Murens mænd'. 

Arbejdslegater 
Klitgaarden Fonden: Afholdelse af symposium for keramikere og grafikere. 
Billedkunstner Anette Jensen: Arbejdsophold i Japan "Det traditionelle papirhåndværk og Urushi-

 

lak. II 

Designer Julie Bach: Rejelegat til research af grønlandsk skindbroderi. 
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2. Forskning & Uddannelse 

Fonden har i alt uddelt 25,6 mio. kr. til dette fokusområde fordelt på 226 bevillinger. (2016/17: 
32,5 mio. kr. i bevillingssum fordelt på 152 bevillinger), herunder: 

Sygdomsforskning 
Aalborg Universitet: Paradigmeskifte i udvikling af potentiel effektiv behandling af ALS. 
Hvidovre Hospital: Sektion af diagnostisk koloskopi i cancerpakkeforløb. 
Aalborg Universitetshospital: Fæcestransplantation til behandling af kronisk pouchitis. 
Odense Universitetshospital: Fjernelse af tyktarmen og risiko for udvikling af autoimmune 
sygdomme. 

Humanistisk forskning 
Det Kongelige Bibliotek: Kominterns hemmelige apparat i Skandinavien i 1919-43. 
Svendborg Museum: Smuglernes paradis — moral og stat i udkanten 1850-2000. 
Københavns Universitet: Dansk Bibliotekshistorie. 

Studier i udlandet 
Studier i klassisk trompet, College-Conservatory of Music, Cincinnati, Ohio. 
Studier i orkesterdirektion, Skt. Petersborg Statskonservatorium. 
Balletuddannelse, Royal Ballet of London. 
Ph.d. studier i genteknologi, Stanford University. 
Kandidatstudier i arkitektur, The Architectural Association School of Architecture, London. 
Master (M.Phil) i biologi, University of Cambridge. 

3. Sociale & Velgørende aktiviteter 

Fonden har uddelt 4,6 mio. kr. fordelt på 35 bevillinger. (2016/17: 18,8 mio. kr. fordelt på 38 
bevillinger), herunder: 

Julemærkefonden: Støtte til foreningens virke. 
Børns Vilkår: Støtte til foreningens virke. 
Gabriel Jensens Ferieudflugter: Støtte til udflugter. 
Bryd Tavsheden: Støtte til projektet 'RejseBasen'. 
KFUM Soldatermission i Danmark: Etablering af midlertidige boliger i Fredericia til krigsveteraner. 
Nivå Bådelaug: Anskaffelse af ny følgebåd. 

14 



Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 4 

Årets resultat 

TDKK 
2017/18 

TDKK 
2016/17 

3.991.533 255.032 

6.432 11.521 

6.432 11.521 

3.997.965 266.553 

36 30 

3.998.001 266.583 

-1.937 -2.096 
-3.469 -2.791 

-5.406 -4.887 

3.992.595 261.696 

-48 -45 

3.992.547 261.651 

Note 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 8 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle poster 

Resultat af investeringer 

Andre driftsindtægter 

Bruttoindtægter 

Andre eksterne omkostninger 2 
Personaleomkostninger 3 
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Balance 30. september 

Aktiver: 

Note 
TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

Software 

 

488 636 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 6 488 636 

Grunde og bygninger 

 

510 510 
Indretning af lejede lokaler 

 

85 121 

Materielle anlægsaktiver i alt 7 595 631 

Kapitalandele i dattervirksomheder 8 16.881.303 13.089.771 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

 

16.881.303 13.089.771 

Anlægsaktiver i alt 

 

16.882.386 13.091.038 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

 

200.054 118 
Fondsskat (tilgodehavende udbytteskat) 

 

579 497 
Andre tilgodehavender 

 

789 787 

Tilgodehavender i alt 

 

201.422 1.402 

Obligationer 

 

74.398 165.459 
Aktier 

 

55.887 55.108 

Værdipapirer i alt 

 

130.285 220.567 

Likvide beholdninger 

 

324.894 363.458 

Likvide beholdninger i alt 

 

324.894 363.458 

Omsætningsaktiver i alt 

 

656.601 585.427 

Aktiver i alt 

   

17.538.987 13.676.465 

16 



Balance 30. september 

Note 

Passiver: 

TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

Grundkapital 521.346 521.346 
Konsolidering 116.537 116.283 
Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode 4.000.003 208.470 
Frie reserver 12.253.920 12.217.526 
Uddelingsramme 250.000 250.000 

Egenkapital i alt 17.141.806 13.313.625 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 158 111 
Anden gæld 641 546 
Skyldige uddelinger 12 396.382 362.183 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 397.181 362.840 

Gældsforpligtelser i alt 397.181 362.840 

Passiver i alt 

  

17.538.987 13.676.465 

Resultatdisponering 5 

  

Transaktioner med nærtstående parter 13 

  

Begivenheder efter balancedagen 14 

  

Bestyrelsesoplysninger 15 
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Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september 

  

TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

Årets resultat før skat 

 

3.992.595 261.696 
Reguleringer 10 -3.997.781 -266.369 
Ændring i driftskapital 11 -199.878 62 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 

 

-205.064 -4.611 

Udbytte fra datterselskab 

 

200.000 100.000 
Renteindbetalinger og lignende 

 

3.416 3.299 

Pengestrømme fra ordinær drift 

 

-1.648 98.688 

Fondsskat 

 

-48 -45 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

 

-1.696 98.643 

Køb/salg af værdipapirer 

 

93.299 53.134 
Køb/salg af immaterielle anlægsaktiver m.v. 

 

0 -523 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

 

93.299 52.611 

Årets udbetalte bevillinger 

 

-130.167 -125.763 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

 

-130.167 -125.763 

Ændring i likvider 

 

-38.564 25.491 

Likvider 1. oktober 

 

363.458 337.967 

Likvider 30. september 

 

324.894 363.458 

Likvider specificeres således: 

   

Likvide beholdninger 

 

324.894 363.458 

Likvider 30. september 

 

324.894 363.458 
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Egenkapitalopgørelse 

  

TDKK 
2017/18 

Grundkapital 

  

Grundkapital 1. oktober 521.346 

 

Henlagt af årets resultat 0 521.346 

Konsolidering 

  

Konsolidering 1. oktober 116.283 

 

Årets henlæggelse til konsolidering 254 116.537 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (jf. note 8) 

 

Reserve 1. oktober 208.470 

 

Henlagt af årets resultat 3.991.533 

 

Reguleringer på egenkapitalen i tilknyttede selskaber -200.000 4.000.003 

Frie reserver 

  

Frie reserver 1. oktober 12.217.526 

 

Henlagt af årets resultat 3.992.547 

 

Årets henlæggelse til konsolidering -254 

 

Overført til uddelingsrammen -164.366 

 

Overført til reserve for nettoopskrivninger efter den indre 
værdis metode -3.791.533 12.253.920 

Uddelingsramme 

  

Uddelingsramme 1. oktober 250.000 

 

Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål -170.633 

 

Tilbageførte bevillinger 6.267 

 

Årets henlæggelse til uddelingsrammen 164.366 250.000 

Egenkapital i alt 

   

17.141.806 
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Noter til års rapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Arsrapporten for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for 2017/18 er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C 
(mellemstor). 

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 2017/18 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 &I 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. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ikke væsentlige usikkerheder ved indregning og måling i årsregnskabet. 

Resultatopgørelsen 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten 
"Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed". 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle poster 
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. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

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 egenkapitaltransaktioner. 

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. Afskrivninger indgår i resultatopgørelsen under "Andre eksterne omkostninger". 

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 som for software er er fastsat til 5 år. 
Afskrivninger indgår i resultatopgørelsen under "Andre eksterne omkostninger". 

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-
i ndvind ingsværdi. 
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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 nettorealisationsvaerdi, 
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 med en generel nedskrivning baseret på fondens erfaringer fra tidligere år. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under 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 
En realisation af fondens aktier vil kunne udløse en beskatning, der ikke er afsat i regnskabet, som 
følge af, at fondens uddelingspolitik medfører, at skattetilsvar så vidt muligt elimineres. 
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Noter til årsrapporten 
1. Anvendt regnskabspraksis 

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 kan bevilges frem til næste uddelingsramme besluttes. Dette beløb 
overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver meddelt 
modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis til hensættelser 
vedrørende uddelinger. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme fra drifts-, investerings- og 
finansieringsaktiviteter for året samt fondens likvider primo og ultimo. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres med udgangspunkt i årets resultat før skat reguleret for 
ikke-kontante finansielle driftsposter, ændringer i driftskapitalen og betalte skatter. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af 
anlægsaktiver samt investering i dattervirksomheder. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme i forbindelse med ændringer i 
fondskapitalen samt pengestrømme fra låne- og finansieringsaktivitet i øvrigt. 

Likvider 
Likvider omfatter indestående i kreditinstitutter (likvide beholdninger). 
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Noter til årsrapporten 

2. Andre eksterne omkostninger 

Honorar til fondens valgte revisor (beløb inkl. moms): 
Lovpligtig revision af årsregnskab 
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 
Skatterådgivning 
Andre ydelser 

3. Personaleomkostninger 

Lønninger og gager 
Pensioner 
Andre omkostninger til social sikring 
Øvrige personaleomkostninger 

Gennemsnitligt antal ansatte omregnet til heltidsbeskæftigede 

TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

92 209 
0 0 
0 26 

396 109 
488 344 

TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

2.925 2.397 
505 374 
21 12 
18 8 

3.469 2.791 

4 3 

 

TDKK 

I alt 2016/17 
600 600 

90 90 

690 690 

Heraf udgør honoraret til ledelsen: 
Aage og Johanne 

Louis-Hansens Aage og Johanne 
Fond Louis-Hansen ApS 

Bestyrelseshonorar 600 0 
Direktionshonorar 0 90 

600 90 

4. Skat af årets resultat TDKK TDKK 

2017/18 2016/17 

Udenlandsk udbytteskat 

Skat af årets resultat i alt 

-48 -45 

-48 -45 
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Noter til års rapporten 

5. Resultatdisponering TDKK 

2017/18 
TDKK 

2016/17 

Frie reserver primo 12.217.526 12.338.006 
Henlagt af årets resultat 3.992.547 261.651 
Overført til reserve for opskrivning efter den indre værdis metode -3.791.533 -155.032 
Årets henlæggelse til konsolidering -254 -1.655 
Overført til uddelingsrammen -164.366 -225.444 
Frie reserver ultimo 12.253.920 12.217.526 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode primo 208.470 53.438 
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.791.533 155.032 
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 4.000.003 208.470 

Konsolidering primo 116.283 114.628 
Årets henlæggelse til konsolidering 254 1.655 
Konsolidering ultimo 116.537 116.283 

Uddelingsramme primo 250.000 196.097 
Bevillinger i regnskabsåret til opfyldelse af Fondens formål -170.633 -179.893 
Tilbageførte bevillinger 6.267 8.352 
Årets henlæggelse til uddelingsrammen 164.366 225.444 
Uddelingsramme ultimo 250.000 250.000 

6. Immaterielle anlægsaktiver	 TDKK 

2017/18 
Software 

Anskaffelsessum 1. oktober 784 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 784 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 148 
Af- og nedskrivninger i året 148 
Afgang i året 0 

Af- og nedskrivninger 30. september 296 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 488 
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7. Materielle anlægsaktiver TDKK 

2017/18 
Grunde og bygninger 

Anskaffelsessum 1. oktober 510 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 510 

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

Af- og nedskrivninger 30. september 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 510 

Indretning af lejede lokaler 

Anskaffelsessum 1. oktober 179 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 179 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 58 
Af- og nedskrivninger i året 36 
Afgang i året 0 

Af- og nedskrivninger 30. september 94 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 85 

o 
o 
o 
0 
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8. Kapitalandele i dattervirksomheder 

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

TDKK 
2017/18 

Anskaffelsessum 1. oktober 12.881.300 
Tilgang i året 0 

Anskaffelsessum 30. september 12.881.300 

Værdireguleringer 1. oktober 208.470 
Årets resultat 3.991.533 
Udloddet udbytte -200.000 

Opskrivninger 30. september 4.000.003 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 

 

16.881.303 

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) 16.881.303 
Årets resultat (TDKK) 3.991.533 

9. Periodeafgræsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter vedrører forudbetalte omkostninger for efterfølgende regnskabsperiode. 

10. Pengestrømsopgørelse - reguleringer 

Afskrivninger 184 184 
Finansielle indtægter -3.997.965 -266.553 

 

-3.997.781 -266.369 

11. Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital 

  

Ændring i tilgodehavender -200.020 -98 
Ændring i leverandører m.v. 142 160 

 

-199.878 62 
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12. Skyldige uddelinger TDKK TDKK 

 

2017/18 2016/17 

Skyldige uddelinger primo 362.183 316.405 
Årets bevillinger 170.633 179.893 
Årets udbetalte bevillinger -130.167 -125.763 
Årets bortfaldne/returnerede uddelinger -6.267 -8.352 

Skyldige uddelinger ultimo 396.382 362.183 

13. Transaktioner med nærtstående parter 

  

For oplysninger omkring honorar til bestyrelsen samt direktionen i datterselskabet Aage og Johanne 
Louis-Hansen ApS henvises til årsregnskabets note 3. 

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter: 

Bestyrelsesformanden har i regnskabsåret afholdt omkostningsudlæg for fonden for TDKK 6 

(2016/17: TDKK 40.) Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 
2018 en gæld til bestyrelsesformanden på TDKK 127 (2016/17: TDKK 121.) 

Selskabet N.P. Louis-Hansen ApS, som ejes af bestyrelsesformanden, har til Fonden udlejet kontorlokaler og 
afholdt kontorholdsomkostninger for TDKK 0 (2016/17 TDKK: 21) 

Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 2018 en gæld til 
N.P. Louis-Hansen ApS på 63 (2016/17: TDKK 63.) 

Fonden har i regnskabsåret afholdt omkostninger til administration herunder til kontorlokaler og 
kontorhold for TDKK 36 (2016/17 (2016/17 TDKK: 30) for datterselskabet Aage og Johanne 
Louis-Hansen ApS. Mellemværendet udlignes periodevist ved bankoverførsler. Fonden har pr. 30. september 
2018 et tilgodehavende hos Aage og Johanne Louis-Hansen ApS på TDKK 200.054 (2016/17: TDKK 118.) 

I tillæg hertil refunderer Fonden i mindre omfang bestyrelsesudlæg til omkostninger i forbindelse med 

bestyrelsesarbejde, herunder rejseomkostninger samt andre nødvendige udlæg. 

Fonden har i regnskabsåret afholdt advokatomkostninger for TDKK 0 (2016/17: TDKK 25) til Bruun & Hjejle, 
hvorfra bestyrelsesmedlem Per Magid driver virksomhed. 

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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14. Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen 

af årsregnskabet. 

15. Bestyrelsesoplysninger 

Formand 
Niels Peter Louis-Hansen (født 1947) 

Civiløkonom, 40 år i bestyrelsen 
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 
Coloplast A/S, næstformand 
N. P. Louis-Hansen ApS og datterselskab, direktør 

Per Magid (født 1943) 

Advokat, 22 år i bestyrelsen 
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 
Vemmetofte Kloster, bestyrelsesformand 
Munksgård Fondet, bestyrelsesformand 
Ernst og Vibeke Husmans Fond, næstformand 
Frantz Hoffmanns Mindelegat, næstformand 
Arktisk Institut, bestyrelsesmedlem 

Britta Andersen (født 1961) 

Cand.mag. i middelalderarkæologi og kunsthistorie, 11 år i bestyrelsen 
Aage og Johanne Louis-Hansen ApS, direktør 
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, direktør 
Dansk Center for Herregårdsforskning, bestyrelsesformand 
Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, bestyrelsesmedlem 
Encounter, formand for styregruppe 
Intrface, bestyrelsesmedlem 
Djursland Bank, medlem af repræsentantskabet 
Komtesse Olga Sponnecks Legat ved Ørslev Kloster 

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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